
REVISTĂ NAŢIONALĂ de cultură, politică şi ştiinţă ANUL XIX · NR. 11 (680) · NOIEMBRIE 2008

EEVENIMENTVENIMENT EDITORIALEDITORIAL
LLAA IIDEEADEEA EEUROPEANĂUROPEANĂ

SSTENDHALTENDHAL • • NapoleonNapoleon
NNICOLAEICOLAE BBREBANREBAN • • Meduza care sperie omenireaMeduza care sperie omenirea

NNICOLAEICOLAE BBALOTĂALOTĂ • • Thomas Wolfe, un realist al confesiuniiThomas Wolfe, un realist al confesiunii
IIONON IIANOŞIANOŞI • • Supralicitarea proprietăţiiSupralicitarea proprietăţii

OOVIDIUVIDIU MMORARORAR • • Un nou detector al avangardeiUn nou detector al avangardei
LLUMEAUMEA LUILUI EERASMUSRASMUS



2

ANUL XIX ♦ Nr. 11 (680)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

S
U
M
A
R

BREF
Bref/2 
MODELE
Nicolae Breban · Meduza care sperie omenirea/ 3 
Restanţele criticEi de Irina Petraş/ 4  
ESEU
Nicolae Balotă · THOMAS WOLFE, UN REALIST AL CONFESIUNII/ 5 
LECTURI
Iulian Boldea · Marin Sorescu şi „teatrul de idei”/ 6 
CRONICA LITERARĂ
Ştefan Borbély · Vieţi paralele/ 7 
LECTURI
Paul Aretzu · Eterna reîntoarcere a poeziei la sacru/ 8 
FOAMEA DE A FI
Aura Christi · Semnul unei mari puteri?/ 9  
FICTURA
Doina Ruşti · Seriozitatea zmeului/ 10 
CĂRŢI CELEBRE
Marian Victor Buciu · Baltagul, 1930, roman, de Mihail Sadoveanu/ 11 
PE MUCHIE DE HÂRTIE
Magda Ursache · Scene din democratură/ 
ESEU FILOSOFIC
G.G. Costandache · Un profil feminin în filosofia românească interbelică/ 13 
CĂRŢI
Bogdan Mihai Dascălu · O dualitate epică/ 14 
POLEMICE
Ion Ianoşi · Supralicitarea proprietăţii/ 15 
CĂRŢI
Isabel Vintilă · Automuţirea, etapă a iniţierii la Gellu Naum/ 16 
LECTURI
Emanuela Dragotă · Actualitatea lui Mihail Sebastian/ 18 
CĂRŢI
Theodor Rogin · (Aproape) totul despre Verdi/ 19  
CRONICA LITERARĂ
Răzvan Voncu · Despre sacralitatea poeziei/ 20 
CARTEA STRĂINĂ
Rodica Grigore · Cea mai bună dintre lumile posibile?.../ 21 
POLEMICE
Ovidiu Morar · Un nou detractor al avangardei/ 21
Poeme de Ion Cocora/ 23 
Andrada Fătu-Tutoveanu · Avangardă şi echilibru/ 23
(IM)PERTINENŢE
Michael Shafir · Memoria în absenţa martorilor/ 24
Cristiana Memelis · Fuziune/ 24
Eveniment editorial
Stendhal · Napoleon (Prezentare de Henri Martineau)
Traducere de Albin Popescu/ 25
RĂZLEŢE
Boris Marian · Osip Mandelştam în Gulag, O întâlnire fascinantă cu Cabala
„Marele Scrib” ajuns la al şaptelea volum/ 28
CORESPONDENŢĂ DIN ITALIA
Emil Raţiu · Lumea lui Erasmus/ 29 
CORESPONDENŢĂ DIN CANADA
Irina Boca · Exil în Golul din Oglindă/ 30 
FILM
Dana Duma · Nostalgia naivităţii/ 31 
FILM
Călin Căliman · La Câmpulung Muscel şi Slătioara: două festivaluri internaţionale/ 32
ESEU
Liviu Pendefunda · Tradiţie şi esoterism în cunoaştere/ 33
CORESPONDENŢĂ DIN SPANIA
Eugenia Dumitriu · „Un adio-ndepărtat?”/ 34 
CORESPONDENŢA DIN ISRAEL
Magdalena Brătescu · Invitaţia/ 35 
LECTURI
Doina Curticăpeanu · Calendarul mareelor/ 36 
POLEMICE
Victor Martin · Arta de a ne afla în treabă/ 37 
REVISTA REVISTELOR de Boris Marian/ 37 

AURA CHRISTI
(redactor-şef)

ANDREI POTLOG
CRISTIAN NEGOI
MIHAELA DAVID
ADRIAN PREDA
ALINA-ALEXANDRA PREDA
CLAUDIU MOLOCI

Rubrici:
ŞTEFAN BORBÉLY, IRINA PETRAŞ, 
NICOLAE BALOTĂ, FLORIN OPRESCU, 
IULIAN BOLDEA, RĂZVAN VONCU, 
GEO VASILE, MAGDA URSACHE, 
DOINA RUŞTI, MARIAN VICTOR BUCIU, 
ALEXANDRU ŞTEFĂNESCU, PAUL ARETZU, 
ADRIAN ŞUŞTEA, MICHAEL SHAFIR, 
OVIDIU MIRCEAN, MIHAI RĂDULESCU, 
ADRIANA CRAINC-BOTEZ, CĂLIN CĂLIMAN, 
DANA DUMA, IONEL NECULA
Corector: GENA RUSU

Vignetele rubricilor – LAURA POANTĂ

Apare sub egida UNIUNII SCRIITORILOR

Editor:   Fundaţia Culturală 
IDEEA EUROPEANĂ

ISSN 1220-9864

Revista este înregistrată la OSIM
Nr. de înregistrare: 60012 din 03.03.2004
Fundaţia Culturală IDEEA EUROPEANĂ
este înregistrată la OSIM
Nr. de înregistrare: 60010 din 03.03.2004

Adresa: 
Fundaţia Culturală IDEEA EUROPEANĂ
Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, Bucureşti
O. P. 22, C. P. 113
Sector 1 · Bucureşti 
Cod 014780
Tel./Fax: 021. 212 56 92 
Tel.: 021. 310 66 18

Revista este membră a Asociaţiei
Publicaţiilor Literare 
şi Editurilor din România (APLER)
www.apler.ro
Revista este membră a Asociaţiei Revistelor
şi Publicaţiilor din Europa (ARPE)
E-mail: contemporanul@yahoo.com
www.ideeaeuropeana.ro

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
are 40 de pagini
APARE JOI

Partener: SC ERC PRESS SRL 
Tipar: SC Es Print s.r.l. &

Asociaţia EUROBUSINESS

Unica responsabilitate a revistei
CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
este de a publica opiniile, 
fie acestea cât de diverse, ale colaboratorilor
ei. Responsabilitatea pentru conţinutul 
fiecărui text, conform Art. 205-206 Cod
Penal, revine exclusiv autorilor 

Ilustrăm acest număr cu fotografii realizate
de Cristina BREBAN

(Italia, 2007)

APEL
PENTRU SALVAREA CULTURII

ROMÂNE VII
semnat de 900 de 

personalităţi din România, Israel,
SUA, Franţa, Germania, Irlanda,

Republica Moldova etc.
Pentru informaţii la zi – 

accesaţi
www.ideeaeuropeana.ro 

(click revista contemporanul)

CENACLUL DE LA MUZEU

La Muzeul Naţional al Literaturii Române s-a reluat
„Cenaclul de la Muzeu”. Expertiza critică a cenaclului
este asigurată, ca şi până acum, de Daniel  Cristea-

Enache şi Tudorel Urian. 
Cenaclul are loc bilunar, în a doua şi a patra zi de miercuri ale lunii, la ora
18.00, în Rotonda Muzeului, din bdul. Dacia nr. 12. Aşteptăm în continuare
textele dvs. (în format electronic!) însoţite de un CV, pe adresa de e-mail: 

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

În fosta capitală a Ţării Româneşti – Târgovişte – a avut loc lansarea oficială
în România a Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediţia 2008. Evenimentul
este organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor cu sprijinul Ambasadei Franţei
la Bucureşti şi se desfăşoară în prezenţa ministrului Culturii şi Cultelor,
Adrian Iorgulescu, şi a ambasadorilor statelor membre ai Uniunii Europene
acreditaţi la Bucureşti. Zilele Europene ale Patrimoniului (ZEP) se celebrează
în fiecare an, în luna septembrie, fiind destinate publicului larg. Cu acest pri-
lej pot fi vizitate  monumente, situri arheologice sau zone protejate care, în
mod obişnuit, sunt accesibile numai specialiştilor. 
Ideea i-a aparţinut Franţei, care, în anul 1984, a organizat Porţile deschise ale
monumentelor istorice. Un an mai tîrziu, la Conferinţa europeană a miniştrilor
responsabili cu patrimonial cultural, de la Granada (Spania), ministrul francez
al Culturii le propune celorlalte state să organizeze acţiuni similare.  În 1991,
Consiliul Europei, cu suţinerea Comisiei Europene, lansează Zilele Europene ale
Patrimoniului, iniţiativă căreia România i se alătură în anul următor. Astăzi,
49 de ţări, semnatare ale Convenţiei culturale europene, participă la aceste
Zile, care se bucură de o apreciere crescândă din partea marelui public.
Ediţia din acest an din România s-a desfăşurat sub genericul: Dialogul inter-
cultural – factor de stimulare a protejării patrimoniului cultural.  Au fost
prevăzute evenimente în numeroase localităţi: Sibiu, Cluj-Napoca, Piteşti,
Curtea-de-Argeş, Salonta, Oradea, Vaslui, Botoşani etc. Pentru cei interesaţi,
lista completă a evenimentelor este disponibilă pe pagina de internet a
Ministerului Culturii şi Cultelor la adresa Titluri recente/Zilele Europene ale
Patrimoniului. (Biroul de presă al MCC)

CENTRUL INFOEUROPA

Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a organizat o confe-
rinţă de presă la sediul Centrului Infoeuropa destinată anunţării proiectelor
viitoare ale fundaţiei. In domeniul educaţional, Clubul de Excelenţă Dan
Voiculescu va organiza în anul educaţional 2008-2009 cursuri în diferite
domenii de activitate: muzică, teatru, desen şi pictură, limbi străine, dans
contemporan şi informatică. Astfel, începând cu luna septembrie un număr
de 210 copii, din cei  550 de membri ai clubului, vor urma cursurile în sis-
tem after-school, într-unul din cele trei sedii ale Clubului de Excelenţă Dan
Voiculescu de la Teatrul Ţăndărică – Piaţa Amzei, din bd. Şerban Vodă nr.
221 şi din bd. Unirii nr.10, bl. 7B, sc. 2, et.2, ap.31. De asemenea, clubul
oferă programe de testare a aptitudinilor precum şi activităţi de consiliere şi
parenting. În cel peste un an de activitate, Clubul de Excelenţă Dan
Voiculescu a organizat pentru membrii săi, în afara cursurilor, diferite activi-
tăţi, spectacole şi excursii pentru crearea unui mediu favorabil unei dezvoltă-
rii armonioase a copiilor şi tinerilor. În domeniul cultural, Fundaţia Dan
Voiculescu pentru Dezvoltarea României va organiza cea de-a doua ediţie a
Târgului Tradiţiilor, cu tema „Arta populară”. Târgul Tradiţiilor este un eve-
niment anual care are ca scop promovarea tradiţiilor autentice româneşti în
spaţiul urban. Prima ediţie a acestui eveniment a avut loc în data de 27
octombrie 2007, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti
şi a avut ca temă „Nunta la români”. A treia direcţie de acţiune a fundaţiei
în perioada următoare vizează o serie de proiecte la nivel naţional de consi-
liere şi informare în vederea încheierii unor parteneriate cu autorităţile
publice locale pentru dezvoltarea de proiecte cu finanţare din fondurile euro-
pene.
Proiectele vor fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial de
Dezvoltarea Resurselor Umane şi vor fi  destinate soluţionării problemelor de
incluziunea socială sau a copiilor cu dizabilităţi. 
Contribuţia fundaţiei se va materializa sub forma asistenţei gratuite, pentru
cei care doresc să obţină finanţare din fondurile europene. De asemenea,
pentru proiectele dezvoltate în parteneriat de Fundaţia Dan Voiculescu pen-
tru Dezvoltarea României cu autorităţile publice locale, fundaţia va întreprin-
de o campanie gratuită de informare şi suport pentru scrierea proiectelor. 

(Anca Andreea Popa)

Proiect realizat cu
sprijinul financiar 

al Companiei
naţionale „Loteria
Română” în cadrul
Programului dedicat
Centenarului USR
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Moartea este Meduza care sperie omenirea
de milenii şi al cărei cap nu poate fi tăiat; sau, tăiat,
acesta reînvie. Moartea este, în acelaşi timp, prezen-
tă şi activă, e în jurul nostru, în uriaşul amfiteatru
al naturii, macro şi micro-celulare. Nu vom exprima
decât o ultra-banalitate afirmând că Ea, prezenţa şi
ameninţarea morţii ne creează, cum spun unii filo-
sofi, conştiinţa tragică. Care rezultă, prin-
tre altele, nu numai din negarea, contrarie-
rea instinctului vital, dar şi din incapacita-
tea eului, creativ şi viguros, stăpân pe atâ-
tea forţe şi „taine” ale universului, de a
„ceda locul”. De a „pierde” ceva ce ţine de
esenţa firii şi a individualităţii, de o formă
a „prerogativului regal” şi de a se „scufun-
da în nimic”! De a „nu mai fi!” De a nu
mai fi în sensul de a ni se lua, cu o anume
brutalitate şi „indiferenţă”, dreptul şi capa-
citatea, nu numai de a ne mişca şi a respi-
ra, dar şi de a înţelege! De a cuprinde, de
a stăpâni, de a cânta cu arcuşul inteligen-
ţei şi perspicacităţii noastre pe strunele
mari, enorme şi mereu surprinzătoare ale
cosmosului, vizibil şi invizibil, aprofundând
nu numai legitatea naturii, dar şi a pro-
priei firi. Urmând neabătut îndemnul ce
stătea scris pe arhitrava templului lui
Apollo din Delphi – gnostos seauton:
cunoaşte-te pe tine însuţi.

Conştiinţa tragică vine şi
din această inacceptare a
„absurdului” ce pare
extincţia absolută numită

moarte, de parcă Ea, firească şi naturală
cum pare a fi şi cum „şi este”, pare în ace-
laşi timp întruchiparea fioroasă a duşma-
nului omului, a gândului, a salvării prin
inteligenţă, intuiţie şi geniu creator, de
amorful colcăitor din jur, din strivitoarea
şi enorma anomie a cosmosului. Nu-i mai
cităm aici pe toţi cei care s-au ocupat de
această „conştiinţă tragică”, deoarece ar fi
imposibil. Dar de la Pascal şi Unamuno, la
Blaga şi D.D. Roşca, traseul este destul de
impresionant!... Sigur, ca şi în arte şi lite-
ratură, marile epoci de creaţie şi-au pus
timbrul, amprenta, şi asupra acestei che-
stiuni. Şi, încă o dată, noi, aici, nu facem
decât să ne prevalăm de dreptul artistului
de a-şi spune cuvântul, din colţul său de
„putere”, dar şi de lume! Or, noi, în pagi-
nile care urmează, vom încerca să demons-
trăm contrariul, adică faptul că „prezenţa
ei” absolută şi de neînvins este o „cârjă” a
existenţei şi nu o „piedică” sau un „spirit
nimicitor”. Faptul că ea „este” şi „operea-
ză” şi, mai ales, faptul că avem, cu trece-
rea timpului, îmbogăţiţi de experienţa –
proprie, dar şi a istoriei! – şi că trăim o
tot mai acută „prezenţă” a ei, în sensul
negativităţii, adică a dilemei tragice şi de
neocolit, poate fi interpretat şi într-o altă
„cheie” – cea a dramatismului şi, mai ales,
a unicităţii existenţei. A descoperirii ei, cu
adevărat, dincolo de constatarea simţuri-
lor şi a receptorilor naturali. Deoarece, noi
credem că „viaţa, viul”, ontosul, ceea ce
numim astfel, se ascunde încă o dată – şi într-un
mod neobişnuit de viclean! – abia după revelaţia ei
„firească”, prin simţuri şi experienţă. Ea, existenţa
– dar o alta, cu adevărat tragică, în sensul în care
Hegel înţelege acest termen atât de uzat! – apare, ni
se dezvăluie nouă, nu numai la un anume hotar al
vieţii normale, de zi cu zi, dar şi după ce reuşim să
dăm la o parte „spaima” paralizantă care se leagă de
acest „cap al Meduzei”. Şi nu prin recursul la simpla
concluzie „înţeleaptă” a firilor „împăcate cu existen-
ţa” şi cu sfârşitul ei „normal” sau a celor care, aido-
ma prestigiosului prozator Marin Preda, „nu fac un
caz deosebit de moarte!” Şi nici prin refuzul aceste-
ia. „De ce, se întreabă colegul nostru în multe punc-
te ale operei sale, de ce facem noi caz dintr-un feno-
men natural, vizibil peste tot în jur şi cu care toată
lumea se împacă, de la începuturile ei?!...” Se împa-
că, cu adevărat?... Va trebui să urmăm înţelepciunea
fiinţelor vii din jurul nostru, în natură şi animalita-
te? Ei bine, dacă enorma diversitate a speciei vii,
animale, pare a se împăca, minus zvârcolirile şi
teama instinctivă pe care o arată în momentul
extincţiei pricinuite, nu-i aşa, de supra-dominantul
instinct de conservare, instinct care în sfera umană
a creat atâtea monumente, procese vii sau instituţii
pilduitoare, purtând uneori marca eternului, ei bine,
„unii dintre noi” vom refuza această „cuminte” împă-
care cu ceea ce nu e de schimbat, aşa cum, de altfel,
cu o sfătoşenie înţeleaptă îl îndeamnă şi regele
Claudiu pe nepotul său, prinţul Hamlet: „Tatăl tău l-
a urmat pe tatăl său şi acesta, la rându-i, l-a urmat

pe al său, ascultând de acea lege care strigă din stră-
fundurile firii că ceea ce e născut e vrednic de a
pieri!...”.

Nu, bineînţeles, aceasta nu poate fi o conso-
lare – „implacabila lege a firii”, care, astfel, sună
mai mult ca un blestem. Să plecăm încă o dată
capul, grumazul, secretând apoi eternele şi inspirate-
le lamentaţii, care încep cu Ieremiadele biblice şi
sfârşesc cu ultimii „poeţi moderni” care afurisesc
viaţa, pictând-o în cele mai negre şi scabroase culori,
otrăviţi, cu siguranţă, de „ameninţarea” acelei „depo-
sedări” de un „bun” de care toată lumea se plânge şi
pe care îl denigrează. Paradoxul, contradicţia fla-
grantă a atâtor inşi inteligenţi şi sensibili. Apţi de
creaţie sau simulând foarte bine acest dar, „se
plâng” şi declară „absurdul existenţei” deoarece vor
trebui să „înapoieze” Cuiva, cuiva fără chip, dar cu
o forţă teribilă şi neînduplecată, acest „bun” dispre-
ţuit şi desemnat fără încetare ca „nedemn” de a fi şi
de a fi trăit! De absurdul existenţei, „absurd”, care,
din medievalitatea timpurie, a hrănit atâtea arte şi
pagini memorabile!

Eadevărat că moartea este „întâmpi-
nată voios” de cei „înregimentaţi”
unei credinţe laice, cum ar fi patrio-
tismul, de la luptătorii din strâmtoa-

rea de la Thermopile la sciţii-geto-daci care, se pare,
sub învăţătura lui Zamolxis, el însuşi şcolit de
Pitagora, „ştiau” că sufletul nu moare! Dar, pentru

aceasta, trebuie oricum să crezi în existenţa acestui
„corp inefabil” sau „substanţă” numită suflet! Sau,
ca şi grecii lui Leonidas, să fii „entuziasmat” de o
altă credinţă decât cea datorată zeilor, punând mai
presus de existenţă „legea cetăţii”. E adevărat, însă,
că „natura” ne ajută să întâmpinăm nu voios, ci mai
degrabă „morocănos”, abătuţi şi dezamăgiţi – dar,

oricum s-o acceptăm! – ceea ce numim moar-
te, atunci când, bineînţeles, nu facem parte
din uriaşa cohortă a credincioşilor de toate
religiile şi culturile. Slăbindu-ne „înţelept” for-
ţele vitale, uzându-ne încheieturile şi susbtan-
ţa corporală, dar şi acuitatea cerebrală, voinţa
de a fi. Obosită de o, se zice, prea îndelunga-
tă folosinţă. Nu, noi nu suntem făcuţi „din
materia din care sunt făcute visele”, cum
spune, parcă, Prospero în Furtuna lui
Shakespeare, ci mai degrabă din acele „mate-
riale” care au o limitată capacitate de uzură.
Nu din „nichel” sau „platină”, ci din bronzul
cel mai maleabil şi lucitor!

Moartea, ceea ce numim ast-
fel, sentimentul morţii, e,
vrem sau nu vrem, o oglin-
dă cu două feţe: una mai

ales înfricoşătoare, hâdă şi nimicitoare, dar şi
o alta – salvatoare; ba, mai mult decât atât!
De parcă e un arhanghel, unul din acele „cete”
care sunt trimise cu înalte misiuni, unele din-
tre ele nu uşor de înţeles, ca şi enigmele care
populează fastuoasa mitologie antică. Unul din-
tre aceia cu care se lupta Iacob, o noapte
întreagă, iar spre dimineaţă, istovit, omul îl
întreabă: – Spune-mi numele tău! Această
„duplicitate” sau „versatilitate” a morţii nu e
la îndemâna oricui să o simtă, să o vadă, să o
descopere şi apoi – s-o admire! Se pare că ţine
şi de firea noastră, de ceea ce numim tempera-
ment, adevărul cel mai ascuns al fiinţei, după
cum o ştiau şi grecii. Sau de genetică, de exis-
tenţa unui unchi sau strămoş fericit, echilibrat,
„nebun”, a unei bunici vizionare, aptă de un
curaj peste măsură ce îi neliniştea, probabil, pe
nu puţini dintre cei „măsuraţi”, impregnaţi de
„bun-simţ”, din preajma-i. Apoi, această, să-i
zicem „forţă” sau „nebunie”, ţine, poate, şi de
un anume noroc al naşterii. Deoarece este
indubitabil vorba de o anume doză de „scrân-
teală”, de „optimism exaltat”, de absenţă a
„spiritului realist” să ajungi să te bucuri, ba
chiar să admiri ca pe o altă forţă mirabilă a
naturii umane, capacitatea, instinctul de a
„întoarce oglinda” care ne arată „adevărul”,
„realitatea” în „cruda ei faţă” şi de a descoperi
pe „dosul” ei „desene, culori şi figuri” încura-
jatoare. Mai mult, abia pe „dosul ei” să ni se
pară că descifrăm cu adevărat unul din sensu-
rile ascunse ale vieţii – moartea triumfătoare,
e adevărat, dar nu în numele nimicirii, ci al
vieţii: cea reală, singura reală! Dar cine va avea
curajul extraordinar, greu de susţinut în timp,
aşa cum nu poţi aţinti mai mult de câteva
secunde un puternic focar de lumină – că noi,
de fapt, datorăm Morţii, nu atât sensul vieţii,
ci „mai mult de atât”! Există, oare, un „mai
mult de atât” se poate întreba, cu justificare

deplină, orice om cuminte şi cu scaun la cap, împo-
vărat de propria-i experienţă, dar şi de cea a lumii.
Cum adică, noi nu putem cu adevărat întrezări nici
măcar în fragmente de timp sau de înţelegere acest
aşa-zis „sens al vieţii” care se furişează, puternic,
aproape invizibil şi viclean, din secol în secol, ca un
uriaş fluture diafan – care când e, când nu e, fiind
mereu! – şi să avem pretenţia de a întrezări, ba
chiar de a admira ceva ce îi este superior? Acestei,
deja, foarte problematice aserţiuni pe care, cum o
deplângeam mai sus, filosofii „onorabili” ai epocii
noastre, atât de „moderne şi de pragmatice” fac, ade-
seori, crispate şi dizgraţioase volute pentru a o
ocoli? 

Fragment din vol. 
Profeţii despre prezent · Elogiul morţii

NICOLAE BREBAN

Meduza care sperie
omenirea

Nicolae Breban. Foto: Aura Christi
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ALESSANDRO PERISSINOTTO, 
Celei care mă judecă
Ed. Humanitas Fiction 
(Raftul Denisei), 2008
În româneşte de Gabriela Lungu

Alessandro Perissinotto s-a născut
în 1964 la Torino. A absolvit
Literele cu o teză de semiotică şi
s-a dedicat activităţii academice,

publicând studii de teorie literară. Debutul ca
scriitor are loc în 1997, cu romanul poliţist L’anno
che uccisero Rosetta, urmat în 2000 de La canzone
di Colombano şi în 2003 de Treno 8017, ambele
romane cu tramă poliţistă. În 2004 publică Celei
care mă judecă (Al mio giudice, distins cu Premiul
Grinzane Cavour), urmat de Una piccola storia
ignobile, 2006, şi L’ultima notte Bianca, 2007.

Celei care mă judecă, apărut de curând în
foarte buna traducere a Gabrielei Lungu, este un
roman poliţist extrem de bine construit, care res-
pectă canoanele genului, dar ştie să le adauge largi
conotaţii şi să atingă expresivitatea marii litera-
turi. La prima vedere, formula e inedită: crimina-
lul se ascunde şi colaborează de la distanţă la elu-
cidarea cazului său. Dar colaborarea are
loc prin intermediul internetului. Fost
hacker, Luca Barberis ştie să-şi deruteze
urmăritorii şi, la adăpostul identităţilor
false lui la îndemână, ia legătura cu
judecătoarea, cea care îl judecă.
Schimbul de e-mailuri între cei doi aco-
peră toată cartea. La o privire mai aten-
tă, e limpede că ei refac, într-o formulă
originală, cuplul tradiţional din romane-
le policier. Detectivul cel priceput, cu
acces la inteligenţă, intuiţie, logică, în
stare să coreleze aparenţe şi să descope-
re adevăruri ascunse ochiului obişnuit
este „jucat” de criminalul însuşi. Din pri-
mul rând al cărţii, în primul e-mail, el
mărturiseşte că nu ştie de ce a ucis. La
adăpost de urmăritori, îmbracă haina
detectivului şi declanşează un complex
proces de înţelegere şi autocunoaştere.
El este secondat de judecătoare. Aceasta, om al
legii, al regulei, mai puţin liberă să-şi pună la băta-
ie subiectivitatea şi intuiţia, constrânsă de canoa-
ne sociale şi norme greu maleabile, joacă rolul
„aghiotantului”, e, în sens larg, Hastings sau
Watson, ba chiar, dacă lărgim perspectiva, Sancho
Panza. Uşor împotmolită în rigorile funcţiei sale
sociale, intră în jocul criminalului şi cade, când şi
când, în mărturisiri pur şi simplu omeneşti. 

Relaţia celor doi e complementară şi doldo-
ra de sensuri ascunse. Criminalul detectiv nu ştie
ştiind, căci el cunoaşte mai bine decât oricare altul
detaliile propriei vieţi, ale trecutului său şi ale
devenirii sale, poate controla expert lumea virtua-
lă, care îi e, o vreme, aliat. Inteligent, cu abilităţi

şi competenţe multiple, plus şansa de a se putea
împieliţa virtual, de a se costuma pentru a explo-
ra tainele adânci ale propriei existenţe, investi-
ghează circumstanţele care l-au condus la crimă.
Trimiterile livreşti, multe, semnele presărate de-a
lungul cărţii de către prozatorul semiotician
lucrează şi ele în regim dublu, dezvăluie şi ascund
deopotrivă cauze şi efecte incitând la lecturi rami-
ficate şi chiar divergente. Străinul camusian e
referinţă leitmotivică, nu doar fiindcă sclipirea
lamei de cuţit trimite la valenţa ascunsă a violen-
ţei fiecărui individ, ci şi fiindcă eroul îşi este, din
perspectiva crimei comise, lui însuşi străin şi
înstrăinat. Nu ştie, dar vrea să afle. Să înţeleagă.

Pe de altă parte, judecătoarea ştie neşti-
ind. În limitele profesiei sale, ea ştie că Barberis
e criminalul, ştiinţa aceasta îi e suficientă pentru
a-şi îndeplini prerogativele. Îl somează repetat să

se predea şi să pună capăt poveştii. Intrând în
jocul de-a detectivul al lui Barberis, este captată de
el, ispitită, îşi recunoaşte deschis neştiinţa. Mai
mult, acceptă să alăture destăinuirilor lui proprii-
le destăinuiri. Relaţia se umanizează în mod para-
doxal, apropierea criminal-urmăritor poate investi-
ga în manieră dostoievskiană metafizica secretă a
conflictului, a Crimei.

Excepţionale buclele pe care
Barberis le operează, cu tabieturi
şeherezadice, în propria biografie,
dar şi în cotidian. Secvenţe remar-

cabile despre iubire şi trădare, despre încredere şi
generozitate, despre locuri şi timpuri definitorii,
despre gingăşie şi violenţă conturează general-

umanul şi-l supun unei migăloase anchete.
Privirea sa, memorativă ori descriptivă,
aduce la suprafaţă detalii psihologice,
sociologice, de atmosferă şi le oferă inter-
pretărilor judecătoarei, dar şi cititorului,
după ce a încercat mai întâi el însuşi să
extragă „probe”. Cea care judecă poate fi
societatea, însăşi soarta, lumea în sens
larg, viaţa. 

Cartea mizează totul pe pri-
virea aţintită, cea care vede
dincolo de aparenţe şi iden-
tifică legături secrete între

semne. Situaţie cu atât mai stranie dacă ne
gândim că relaţiile stabilite cu ceilalţi se
petrec, majoritatea, sub mască şi sub ame-
ninţarea demascării. Ca la un carnaval

vast, adevărurile incomode pot fi rostite şi se pot
avansa cele mai derutante şi mai demolatoare de
locuri comune ipoteze. Apropierea şi depărtarea
se amestecă, vinovatul îţi schimbă halucinant iden-
titatea. Miza cea mare a cărţii, a expediţiei duble
de autocunoaştere este înţelegerea faptei omeneşti.

Gabriela Lungu dovedeşte încă o dată exce-
lenta cunoaştere a limbii române. Cuvântul e
mereu potrivit, fraza firească, melodia ei perfectă.
O lectură incitantă slu-
jită perfect de haina
românească.

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

Irina Petraş
Foto: Laura Poantă

Nicolae Balotă
Opera lui Tudor Arghezi
Editura EUROPRESS GROUP

Dan Mănucă
Oglinzi paralele
Editura EUROPRESS GROUP

Nicolae Balotă
Literatura franceză
Editura IDEEA EUROPEANĂ

Vladimir Streinu
Clasicii noştri
Editura IDEEA EUROPEANĂ

Rainer Maria Rilke
Elegii duineze
Editura IDEEA EUROPEANĂ

Editura IDEEA EUROPEANĂ & EUROPRESS GROUP
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NOIEMBRIE 2008

Despre Thomas Wolfe, Faulkner spu-
nea că e cel mai mare romancier
american modern. Totuşi, opera sa
este mult mai puţin cunoscută decât

aceea a unui Hemingway, a lui Steinbeck, ori a lui
Faulkner însuşi. Din stirpea prozatorilor rea-
lişti americani, el a avut neşansa de a trăi mai
puţin decât contemporanii săi şi, deosebit de
prolific, de a nu ajunge decât acum, după
moarte, la o notorietate mondială. Fără îndo-
ială, însă, viaţa americană a avut într-însul un
observator lucid, necruţător. Un observator
dublat de un poet sensibil.

Născut în 1900, Thomas Wolfe este cu
trei ani mai tânăr decât Faulkner, cu trei ani
mai vârstnic decât Caldwell. Ca şi aceştia, face
parte dintre acei scriitori pe care istoriile lite-
rare îi tratează ca reprezentanţi ai „sudului”.
Nici unul dintre ei nu creează, însă, un roman
regionalist, după formula unor romancieri ita-
lieni, francezi sau germani care se scufundă
cu plăcere în ţinutul lor natal, observându-l şi
descriindu-l cu o atenţie geloasă şi plină de
minuţie. Comedia umană a „sudului” pe care
o constituie opera lui Faulkner depăşeşte geo-
grafia, după cum topografia infernului dan-
tesc întrece cu mult limitele Toscanei natale
ca şi a tuturor statelor-oraşe care i-au furnizat
marelui poet întreaga faună a damnării. Dacă
se poate vorbi de un continent faulknerian,
dominat de o misterioasă şi tragic-sângeroasă
lege a destinului, „sudul” lui Caldwell e mult
mai restrâns. Dar nici acesta, deşi trăgându-şi
sevele (ca şi Faulkner de altfel) dintr-o realita-
te bine determinată, nu rămâne în perimetrul
regiunii sale. El evadează într-o lume a primi-
tivităţii, în care foamea, erosul şi violenţa se
asociază într-o bizară inocenţă. Nici Faulkner,
nici Caldwell nu realizează acea evaziune la
care, se pare, orice om al „sudului” râvneşte.
O asemenea transcendere a predestinărilor
sudiste, o „împăcare” între „nord” şi „sud”, o
integrare într-un univers mai larg, eliberat de
fatalităţile ancestrale, va încerca Thomas
Wolfe.

Născut la Ashville (Carolina de Nord),
Wolfe trăieşte adolescenţa frământată şi con-
tradictorie a marilor sensibili. Ambivalenţele
pe care scrisul său le va răsfrânge, mai târziu,
pot fi deduse sau, cel puţin, corelate cu expe-
rienţele tinereţii sale. De altfel aceste experienţe
alcătuiesc la scriitorul care va muri la 38 de ani, a
cărui operă nu va fi decât o vastă autobiografie,
fenomenul originar al creaţiei, magma centrală a
unui univers în expansiune. Un tată excentric, o
mamă avidă de posesiune, un mediu celular, sumbru
şi aparent fără ieşire, complexele unei naturi excesi-
ve ţinute sub obroc, toate acestea vor oferi materia
primului său roman Look Homeward Angel (Priveşte
îngere spre casă). Cronică de familie din care lipseş-
te lumina angelică a nevinovăţiei pierdute şi cu
neputinţă de regăsit. Lumină pe care scriitorul (şi
înainte de toate omul Wolfe) o va căuta în peregri-
nările sale. Peregrinări ale anilor de studii
(Universitatea din North Caroline apoi Harvard),
călătorii în Europa, şi mai ales itinerarii urmărite
febril în lumea literelor şi artelor. Căci Wolfe, având
parcă presentimentul sfârşitului său preatimpuriu,
îşi descoperă repede vocaţia şi i se supune cu toată

fiinţa sa. Rareori un romancier s-a
„dedat” scrisului cu mai pasionată intemperanţă.
Tânărul „master of arts” devine profesor de literatu-
ră engleză la universitatea din New York (1924-
1930). Dar cariera didactică nu-l satisface. Scrie,

scrie cu o rară lăcomie a scrisului. Zeci de mii de
pagini de manuscris se adună în locuinţa-bârlog a
scriitorului din Brooklyn. Apariţia editorului
Maxwell Perkins în viaţa lui echivalează cu o inter-
venţie a destinului. Perkins (identic cu Fox din roma-
nele sale) îl va sprijini, îl va publica şi, înainte de
toate, îl va cenzura. Imaginaţia mult prea fertilă a
lui Wolfe şi, de ce să n-o spunem, verbozitatea sa,
cereau intervenţia critică a unui cenzor lucid. Istoria
literară va arăta (deşi o mare parte a documentelor
lipsesc) în ce măsură Perkins a judecat bine pretin-
zând eliminări, efectuând operaţii masive de prescur-
tare în epopeile lui Wolfe care ameninţau cu fiecare
operă să nu se mai sfârşească. Se ştie că editorul-
prieten îl oprea pe scriitor atunci când socotea de
cuviinţă din procesul său tumultuos de creaţie, ordo-
nându-i: „Opreşte-te din scris acum, cartea ta s-a ter-
minat”. Dar Cartea lui Wolfe, unica sa carte, acea
vastă autobiografie pe care fiecare carte a sa o reîn-

cepea, o continua, nu o termina niciodată, avea să se
isprăvească doar cu viaţa sa. Eliberat printr-o bursă
Guggenheim de la catedră, Wolfe cutreieră Europa.
Se opreşte îndeosebi în Germania şi Austria unde
cărţile sale traduse cunoşteau un deosebit succes.

Întorcându-se la New York îşi reia munca,
stăpânit de o sete devorantă de a consemna
totul. Astfel vor apărea pe rând acele „milioa-
ne de cuvinte”, romanele sale ca o prolifera-
re întrucâtva monstruoasă, sau cum va măr-
turisi el însuşi în Story of the Novel (Istoria
unui roman), ca un torent a cărui prăvălire
nu poate să o oprească. Torentul se curmă în
1938 când Thomas Wolfe moare.

În Istoria unui roman, Wolfe declară
că „e mult mai important să fi cunoscut o
sută de bărbaţi şi femei vii, la New York, de
a le fi înţeles vieţile, de a fi mers până la
rădăcina fiinţei lor, la sursa caracterului lor,
decât de a fi văzut, întâlnit şi vorbit cu şapte
milioane de oameni care circulă pe străzile
oraşului”. Deşi recunoaşte importanţa cobo-
rârii în profunzime, deşi preferă o cercetare
aprofundată unei descrieri în suprafaţă, a
aparenţelor, Wolfe e neîncetat ispitit să-şi
extindă câmpul explorărilor, să cuprindă
suprafeţe cât mai întinse ale umanului. Dacă
ar fi fost omeneşte posibil, el ar fi pătruns la
„rădăcina fiinţei” tuturor celor şapte milioa-
ne de trecători care intrau în câmpul său
vizual, dar pe care era prea conştient (o con-
ştiinţă disperată) că nu-i poate cuprinde cu
totul. Omul care după lungi ore de lucru
cutreieră singur străzile tăcute ale unui New
York nocturn, este un poet pe care l-am
putea numi babilonie. Înaintea lui, Dreiser în
Tragedia americană, Dos Passos în trilogia U.
S. A. au avut  – cel puţin pentru spaţiul ame-
rican – ambiţia exhaustivului, au încercat o
proiecţie literară a Americii şi, de fapt, o cos-
mogonie. Thomas Wolfe este mânat, mai
mult chiar decât aceşti precursori ai săi, de o
tendinţă universalistă. Vrea să scrie Totul. În
realitate compune o vastă operă confesivă
care trăieşte prin intensitatea, prin patosul
secret al celui ce se mărturiseşte. Cele patru
romane ale sale (în afara celui citat, sunt: Of
Time and the River – 1935 – The Web and
the Rock – 1939, – You can’t go Home again
– 1940) au un singur erou, pe el însuşi,

înconjurat de o masă difuză umană, din care perso-
najele răsar luminate doar prin participarea lor la
destinul eului central. Confesiunea, deşi profund liri-
că, nu exclude distanţarea. Cronică de familie în pri-
mul său roman, descriere a vieţii la Harvard în Of
Time and the River (Fluxul timpului), frescă a vieţii
într-un târguşor, apoi a existenţei intelectualului
american la New York şi în Europa (în The Web and
the Rock – Ţesătură şi stâncă), romanul lui Wolfe nu
se pierde niciodată în imersiuni autiste. De la pri-
mejdia pierderii de sine dintr-o prea mare comple-
zenţă faţă de sine, el s-a salvat printr-un simţ al con-
cretului pe care îl datoreşte – în parte cel puţin –
pragmatismului structural anglo-saxon.

(Continuare în pagina 38)

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

Thomas Wolfe, un realist
al confesiunii
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Opera dramatică a lui Marin Sorescu e
una dintre cele mai semnificative
pentru evoluţia dramaturgiei româ-
neşti postbelice, prin resursele expre-

sive şi tematice puse în joc, dar şi prin abordarea
modernă a structurării substanţei dramaturgice.
Două teme privilegiate structurează universul teatru-
lui sorescian: tema condiţiei umane, surprinsă în
ipostaze-limită, şi tema istoriei, configurată într-un
mod nou, nespectacular, relativizată prin
excursul ironic şi parodic. Foarte ilustrative
pentru tema condiţiei umane sunt piesele de
teatru ce alcătuiesc trilogia Setea muntelui
de sare: Paracliserul, Matca şi Iona, drame
metafizice ce se definesc şi ca replici moder-
ne ale tragediilor antice, în care fiinţa
umană se confruntă cu destinul, dar şi cu
propriile limite interioare. Aceste drame
conţin în structurile lor, aparent lineare, ele-
mente ale antiteatrului modern, dar şi unele
sugestii ale farselor populare sau ale miste-
relor creştine, prin care scriitorul îşi propu-
ne să investigheze aporiile conştiinţei umane
al omului contemporan. Într-un text explica-
tiv, Sorescu îşi califică trilogia drept o „carte
de filosofie”, structurată sub forma unui tea-
tru de idei, în care semnificaţia simbolică e
precumpănitoare. Iona, dramă metafizică,
publicată în volum în 1968, este o parabolă,
scrisă în cifrul poematic şi absurd al antitea-
trului, despre condiţia umană, definită prin
claustrare şi alienare, prin revelaţiile negati-
vităţii şi tentaţia, mereu contrazisă, mereu anihilată, a absolutului. Mesajul pie-
sei se reliefează cu destulă claritate, iar expresia teatrală e caracterizată printr-o
economie a modalităţilor de reprezentare scenică. Trama piesei este oarecum
lineară, placată pe scenariul paradigmatic al profetului biblic Iona. Pescarul
înghiţit de un peşte uriaş descoperă, în momentul când spintecă burta monstru-
lui marin, pentru a ieşi la lumină, că acesta a fost înghiţit de un alt peşte, mai
mare, şi tot aşa, la infinit. Eroul piesei îşi dă seama că e, de fapt, captivul unui
spaţiu carceral ce îşi multiplică la nesfârşit dimensiunile. De altfel, destinul per-
sonajului central al piesei lui Sorescu este unul arhetipal, iar figura sa, esenţia-
lizată la maximum, se sustrage datelor referenţialităţii, pentru a-şi asuma o
amprentă metafizică şi simbolică foarte apăsată. Piesa Iona poate fi citită în trei
registre ale semnificaţiei: ca dramă social-istorică ce caută să denunţe claustra-
rea provocată de regimul comunist asupra conştiinţelor şi fiinţelor umane, ca
dramă metafizică, prin care autorul îşi propune să descifreze coordonatele esen-
ţiale ale condiţiei omului într-o lume desacralizată, alienantă, cu sensurile deza-
fectate. Un al treilea registru al semnificaţiei este cel psihologic-arhetipal, prin
care scriitorul reprezintă scenic semnificaţiile claustrale ale unei conştiinţe nefe-
ricite, aflate în căutarea propriei identităţi. Deznodământul piesei lui Marin
Sorescu este unul absurd şi tragic în acelaşi timp; imposibilitatea surpării limi-
telor exterioare îl conduce pe erou la o tentativă de evaziune în microcosmos,
prin spintecarea propriului pântec, prin spargerea limitelor propriului eu, resor-
bit în neant. O altă dramă metafizică importantă a lui Marin Sorescu e Matca,
tipărită în volumul Setea muntelui de sare, în anul 1974. Dacă drama Iona era
mai degrabă o dramă a cunoaşterii, Matca e o dramă cu puternică încărcătură
ontologică. Irina, personajul principal al piesei este o femeie însărcinată, care
„râde de potop, ţinându-se cu mâinile de burtă”. Există, astfel, o ecuaţie simbo-
lică, prin această contrapondere pe care forţa regeneratoare a maternităţii o
oferă forţelor malefice, distrugătoare ale naturii. Casa-matcă, cea care îi adăpos-
teşte pe Bătrân, pe Irina, simbol al regenerării şi maternităţii, dar şi pe micul
Moise, garanţie a continuităţii vieţii, e o metaforă fundamentală a piesei, ea de-
semnând, în fond, spaţiul matricial uterin, un fel de catedrală ce adăposteşte făp-
tura acelei Urmutter care este Irina. Există, în cadrul piesei lui Sorescu, o atmos-
feră ritual-carnavalescă, cu apariţia unor groteşti momâi, dar şi cu prezenţa inun-
daţiilor catastrofale în care e prinsă şi eroina, Irina. Importantă e, de asemenea,

relaţia tată-fiică, suprapusă unei alte resurse corelati-
ve, viaţă/ moarte. Originalitatea dramei Matca e dată
de aliajul foarte personal al macabrului carnavalesc, al
pateticului şi al reurselor comice. În prefaţa piesei,
Sorescu insistă asupra valorilor morale şi psihologice
pe care le înglobează eroina piesei, figură menită „să
învingă singurătatea şi absurdul”. Matca aparţine, aşa
cum s-a observat, unui gen teatral în care poeticitatea
şi accentele religios-patetice se îmbină cu vocaţia para-

bolică şi resursele tragicului, dar şi cu reve-
laţiile condiţiei absurde a fiinţei umane. Într-o
formulă mixtă, în care teatrul de idei se află
la confluenţa cu teatrul poetic, Matca aduce
după sine, aşa cum mărturiseşte autorul,
„ieşirea din tragedie”. Tonalitatea tragică se
revelează a fi într-o strânsă relaţie cu dicţiu-
nea ideilor, susţinute de o construcţie sceni-
că armonioasă. Tema istoriei, a doua temă
fundamentală a teatrului sorescian, e figura-
tă de dramaturg în grilă parodică şi ironică.
Gravitatea capătă, ea însăşi, la Sorescu, o
turnură carnavalescă, teatralizantă, marile
gesturi eroice fiind transcrise într-un ton de
badinerie ludică. Marin Sorescu a proiectat o
tetralogie dramatică dedicată figurii lui Vlad
Ţepeş, tetralogie alcătuită din Răceala, A
treia ţeapă¸ Otrăvitorii de fântâni şi Lup -
tătorul pe două fronturi. Fără îndoială că
viziunea asupra istoriei este polemică, atât
în raport cu figurile mitizate ale unor perso-
naje ale istoriei noastre, cât şi în raport cu
specia dramei istorice în sine. Răceala e o

dramă istorică în cinci acte, prima parte a proiectatei tetralogii, având în cen-
tru figura lui Vlad Ţepeş. Compoziţional, piesa e structurată contrapunctic, prin
alternarea spiritului parodic şi ludic cu accentul poematic. Intriga dramei e con-
figurată  printr-o deconstrucţie a textului şi a viziunii, derulându-se pe trei pla-
nuri scenice: prezentarea uneltirilor şi a corupţiei paşalelor lui Mahomed al II-
lea, spectacolul parodic şi grotesc al curţii bizantine şi, în sfârşit, un al treilea
plan al acţiunii reprezentat de rezistenţa oastei româneşti condusă de Vlad Ţepeş
şi moartea căpitanului Toma, moarte asimilată cu o simplă „răceală”. Marin
Sorescu valorifică, în Răceala, şi resursele scenice ale „teatrului în teatru”, prin
prezentarea piesei ce figurează destinul curţii bizantine şi al căderii
Constantinopolului. „Punerea în abis” a piesei-cadru reprezintă, în fond, şi o
tematizare în grilă teatralizantă a istoriei şi a relaţiei tragice a individului cu
destinul. Evenimentul istoric e privit, astfel, sub semnul spectacularului şi al
derizoriului, iar fiorul tragic e convertit în tonalitate ironică sau parodică, dar
şi în referinţă cultural-livrescă. Mitizării istoriei, Marin Sorescu îi contrapune o
optică demistificatoare, reinterpretând faptele trecutului din perspectiva deriziu-
nii şi a perspectivei parodice. A treia ţeapă, „tragedie populară în cinci acte”,
cum o descrie chiar autorul, continuă evocarea figurii lui Vlad Ţepeş, în acelaşi
limbaj neconvenţional, în acelaşi stil polemic al „antiteatrului”, la care aderă dra-
maturgul. Piesa prezintă scene din domnia şi, apoi, captivitatea, la Buda, a lui
Vlad Ţepeş, într-o succesiune a tablourilor ce aminteşte o construcţie narativă,
mai degrabă decât una dramatică, iar personajele sunt structurate mai ales prin
limbajul folosit. Metafora fundamentală a piesei e ţeapa, iar spaţiul central e
reprezentat de o a treia ţeapă, metaforă a răului istoric, simbol al fixării, al cap-
tivităţii într-un destin alienant. După zece ani de prizonierat, Vlad Ţepeş este
învins şi se trage pe sine în ţeapă, nemulţumit de eşecul său într-un spaţiu social
în care încercase să instaureze dreptatea absolută. În ansamblul lor, piesele de
teatru ale lui Marin Sorescu s-au impus prin indiscutabila lor modernitate, de
viziune şi de construcţie scenică. Ironia, spiritul parodic, instinctul ludic, revela-
ţiile absurdului şi ale tragicului, desemnate într-un limbaj sobru uneori, poema-
tic alteori, sunt elemente definitorii pentru teatrul sorescian.

IULIAN BOLDEA

Marin Sorescu şi
„teatrul de idei”
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Am început să citesc Copil la ruşi, de
Leo Butnaru (Ed. Ideea Europeană,
Bucureşti, 2008) dintr-un preliminar
interes documentar, fiindcă o carte

despre Basarabia anilor ‘50, cum scrie în subtitlu,
nu poate fi decât extrem de interesantă, însă, perse-
verând în lectura volumului, care-şi propune o reche-
mare aproape magică a copilăriei pe care autorul a
trăit-o în mahalaua lui Papuc din Negurenii Vechi (la
35 km de Orhei), mi s-a deschis gustul unei abordări
participative, fiindcă, dincolo de a fi o „retro-utopie”,
aşa cum autorul o numeşte la pagina 119, cartea îi
propune lectorului să se implice în universul ei, să-l
folosească drept pretext pentru propria anamneză.
„...îndrăznesc să cred – scrie el în finalul volumului,
într-un moment când şi acesta nu mai este decât
amintire – că şi prezenta [...] carte îi va ajuta pe mai
mulţi oameni, din diferite generaţii şi, cum e posibil
astăzi, din mai multe secole (XX, XXI) să citească în
propriile lor copilării, să le invoce şi să le jure că vor
face acest lucru cât mai des, întru nedespărţirea lor
vreodată (ca niciodată, cât o mai fi să fie pe
lume).” Mi-am zis atunci că o paralelă între
copilăria autorului şi copilăria mea, petrecu-
tă la Făgăraş, la poalele munţilor, nu e chiar
imposibil de făcut, fiind chiar în spiritul şi
litera cărţii: Leo Butnaru s-a născut în ianua-
rie ‘49, eu cu puţin peste patru ani mai târ-
ziu, şi am fost surprins să găsesc în carte
similitudini de mentalitate care ne apropie,
deşi între cele două localităţi sunt aproape o
mie de kilometri. Faptul e surprinzător, fiin-
dcă ţine de o paradigmă comună a copilăriei,
pe care arealul spiritual românesc a întreţi-
nut-o indiferent de zonarea geografică. 

De pildă, scrie Leo Butnaru ca o
„cheie” a întregului său volum rememorativ,
„copilăria noastră a fost destul de glumeaţă,
isteaţă, veselă, chiar când îi clănţăneau dinţii
de frig şi de... lozinci!”. Aşadar, cei care vor căuta cu
tot dinadinsul atrocităţi ideologice în volum, forme
de înregimentare politică brutală, forţată, vor fi
dezamăgiţi, deşi epoca se preta la aşa ceva. Să ne
reamintim: ne aflăm imediat după foamete şi după
război, în plină penurie, isteria politică a lui Stalin
ajunge la apogeu, culminând în omoruri nejustifica-
te, apoi dictatorul moare în martie 1953 (prilej de
doliu în URSS şi în toate statele satelite ale
Moscovei), urmează Hruşciov cu Discursul secret din
februarie ‘56, de la cel de-al 20-lea congres al parti-
dului, şi debarcarea noului lider în octombrie 1964,
pe când era în vacanţă în Abhazia. Aceasta este
perioada politică pe care o trăieşte Leo Butnaru în
calitate de copil, ferit de atrocităţi prin surdinizarea
violentă întreţinută de către părinţi şi oamenii din
sat şi de privilegiul de a trăi la marginea geografică
a colosului rus, unde atrocităile ajungeau mai greu,
învelite uneori în detalii la care nu te aştepţi. 

Copilul îşi aminteşte, de pildă, de foametea
din anii trecuţi, a căror consecinţă era naveta de 35
de km până la Orhei, pe care unii săteni o făceau
pentru un sac de pâine de secară, îşi aminteşte de
interzicerea poveştilor Fraţilor Grimm – pe motiv că
autorii sunt germani – sau de psihoza surmontării
economice şi politice a Statelor Unite, care sosea în
sat sub forma unor înscrisuri pe capota maşinilor
ornate cu Serp i Molot (secera şi ciocanul), îşi aduce
aminte – nu se putea altfel – de hotărârea familiei
sale de a vinde pe bucăţi una dintre cele trei case pe
care le aveau, pentru a putea supravieţui, însă, în
rest, copilăria sa e ludică şi relativ luminoasă, în
ciuda penuriei generale în care se desfăşoară.
Privind în urmă, descopăr acelaşi fenomen de pro-
tecţionism discret pe care o asigurau părinţii şi la
mine: eu am prins, la Făgăraş, dictatura lui Dej până
în 1965, când el moare (înmormântarea fiind, cred,
prima transmisie de televiziune la care am asistat,
în casa unor evrei înstăriţi care aveau aparatul) şi,
mai ales, psihoza exacerbată a „partizanilor” din
munţi, pentru izolarea cărora Făgăraşul se transfor-
mase într-o redută a vigilenţei şi delaţiunii. Mai era
un detaliu, la fel de relevant, a cărui atrocitate nu
aveam s-o conştientizez decât mai târziu, la maturi-
tate: am crescut literalmente în umbra Cetăţii
Făgăraşului, care era închisoare politică până în
1973, dar nu ştiam nimic despre ce anume se întâm-
pla înăuntru, deşi îmi dau seama retroactiv că fuse-
serăm marcaţi de interdicţii specifice în ceea ce pri-
veşte spaţiul: cetatea era înconjurată de un superb
şanţ de apă, care îngheţa iarna formând, de jur-
împrejurul zidurilor, un foarte lung patinoar, îl şi
foloseam până la epuizare, dar ştiam că n-avem voie
să trecem de linia imaginară care proteja zidurile,
fiindcă s-ar putea „trage” în noi de sus (ceea ce,
acum, cred că era puţin probabil să se întâmple). 

Însumând: candoarea care ne înconjura copi-
lăria – şi pe care Leo Butnaru o reconstituie admi-
rabil şi foarte precis în volumul său memorialistic –
ne-a împiedicat să dobândim de timpuriu o conştiin-
ţă politică, prin care n-am fi făcut decât să ne trau-

matizăm copilăria, transformând-o în anxietate şi
spaimă. Geo-social, lucrurile se asemănau: Leo
Butnaru povesteşte despre „coloniile agricole” reali-
zate prin transplant social care s-au ridicat la margi-
nea Negurenilor săi dragi (Chersac, Dobruşa,
Lebedina), fie de către regimul ţarist, fie, mai târziu,
de către sovietici. Locuite preponderent de ruşi şi de
naţii neromâneşti, alogene, ele confereau, prin

reflex, o criză identitară, rezolvată cel mai adesea
prin orgoliu retractil sau ironie ofensivă. La Făgăraş,
rolul „alogenilor” (în conştiinţa noastră infantilă,
fiindcă nu erau câtuşi de puţin venetici, dar asta noi
nu aveam de unde s-o ştim, fiindcă nimeni nu ne
învăţase istoria zonei, tot aşa cum nici azi nimeni nu
are interesul să instituţionalizeze şcolar istoria reală
a Transilvaniei) era jucat de saşi, care trăiau relativ
închis (dar pilduitor socialmente şi economic), fără
să comunice cu cei din jur, recluziune care a generat
spontan, la ceilalţi locuitori ai Făgăraşului, un resen-
timent difuz şi neputincios, grotesc decantat în orgo-
liul de a fi „superiori” acestor „germani care au
declanşat războiul”. Leo Butnaru povesteşte, în car-
tea sa, că orgoliul românesc al regiunii, combinat cu
presiunea pe care o exercitau „alogenii”, s-a conver-
tit, printr-un aliaj psiho-istoric şi ideologic ciudat,
într-un anticomunism congenital în sat, sincron cu
ura faţă de „străinul” sovietic, ocupant, stare de spi-
rit pe care şi copiii o resimţeau în mod difuz, fără
să ştie, de fapt, de unde bate vântul. 

Istoria şi prezentul – acesta este unul
dintre aspectele cele mai tulburătoare
pe care le relatează Leo Butnaru –
soseau în sat sub identitatea morţii: kol-

hozurile „ucideau” economia spontană, de supravie-
ţuire, câte un flăcău pleca în armată şi se întorcea
între patru scânduri, alţii, tot plecaţi, mureau ira-
diaţi în condiţii neelucidate, sau se scufundau pen-

tru totdeauna cu câte un submarin.
Altădată, erau desantate chimicale în sat,
pe post de îngrăşăminte, făcând victime
colaterale, fiindcă nimeni nu le explica uti-
lizatorilor efectele lor secundare, nu o dată
letale. A fost şi un moment în care a venit
porunca de a se scoate troiţele de la răspân-
tii şi din faţa caselor, cele „norocoase” fiind
mutate în cimitir, pe fondul unor soluţii de
expedient pe care le încearcă în disperare
unii săteni, depozitându-le provizoriu în
spatele ogrăzilor sau în locuri mai ferite de
privirile purpurii ale intruşilor. Am remar-
cat, în toate aceste relatări impresionante,

şi un detaliu oarecum neaşteptat: răul prezentat de
către Leo Butnaru este întotdeauna difuz, neperso-
nalizat. În alte texte de acest fel, răul se personali-
zează, ţine de câte o fizionomie anume, de câte un
activist sau câte un zelos care vrea să obţină punc-
te, dovedindu-se din cale-afară de vigilent. În cartea
lui Butnaru, răul – atât cât există – e oarecum
suprapersonal, neparticularizat.

Constat, însă, că distorsionez spiritul
cărţii, cad şi eu în tentaţia de a-i
releva detaliile atroce, în dauna înre-
gistrării bucuriei cu care Leo

Butnaru a scris-o, ca pe o feerie retroactivă, echiva-
lentă cu o regăsire de sine. Sub acest aspect, volu-
mul are o lumină aparte, foarte frumoasă, accentua-
tă şi de limba extrem de plastică, spumoasă, în care
a fost scrisă cartea: autorul caută nu numai ingenui-
tatea imaginilor de odinioară, ci, mai ales, capacita-
tea de a le reconstitui prin intermediul unui limbaj
de o plasticitate superbă, unde se simte mâna unui
scriitor autentic. Proiecţiile sale imaginare – pe
pereţii de var ai casei, pe ecranul afectiv al copilului
care nu a încetat niciodată să fie – ţin de capacita-
tea unui poet sensibil de a crea demiurgic universuri
compensative, de a li se abandona cu totul, dând
frâu liber ingenuităţii dantelate care le animă. Am
văzut, aici, cu bucurie – dar şi cu o implicită surprin-
dere – că am trăit, copiii fiind în acelaşi timp, dar
la o mare distanţă în spaţiu, aceleaşi mituri fabuloa-
se, ca de pildă acela al maimuţei care stă în poarta
echipei de fotbal a Braziliei, oprind în chip redutabil
absolut toate mingiile şutate spre plasă. 

Copil la ruşi nu este un proiect personal
închis, ci, aşa cum i s-ar putea spune, un proiect
etern reluabil, un work in progress. Spre sfârşitul
volumului, există o imagine, asupra căreia merită să
medităm: doritor de lecturi, aplecat spre carte, sim-
ţind în el chemarea poetului şi a scriitorului care
urmează să fie, Leo Butnaru constată că toate aces-
tea au un singur preţ existenţial, şi anume însingu-
rarea, izolarea de ceilalţi, recluziunea. Ca atare, volu-
mul reprezintă şi un pariu recuperativ, echivalent cu
construcţia unei totalităţi mirifice pe care, altmin-
teri, scriitorul nu o mai poate atinge. Acesta e mare-
le câştig intelectual şi uman al volumului: de a
demonstra că şi copilăria poate fi construită, că nu
putem redeveni copilul din noi decât prin interme-
diul unui exerciţiu voluntar de candoare. Să ne
mirăm, atunci, că geniul tutelar al cărţii este
Creangă?

ªTEFAN BORBÉLY

Vieţi paralele

Ştefan Borbély
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Ca şi omul, a cărui eleganţă şi
curtoazie se remarcă de la
prima vedere, scriitorul Horia
Bădescu este un rafinat, sti-

list al suavităţii şi candorii, translator al stă-
rii de graţie, cum îl defineşte Al. Cistelecan.
Parcursul său scriptural este unul complet,
trecând prin poezie, proză şi eseu critic, com-
pletându-se cu exerciţiul de traducător.
Echinoxist, a debutat în 1971 cu volumul
Marile Eleusii, urmat ritmic de altele, circa
douăzeci, care îi vor contura o personalitate
lirică distinctă. Evaziunea în zona epică, prin
două romane, îi asigură starea de echilibru
necesară, iar cărţile de eseistică reprezintă
recursul la luciditate.

După studiile mai aplicate Magda Isanos.
Drumul spre Eleusis (1975) şi Grigore Alexandrescu.
Parada măştilor (1981), Meşterul Manole sau iminenţa
tragicului (1986) lărgeşte cadrele, oferind o interpreta-
re cuprinzătoare, trecută prin grila tragicului, a cunos-
cutei balade. În continuarea aceleiaşi modalităţi eseis-
tice se plasează şi recenta sa carte, cu un titlul heideg-
gerian, Memoria Fiinţei. Poezia şi sacrul (Editura
Junimea, Iaşi, 2008, cu o Prefaţă de Michel Camus),
varianta în limba română a tezei de doctorat publicate
la Paris, La mémoire de l’Etre – la poésie et le sacré
(2000). Funcţiile multiple ale demersului, cognitivă,
autoscopică, polemică, sunt precizate într-o notă:
„Această carte nu este doar o încercare de hermeneu-
tică asupra raporturilor dintre poezie şi sacru, ci şi o
profesiune de credinţă. Ea este şi rodul propriei noas-
tre lămuriri, propriei noastre deveniri întru Fiinţă, prin
fiinţa poeziei şi, în acelaşi timp, un semnal pe care,
într-un moment de criză a umanităţii, am voit să-l dăm
asupra prezenţei în orizontul existării noastre a unui
punct de reper şi a unui sprijin care nu ne-a părăsit
niciodată: poezia.” (Preambul la ediţia românească).

Studiul, de o rigoare flexibilă, este alcătuit din
cinci capitole. Primul, În căutarea Fiinţei, fixează pro-
blematicile în cauză. Se deplânge istoria actuală a ome-
nirii, înstrăinată de natura sa originară, căzută din sta-
rea de creaţie în cea de creatură. Procesul este marcat
de pierderea capacităţii lumii de a se exprima, de ten-
dinţele sale tenebroase şi duplicitare. Purtători totuşi
ai memoriei Fiinţei, oamenii aspiră la cunoaşterea
Adevărului prin căile consfinţite, mistică şi poetică,
bazate pe participarea nemediată şi pe revelaţie. Fiinţa,
cu majusculă, este, ca la Novalis, ca la Hölderlin, pre-
zentă poetic în toată fiinţarea, premisa sacralităţii.
Miticul este de o fiinţă cu poeticul, în amândouă mani-
festându-se numinosul, mister al oglindirii divinului în
adâncul fiinţei umane: „Această fervoare contemplativă
ce umple, deopotrivă, inima misticului şi a poetului,
această religiozitate în perceperea şi abordarea realită-
ţii, proprie începuturilor umanităţii, rămâne o constan-
tă la care se poate raporta întreaga istorie  a doctrine-
lor şi formelor poetice – istorie care pune în lumină
imanenţa sacrului în actul poetic, ca un fel de genă
mistică conservată în codul liric”. (p. 16) În fond, voca-
ţia ontologică este, în esenţialitatea ei, poetică, rezultat
al unui impuls de creaţie, al genialităţii creatoare divi-
ne. Pentru a nu se crea confuzii, autorul disociază între
noţiunile de mistică şi religie, considerând că prima
are caracteristica genuinităţii, a funcţiei nemijlocite, pe
când cealaltă conceptualizează credinţa, dându-i conota-
ţii istorice. Or, pentru susţinerea tezei, îl interesează
fenomenalitatea în sine, recte mistica poetică a Fiinţei,
socotind că natura poeziei este transreligioasă. De aceea,
poziţia sa este, mai degrabă, una a evaluării facerii poe-
ziei dintr-o perspectivă antropologică, însă menţinându-i
încărcătura ocultă, apriorică, de act de întemeiere.
Asociind poezia cu mistica, le găseşte numitori comuni:
totala indeterminare, starea contemplativă, cunoaşte-
rea de tip afectiv-intuitiv, folosirea traseului ritualic.
Sunt relevate însă şi diferenţe, misticul contopindu-se
prin ardoare cu sine a Fiinţei, în timp ce poetul se întâl-
neşte cu divinul în fenomenalităţile Fiinţei, în existân-
dul acesteia. Misticul este monologic şi mirat, poetul
este dialogic şi interogativ. Misticul este în afara enti-

tăţii eterne a sacrului, pe care o adoră, pe când poe-
tul participă la starea Fiinţei, fiind el însuşi crea-
tor/coautor: „Mistica este extaz pur, poezia existen-
ţă. Mistica e revelaţie, poezia creaţie revelată.” (p.
21). Pe tot parcursul cărţii, autorul recurge cu suple-
ţe şi adecvat la suportul livresc  de idei, de cea mai
mare competenţă, Rudoff Otto, Mircea Eliade,
Basarab Nicolescu, Martin Heidegger, Lucian Blaga,
Jean Burgos, Gaston Bachelard, Paul Ricoeur, Paul
Valéry, Paul Drogeanu, Roberto Juarroz, Roger
Caillois. 

Ca aducere aminte a Fiinţei, a începutu-
lui, poezia marchează o absenţă a unei
certitudini. Astfel, lirismul, spune
Horia Bădescu, este sedimenta-

rea/întruparea de după transcendenţă, pentru că refa-
ce/reia ritualic scenariul unei naşteri. Poezia va conţi-
ne mereu nostalgia orizontului sacru, adică a Sensului.
Ea este devenire în imuabilitatea Fiinţei care se mani-
festă prin infinitatea de forme ale existenţei sale.
Condiţia paradoxală a poeziei este cuprinsă şi în dialec-
tica jocului dintre prezenţă şi absenţă, în prezenţa
absentă sau în absenţa prezentă, este căutarea Realului
în realitate. Fenomenalitatea şi procesualitatea poeziei

sunt deosebit de bogate, pentru că facerea poemului
conţine multă spiritualitate, inefabilitate, mişcări de
creaţie greu de perceput, implicaţii ale factorului sacru.
Poezia adaugă laturii infinite a lumii, dimensiunea ei
fiind chiar expansiunea nemărginită şi continuă.
Metoda de cunoaştere a poeziei este cea blagiană, auto-
rul Genezei metaforei, evocat cu delicateţe, de-a lungul
întregii cărţi, fiind într-un fel modelul demonstraţiei.
În textul cel mare al lui Dumnezeu se încadrează şi
poetul care se străduieşte să-l citească pe acesta şi pe
sine.

Al doilea capitol, O altfel de vedere, se ocupă,
previzibil, de vederea lui Homer, vederea poetică, adică
echivalentă cu viziunea poetică, ceea ce presupune per-
cepţia interioară a sacrului, nu numai revelatoare de
Fiinţă, ci şi purtătoare de Fiinţă. Orbirea lui Homer are
similitudine/corespondenţă în dereglarea tuturor simţu-
rilor, metodă poetică pe care o propunea Rimbaud, a
iluminării; cu toate că poezia îşi propune cunoaşterea
Fiinţei tocmai prin manifestările ei sensibile, care
reprezintă formele ei de dialog. Percepţia poetică de tip
relaţional este cea care dă imaginea totului, aflat în

ascundere, în nevedere, în potenţialitate.
Poetul chiar face oficierea unei geneze zil-
nice, oferind lumi noi, făcând exerciţiul
mirării (minunării) şi admirării.
Cunoaşterea poetică orbeşte alte forme de
cunoaştere, sporind gradul misterului.

Deşi trăim drama căderii
din Paradis şi suferim
metamorfozele alterităţii,
purtăm în noi semne ale

reamintirii matriceale, amprente ale
Fiinţei, imprimate în tot existândul.
Asemenea semn este poezia însăşi, ca
memorie a acestei ne-uitări. Fiinţa se ascun-
de şi se revelează în limbaj, în imagine, în
simbol, cel din urmă fiind codul primor-
dial, poetic, bazat pe analogie, incluzând,
cu valoare de adevăr, obiectul şi subiectul,
nespusul şi spusul.

Partea cea mai dezvoltată, Starea
de Fiinţă, se ocupă de clarificarea noţiunii
de sacru, de hermeneutica practicilor

sacrale şi de paradigmele sacre (spaţiul, timpul, UNU).
Întâi se delimitează sacrul de divin. Sacrul este, simul-
tan, entitate şi funcţie. Fiinţa dobândeşte sacralitate
prin exercitarea sa în imanent, aşa cum sacrul se defi-
neşte prin raportarea sa la profan. În ambele cazuri se
depăşesc nişte tipare, nişte limite, având loc reflectări
între transcendent şi imanent, care funcţionează ca
vase comunicante. Conştiinţa afectivă activea-
ză/revelează memoria Fiinţei disipate în existent.
Poetul recuperează din lume aspectul de sacralitate,
trăind poetic nu starea fiinţei sale, ci starea de Fiinţă,
de care se pătrunde: „nostalgia şi trăirea apartenenţei
noastre, a identităţii noastre transcendente.” (p. 54).
Reînvestirea Fiinţei în sacralitate îi conferă şi dimen-
siunile esenţei sale, absolutul, desăvârşirea. În demer-
sul de a găsi ceea ce uneşte şi identifică, poetul este un
căutător de numinos. Dar, „încercând să afle Fiinţa, el
descoperă Fiinţa-fiinţând şi, prin ea, suferinţa alterită-
ţii”. (p. 57). Efortul de a ieşi din existenţă, din multi-
plicitate şi particular, constituie sursa emoţiei poetice.
Facerea pomului (poiesis) schimbă starea de creatură,
dependentă, a omului, în una de consubstanţialitate cu
starea de Fiinţă. Într-o asemenea situaţie, prezenţa
numinosului declanşează sentimentul de mysterium tre-
mendum, o îmbinare de reacţie emoţională şi grandoa-
re a sacrului, ceea ce duce la potenţarea misterului,
fără a-l dezlega, şi sentimentul de mysterium mirum,
amestec de mirare, uimire, neînţeles, inexplicabil, în
fond, participarea la o hierofanie. Poetul devine astfel
trăitor al sacrului, un martor al revelării numinosului. 

Dintre practicile sacrale, care se regăsesc în
amândouă planurile, mistic şi estetic, fac parte magicul
şi sărbătorescul, ritul şi ritualul, ocultarea şi ambiguita-
tea, jocul şi încântarea. Unele sunt condiţii, altele meca-
nisme, strategii, altele sunt schimbări care funcţionea-
ză în situaţiile întâlnirii poetice cu sacrul. În structura
cărţii, acest capitol ar reprezenta partea tehnică, pro-
cesuală, instrumentală.

Ca domenii de sacralizare a lumii, atât poezia
cât şi mitul se raportează la trei elemente de bază, spa-
ţiul, timpul, Fiinţa. Spaţiul poetic este unul al prezen-
ţei numinosului, desprins de cel circumstanţial, favori-
zând accesul spre cosmos ori spre tărâmurile subtera-
ne. 

(Continuare în pagina 38)

PAUL ARETZU

Eterna reîntoarcere
a poeziei la sacru

Paul Aretzu
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Diana (Adamek) a citit Casa din întine-
ric în format electronic şi mi-a scris
un mesaj într-o perioadă în care sunt
încolţită de lupii zădărniciei. Îl repro-

duc, păstrându-l astfel, ca să-l recitesc când va muşca
din mine frigul.

„Draga Aura, 
Am citit Casa din întuneric!, abia acum, însă pe

nerăsuflate. E o carte de mare tensiune, de o lumină
exaltată, tragică în substanţa ei. Personajele sunt
puternice: Semion, Grig, Erika. Cu toţii sunt legaţi în
aceeaşi plasă a morţii. Sigur, tema e cea a relaţiei
maestru-ucenic, despre care ai vorbit şi la Cluj, şi înţe-
leg că e o temă centrală la tine, dar aici ea devine şi
un motiv pentru a dezvolta alte teme, cum ar fi cea a
trădării, a erorii, a unui «ceva» şi «altceva» spre care
tindem şi care, în secret, s-a şi formulat deja în sânul
acestei realităţi. Povestea de dragoste a cuplului Erika-
Semion e răvăşitoare, în sine tragică, pentru că
este imposibilă nu prin faptul că e o iubire interzisă
(social vorbind), ci prin propria ei ardoare. E prea
puternică pentru a intra în rândul celor obişnuit
lumeşti. Pe acest fundal se naşte patima scriiturii, ai
pasaje de intensă poezie, mai ales cele finale. Excelente
secvenţele greceşti. Amestecul de realitate-irealitate
face de asemenea secretul densităţii dramatice şi fer-
voarea romanului tău. E, de asemenea, un roman des-
pre Dumnezeu, despre raportarea la El, despre rapor-
tarea în general la divin, prin toate formele de cunoaş-
tere şi formare, una dintre aceste forme fiind dragos-
tea. Unele dintre fraze, dintre descrieri rămân în memo-
ria celui care citeşte şi îl urmăresc; ele sunt multe, decu-
pez aici, de pildă, imaginea Elenei Victoria, care pare să
descindă «din pliurile altei epoci». Da, este un roman
intens, al febrelor, un roman care vorbeşte despre iubire,
moarte, formare, vină, Dumnezeu. Cine ar vrea mai mult?
Şi o face în tonuri care au câteodată o incandescenţă
rară, cuvintele se urmăresc într-un poem, menţinând
imaginea, făcând-o să vibreze. E darul tău făcut ţie în
acest an. E semnul unei mari puteri.”

Semnul unei mari puteri? Da, a unei mari
puteri interioare exprimate, nerecunoscute însă decât
rar. Ştiu, da, ştiu, şi acest roman va fi receptat ca şi
celelalte; mai exact, va cădea în gol. Nici o cronică
serioasă, nici o analiză pertinentă. Nimic. Nimic.
Nimic. În ultimii ani, ca şi când aş scrie într-un pustiu,
într-un gol mai gol decât golul. Câţiva prieteni care mă
citesc şi mă încurajează să continui, să fiu eu însămi,
cărora le cer iertare pentru rândurile de mai sus. Atât.
Pentru cine scriu? Pentru mine. Pentru doi-trei prie-
teni. Nicolae (Breban) spunea zilele trecute: „Aura
aruncă tone de literatură de bună calitate, iar colegii,
criticii importanţi se prefac că nu văd asta”. Ca şi când
n-aş exista, ca şi cum n-aş fi scris nimic, nici un rând,
ca şi cum aş fi putut oricând fi redusă la zero, la
neant… Indiferenţa cu care îmi sunt tratate cărţile, căr-
ţile mele… în ce fel s-o citesc? În ce mod s-o cataloghez,
s-o ruminez? Nu fac parte din grupul de comentatori –
da, insist, comentatori de mâna a doua, a treia – grup
care conduce abuziv literatura română de circa două-
zeci de ani? Nu rareori spun ceea ce cred şi ceea ce
spun şi cred în marginea realităţii deranjează în esen-
ţe? Am făcut un Apel pentru salvarea culturii române
vii, Apel elogiat şi denigrat în egală măsură, care a adu-
nat peste nouă sute de semnături din toată lumea şi
care va fi relansat când va veni momentul propice? Şi
aceste motive circumstanţiale sunt la mijloc, dar, de
bună seamă, şi altele, câteva, nelipsite de greutate,
importanţă. 

Însă toate acestea sunt lucruri mărunte, sclipi-
tor de mărunte! Unde ne sunt grandoarea, superbia,
organul pentru esenţe? Unde ne sunt criticii, da, criti-
cii mari de altădată, care salutau, sprijineau valorile şi
nu pregetau să se bată pentru ele, să sufere în plină
dictatură neagră, să lupte cu toată fiinţa pentru lansa-
rea lor?! Ei, unde?! I-a zăpăcit libertatea? Taifunul
libertăţii i-a smuls din vocaţia puternică de odinioară?!

Casa din întuneric am scris-o… din suferinţa de
a nu avea camera mea în care să scriu, să citesc, să
visez, să ascult muzică, să-mi fac de cap, să mă uit ore
întregi în tavan, „visând la lumi ce nu există”… consi-
derate de nevăzut, care există, în schimb, de-adevărate-
lea, să bat câmpii adică, aşa cum îmi place mie. E un
roman erotic, un roman negru şi, da-da, solar în egală
măsură. Ah, mi-am construit în acest roman o urbe în
toată legea, case în preajma altor case, da, case-delfin,
case-melc, case turnuri, case-lăstuni… case avangardis-
te. E o nebunie. Şi în toată această nebunie… un ado-
lescent sărit de pe fix, Matei Naidin, o curtezană,
Erika… Eu sunt Matei, tot eu sunt Erika. Şi Grig cel
încolţit de moarte. Şi Semion Ruda, maestrul în apa-
renţă arogant… 

Mi-e dor de mine. Cea care am scris romanul.
Acum însă… sunt atât de departe de mine. Sunt la mii
de kilometri distanţă. Fac – mi-aş da palme, ca să mă
trezesc din acest vis – şcoala de şoferi. (Asta când nu
dorm sau când nu încurc treburile redacţionale; stra-
niu, mi-e somn aproape non stop. Aş dormi şi aş bea
tot timpul; cum să faci cele două operaţiuni ce ţin de
infrastructura psihicului unui artist, în acelaşi timp,
rămâne de văzut.) Ha. Ha. Fac proiecte apropo de şofat
şi – ah, vise splendide, care încep cu 180 de km la oră
– ce şofer grozav voi fi. Şi asta, Domine – mă apucă
jalea – fiind perfect conştientă de faptul că n-am pic de
talent în domeniu. Pic de talent. Sunt o nulitate. Să
vedem ce va ieşi din lipsa mea de talent în domeniul
şofatului şi foamea (enormă!) de viteze mari, moşteni-
tă, vai, de la Semion (mda, militar în trupele de elită
ale aviaţiei).

Uită-te mut în inimă; şi scrie. Bacovia a spus
mai bine ca tine: „Dacă nu-i cu cine vorbi, se scrie”.

Fă-ţi datoria. Urmează-ţi vocaţia. Restul sunt
vorbe. Totul e cântec. Totul se lasă ferecat în poezie,
închis acolo, ingurgitat…

„Atâţia prieteni ai!” a exclamat imperativ cine-
va. Reacţia mea? Am tresărit interior. În esenţe, evi-
dent, rămânem singuri, iar singurătatea creşte, se-nvol-
bură, se umflă, se umflă pe măsură ce înaintezi în fiin-
ţă. Asta ea a scris-o în vreme ce stătea înfiptă pe mar-
ginea disperată a trupului, după ce dimineaţa devreme
fusese încolţită de haitele frigului resimţit fizic… la
modul casant, sagace.

Răzvan, dragul de Răzvan (Voncu) la
Bookfest, la lansarea lui, făcându-mi
un elogiu, afirmă că „Aura Christi e,
în literatura română, un caz”.

Oftalmologul care îmi examinează, periodic, în ultima
vreme, ochii, afirmă că sunt, Doamne, un caz, o excep-
ţie. Liubaşa, dulcea, sfânta mea Mamă, îmi spune că
sunt altceva… Ce lehamite. Mi-e dor de normalitatea
aia, de gradul zero. Normalitatea din capul meu, unde
funcţionează „legea mâinii întinse şi a sufletului des-
chis”. Ianoşi şi Janina ştiu la ce mă refer.

A vorbi singur, în faţa ta, în faţa lui Dumnezeu
– ce dar, ce favoare! A fi puternic şi a bate câmpii des-
pre acea, această putere – ce răspundere! Şi îmi per-
mit să vorbesc despre puterea „mea”, putere descoperi-
tă târziu, pentru că ea în realitate nu-mi aparţine, nu
e o posesie a mea, nici o calitate, ci un dar sau proba-
bil un blestem. Nu ştiu. Otrava ei însă nu rareori îmi
locuieşte sângele, laolaltă cu personajele şi metaforele
mele.

Cât de dor poate, uneori, să-ţi fie de fata sălba-
tică, fata pierdută care ai fost, care eşti şi care rămâi
în esenţe. Ce noroc, Domine, că ea există, e vie, ca
niciodată vie.

Ce dimineaţă înaltă şi subţire. Îţi mulţumesc,
Domine.

De golul căscat în receptarea cărţilor tale eşti

de vină tu. Mergi împotriva valului; însă nu este exclu-
siv asta la mijloc. Când sunt în vogă postmodernismul
şi alte istme – semn al decadenţei, al sterilităţii, al
mediocrităţii, al nedorinţei de a intra în competiţie cu
marile valori recunoscute ale literaturii universale – tu
scrii sonete, forma fixă obligându-te la o disciplinare a
discursului liric, la temperarea pegaşilor nărăvaşi şi
năstruşnici, limitându-te astfel benefic la rigoare. Apoi,
nelăsându-te influenţată de slăbiciunile literelor de la
ora actuală (o, le ştim ca pe Tatăl nostru!), începi să
scrii bildungsormane într-o literatură în care numeri pe
degete romanele de formare, nu respecţi tabieturile
încorsetante ale colegilor ahtiaţi să laude scrisul scurt,
puţin, lenea… şi arunci în arenă o tetralogie de circa
trei mii de pagini, nu te grăbeşti însă, aidoma altora,
să denigrezi în acelaşi timp poezia în favoarea prozei,
scrii şi poezie şi roman şi eseu interdisciplinar… Îţi
desfaci aşadar larg paleta. Apoi, înfiinţezi o editură de
prima mână, aducând în faţă mari modele şi conti-
nuând totodată să ţii în viaţă una dintre cele mai vechi
şi prestigioase reviste, Contemporanul. Cine să aibă
răbdare pentru proiecte majore într-o lume grăbită să
elogieze lipsa de cultură, lipsa de timp, o lume ahtiată
de vulgaritate etc. etc.?

Vina este a ta. Tu eşti primul vinovat. Asumă-
ţi propria vină de îndată ce ai radiografiat-o.

Şi dacă volumele, cărţile tale nu au valoare?

Tu visează şi scrie, iubeşte, vituperează în psal-
mii tăi în răspăr, lasă-te în voia zeului tău protector,
tiranic şi distrat în egală măsură, descrie-i cvadrigile,
trenele, surâsurile, pliurile… Ridică în cinstea ochilor
statui. Locuieşte sfera frigului. În curând îţi vei schim-
ba planeta, prietenii. Fă-ţi datoria aici. Visează şi scrie.
Mai ales că valul se apropie, muşcă zi de zi din tine.
Punct. 

„Trebuie să termin de scris totul, până vine
valul, să termin totul de scris, până la val, şi valul, iată,
înaintează…” Da. Sprijină-te de atroce iubita Marina.

Să te simţi aidoma unui punct aşezat între
subiect şi predicat în miezul versului unui uriaş poet…
Nuanţele, sfintele, păgânele, târfele, curtezanele… 

„Aproape e cerul, dar încă neatins, aproape
iadul, dar încă neuitat pe deplin.” Rainer ştie.

Am scris acum vreo oră un poem, Peisaj de
toamnă. Iată-l:

Seară naivă. Toamnă.
Heruvimi apuşi. Galbenul din frunze
aruncă aştrii negri în privire,
în linii, verbe, iarbă, tigri.
Apoi înclină zeii de bazalt
spre osia fiinţei, roze şi pegaşi, 
copii, vulturi zadarnici şi meduze.

Ce-i de făcut din tot
ce mai rămâne?
Soarele rece-al clipei
e departe. Şi tot mai negru –
lutul fiecărui ceas. Iar pân´la înviere
nu-i decât o moarte sau o silabă
cât marea noapte, Domine, vecine.

Foamea de a fi

AURA CHRISTI
Semnul unei mari
puteri?

FOTO: NICOLAE BREBAN

AURA CHRISTI
Elegien aus der Kälte 
(Elegii din sfera frigului)

Traducere în germană de Edith Konradt
Editura Pop Verlag (Germania)
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Seriozitatea zmeului

Între personajele de basm, zmeul are un rol previzibil, de obsta-
col obligatoriu. Despre viaţa şi destinul său se ştiu de asemenea
multe lucruri, iar Călinescu i-a alcătuit un portret amănunţit, sin-
tetizând informaţia dintr-un număr impresionant de texte folclo-

rice11 Estetica basmului, E.P.L., Bucureşti, 1965. Din perspectiva sa, zmeul
este un personaj cu anatomie umană, puternic, capabil să se metamorfozeze,
dar credul şi uşor de păcălit. Această din urmă însuşire nu constituie o defi-
cienţă în inteligenţa zmeului, cât o urmare a încrederii lui în cuvântul celor-
lalţi. Zmeul este o fiinţă dintr-o bucată, cu simţul datoriei şi tocmai de aceea
total încrezător în sacralitatea unui legământ sau a unei opinii.

Dintre multele poveşti cu zmei, face parte şi cea intitulată atât de
categoric: Zmeul nu e frumos (Haşdeu). Este un text scurt, cu subiect memo-
rabil şi tramă de roman. Personajul principal este, desigur, un zmeu fără
nume. El întâlneşte la un moment dat un om, dar în loc să-l ameninţe sau
să-l ucidă, îi cere o consultaţie bizară: îl întreabă care îi este opinia în legă-
tură cu aspectul său fizic. Nu-l întreabă în general despre zmei, ci este inte-
resat doar de sine. Vrea să ştie ce părere are acel om despre înfăţişarea sa,
dacă îl consideră frumos ori nu. Această întrebare, pe cât de simplă, pe atât
de omenească, dezvăluie o acută dorinţă de individualizare, dar şi de recu-
noaştere publică. În basme, zmeii apar ca o specie, fără semne particulariza-
toare, fără nume, fără identitate. În general
sunt făpturi anonime, copii ale unei singure
dimensiuni, plasată decisiv în zona mon-
struosului. Descriind un templu, Cantemir
spune fără alte explicaţii că stâlpii erau
împodobiţi cu patru zmei. După cum în
imaginarul folcloric, zmeul este definit mai
mult prin actele sale stereotipe decât prin
morfologie. 

În povestea aceasta, personajul vrea
să ştie cum este văzut în afara lumii sale.
El se simte depersonalizat sau pur şi simplu
este doar curios. Iar omul interogat,
cuprins de frică, dar şi de dorinţa de-a
spune adevărul, îi mărturiseşte zmeului că
îl consideră frumos, dar că ar avea un defect
greu de trecut cu vederea, anume coada.
Omul crede că întreaga înfăţişare a zmeului
are de suferit din cauza cozii care este prea
lungă şi seamănă cu a unui câine. Prin
urmare, nu faptul că are coadă ar fi deranjant, cât acela că ea nu-l persona-
lizează, ci dimpotrivă, îl face să semene cu un câine. Zmeul reacţionează neaş-
teptat: îl roagă pe om să-l lovească după ceafă cu securea, îi cere stăruitor
să-l rănească. Iar omul se conformează. După un an îl caută din nou pe om
şi-i arată cicatricea. Acesta este nedumerit, şi de aceea zmeul îi explică. Rana
care părea atât de gravă acum un an, între timp s-a vindecat. Abia dacă a
mai rămas o urmă neînsemnată. Pe câtă vreme cuvintele omului încă sapă
în sufletul rănit al zmeului. N-au fost nişte vorbe uşor de uitat. Zmeul a con-
tinuat să se gândească zi de zi la imaginea pe care i-o construise omul. În
mintea sa, portretul în care coada îl face să semene cu un câine, a luat pro-
porţii. De aceea, zmeul a hotărât să se întoarcă în locul în care luase naşte-
re această fictură. Din punctul lui de vedere nu există decât un singur mod
de a rezolva problema: omul trebuie eliminat, iar odată cu moartea sa, speră
că va pieri şi portretul pe care acesta îl plăsmuise. Prin urmare, nici nu stă
mult pe gânduri. Scoate sabia şi-l ucide pe omul care îl făcuse să sufere un
an întreg.

Acest om n-a ţinut cont de sensibilitatea zmeului. Şi-a imaginat că
zmeul are nevoie de opinia lui. Or, acesta, ca orice fiinţă, nu-şi dorise decât
să fie acceptat. Ceea ce este însă de neînţeles, este încrederea pe care zmeul
o are în cuvântul omului. El nu pune nicio clipă la îndoială gustul estetic al
acestuia. Îi acordă credit total şi nici nu-şi pune problema că această viziune
ar putea să se schimbe. Pentru el imaginea plăsmuită este de neşters atâta
timp cât creatorul ei există. În consecinţă, îl ucide pe autor, pentru că altfel
nu poate să elimine rana din suflet. 

Ştim că de fiecare dată, zmeul simte mirosul de om şi consideră intru-
ziunea lui în lumea de dincolo, nu atât ca pe o primejdie, cât ca pe o profa-
nare. Orice intrus trebuie găsit şi omorât fără întârziere. Cu toată repulsia
faţă de om, zmeul este de cuvânt, acceptă lupta dreaptă şi nu trişează. Mai
mult, îşi alege adeseori perechea din rândul oamenilor. Există în sensul aces-
ta o altă poveste despre metamorfoza zmeilor în oameni pentru a putea să
pătrundă la o nedeie, de unde apoi răpesc mai multe fete. În basme apar ade-
seori episoade în care zmeii răpesc fetele şi le duc pe celălalt tărâm. Dar de
fiecare dată există un uşor dispreţ pe care zmeul îl nutreşte faţă de om.
Pătrunderea lui în lumea zmeilor este tratată ca un sacrilegiu, iar sub aspec-
tul acesta rolul zmeului pare să fie acela de a stăvili îndrăzneala omenească.
El trăieşte pe celălalt tărâm, în palate luxoase, departe de mirosul oamenilor,
deşi este căsătorit adeseori cu fete furate de pe tărâmul uman. 

Fiinţă intermediară între eternitate şi lumea trecătoare, zmeul
este şi stăpânul tezaurelor şi-al lucrurilor fermecate. Astfel,
pasărea măiastră se află în stăpânirea zmeilor. Ei deţin diver-
se obiecte vrăjite, precum biciul fermecat sau papucii zbură-

tori, la care râvnesc şi pe care vin să le fure oamenii. Sunt într-un fel pazni-
cii devotaţi ai comorilor, creatorii palatelor de cleştar, îmblânzitorii cailor
înaripaţi. În imaginarul folcloric sunt descrişi ca oameni foarte mari, înari-
paţi şi cu o putere nemărginită (B. P. Haşdeu – Folclo ristica, 1, Saeculum I.O.,
Bucureşti, 2003, p. 406). 

În acest context, povestea zmeului preocupat de opinia omului, ilus-
trează un moment de criză şi un tip de sensibilitate. Modul în care îşi rezol-
vă suferinţa îl situează într-un plan al acţiunilor definitive. El îl ucide pe om

ca să anuleze o viziune. Odată cu moartea
omului, dispare şi plăsmuirea lui, ceea ce
presupune că speră în mod real că ceilalţi
oameni au altă opinie despre el. Aceasta dez-
văluie un tip uniform de receptare a lumii, o
derulare existenţială monoton de liniară şi
monumental de statornică. Tocmai de aceea,
în basme, lupta cu zmeul este, de  cele mai
multe ori, pe viaţă şi pe moarte, el nu poate
fi convins, făcut să-şi schimbe părerea, trans-
format în prieten. Zmeul este inflexibil şi de
nemodelat.

Este interesant că părerea
unui om, de altfel dispreţuit,
îl afectează atât de grav.
Orgoliul zmeului se afirmă în

multe basme. Chiar faptul că îşi alege soţie
din rândul oamenilor denotă deopotrivă
încrederea pe care o are în puterea sa de a-şi

alege valorile, dar exprimă şi complexul rasei sale. Zmeul îl ucide pe omul
care l-a insultat, chiar şi la un an după aceea, pentru că are încredere în păre-
rea lui şi în puterea opiniei, în general. Nu contestă adevărul afirmaţiei: ştie
că are urechi clăpăuge şi coada prea mare. Tocmai de aceea se metamorfo-
zează, uneori în bărbat uman care răpeşte fetele. Însă nu poate să admită
existenţa unei fiinţe care îi judecă înfăţişarea. Aceasta este limita sa, dovedi-
toare a unei minţi, nu atât involuate, cât lipsită de supleţe, de umor, duşma-
nă a alternativelor. Zmeul întrupează seriozitatea exacerbată. În povestea
aceasta, el încearcă să accepte părerea omului. Stă departe de el un an
întreg. Dar în cele din urmă se întoarce să-l ucidă. Tocmai gravitatea lui exis-
tenţială îl împinge să rezolve în acest fel dureroasa întâmplare. Nicio clipă
nu-i trece prin minte să facă la rândul său un portret negativ al omului.
Seriozitatea îi alimentează complexele şi furia. În cele mai multe basme, se
vorbeşte despre zmeu ca despre un pericol care trebuie neapărat eliminat,
deoarece odată înfuriat, nu poate fi îmblânzit pe nicio cale. După cum, zmeul
este gata să facă legământ cu un corb, dar nici într-un caz cu omul. 

El este paznicul de nădejde al celeilalte lumi, al diverselor artefacte
magice şi tocmai acest rol îi determină atitudinea de neînduplecat, gravita-
tea fără umor, incapacitatea de a ierta ori de a încheia pace. Într-un basm,
apare ca prieten al Vulpoiului, în altul păzeşte fântâna tinereţii, dar nicioda-
tă nu este prezentat ca prieten al omului. Element negator, obstacol şi paz-
nic, zmeul nu poate să aibă legături armonioase cu omul, dar vrea totuşi să-i
cunoască opinia despre sine, iar această curiozitate îl afectează devastator
pentru că el ia în serios portretul pe care i-l face omul. Nicio clipă nu se îndo-
ieşte de buna credinţă a acestuia, pentru că zmeul este o fiinţă extrem de
serioasă. Pe de altă parte, cuvintele omului sunt rostite sub imperiul fricii.
După cum ni se spune în poveste, apariţia zmeului îi dă frisoane şi tocmai
de aceea nici nu-i expune întreaga opinie pe care o are despre el. Ba mai
mult, începe cu o minciună, îi face un compliment, se grăbeşte să-i spună că
arată bine şi că este chiar frumos. Totuşi, mai curând ca să-şi acopere min-
ciuna, decât dintr-o răutate ascunsă, adaugă şi critica referitoare la coadă.
Ori pentru zmeu numai această parte a comentariului contează. El nu accep-
tă jumătăţile de măsură. Are nevoie de o viziune integral favorabilă, tocmai
pentru că este un arhetip al datoriei, incapabil de sinuozităţi caracterologice.
Zmeul este o fiinţă simplă şi de încredere. 
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FICTURA

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

Doina Ruşti
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NOIEMBRIE 2008

La Mihail Sado  -
veanu (1880-1961),
condiţia umană
este idealizată,

sublimizată, utopizată şi ucroni-
zată. Omul său nu este simplu
sau complex, el este – religios,
filosofic, etic, artistic – o făptu-
ră proteic-excepţională. N-aş zice
că Sadoveanu este autorul unei
lumi naturale şi omeneşti, cât a
uneia artificiale şi supraumane,
fie la limita umanului superior,
fie la limita demiurgiei.

Baltagul, 1930, izbuteşte
un sincronism observativ şi
vizionar, reconstituind realitatea
mitului şi mitul realităţii, într-o
structură complexă şi completă.
Dialectica înălţare-coborâre este
modelul vizionar al acestei crea-
ţii narative, prevăzută cu o preg-
nantă identitate onto-retorică.
Existenţa este la Sadoveanu în
mod constant iniţiere experien-
ţialistă. 

Romanului nu-i scapă
nimic uman, în ordinea sensibili-
tăţii şi raţionalităţii. Descoperim
aici un romanesc sintetic, proble-
matic, tipologic şi retoric.
Baltagul figurează un întreg
caleidoscop de teme, structuri,

tipologii, registre discursive. Toate sunt folosite liber, fără preconcepţii.
Efectul devine, de aceea, derutant la lectură, dar, trebuie recunoscut, în pro-
fitul acesteia: romanesc sintetic, problematic, tipologic şi retoric.

Baltagul este o scriere insolită, disputată de o intenţionalitate compli-
cată: de la intenţia autorului, la aceea a textului şi până la aceea a lectoru-
lui. Indecizia secretă a autorului exploatează spectaculos proiectul operei
imperfecte, ambigue. 

Insolita defazare de la hipotextul Mioriţei a generat un nex mitic uni-
versal, regăsit de Al. Paleologu în dialectica mitologică Mioriţa-Osiris. Textul
este scris de M. Sadoveanu cu sugestia unui referent livresc şi narativ mai
larg decât cel mioritic, care a fost proclamat în epigraf. 

Omologia dintre natura şi cultura naratorului se transferă firesc nara-
ţiunii, care mizează constant pe amfibologia codificare-decodificare,
mi(s)tificare-demi(s)tificare,  până la o indistincţie vie, de formulă barochi-
zantă. Personajele definitorii, superioare, sunt bine asimilate unei culturi
naturale complete, nedegradate din vechime. Lectura desecretizantă apare
impusă de naraţiunea secretizată, abductivă. M. Sadoveau urmează aici un
fel de detectivism creator, în proximitatea ambiguităţii. 

Povestitorul de o impresionantă amplitudine cucereşte cu instinctul şi
cultura mitografică universalistă. El îşi desfăşoară un limbaj sau un idiom
care sincretizează forme din zone şi epoci variate, tipuri de discurs fluidiza-
te într-un registru personal. Poetic şi verosimil, acest idiom trece proba uria-
şei forţe de absorbţie şi recreare lingvistică. 

Arta originală şi profundă a lui M. Sadoveanu impune prozei româ-
neşti  perspectiva unui utopism regresiv, paseist, apt şi de modificarea teleo-
logiei vizionare, orientată proleptic şi meliorist. M. Sadoveanu şi-a evidenţiat
natura (des)făcătoare de mistere. El se descoperă „inspirat”, cel puţin teore-
tic, şi într-o largă măsură chiar pragmatic, dezvăluind în Anii de ucenicie fap-
tul că „iniţierea mea s-a făcut prin poezie şi instinct…”

M. Sadoveanu este, ca şi alţi „mari” scriitori români, un marginal al
universalităţii, creatorul unei enclave suficiente sieşi, indecis, într-o răspân-
tie creatoare, în care comunică realismul, naturalismul, fantasticul, şi de
aceea cu întâmplătoare consonanţe universaliste. Proza sa este, prin urma-
re, un râu care nu-şi varsă toată apa în marele fluviu. Pentru el, acest flu-
viu ar fi fost realismul magic italian sau latino-american.  Trădat într-un mod
voluntar de idiomul sincretic pe care şi l-a (re)creat, M. Sadoveanu este un
conservator iluminist al livrescului, mai apt să ajungă la utopie decât la real. 

Opera vastă a lui M. Sadoveanu s-a derulat într-o sinusoidă poetolo-
gică şi axiologică tot atât de întâmplătoare pe cât de tainică. 

Patul lui Procust, 1933, 
roman, de Camil Petrescu

În Patul lui Procust, 1933, Camil Petrescu (1894-1957) extinde formu-
la realismului psihologic modern şi inovează la nivelul instanţei şi structurii
narative, prin deschidere şi ambiguizare. Acest sincretism subtil n-a fost
receptat în esenţa sa. Receptarea dominantă a fost unilaterală. E. Lovinescu
descoperă un „roman psihologic”, iar un romancier preponderent obiectiv ca
L. Rebreanu citeşte aici un roman „pasionant şi vibrant de viaţă”. Romanul
telescopează cele două perspective, obiectivă şi subiectivă, reface un „dosar
de existenţe”, prin deschiderea relativizantă până la echivoc a instanţei nara-
tive. E. Lovinescu, purist şi conservator în afirmarea unui concept de roman
insuficient de modern, reafirmă, de pe poziţii estetice, invalidarea unei struc-
turi, căreia nu-i observă jocurile studiate ale incongruităţii, ciocnirea şi nu
divorţul dintre obiectiv şi subiectiv, social şi intim. La fel citeşte tânărul
publicist, de altfel un neiubitor al romanului, în general, dar cu memorabile
lecturi ale unor produse ale speciei, E. Ionescu, denunţând pamfletar ceea ce
numeşte o carte proastă, prolixă, fără construcţie. Atent la transformarea
poeticii romanului rămâne P. Constantinescu, pentru care compoziţia este
doar „aparent capricioasă”.

Polemismul creator cu marile paradigme romaneşti atinge maxima
fertilitate şi performanţă. Autorul elaborează acum un metaroman pluri-auc-
torial, în care nu doar un personaj, dar mai multe, se află în căutarea roma-
nului. Aceste personaje ajung autori complementari, creditabili, fie indivi-
dual, fie laolaltă. Descoperim aici po-etica sau estetica unui roman care narea-
ză onest, edificant, la persoana întâi, nu unică, dar multiplicată. Totul e viu
şi artificial, într-un mod deliberat ambiguu, în acest roman al resuscitării
emulative, antimimetice, a marilor modele ale speciei proteice şi rezistente. 

Poetica vitalist-artificială a romanului este aceeaşi în creaţia de per-
sonaj. E. Ionescu o percepe consecvent unilateral, spunând că romancierul
„Nu ştie să creeze oameni”. Nu cred că este bună nici insistenţa asupra
aspectelor sexiste, falocratice, mai ales în a le trece în sarcină auctorială.
Tehnica rămâne şi aici aceea a contrastelor complementare, a asimetriilor
umane şi nu biologic-sexuale. Perspectiva nu e unilaterală, discriminatoare,
ci plurală, complexă. Misoginismul, mizantropia sunt puse într-o ecuaţie com-
plementară, de echilibru (baroc) între antiteze, la nivelul individului (Fred
Vasilescu e cuceritorul care nu cucereşte, cel iubit şi inapt de iubire, Ladima
este iubitorul neiubit, Emilia e iubită neiubitoare, D-na T. iubitoare neiubi-
tă), cuplului, triunghiului sentimental, grupului familial şi social. P.
Constantinescu a sugerat această complementaritate aparent discriminatorie,
vorbind despre Emilia şi D-na T., ca despre doi poli, josnicia şi înălţarea femi-
nităţii. Şi stilul este multiplu modelat. Aparent neliterar, de o subtilă şi ambi-
guă precizie.

Romancierul Camil Petrescu nu aplică, doar (îşi) explică metoda epică
a lui M. Proust. Nu se lasă ocupat, doar devine preocupat de analiza psiho-
logică a duratei memoriei temporale afective, a timpului subiectiv şi a trans-
formărilor sufleteşti. Aduce epicul la izvorul conştiinţei. Transformă subiec-
tul în obiect, întrucât caută şi descoperă obiectul în subiect. Află o bună pozi-
ţionare faţă cu originea tuturor lucrurilor real-nominale. Descoperă punctul
origo în narator sau în „vorbitor”: „eu nu pot vorbi onest decât la persoana
întâi”. Înţelege actul literar ca fiind unul de descoperire, nu de acoperire sau
de învăluire. Întotdeauna, crede el, arta învingătoare este cea care descope-
ră, pe când aceea înfrântă doar se preface că destăinuie. Chiar dacă arta este
şi înfrângere, nu doar învingere (şi convingere), ofensiva cunoaşterii realită-
ţii îi este unic şi capital imbold.

Arta sa epică este eclectică şi sintetică, nonconformistă în conformis-
mul ei de a telescopa conjunctural modalităţi disjuncte, de a uni clivaje recu-
noscute ca distinct construite. Ca un spirit lucid, arivist întârziat al creativi-
tăţii literare, romancierul se lasă iniţiat de marii maeştri creatori. Îi apropie,
pentru că vrea să şi-i aproprieze, pe Husserl, de la care deprinde pătrunde-
rea esenţei fenomenalităţii,
şi pe Bergson, de la care
învaţă intuiţia „duratei
pure”. Filosofii aceştia
sunt, în mod fundamental,
teoreticienii unor poetici
ale romanului la care ajun-
ge, voluntar, mai greu.
Procedează astfel în mod
strategic şi stratagemic,
întrucât nu vrea să le fie
epigon, nici lui Joyce, nici
lui Proust. Nu vrea să le
refacă traseul poetologic,
decolând dinspre premise-
le, adânc însuşite, spre dez-
voltările narative irepetabi-
le ori repetabile. Asta ar fi
însemnat tocmai riscul
unei sinucideri literare
antiemulative, epigonice.

Romanul cel mai
bun al lui Camil Petrescu
este rezultatul unui control
(meta)textual lucid şi
adânc, de o subtilitate care
depăşeşte mult orizontul
de aşteptare al criticii.

CĂRŢI CELEBRE

MARIAN VICTOR BUCIU
Baltagul, 1930, roman,
de Mihail Sadoveanu
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Domnule NICOLAE BREBAN,

Într-unul dintre incitantele Dvs. eseuri
pe care le citesc cu reală curiozitate,
Liberii profesionişti (Contemporanul,
iulie, 2008), deplîngeaţi lipsa de soli-

daritate a scriitorilor: „suntem liberi, dar această
uriaşă şi unică solidaritate s-a pierdut!”. Era vorba
despre solidaritatea din anii comunismului, „în
receptarea artei şi nu numai, dar şi în «aştepta-
rea» lucidă, cu dinţii strînşi în jurul acelor indivizi
care se încărcau, într-o măsură sau alta, fiecare
după firea şi zestrea sa naturală, cu sarcina dure-
rii şi a speranţei”.

Eu, una, n-am simţit această solidaritate.
Mă temeam de turnătorii din breaslă şi, cum de ce
ţi-i frică nu scapi, am fost minuţios turnată; ştiam
că pe Mihai Ursachi, de pildă, îl flancau fanii-
supraveghetori. Cu prietenul puteai vorbi despre
ce nu puteai scrie, dar, de multe ori, era o sursă,
ca Dan Oprescu, membru fondator GDS, care s-a
dovedit turnătorul prietenului Stelian Tănase. Nu,
dezvoltarea cultului prieteniei e cam greu de gene-
ralizat. Ştefan Aug. Doinaş a stat la închisoare
pentru omisiune de denunţ, în cazul Marcel
Petrişor. Nu l-a trădat, dar a semnat apoi un anga-
jament de informator. Mai era şi moda  „cititori-
lor” revoltaţi din „cîmpul muncii”. Parcurgeau pe
ruptele Un om norocos de Octavian Paler, fiind la
curent cu ultimele directive  ale PCR. Poate  vom
afla cine erau sculerii şi textilistele, betoniştii şi
matriţerii care nu făceau altceva decît să-şi treacă
din mînă-n mînă romanul lui Paler, al lui Ion
Băieşu ori cel al lui Anghel Mînăstire, ca să pro-
pună topirea blasfemiilor la adresa orînduirii idea-
le. Dvs. înşivă aţi fost supus veghei organelor pen-
tru „idei greşite”. N. Moraru a cerut, după ce-a
apărut Delirul, arestarea lui Marin Preda, secon-
dat de morăritul Mircea Brătucu. De altfel, acest
edec al proletcultului fusese unul dintre cei care
au indus ura de clasă intelectuală, ca şi Leonte
Răutu. Dar cum ar fi funcţionat proletcultul fără
ajutor dinspre comilitorii Partidului Comunist
(PMR), A. Toma, Deşliu, Tulbure, Frunză, Banuş,
Jebeleanu, Saşa Pană, Nina Cassian? La prima
Conferinţă a Uniunii Scriitorilor, prin fuzionarea
SSR cu Societatea Autorilor Dramatici (preşedin-
te de onoare – M. Sadoveanu; preşedinte activ –
Z. Stancu), punct înscris pe ordinea de zi şi dez-
bătut a fost „cultivarea urii faţă de imperialişti”.
În poezia „bardului de la Urziceni”, A. Toma,
Stalín rima cu Amin. „Da, asta-i Buna-Veste, noul
Crez/ Întru care vă nasc şi vă botez/ În numele
lui Marx şi Lenin şi Stalin/ Acum şi-n vecii veci-
lor şi pururea Amin”. Nu opere se făureau, ci
arme de luptă. În celebra şedinţă din iunie ’52, de
după căderea Anei Pauker, Eusebiu Camilar se cul-
pabiliza: „Eu am fost împăciuitorist”, promiţînd:
„Cărţile mele vor fi arme de luptă din ce în ce mai
ascuţite”. Cînd Al. Rosetti a fost scos din
Universitate, în acelaşi an ’52, ca latinizant, cos-
mopolit, cu „origine nesănătoasă” pe „Cher Ami”,
cum îi spuneau cei pe care i-a editat, dar şi cole-
gii de catedră, nu l-a ajutat nimeni. Ileana
Iordache, fiica lui Vladimir Streinu, era măritată
cu Radu Tudoran, frate cu Bogza. Cînd a fost ares-
tat Streinu, în toamna lui ’59, lui Geo i-a fost frică
să intervină pentru Usy. Actriţa a încercat cu Al.
Bîrlădeanu, căsătorit, atunci, cu Marcela Rusu. A
ajuns şi la Gogu Rădulescu. Nimic.

„Demascările” (vocabula lui Leonte Răutu,
secretarul CC răspunzător de Propagandă şi
Cultură) le începuse în „lungul stalinism barbar”,
cum numiţi Dvs. perioada, Oscar Lemnaru, la
rubrica lui cu zvîc Perna cu ace (un ac de cojocul
proletcultului are Vasile Spiridon într-o carte prea
puţin comentată, Editura Timpul, 2004, cu acelaşi
titlu). Bestiile moşiereşti şi chiabureşti trebuiau
eliminate. Da, bestiile era cuvîntul de ordine, cf.
Marx, discurs din 14 aprilie 1856: „Istoria este
judecătorul, proletariatul este călăul”. Lenin îşi
numea duşmanii insecte, păduchi, scorpioni. Ura

de clasă era cultivată în colectivul de oameni ai
muncii, exersată de comisiile de reeducare a men-
talităţii burgheze. Îi vînau pe eretici, pentru ca arta
să aibă „miez sănătos” (Petru Dumitriu). Aceste
exersări ale urii anihilau valori (Ministrul
Propagandei a interzis întîi, în 1946, 1800 de tit-
luri; s-a ajuns în ’48, la 10.000), le trimiteau în
puşcării pentru reeducare prin  tortură, cruzimea
torţionarilor fiind din ce în ce mai ingenioasă.
Cifra morţilor la propriu sau a morţilor din punct
de vedere social, pentru societate e înspăimîntă-
toare.

Ştiu din Caiet albastru (Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1998) că profesorul Nicolae
Balotă a fost închis prima oară în ’48, la 23 de ani,
pentru cărţi subversive. Din nou arestat, în tren,
în noaptea de 2-3 ianuarie ’56 pentru un
Memorandum (de trimis în Occident), despre lipsa
de libertăţi şi de drepturi după Cortina de Fier.
Actul a fost predat la Secu de un delator.
Delaţiunea i-a adus şapte ani de temniţă pentru
crimă de trădare. Mărturiile deţinuţilor politici ar
trebui să fie un fel de testament pentru noi. Şi-i
dau dreptate lui Alexandru George cînd susţine că
scriitorul român e în diacronie: Balotă n-a fost
contemporan cu Ov. S. Crohmălniceanu, nici
Tonegaru cu Paul Georgescu, nici N. Manolescu cu
Jebeleanu (pentru că nu figura în antologia Poezia
română modernă de la G. Bacovia la Emil Botta,
Jebe l-a pîrît „sus” pe N. Manolescu, pe motiv că
i-a introdus pe „reacţionarii” Crainic, Ştefan
Baciu, Radu Gyr şi antologia a fost interzisă. Tot
Jebe a spus că ar fi dizolvat, în ’46, cenaclul
„Sburătorul”, care mai funcţiona, postlovinescian).

În perioada ’48-’50, Arghezi, Blaga,
Streinu, Ş. Cioculescu erau „înfieraţi” în toate ple-
narele USR şi-n „Scînteia” drept „crizişti”. Îndrăz-
niseră să semnaleze „criza literaturii”.

Într-un august ’48, noul statut al
Academiei Române îi excludea pe „dăunătorii” Ion
Petrovici, Blaga, P.P. Negulescu, Gh.I. Brătianu, C.
Rădulescu-Motru, D. Gusti, Simion Mehedinţi,
G.T. Kirileanu, Onisifor Ghibu etc. După zece ani
de Aiud, Ion Petrovici, cu DO în Bărăgan, căuta o
fîntînă să se arunce-n ea. După o conferinţă a filo-
sofului la Academia Franceză, în ’34, Elena
Văcărescu nota că fusese „unul dintre cele mai
mari succese pe care le-a obţinut vreodată un
român la Paris”. În ’52, D. Gusti confecţiona în
comuna Căţelu jucării de cauciuc, într-o cooperati-
vă meşteşugărească, să nu moară de foame. S.
Mehedinţi chiar murea de foame în ’59: orb, fără
pensie, dar, mai ales, fără bibliotecă.

Ar fi fost posibile crimele oribile,
arestările pentru libri prohibiti, eli-
minările din literatură fără spriji-
nul intelighenţiei flotante, în for-

mularea lui Pareto? Fără cei repede „doxaţi”,
supuşi doxei, dogmei, ideologiei de import? Autori
de literatură de propagandă, pe teme proletariza-
te lucrau ca „zilieri pe ogoarele literaturii” (cum le
spunea Vasile Spiridon în cartea citată), dar îi
lucrau şi pe ceilalţi, pe nealiniaţi. De unde a ştiut
tov. Kohn, care supraveghea ESPLA din partea
Securităţii, că în editură se afla un manuscris sub-
versiv de C. Noica, Povestiri din Hegel, conţinînd
abateri de dreapta, dacă nu l-ar fi înştiinţat un
redactor, poate prieten cu Mihai Şora, care rela-
tează episodul? Un alt exemplu dintre multele pe
care  le cunosc: agentul Ştefan Dragomirescu l-a
turnat pe Blaga pentru că, în ’56, vizitat la Cluj de
Miron Constantinescu, Constanţa Crăciun,
Fazekaş şi Pavel Ţugui (şef al secţiei de cultură şi
ştiinţă a CC al PMR, perioada ’56-’60) a refuzat să
fie reprimit în Academie, la schimb cu o declara-
ţie publică de adeziune la regim. Le-a spus net că
nu-şi poate renega o activitate de-o viaţă. Blaga
avea multe volume în manuscris şi era conştient
că nu vor fi tipărite dacă nu ceda. „Prietenul”
agent Secu s-a dus la Cluj în misie:  să-i verifice
sertarul de scriitor. A primit 1.000 (una mie) lei
recompensă pentru devoalarea „putregaiului cos-
mopolit”.

Dumneavoastră scrieţi, domnule Nicolae
Breban, că proletcultul poate fi considerat finit în
’64, după deschiderea puşcăriilor politice şi în ’65,
cînd Conferinţa scriitorilor l-a dat jos pe „poetul
bardei”, Mihai Beniuc. Dar conştiinţa socialistă se
formase, iar conştiinţa asta nu-i măsea, să doară.
Turnătoria între prieteni a fost voluntară, ca
munca patriotică; benevolă, cum a fost şi acea con-
tribuţie pentru obşte. Jean Băileşteanu (în revista
„Argeş”) crede că poetul Lucian Valea n-a turnat
şi că, din pricina asta, a ocupat funcţii modeste.
Adevărul e că a şi turnat (au apărut dovezile), a şi
ocupat funcţii modeste.

Generaţiei Dvs. i s-a reproşat că ar fi
exploatat lucrativ perioada de dezgheţ de după
moartea lui Dej, „cel mai fidel aliat al Uniunii
Sovietice”. În fapt, aţi fost rebelii, răzvrătiţii con-
tra dogmaticilor luptei de clasă, ai realismului ţăr-
murit, cum îl parafrazează Vasile Spiridon pe teo-
reticianul realismului neţărmurit, Roger Garaudy,
„deviat” din marxism în… islamism. În ’59, în
Bucureşti, mai era bulevardul Jdanov, se mai
blama estetismul. Criticii aTomişti (mulţumesc,
Viorica Răduţă!) făceau ravagii. V-aţi sustras în fel
şi chip înregimentării, aţi evitat „oglindirea veridi-
că în spirit partinic”. Spuneţi că şaizeciştii Velea
şi Fănuş Neagu scriau proză scurtă ca să scape de
pretenţiile cenzurii. Din cîteva pagini, puteau lipsi
şi duşmanul de clasă, şi activistul dîrz; şi „omul
nou”, şi „elementul şovăielnic”. Dvs. aţi mizat pe
naturi problematice, pe psihologii atipice, pe tipo-
logie forte, desfăşurate în proiecte mari, ambiţioa-
se. L-aţi realizat.

Uniţi, Dvs., cei din generaţia şai-
zeci, aţi recăpătat drept la stil
individual (era a doua tautologie a
epocii Dej, după democraţie popu-

lară), drept la subiectivitate, o vreme şi la onirism.
Cu risc maxim. În ’68, Leonea Răutu, zis
Cameleonea a decapitat „Amfiteatru”, revista lui
Ion Băieşu şi Editura pentru literatură, condusă
de Ion Bănuţă pentru… liberalism. Imprevizibilii
erau pedepsiţi pentru „manifestări de apolitism şi
de individualism”, culpabilizaţi pentru devieri de
la linie (vorba  lui Gh. Apostol: „Unde-i linie, nu-i
de joacă”), „oficialii” fiind cu ochii pe insubordo-
naţi. Lupta de clasă nu se mai ascuţea  ca-n ver-
sul acela proletcult stupid, mai erau şi armistiţii.
După atacuri noi urma o perioadă de linişte, alte
atacuri, altă perioadă de linişte… Cititorii, însă, vă
urmau. A citi Preda, Breban, Buzura era o atitu-
dine, asta era: lectura ca protest. Erau exersaţi în
a găsi ascunzişuri, vorbe cu dublu sens, „antre-
naţi” (Noica) să citească printre/ pe sub/ peste
rînduri. Le descifrau literar şi literal. Titlul lui
Matei Vişniec, La noapte va ninge (Albatros, 1979)
suna ca o premoniţie: se va întîmpla ceva. Oare
Caiet de dictando de Al. George nu trimitea la dic-
teu, la dictatură? Ce voia să spună autorul cu acel
dictando?

Romanele „ascundeau”, ca să releveze ade-
văruri: parţiale, schiloade, dar adevăruri. Şi nu
era uşor să păcăleşti cenzura. Uşor este să spui
acum că gata, nu mai merge literatura-parabolă,
numai ca să-i anihilezi dintr-un foc pe Paler şi pe
Tupan. Să susţii că Buzura a publicat şopîrle
(„indigeste”) cu voie de la Secu şi că Preda a fost
„un analfabet”. Dvs. sînteţi atacat la glezne că
străinii nu vă cumpără cărţile. Ce să mai spun des-
pre un suplimentarist care se întreba dacă Dan
Mircea Cipariu ar fi vrut să scrie Animale bolna-
ve, căutînd „exemple ale non-refuzului virtual”
(„Suplimentul de cultură”, 16-22 august 2008).
Vestea bună e că vă aflaţi într-o bună companie:
gaşca Borges (e cuvîntul suplimenaristului), pe
care ar refuza-o Roberto Bolańo.

Totdeauna situarea cuiva la vîrful ierarhiei
de valori irită, dar războiul contra aşa-zisei gene-
raţii expirate e mai aberant decît oricînd. Să fii
insultat pentru că eşti mai în vîrstă şi mai consa-
crat, ba o revistă de cultură să te declare mort, e
mai mult decît penibil.

Cîţi spun ca Ion Lazu, Despre vii numai de
bine?

Încep să cred că nici nu mai e posibilă o
solidaritate între scriitori. Dar îmi place să mă
gîndesc la solidaritatea celor aflaţi în paginile unei
istorii literare, oricare ar fi ea: de la origini pînă
în prezent, condensată, secretă, anecdotică, de azi
pe mîine…

Voi reveni.

PE MUCHIE DE HÂRTIE

MAGDA URSACHE
Scene din democratură
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„Era  o fiinţă pentru care
viaţa fără cultură 

nu e viaţă, iar
cultura fără viaţă nu e cultură”

Alexandru Paleologu

În România interbelică, se ştie, a activat
o pleiadă generoasă, de personalităţi
feminine, înzestrate nu doar cu inteli-
genţă,  ci şi cu putere creatoare. Pot fi

amintite îndeosebi: Hortensia Papadat – Bengescu
în literatură; Milita Petrascu şi Olga Greceanu în
plastică; Lucia Sturza – Bulandra în practica şi în
cultura de teatru; Raluca Ripan în ştiinţă; Florica
Muzicescu, Constanţa Erbiceanu şi Cella
Delavrancea în muzică, muzicologie şi pedagogie
muzicală; Elena Văcărescu şi Martha
Bibescu, scriitoare bilingve, ambasa-
doare ale culturii româneşti dincolo
de hotarele patriei şi altele. Printre
aceste personalităţi înzestrate şi
generoase, într-un climat propice de
vocaţie şi de spiritualitate feminină
s-a remarcat Alice Voinescu. „Pe -
dagogia gândită şi practicată de
aceasta se întemeia pe o principiali-
tate sigură şi severă. Ştia, totodată,
că în structura acestei principialităţi
să infuzeze valori sensibile, glasuri
ale inimii”, îşi aminteşte Ion
Zamfirescu (1986).

Împotriva oricăror tendinţe
de scepticism sau blazare, profesoara
Alice Voinescu argumenta în favoa-
rea creşterii interesului pentru valo-
rile şi rosturile  culturii umaniste, la
studenţi  şi la publicul larg. Iată cum
redă Ion Zamfirescu atitudinea sa,
atât de actuală: „Noi, aici, în societa-
tea noastră românească, trebuie să
înţelegem că spiritul european ne
este încă necesar; că sub semnul lui
avem încă de prospectat în virtualită-
ţile noastre creatoare ca popor; că
până în prezent lumea nu a produs o
forma de gândire mai aproape de
adevărurile condiţiei umane şi de
respectul  pe care îl datorăm acestor
adevăruri” (1986).

Pentru Alexandru Paleologu,
care o cunoştea din familie,
„Autoritatea ei era irezistibilă, dar ea
nu avea nimic autoritar nici profeso-
ral în firea ei”. Auditorul entuziast şi
admiratorul fără rezerve al acestei
vocaţii umaniste aduce lămuriri
fireşti.” Ca om: Alice Voinescu ştia
să se dăruiască… Tuturor, înţelegea
să le răspundă: nu cu sfaturi, nu cu
sentinţe, nu cu consolări de circum-
stanţă, ci cu apropiere umană”. Toţi
cei care au cunoscut-o pe Alice
Voinescu în activitate sunt la unison de acord să
recunoască o figură universitară de excepţie. Ion
Zamfirescu îşi aminteşte: „cristaliza gândire, simţi-
re, frumuseţe şi căldură filosofică” (1987). El a pre-
cizat, în continuare, că prin atitudinea ei răsturna
doua prejudecăţi. „Una: aceea că mintea feminină ar
fi nepotrivită cu disciplina filosofică de tip abstract
– sistematic: cealaltă: ideea că în rosturile ei adânci
gândirea filosofică ar fi făcută să se adreseze cu
deosebire argumentelor reci şi severe ale raţiunii, nu
în aceeaşi măsură şi fiorurilor sensibile ale inimii
(Oameni pe care i-am cunoscut, Ed. Eminescu, p. 65).

Peste un deceniu, o altă personalitate,
a confirmat aceste aprecieri.
Alexandru Paleologu (1997) o carac-
terizează astfel: era o mare profesoa-

ră de istoria literaturii dramatice la Conservator,
care „atrăgea la prelegerile ei – ca şi un  Nae
Ionescu, un Ion Petrovici sau un Parvan – o audien-
ţă enormă, compusă din tot ce era inteligenţă şi sim-
ţire în societate, de toate vârstele şi categoriile, nu
numai  studenţi „…În plus, „mare intelectuală, mare
conferenţiară,... prietenă cu câţiva din marii scriitori
şi cărturari europeni, Andre Gide, Roger Martin du
Gard, Andre Malraux, Paul Desjardins, Eugenio
d’Ors, pe care îi întâlnea, în fiecare an, la decadele
de la Pontigny şi  cu care întreţinea permanent
corespondenţă... a apucat să facă şi  închisoare, să

cunoască promiscuitatea, brutalitatea, răul concret
şi odios, şi a primit această încercare cu aceeaşi inte-
ligentă supunere pe care i-o dicta credinţa ei” (Alice
Voinescu şi lumea ei, cuvânt înainte la „Jurnal „ de
A. Voinescu, Ed. Albatros, p. V si IX ). Este vorba
de faptul că în toate comunicările ei filosofice impli-
ca o idee: „cunoaşterii, neapărat, trebuie să i se dea
şi o încununare etică, în măsura de a o ridica la rang
de ştiinţă şi artă a datoriei” (Ion Zamfirescu).

A fost o pildă vie pentru toţi cei care au
cunoscut-o. Era de admirat şi inspira emulaţie la
tineri şi adulţi, fetelor şi băieţilor deopotrivă. Iată o
formulare convingătoare: „tot ceea ce spunea era
viu, plătit cu viaţa ei”. Maria Ana Murnu se explica
astfel: „Mi-a fost dat să o cunosc tot mai bine, să-i
pătrund intimitatea şi să mă înclin de fiecare dată
în faţa neîncetatei, uneori istovitoarei ei lucidităţi,

cu care îşi supunea orice gând, simţire sau faptă
unor criterii absolute, chiar cu riscul de a-şi asuma
o înfrângere şi niciodată deplin mulţumită de ea
însăşi”(p. X, 1997).

Profesor universitar de mare clasă, conferen-
ţiar cu mare succes la public, educator pasionat –
Alice Voinescu a pus o amprentă pozitivă în cel mai
nobil sens al cuvântului pe mai multe generaţii, care
au luat parte la prelegerile universitare sau la confe-
rinţele publice pe care le-a susţinut de-a lungul ani-
lor. Iată ecoul amintirilor unei tinere de 15 ani care
nu o poate uita vreodată... „Nu ştiu ce ne-a vorbit.
Dar glasul ei, cu o cadenţă afectiv stăruitoare, avea
limpezimea imperioasă a proclamării evidenţelor.
Aşa va fi pentru mine  tot restul vieţii ei: plăpândă,
dar pasionată, neistovită în trăirea şi  afirmarea
unor valori obiective. Ale noastre, ca oameni „
(Maria Ana Murnu, Alice Voinescu – călăuză şi prie-
tenă, în „Jurnal” 1997, p. IX). Pe scurt, revine fosta
elevă şi apoi prietenă de o viaţă: „Două sunt coordo-
natele majore pe care se construieşte viaţa Alicei
Voinescu: iubirea de oameni şi de adevăr” (p.XIII). 

Caracterul bun şi voinţa de bine se recunosc
în formulări definitorii. Alice Voinescu afirma că „de
tot ce ţi se întâmplă eşti responsabil”: Mai pe larg,
bogăţia interesului său intelectual  şi zestrea cultu-
rală de mare amploare se recunosc în conceptul de
perfecţiune pe care îl aplică în toate ocaziile semni-

ficative. „O execuţie (muzicală) perfectă e aceea la
care răspunzi „aşa  aş fi cântat şi eu !” Pesemne că
perfecţiunea te sileşte să ieşi din tine până la extre-
ma limită a posibilităţilor tale, adică până la perfec-
ţiunea ta” (p. 335,”Jurnal”). Alice Voinescu a îmbi-
nat prelegerile vorbite cu texte scrise unde se regă-
sesc acuitatea şi stilul elegant. De la „Aspecte din
teatrul contemporan „1941 şi până la „Întâlnire cu
eroi din literatura şi teatru” (postum, 1983) a dus
firul unor idei majore anunţate esenţial în contribu-
ţiile la „Istoria filosofiei moderne „(Omagiu  profeso-
rului Ion Petrovici) vol. I, 1937. Vom spicui din aces-
te texte  ce prefigurează jaloane ale activităţilor ulte-
rioare în învăţământ, cultură şi viaţă. Mai întâi, des-
pre Şcoala de la Marburg (subiect al tezei de docto-
rat  la Sorbona – în Litere şi Filosofie – Paris).
Frag mente din vol. III, 1938 „Istoria filosofiei
moderne” (p. 142-166).

„– Şcoala de la Marburg, deşi descinde în
linie directă de la Kant, are o fisionomie a ei proprie
şi se construieşte într-un sistem nou de gândire, sub
influenţa noilor teorii ştiinţifice... Interpretând pe
Kant, Şcoala de la Marburg îl scoate din mediul său
tradiţional legând raţionalismul lui de cel al lui
Leibniz, Descartes şi Platon şi scoţând empirismul
lui din linia Bacon-Locke-Bekeley-Hume pentru a-l
apropia de fondatorii ştiinţei moderne, Kepler şi

Galileu... Şcoala de la Marburg deduce
empirismul kantian din ştiinţă şi filoso-
fia  Renaşterii, care în esenţă nu este
decât renaşterea platonismului
„Hypotesis” a gânditorilor  din
Renaştere, devine metoda transcenden-
tală la Kant. 

De când gândirea ştiinţi-
fică s-a ivit în lumea
culturii, ea s-a prezen-
tat sub chipul proble-

mei originii... Se constată că problema
Originii, care nu trebuie confundată cu
cea a începutului, a fost întotdeauna în
centrul filosofiei. Chiar spiritul ştiinţific
caută originea fiinţei dincolo de fiinţă.
Originea existenţei într-un principiu
eterogen... Originea înseamnă unitatea
tuturor formelor apriorice în chiar actul
lor creator… Idealismul de la Marburg
caută  metoda prin care gândirea  pură
creează diversitatea din propriul ei
izvor, fără să recurgă la ajutorul sensi-
bilităţii şi o găseşte prin categoria tim-
pului… Viitorul şi trecutul, iată diversi-
tatea primordială… Cercetarea adevăru-
lui trece de la cunoaşterea lumii la
cunoaşterea datoriei. Adevărul nu se
poate realiza decât prin completarea
existenţei cu datoria, a ceea ce este prin
ceea ce trebuie să fie”. Apoi, vom spicui
din paginile despre Scepticismul francez
(p. 96-104). Scepticismul nihilist al
Antichităţii se preschimbă la Montaigne
în atitudine cercetătoare, care este
expresia caracteristică a unei culturi
tinere şi întreprinzătoare. 

Scepticismul lui Montaigne este
prima fază a dinamismului modern.
Oboseala se preschimbă în curiozitate.
Dărâmase ştiinţa falsă, neîntemeiată,
prezumţioasă, zestre veche de erori
neştiute, de definiţiuni primite fără nici
un control, dar face loc ştiinţei modes-
te, conştiente de relativitatea adevăru-

lui ei. 
Slabă în rezultate izolate, ea este puternică

prin succesiunea neîntreruptă a efortului omenesc...
Descoperindu-se pe el, Montaigne face descoperirea
omenescului. „Fiecare om poartă în el întreaga con-
diţie umană”. (Eseuri) Omenescul este conceput ca
un echilibru, ca un raport între două variabile, ca
trecere veşnic vie, veşnica acţiune, din nou începută
de la trup la conştiinţă, de la real la ideal.
Omenescul este o strădanie… Omenescul este între-
cere a conştiinţei, într-o conştiinţă mai lucidă.
Morala nu se poate întemeia decât pe cunoaşterea
acestei ţâşniri continue a lucidităţii conştiinţei”.  

Spicuim acum din interpretarea pe care a
dat-o Alice Voinescu concepţiei lui Nicolas
Malbranche (vol. I, p. 256-264). „Între Descartes si
Sf. Augustin, cugetarea sa îşi caută drumul – căci
Melebranche nu e un eclectic – ci inspirat de aceşti
mari predecesori, se face de sine stătător… 

Melebranche e însufleţit de credinţa nestră-
mutată că omul este una cu Dumnezeu. Doar trupul
îl face să-şi uite de această legătură şi-l îndepărtează
de izvorul său divin…”

G.G. CONSTANDACHE
Un profil feminin în filosofia                                      
româneasca interbelică
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Romanul evocă lumea
de dinainte  şi de du -
pă ’89, mai exact viaţa
oamenilor dintr-o fa -

brică de hârtie. Plasarea acţiunii într-
acest insolit loc nu este câtuşi de
puţin întâmplătoare, căci însăşi
autoarea a lucrat, din 1976 până în
1990, la Întreprinderea de Cartoane
din Săceni, Prahova. De altfel,
Varvara este personajul ce-şi asumă
rolul de alter-ego al scriitoarei, în
măsura în care îşi duce, şi el, viaţa
într-o fabrică de cartoane. Nu doar
acest paralelism între  personaj şi
autoare, ci şi limbajul folosit, precum
şi spaţiile terifiante în care eroii tră-
iesc trimit, fără urmă de îndoială, la
Charles Bukowski, cel care, în roma-
ne precum Factotum şi Poşta, îşi lite-
raturizează o mare parte din viaţa
dusă în medii absconse, din care
încearcă, fără succes – de fapt, fără

să vrea cu adevărat să reuşească – o evadare, ascunzându-se după un perso-
naj deopotrivă ratat şi vulgar, pe nume Henri Chianski.

Chiar titlul romanului, Hidrapulper, relevă o dualitate, ce se va men-
ţine apoi pe întreg parcursul romanului. Pulperului, un mixer uriaş, folosit
în industria de prelucrare a hârtiei pentru a macera hârtia, i se pot atribui
mai multe alte semnificaţii, între care vitală mi se pare  aceea de a macera,
la figurat, dar şi la propriu (nu întâmplător se petrec în roman nenumărate
accidente de muncă) vieţi şi destine. Hidra-pulperul are darul de a funcţiona
la nesfârşit,  înghiţind, hiperbolic, însăşi istoria.

Maşinăria infernală devine universul în care totul este macerat, uni-
formizat (titlul primei părţi a romanului este, deloc întâmplător: Oala de-i
zice Hi-dra-pul-per), asemenea existenţelor din epoca în care se petrece marea
parte a acţiunii.

Dacă hidrapulperul semnifică universul, atunci, cu siguranţă, hârtia
(iniţial albă, imaculată, apoi, în clipa în care ajunge să fie refolosită, uzată
până la refuz) reprezintă vieţile oamenilor, cu întregul lor ciclu – de la naş-
tere – până la prinderea lor în acest creuzet universal, continuând apoi cu
renaşterea. Hârtia sugerează efemerul, dar totodată, prin vocaţia de a se lăsa
reutilizată la nesfârşit, şi permanentul, constantul. Ea este şi imaculatul
maculat de o societate represivă, dar tot ea se transformă în reviste franţu-
zeşti, în caiete erotice, adică într-un univers simbolic al fructului oprit. Nu
doar destine obişnuite sunt imprimate pe hârtie, ci şi cele ale oamenilor ce
se considerau nemuritori, anume ale Ceauşeştilor:

„Iar pe culoarele funcţionarilor umbla vestea sosirii Conducătorului.
Portretul lui de hârtie, aşezat chiar în stânga scării, adia acelaşi miros de
mucava.” (p. 11)

Hârtia primeşte viaţă (pe care, în final o va pierde!) împreună cu şi
de la realităţile care o înconjoară. Tot ceea ce este imprimat are darul de a
se dizolva şi destrăma în pântecele hidrapulperului.

Moartea, omniprezentă în roman, îşi face simţită prezenţa în toate
ipostazele ei, autoarea punându-şi în joc întreaga imaginaţie pentru multipli-
carea acestora. Începând cu semnele macabrului, cu mediul ostil în care se
trăieşte, animalele aducătoare de nenorocire şi de moarte, şobolanii, dar şi
macerarea hârtiei şi, în cele din urmă, oamenii cad pradă Hidrei:

„Nu se ştie care dintre ei a scos un scrâşnet, dar femeia s-a întins pe
sita plană până la cuţit. [...] Măcar din bărbatul căzut în hidrapulper cu un
an înainte rămaseră braţele, cât au putut trage din pastă căngile de fier. Nu
se mai pune problema cum are să fie înmormântată o nenorocită făcută car-
ton faţă de cele câteva bucăţi din Ion F. Ion, aşezate frumos în sicriu, cu locu-
rile lui goale, care au strâns mai multe lacrimi decât un trup întreg.” (p. 10)

Nici măcar preotul nu se poate sustrage unui sfârşit pe care chiar
îngerii, deşi prezenţi, nu îl pot amâna, necum aboli:

„Îngerul a crezut că părintele citeşte versetul cu samariteanca, dar el
a întins braţul să moară chiar el pe locul din faţa casei parohiale. [...]
Părintele a căzut, de fapt, pe moartea lui.” (p. 31)

Până şi soţii Ceauşescu mai mor încă o dată în roman. La fel ca şi în
cazul  celorlalte personaje, moartea lor nu este nimic altceva decât împlini-
rea destinului lor propriu, este finalul de care nu te poţi desprinde, fugi ori
scăpa:

„Nu spun că, după ce am aşteptat omorul la televizor, nu ne-a intrat
în oase o îndoială. Filmul fără sonor ne-a luat prin surprindere. Arăta ca foto-
grafiile bunicilor sau ca o reconstituire nereuşită. Mai întâi că Iubitul
Conducător şi Ileana Lui aşteptau ceva. Omorul părea să ţină de timp. Poate
că ieşiseră din tanc în altă realitate. [...] Cu mormântul aşteptându-i pe cei
doi găuriţi în minţile lor. Şi din mormânt n-aveai cum scăpa. Oricât fusese-
răm învăţaţi cu clişeele îngălbenite abia atunci ne-am văzut feţele mâncate de
hârtie şi de şobolani.” (p. 37)

Moartea apare, aşadar, ca o variantă, ce-i drept crudă, a vieţii, a coti-
dianului. Decrepitudinea, mirosurile de putrefacţie, lumea mizeră ce umple
paginile Hidrapulperului are darul de a o face mereu prezentă şi de a o pune

necontenit în prim plan, pentru a nu o scăpa o clipă
din vedere. Animalicul, instinctele primare sunt
dominante în roman, oamenii lăsându-se ghidaţi de
ele în aşa măsură, încât raţiunea este scoasă din uz.
Şi nu este de mirare. Căci ne aflăm în plină epocă
comunistă – dar nu de aur, ci de mucava – în care
singura soluţie – dacă ar fi fost vreuna – este munca
până la epuizare, urmată de moarte. Din când în
când, oamenii îşi mai permit să evadeze. Neavând un
altundeva real, nu le rămâne decât  somnul ori, în
cazurile mai fericite, visul. Şi nu doar personajele o

fac, ci şi autoarea însăşi. Romanul nu redă o realitate, ci constituie refugiul
autoarei faţă de aceasta. Este o transpunere pe mucava a sentimentelor şi a
impresiilor ei, nicidecum a realităţii în sine. Totuşi, nici visul nu poate con-
stitui la nesfârşit un adăpost (la fel cum nici romanul nu este un camuflaj
sigur în faţa lectorilor):

„Stau îngropaţi (funcţionarii – n.n. B.M.D.) în dosare  până când îşi
dau seama că se îngraşă. Era mai bine să nu ai somn. Întrebase informato-
rul în stânga şi în dreapta, dar visele scăpau întotdeauna, Ar fi mai bine să
se stabilească nişte reguli. / Informatorul apucase să spună Că n-ar trebui să
le dea voie. Funcţionarii au zis Mai bine lipsă. Şi se fereau să mai povesteas-
că la prima oră, Că ne merge rău. După un timp, visele au revenit, în sfâr-
şit. Nici nu se mai cereau. Da’ e mai bine să visaţi, a glumit directorul.” (p.
38)

Lumea care îşi găseşte locul între copertele romanului pare să fie
aceeaşi în ambele regnuri: cel uman şi cel animal. Dacă într-unul apar şobo-
lanii, gândacii şi toate celelalte vietăţi cu o conotaţie negativă, în celălalt îşi
fac loc informatorii, turnătorii ori directorii îmbibaţi de ideologia comunistă.
Aceleaşi vieţuitoare se învârtesc pretutindeni, vieţile lor amestecându-se în
hidrapulperul de la capătul rampei, al vieţii adică, fiind prefăcute toate în
acea pastă primordială, esenţă a vieţii înseşi. Fabrica devine aşadar laborato-
rul alchimistului care, în locul pietrei filozofale ori a tinereţii veşnice, desco-
peră – putând-o reproduce – însăşi substanţa vieţii, pe care o scoate la lumi-
na zilei, imaculată şi pregătită să absoarbă în ea înţelepciunea lumii.

Fabrica este transformată, în romanul Vioricăi Răduţă, într-un subsol,
loc ce ar putea fi considerat altădată conspirativ, în care viaţa şi moartea se
întâlnesc în aceeaşi mizerie, coexistând în acelaşi sumbru cotidian. Existenţa
subterană a acestei lumi, în care hârtia este ameninţată mereu de riscul
maculării şi care devine un colcăitor adăpost al jivinelor şi al vieţuitoarelor
din registrul nocturn, permanenta evadare din diurn constituie constante ale
Hidrapulperului:

„Doar gândacii dispăreau la lumina zilei, dar se aflau, acolo, între
hârtii, înmulţindu-se.” (p. 39)

Stilul romanului trece prin mai multe registre, autoarea reu-
şind să parodieze o întreagă istorie a textelor, de la cele ale
cronicarilor până la cele postmoderne, adică aproape toate
felurile de a scrie. Mai mult, acţiunea este inexistentă, roma-

nul constituindu-se mai degrabă dintr-un flow of consciesnes al Varvarei,
fiind că, doar astfel, într-un chip halucinant, poate fi redată o realitate la fel
de halucinantă. Cea comunistă.

BOGDAN MIHAI DASCĂLU

O dualitate epică
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Maximalizarea ori chiar supralicitarea proprietăţii este acum,
la noi, o reacţie la trecutul apropiat, care, încălcând-o, a mini-
malizat-o, evident doar în vorbe, deoarece în fapte o culti-
va în două feluri: ca proprietate colectivă (pasămite a

„întregului popor”) şi ca felie însuşită din aceasta potrivit rangului ocupat
între privilegiaţii vremii. Sus-puşii îşi adjudecaseră bogăţii, până la unele
enorme, justificate exclusiv politic, prin roluri sociale trecătoare. Supuşii
fuseseră condamnaţi la sărăcie, sau la un salariu variind ca mărime de la 1
la maximum 6, cu o locuinţă mai mult sau mai puţin modestă, eventual şi cu
un automobil de duzină. Egalitarismul cuprindea majoritatea „de jos”, un
strat subţire „de sus” cumula avantaje multiple. Între extreme încercau să se
strecoare păturile „medii”, ca situaţie socială şi ca stare materială.

Moştenirea economică o radicalizează însă ideologii de azi. Pentru a
aureola proprietatea în fel şi chip, ei blamează pe oricine a contestat-o sau
ar fi contestat-o. În vizorul lor nimeresc toţi presupuşii „egalitarişti”, fie ei
reali sau inventaţi. Ar fi vorba de socialişti şi comunişti, fără excepţie, chiar
dacă unii dintre aceştia au diferenţiat tipurile de proprietate contestate ori
promovate, chiar dacă au fost revoluţionari sau reformişti, maximalişti sau
meliorişti. Ţinta principală este, bineînţeles, Marx. Mai nimeni nu vrea să
pună la socoteală pe cei care, radicali dar şi moderaţi, deloc agreaţi de Marx,
au negat proprietatea într-o manieră cu mult mai vehementă sau au preconi-
zat organizări utopice mai accentuat „comunizante”, şi în privinţa proprietă-
ţii, şi în alte planuri. 

Am citit recent aserţiunea potrivit căreia „proprietatea era considera-
tă (conform gândirii vulgare a lui Marx) un furt”. Adresantul real nu este
Marx, ci  Pierre-Joseph Proudhon.
Acesta din urmă e autorul lucrării Ce
este proprietatea? (1840). În cuprinsul
ei găsim „Cele zece argumente ale
imposibilităţii proprietăţii într-un sis-
tem social bazat pe dreptate, raţiune şi
egalitate”. Un capitol al acestei cărţi
poartă titlul Proprietatea este imposibi-
lă, pe parcurs fiind citate enunţurile:
„fiecăruia după capitalul, munca şi
talentul său” (Charles Fourier), şi „fie-
căruia după capacitatea sa, fiecărei
capacităţi după munca sa” (Claude-
Henri de Saint-Simon). Există şi formu-
la „de la fiecare după capacităţi, fiecă-
ruia după nevoi” (Louis Blanc).
Oricum, toţi cei menţionaţi fac parte
dintre reformiştii mişcării de emanci-
pare a vremii. Marx a polemizat, în
Mizeria filosofiei, cu o altă carte a lui
Proudhon, Filosofia mizeriei (1847).
Totodată, s-a distanţat de radicalii tim-
pului, François-Noël Babeuf (supranu-
mit Gracchus), Philippe Buonarotti,
Louis-Auguste Blanqui; după cum a
caricaturizat şi romanul utopic al lui
Étienne Cabet, Călătorie în Icaria,
Cabet fiind şi primul care a folosit ter-
menul de „comunism” în sensul
modern pe care i-l atribuim (de prin
1837), şi autorul cărţii Comment je suis
communiste (1840). Toate acestea le-am detaliat cu alte prilejuri, dar în faţa
opacităţii ignorante autohtone mă văd obligat la repetiţii.

Au urmat şi cazuri notorii de renunţare, în folos obştesc, la proprie-
tatea personală, marea avuţie proprie fiind văzută ca o frustrate a păturilor
sărace, mai ales ţărăneşti. Reamintesc două personalităţi, celebre în epoca
lor, deşi de anvergură sensibil diferită. 

E vorba, în primul rând, de Lev Tolstoi, din ce în ce mai apăsat de
prăpastia dintre averea familiei sale şi sărăcia observată în Iasnaia Poliana
şi în satele dimprejur, ca şi în fabricile de la periferia Moscovei. De la nemul-
ţumirea sufletească permanent chinuitoare, el a trecut la măsuri practice suc-
cesive: în 1891 a făcut publică decizia de a renunţa la drepturile de autor pen-
tru toate lucrările scrise după 1881 (celebrul an de „ruptură” din viaţa şi
opera lui) şi pentru cele pe care urma să le scrie; pentru ca, în testamente
succesive, de la cel schiţat în jurnalul din 1895, până la şirul lor din ultimii
doi ani de viaţă, 1909 şi 1910, să se dezică tot mai radical de orice proprie-
tate personală şi să renunţe la toate drepturile de autor, inclusiv pentru scrie-
rile sale timpurii. Acerbele conflicte cu soţia şi fiii săi (nu şi fiicele sale) pe
tema proprietăţii au dus la cunoscutul deznodământ dramatic: fuga din
Iasnaia Poliana. Şi toate acestea – merită subliniat – au provenit dintr-o
viziune ascetică asupra vieţii, explicit opusă marxismului şi socialismului laic,
pe temeiuri religioase, subliniat creştine, chiar dacă necanonice şi suspecta-
te de erezie. (Am putea cel mult vorbi despre un soi de „socialism creştin”,
de tip comunitar.) 

Celălalt gest, uitat astăzi, i se datorează tot unui conte, unul
infinit mai înstărit decât contele rus, moşierul cel mai bogat
din Ungaria, Károlyi Mihály, care la sfârşitul Primului Război
Mondial şi al Monarhiei Austro-Ungare, şi-a donat întreaga

avere exorbitantă ţăranilor din judeţele pe care le poseda; după care a fost

ales preşedinte al primei republici maghiare, dar curând, după
proclamarea Republicii Sovietelor, a emigrat în Marea Britanie.
Károlyi a fost un pacifist, un democrat burghez, cu vederi indis-
cutabil de stânga, nicidecum însă comuniste. 

Ajung la contingentul recent dimprejurul nostru. Din
1990 „s-a dat drumul” la înavuţire, cu sau fără respectul legilor,
oricum imperfecte. S-au destrămat toate formele proprietăţii
(aparent) colective,  a fost dezavuat orice real sau presupus
colectivism, întru avantajul individualismului, dedus din inalie-

nabilele drepturi individuale, centrate anume pe proprietate. Pe de o parte,
a început restituirea proprietăţilor confiscate, în modalităţi nesigure şi con-
tradictorii. Pe de altă parte, au fost înjghebate noi proprietăţi, în multiple
feluri, mai ales de către persoane aflate în poziţii favorabile tranzacţiilor
avantajoase. Una peste alta, e greu de stabilit măsura actelor cinstite şi a
celor oneroase de „auto-împroprietărire”, situate nu o dată în zone „curat
murdare”. De altfel, a şi fost vehiculată formula privitoare la „primul milion”
asupra provenienţei căruia, în anii de tranziţie, sunt dispuse să închidă ochii
atât autorităţile ţării respective, cât şi forurile influente din lume. Dacă în
principiu aproape nimeni nu va mai admite echivalarea proprietăţii cu furtul,
în practică suprapuneri de acest fel au fost constatate în toate statele foste
„socialiste”, repornite către un nou capitalism. Acestuia i-au fost agăţate
multe specificări cam ignobile: „sălbatic”, „de cumetrie”, „sud-american”,
„colonial” ş.a. Dacă la capătul celor aproape două decenii parcurse pe calea
reinstaurării proprietăţii mari şi medii, ea este lăudată aproape în unanimi-
tate, persoanele intrate sau aflate în posesia averilor respective trezesc, în
schimb, reacţii opuse, de la stimă la suspiciune şi invidie. Cititorii topurilor
anuale ale miliardarilor autohtoni se minunează de succesul acestora, dar,
nemărturisit, îi  mai şi pun deseori la îndoială legitimitatea. Neîncrederea
poate izvorî, îndoit, din fixaţiile trecutului şi din malversaţiile prezentului. 

De fapt, averile acumulate provin numai parţial din munca producă-
toare de valori noi, în rest fiind rodul speculaţiilor cu terenuri, case şi alte
bunuri preexistente. Mulţi s-au căpătuit prin acte de vânzare-cumpărare, prin
redistribuirea fondurilor, sporind parcimonios avuţia naţională. Tot astfel,
cumpărarea mărfurilor interne şi de import a depăşit nu o dată producţia şi
productivitatea, ca să nu mai invoc leafa respectivilor şi nevoia de a recurge,

pentru acoperirea diferenţei, la împru-
muturi bancare cu dobânzi mari. Şi
acest „chef” al sporirii bunurilor perso-
nale e de înţeles, în contrast cu penuria
lor de odinioară, dar nu secătuieşte mai
puţin vistieria individuală şi chiar pe
cea generală. 

Un semn pentru orientarea unei
câtimi semnificative din populaţie spre
câştiguri facile îmi pare (cer scuze pen-
tru exemplul impopular) frenezia jocuri-
lor de noroc, de la ruletă până la loterie.
Fiecare dintre milioanele de persoane
care cumpără săptămânal lozuri speră
să dea lovitura cea mare, în condiţii de
probabilitate minimă, respectiv de
„sponsorizare” masivă a cuiva norocos
din pură întâmplare. Obiecţiile sunt la
îndemână: jocurile de noroc sunt practi-
cate în toată lumea; setea de câştig e
inerent omului; el mai este şi un animal
prin excelenţă ludic, atras de multe alte
jocuri, de cărţi, şah, table, rebusuri,
pasienţe ş.a. Argumentele sunt corecte,
numai că publicitatea uriaşă făcută,
peste tot, anume jocurilor de noroc,
aduce uriaşe câştiguri mai ales organiza-
torilor, eventual şi statului, inclusiv prin
procentul reţinut atât din lozurile majo-
ritar pierzătoare, cât mai ales din cele,
puţine, câştigătoare. Latura îndoielnică

a chestiunii priveşte însă manipularea unui instinct, „primar” în regnul
uman, respectiv erodarea controlului de sine, cu moralitate cu tot. În fond,
de ce ar fi moral ca, dintre milioane de oameni, un singur ins să ajungă brusc
milionar în valută – pe spezele celorlalţi?! O asemenea şansă, perturbând luci-
ditatea, îndepărtează şi mai mult ideea că tocmai munca ar trebui să consti-
tuie principala sursă a bunăstării. 

Înţeleg, desigur, scepticismul faţă de reuşita acestei căi „normale” de
urmat, în condiţii de sărăcie acută, din care rari sunt cei care se pot salva.
Pricep şi fascinaţia „mitologiei” kitsch, de tip hollywoodian, cu privire la
„visul american” de a accede rapid printre miliardari. Mass-media întreţine
şi înteţeşte continuu acest mit, cu origini în secolul XIX, tot mai vehiculat în
cel următor, în termenii unui „capitalism sălbatic”, în care bogăţia extremă
şi-o poate adjudeca cel întreprinzător (şi norocos), toţi ceilalţi fiind puşi în
situaţia de a se resemna cu neşansa lor. Vorba unuia dintre aceşti magnaţi
americani, reprodusă pe ecranele televiziunii cu prilejul concedierii nenoroco-
şilor competitori pentru un job de conducere: „It’s nothing personal. It’s busi-
ness”. Nu: e ferocitate! 

Din motive istorice, de competitivitate sporită, capitalismul a
izbândit şi s-a instalat statornic în lume. Utopia alternativei
socialiste s-a năruit. Tiers-mondismul a sucombat şi el.
Modificările din cadrul globalizării şi faţă de ea, în secolul

abia început, se află în ceaţă. Proprietatea îşi continuă marşul triumfal, în
forme care nu sunt neapărat strict personale, ci aduc în avanscenă corpora-
ţii uriaşe, multinaţionale, deşi având acţionari individuali, cu participaţii dife-
rite. Bogaţii ajung tot mai bogaţi, săracii – tot mai săraci şi mai mulţi. Nu e
chiar ceea ce preconizaseră marile religii şi îşi imaginaseră întemeietorii lor.

Putem conchide, mai ales în lumina (şi ceţurile) secolelor din urmă,
că proprietatea este funcţională, eficientă, necesară. Dar sacră – nu este.

ION IANOŞI
Supralicitarea 
proprietăţii
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Ideea că prin intermediul literaturii, şi
mai ales al poeziei, se pot descoperi
marile mistere ale omenirii nu este
nouă. Redescoperirea şi revalorizarea

unei lumi pe cât de necunoscută, pe atât de atipică
şi surprinzătoare pentru fiecare individ în parte,
lumea interioară, propriul sine, a reprezentat întot-
deauna un scop fundamental al umanităţii a cărui
rezolvare s-a concretizat de multe ori în spaţiul lite-
raturii şi prin literatură. Această latură iniţiatică a
scriiturii poate fi demonstrată în termeni suprarea-
lişti şi prin anumite experienţe ale acestora, care au
caracter de probe, de etape ale devenirii. Astfel, lite-
ratura poate deveni o experienţă iniţiatică în măsura
în care sunt executate o serie de ritualuri menite să
purifice spiritul şi intelectul. Aceste experienţe cu
caracter ritualic erau realizate de suprarealişti în
spaţiul conştientului pentru a favoriza descoperirea
în profunzime a subconştientului. Aceeaşi teorie a
fost adoptată şi de Gellu Naum care considera vala-
bile doar adevărurile care rezultau în urma acestor
experienţe, singurele care nu trebuiau cântărite şi
care duceau la conturarea poeziei cu caracter „profe-
tic”1 (Naum, Gellu, Teodorescu, Virgil,
Spectrul longevităţii – 122 de cadavre,
Bucureşti, Colecţia Suprarealistă, 1946,
p. 8). 

„Pentru mine singurele adevăruri
(iartă-mi cuvântul) pe care nu simţeam
nevoia să le pun în cumpănă erau cele
care mi se impuneau singure, la capătul
unor întâmplări cu accentuată tentă aş
zice poetică, întâmplări trăite din plin…
«Adevărurile» acelea eu le numeam într-un
mod destul de pretenţios «certitudini
eruptive»… De fapt, erau nişte iluminări
laice, iar declanşarea lor mi se pare mult
mai fericit exprimată prin ceea ce limba-
jul omului de pe stradă numeşte «a-ţi
cădea fisa»”2 (Gellu Naum în dialog cu
Sanda Roşescu, Despre interior şi exterior,
Piteşti, Ed. Paralela 45, 2003, p. 15).

Astfel, până în momentul în care
conştiinţa unei alte realităţi s-a dezvoltat
şi a dus la formarea unui poet suprarea-
list original şi complex, tânărul Gellu
Naum s-a supus la diverse experienţe despre care
însă nu vorbea prea mult tocmai pentru că adevărul
din spatele lor trebuia descoperit de fiecare, pe cont
propriu. Aceste experienţe ale tinereţii nu au deter-
minat revelarea marelui mister al „Lumei”, ci au
reprezentat primele etape ale procesului de indivi-
duaţie, primii paşi ai iniţierii în spaţiul suprarealită-
ţii şi al poeziei. Cele mai interesante experimente
sunt însă cele practicate de Naum individual, în
afara grupului suprarealist. Printre aceste practici
simbolice cu caracter magic la care apela foarte des
Gellu Naum se numără automuţirea. Simona Popescu
povesteşte că, de-a lungul vieţii, Gellu Naum se auto-
muţise voluntar de mai multe ori. În timpul războiu-
lui tăcerea autoimpusă a îmbrăcat însă forme foarte
grave care au marcat în mod evident scrierile sale de
mai târziu. În acea perioadă, suprarealistul trecuse
printr-un tip de maladie bizară, în urma căreia nu
mai reuşea să comunice deloc pe cale verbală. „Nu
mai puteam să vorbesc, nu mai voiam să văd pe
nimeni”3 (Popescu, Simona, Salvarea speciei. Despre
suprarealism şi Gellu Naum, Ed. Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 2000, p. 172).

Acelaşi coşmar l-a mai resimţit Gellu Naum
şi în anii ‘50, când a „ieşit într-un fel din viaţă”4
(Ibidem).

Spre sfârşitul vieţii, Gellu Naum mai apela
încă la automuţire sau autosurzire pentru a se apăra
de societate sau pentru a se purifica de elemente ale
acesteia care îl perturbau. „Într-o zi mi-a deschis uşa
chiar mai încet ca de obicei. Era în faţa mea şi îşi
ţinea degetul pe buze. «Fac greva tăcerii», m-a lămu-
rit şi-apoi a râs. […] Sau altădată, când se «automu-
ţise voluntar»: «Tac pentru că sunt atâţia deştepţi pe
lume care au reuşit să distrugă misterul şi frumuse-
ţea vorbind prea tare despre ele»”5. (Ibidem).

Nu este întâmplătoare nici prezenţa statuetei-
idol preferată a lui Gellu Naum în casa de la
Comana, un obiect magic despre care vorbesc mai
mulţi dintre apropiaţii poetului suprarealist. Această
imagine a unei femei care îşi ţine degetul lipit de
buze ca într-un ritual al tăcerii este reprezentativă
pentru ceea ce Naum credea despre regăsirea sinelui
în urma unei automuţiri, combinată deseori şi cu
autosurzirea şi cu orbirea voluntară. Trebuie subli-
niat de la început faptul că tăcerea naumiană nu tre-
buie confundată cu tăcerea duhovnicească din credin-
ţa creştin ortodoxă, deşi ea reprezintă semnul unei
adânci experienţe interioare6 (Deşi asemănările între
„omul duhovnicesc” din ortodoxism care are acces la
darurile lumii interioare în urma unei iniţieri întru
credinţă şi poetul iniţiat al lui Naum sunt numeroa-
se, ipoteza de faţă nu are susţinere cu atât mai mult,
cu cât poetul se declarase, la un moment dat, ateu). 

Considerăm că această muţire naumiană este
mai apropiată de tăcerea pitagoreică care reprezenta
o primă etapă a ritualului cunoaşterii Universului pe
care această sectă îl practica în antichitate. Tăcerea
în sens pitagoreic era urmată de o fază a purificării
prin iniţierea în ştiinţele sacre pe care discipolul le
înţelegea practicând exerciţii continue. După acest
stadiu urma o treaptă a desăvârşirii prin învăţarea
structurii cosmologice dată de focul central, lumile
astrale şi cele cinci elemente arhetipale (pământul –
componenta solidă, apa – componenta lichidă, focul
– componenta imponderabilităţii, aerul – componen-

ta gazoasă şi eterul – componenta sufletului univer-
sal7 (Elementele menţionate au la Naum o cu totul
altă funcţie, superioară celei pitagoreice, aceste arhe-
tipuri revelând structuri complexe şi surprinzătoare
ale interiorităţii proprii), procesul iniţierii fiind defi-
nitivat prin posibilitatea iniţiatului de a privi de sus,
de a obiectiva Universul şi procesele sale. Această
vedere de sus a pitagoreicilor se suprapune peste pri-
virea spre interior, spre sine în scopul recuperării
unor energii ale elementelor arhetipale, recuperare
energetică despre care vom vorbi mai pe larg într-un
capitol distinct.  

În mod firesc, tăcerea este un act care impli-
că o anume imobilitate corporală şi inhibă unul din-
tre cele mai complexe procese fiziologice, psihologice
şi intelectuale: vorbirea. Cu toate acestea, tăcerea lui
Naum este una „activă” pentru că implică rezolvarea
într-o altă manieră a crizei limbajului de care supra-
realiştii erau conştienţi, printr-o metodă diferită de

„reciclare” a limbajului originar faţă de cea a dicteu-
lui automat. Şi mai important este că dincolo de ges-
tul simbolic al poetului-iniţiat care nu poate destăinui
verbal taina lumii şi a propriei interiorităţi se află
poezia, un text care capătă în contextul de faţă valen-
ţele unei scrieri magice. Pe de altă parte, tăcerea
naumiană este aceea a unui individ care a cunoscut
teribilul interzis şi pentru care nici o explicaţie a mis-
terelor presimţite şi trăite nu este necesară. „Aş vrea
să crezi că nu e vorba aici despre raportul interior-
exterior, aş vrea să-ţi spun că, deşi uneori, ca adi-
neauri, par vehement, continui să consider liniştea
drept una din forţele cele mai active… Fireşte, vor-
besc încâlcit (şi liniştea despre care pomeneam tre-
buie înţeleasă în sensul în care o înţeleg eu) pentru
că ne învârtim în jurul unor lucruri care îmi sunt
străine, pentru că ne aflăm încă pe poziţii care îmi
sunt străine şi aşa mai departe”8 (Gellu Naum în dia-
log cu Sanda Roşescu, Despre interior şi exterior , Ed.
Paralela 45, Piteşti, 2003, p. 11).

Poate şi de aceea, nici în viaţa de zi cu zi, ală-
turi de prieteni, dar nici în cadrul interviurilor care
i-au fost luate de-a lungul timpului, Gellu Naum nu-

şi explică poeziile şi nici experienţele poe-
tice. El vorbeşte doar despre poezie şi de
acest gen de experienţe pe care le conside-
ră esenţiale cu luciditatea omului care nu
mai are nimic de demonstrat, dar care tre-
buie să păstreze tăcerea pentru că are încă
mult de descoperit. Această atitudine este
surprinsă în Copacul animal, într-un frag-
ment în care este prezentat un personaj
foarte expresiv, un arhetip al bătrânului
înţelept, ce ilustrează perfect postura poe-
tului-iniţiat ajuns la o etapă înaltă a
cunoaşterii. Singurul cuvânt rostit de
bătrânul înţelept nu este izvorât din ceea
ce suprarealiştii numeau negare a tuturor
convenţiilor şi a lumii cangrenate din care
făceau parte, ci reprezintă un refuz al ini-
ţiatului de a-şi împărtăşi taina cu oamenii
involuaţi la nivelul cunoaşterii propriului
sine. 

„Bătrânul şedea mort pe bălegar
În groapa lui contemplativă
el nu spunea nimic scâncea ca un

copil într-un sâmbure
venea aceeaşi barcă doar pasagerii se
schimbau
ei îi dădeau târcoale îl comemorau
bătrânul şedea mort cu o pălărie pe
cap
câţiva discipoli, cei mai puri cei mai
profund murdari
scormoneau bălegarul cu degetele
căutau râme pentru pescuit 
[…] ceilalţi spuneau Te comemorăm
ne târâm pe plăji răniţi în războaie
exprimă-te clar şoapta aceea la care
îţi dă dreptul
chitanţa ta de bătrân
[…] bătrânul se zvârcolea pe bălegar şi şoptea

NU Atâta şoptea”9 (Naum, Gellu, Partea cealaltă în
Despre identic şi felurit (antologie), Ed. Polirom,
2004, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Simona
Popescu, p.134.).

În poemul Mă aştepta, tăcerea este concen-
trată în jurul unui idol de pământ cu degetul lipit de
buze, acelaşi despre care pomeneşte deseori în car-
tea sa Simona Popescu10 (Popescu, Simona,
Salvarea speciei. Despre suprarealism şi Gellu Naum,
Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000). 

Această reprezentare corporalizată a
inconştientului înconjurat de o lume
vegetală contrastantă cu liniştea
impusă este absolut originală.

Rădăcina lângă care se regăseşte pe sine reprezintă
conform lui Bachelard un „act al profunzimii”11
(Bachelard, Gaston, Pământul şi reveriile odihnei,
Bucureşti, Ed. Univers, 1999, p. 273) care ne trimite
cu gândul la trecut, la începuturile fiinţei. Visul cobo-
rârii în scopul recuperării unui trecut al omenirii
plin de mistere este dominat atât de imaginea celui
„care n-a fost foetus niciodată”, dar şi de un arhetip
vegetal, un arbore al gnozei12 (Culianu, Ioan Petru,
Arborele gnozei. Mitologia gnostică de la creştinismul
timpuriu la nihilismul modern, Bucureşti, Ed.
Nemira, 1998). Cele două femei martore ale miraco-
lului pot fi comparate cu cele două Marii care găsesc
mormântul lui Iisus 

Cristos gol înainte de Înviere. Femeile repre-
zintă o imagine arhetipală a martorului gata mereu
să povestească ceea ce i s-a arătat. Gellu Naum trans-
mite mesajul cât se poate de clar: ceea ce ochiul
poate să vadă nu reprezintă neapărat adevărata reve-
laţie. Cel care înţelege de fapt adevărul cutremurător
este însă silit să tacă. În astfel de momente cheie,
Naum alege drept martori personaje feminine care în
scrierea lui au cel puţin două funcţii antitetice: aceea
de a reprezenta o lume oarbă  la miracolele care o
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înconjoară şi aceea de cale a manifestării
miracolului. 

„În vegetaţia aceea înnebunitoare
lângă o rădăcină îmi făcea semn să
tac
el care se născuse cu degetul pe buze
el care n-a fost foetus niciodată
îmi făcea semn să tac

Poate că îmi spunea altceva
prea mult timp a trecut şi gestul lui
obnubilat lângă o rădăcină

poate că li se adresa celor două femei”13
(Naum, Gellu, Despre identic şi felurit (anto-
logie), prefaţă şi notă asupra ediţiei de
Simona Popescu, Iaşi, Ed. Polirom, 2004, p.
94).

Într-un alt poem din Heraclit, univer-
sul nu comunică nimic neiniţiatului, datorită
lipsei mijloacelor cognitive ale acestuia.
Neiniţiaţii sunt şi de această dată în număr
de doi şi presimt parcă miracolul universului
deoarece sunt acordaţi la ritmul lui. La polul
opus, poetul îşi găseşte fericirea „cuibărindu-
se” prin intermediul somnului şi al visului în
interiorul său. Sinele nu mai este ca în alte
poeme reprezentat de un cerc, ci are forma
unui cub care ne aminteşte de pătratele
magice ale lui Agrippa14 (Agrippa, Heinrich
Cornelius, Of Occult Philosophy, Book I,
Whitehead Edition, Edited by Willis F.
Whitehead, Chicago, Halm & Whitehead,
1898, in  Heinrich_ Cornelius_ Agrippa_
Of_Occult _Philosophy_Book_I) şi
Paracelsus, desene care încastrează în inte-
riorul lor alegorii şi mistere păstrate de
antici sub semnul fiecărei planete. În lucra-
rea sa, Dogme et rituel de la Haute Magie
(Dogma şi ritualul Magiei Înalte) 15 (Levi,
Eliphas, Dogme et rituel de la Haute Magie
(Dogma şi ritualul Magiei Înalte),  Rider &
Company, England 1896, în , pp. 26-28,
Eliphas Levi oferă reprezentările acestor
pătrate magice care corespund fiecărei pla-
nete (Jupiter, Marte, Soare, Venus, Mercur,
Lună), precum şi explicaţiile în acest sens
ale hieroglifelor de pe cărţile de Tarot. 

„Seara când reintram în cubul meu
vroiam să mă bucur
şi lucrurile fumegau în contururi 
incerte
cerbul vecinului tropăia în bucătărie
dar cei doi bătrâni cu un ou la ureche 
ascultau tăcerea intactă a gălbenu-

şului
şi clipeau ritmic după tic-tacul 
ceasornicului”16 (Ibidem, p. 80).
Tăcerea este pentru Naum sinonimă cu pro-

cesele alchimice, substanţa unei omeniri pure, neal-
terate, fiind căutată în arhetipul pietrei ca prelungi-
re a elementului pământ. Nu este întâmplătoare ale-
gerea pietrei („metaforă a durităţii”17 achelard, Gas -
ton, Pământul şi reveriile odihnei, Bucureşti, Ed.
Univers, 1999) ca materie revelatoare deoarece ea
este legată de simbolistica pământului, a interiorului

uman în care se caută răspunsul. Gellu Naum vorbeş-
te de „marile legături mute”, adică de legături invizi-
bile cu inconştientul său şi prin aceasta cu incon-
ştientul colectiv păstrător al secretului alchimic. Din
nou elementul vegetal este propice descoperirii mis-
terului.

„Adept al marilor legături mute (câţiva au
ales aerul

pentru capacităţile lui de in albastru şi de
creuzet)

caut în pietre disponibilităţile unui regn încă
inalterabil

şi ierburile îmi sunt propice
pe când cu fruntea în apă
toporul meu pândeşte nunta de fier a peşti-

lor”18 (Dublul în Naum, Gellu, Despre identic şi felu-
rit (antologie), prefaţă şi notă asupra ediţiei de

Simona Popescu, Iaşi, Ed. Polirom, 2004, p.
103).

Oipostază foarte diferită a
muţeniei este aceea din poe-
mul Sala de aşteptare. Naum
proiectează o imagine cutre-

murătoare a fiinţei umane care din momentul
naşterii şi până în clipa părăsirii acestui
pământ este sortită unei false cunoaşteri a
propriei lumi. Muţenia îşi schimbă manifesta-
rea, fiind de această dată caracteristică şi Eu-
lui neiniţiat, şi sinelui complet. Acestuia din
urmă îi este refuzată comunicarea, tocmai
pentru a nu dezvălui marele secret al umani-
tăţii. Funcţionarea lumii, a „reliefului”, este
percepută însă cu uşurinţă de către poetul ini-
ţiat pe cale auditivă.

„Iată-i că vin copiii Pământului 
Natalitar
ca nişte îngeri poate chiar ceva mai 
rău
noi le citim iniţialele marcate pe 
revere şi cronicile de pe unghii
pe fiecare descifrăm cele 32 de 
semne distinctive ale oricărei mari 
fiinţe
ei ne surâd se ghemuiesc pe jos 
Când se ridică în picioare produc 
eclipsele acelea speciale

se-aude clar cum funcţionează relieful

când mohorâta lor muţenie începe 
să ne supere
le facem semn să tacă
atunci ei se multiplică prin colţuri

un vameş le culege bănuţii de pe pleoape”19
(Sala de aşteptare în op. cit. p. 246).

Scrierile suprarealiste ale lui Gellu
Naum pot fi văzute ca o literatură a iniţierii
în sensul recuperării purităţii interioare, a
sinelui primar, complex şi nealterat de ele-
mentele perturbatoare ale exteriorului.
Suprarealist autentic, Gellu Naum a fost preo-
cupat, cum este lesne de înţeles, de o alchimie
a spiritului, adevărurile aflate în urma demer-
sului său fiind redate în poezie. Esenţială ni

se pare concepţia naumiană despre presimţirea mira-
colului Lumei, ca rezultat al experienţelor din plan
spiritual, această stare depăşind în importanţă actul
creaţiei în sens tradiţional. Faptul că poetul supra-
realist se supune de-a lungul întregii vieţi la o serie
de experienţe precum automuţirea, autosurzirea sau
orbirea voluntară este important atât în procesul
producerii unei literaturi autentice, cât şi în contex-
tul unei autoiniţieri în spirit naumian realizate prin
intermediul literaturii. 
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Cu ocazia sărbătoririi a o sută de ani
de la naşterea scriitorului Mihail
Sebastian (1907-2007), Editura
Hasefer a publicat patru cărţi care să

ne amintească de dramaturgul, publicistul, romancie-
rul, eseistul, criticul literar şi omul de cultură, plecat
prematur şi absurd dintre noi, în 1945, la numai 38
de ani. Una dintre aceste frumoase şi utile cărţi
poartă un titlu incitant, invitând la dialog, peste
timp, cu textele publicistice ale lui Mihail Sebastian:
Ce vârstă daţi acestor texte?... Răspunsul vine ime-
diat, după oricare text citit: aceste texte sunt actua-
le, iar Mihail Sebastian este, fără îndoială, contempo-
ranul nostru. Frapant este faptul că mare parte din-
tre aceste texte sunt scrise în jurul vârstei de 20 de
ani, aparţinând perioadei de început a activităţii
publicistice, desfaşurată la „Cuvântul”, ziar patronat
de mentorul său, Nae Ionescu. Întrezărim, peste
timp, un publicist cu  o intuiţie extraordinară, un spi-
rit lucid, alimentat de o cultură solidă, o inteligenţă
fină şi filtrat printr-o sensibilitate aparte.

Cele 26 de texte, foarte diverse din punct de
vedere tematic, sunt însoţite de tot atâtea interpre-
tări, realizate atât de personalităţi active ale vieţii
noastre culturale (Radu Beligan, Mariana Nicolesco,
Ion Pop, Alex Ştefănescu, Dorel Dorian,
Matei Vişniec, pentru a da doar câteva
nume), Leon Volovici, Nico Nitai. Aportul
acestor interpretări este important nu doar
în clarificarea unor aspecte avute în vedere
de articolele lui Mihail Sebastian, dar şi în
îmbogăţirea sensurilor acestora prin trimi-
teri, analogii, analize, exemplificări, men-
ţiuni importante ale experienţei acestora.

Sunt selectate articole referitoare
la viaţa teatrală a vremii sale, lăsându-ne să
ghicim opţiunile teoretice ale dramaturgu-
lui de mai târziu, articole ce evocă persona-
lităţi literare ale vremii, opţiuni literare,
demonstrând, de această dată, condeiul fin
al criticului literar şi ochiul de romancier,
articole vibrând de sensibilitate legate de
locurile natale (Brăila, Dunărea), articole
ocazionale, referitoare la televiziune, gaze-
tărie sau istorie literară. Toate acestea ne
îndeamnă să vedem şi laturi ascunse ale
personalităţii scriitorului: un bun teoreti-
cian, dincolo de cunoscutul dramaturg, un bun
critic literar, dincolo de subtilul romancier şi un
istoric literar fără Istorie...

„Teatrul se cheamă desfăşurarea unui sen-
timent într-o strânsă logică şi motivată acţiune”,
defineşte Mihail Sebastian teatrul, la 20 de ani,
optând pentru deliteraturizarea teatrului, în
favoarea spectacolului („De la dramă la specta-
col”, 1927), decretând, în acelaşi timp, categoric
moartea dramei. Fiind vorba de o perioadă în
care se impunea reînnoirea teatrului, dramatur-
gul in nuce caută soluţii pentru repoziţionarea
lui, ţinând cont şi de publicul care gustă atmosfe-
ra. „Teatrul este o disciplină de ansamblu”, spune
cel care nu vede un pericol în apropierea muzi-
cii, plasticii sau a altor arte de scenă, idei
îndrăzneţe atunci, însă de actualitate, dată fiind
şi poziţia actuală a teatrului. Reluând considera-
ţiile despre teatru, în 1935 Mihail Sebastian afir-
mă în spiritul lui Rebreanu: „O artă nu este
niciodată mare dacă ferestrele ei nu sunt direct
deschise spre viaţă”, într-un articol în care susţi-
ne respingerea ideii, tezei din teatru, preferând
în schimbul lor viaţa ce animă personajele, tea-
trul de pasiune („Teatrul de idei”, 1935). Nu res-
pinge însă doar teatrul de idei, ci şi prejudecata
conform căreia farsa ar fi un gen facil – „farsa e
un joc şi inteligenţa tot un joc este”. Propune răs-
picat reabilitarea esteticii farsei, deşi opera sa
dramatică nu adoptă teoria farsei în stare pură,
aşa cum nici Caragiale nu rămâne un simplu
„scriitor de farse”(„Farsa, gen superior de artă”,
1931). Nu de puţine ori Mihail Sebastian critică
oportunismul şi superficialitatea în teatru,
îndemnând la căutarea valorii, indignat fiind că
un Caragiale se joacă mai rar decât alte piese de
valoare îndoielnică.Vorbele sale şi-ar putea găsi
ecou şi peste vreme, când situaţia teatrului nu e
mult schimbată... 

Dintre personalităţile evocate, cel mai
bine prinde contur figura lui Vasile Alecsandri,
încadrat în tabăra spiritelor latine ale vieţii noas-
tre culturale, la doar 21 de ani, Mihail Sebastian
deosebind cu mare profunzime: „Deosebesc în sufletul
românesc două trăsături de opusă sensibilitate, descin-
zând una din claritatea uşoară şi spumoasă a latinu-
lui, cealaltă din frământarea nedumerită şi profundă
a unei tristeţi de slav creştin. (...) Deoparte arcul
Eminescu – Arghezi în poezie, Luchian în pictură,
Enescu în muzică, arc sub curbura căruia se grupea-
ză atâtea alte creaţii de mai mică potenţă. De cealal-
tă parte ghirlande fericite, trecând prin culoarea lui
Grigorescu, păstrează la un capăt chipul de fericire

domestică a lui Vasile Alecsandri şi la celălalt pe cel
de suculentă dispoziţie al lui Mihail Sadoveanu”.
Deşi poezia lui Alecsandri nu-i spunea mare lucru
(mai ales când ia ca reper poezia Steluţa...), iar obser-
vaţiile făcute nu au suferit schimbări până în zilele
noastre, momentul cultural reprezentat de acesta a
avut mare importanţă în evoluţia literaturii nostre.
„Vasile Alecsandri a fost de la o clipă o instituţie
naţională ”, având ca echivalent în istoria modernă
chipul lui Nicolae Iorga (comparaţie voit exagerată).
Ion Pop remarcă în articolul dedicat marelui
Alecsandri autenticitatea notaţiilor lui Mihail
Sebastian, realizate cu o mână sigură de prozator
(nu întâmplător incursiunea sa poartă titlul sugestiv:

„Portret de bard pe fundal epic”). Mai mult decât
atât, ne atrage atenţia, la rându-i, asupra ataşamen-
tului de valorile culturale româneşti de care dă dova-
dă acest „om de la Dunăre”, evreu-român.

Cartea de suflet, „primită” printr-un
emoţionant articol în anul apariţiei,
1933, este Maitreyi: „un poem poate,
o legendă, un mit”; nu-şi permite pre-

cizări critice, ci doar mărturisiri personale: „Se
întâmplă şi în viaţă – lucruri pe care le păstrezi exclu-

siv  pentru tine şi peste care arunci o les-
pede interioară(...) Cartea aceasta îmi des-
chide atâtea porţi intime, încât a vorbi
despre ea mi se pare un act de proprie
devastare. Nu e o lectură pe care să o
judec. Este un ceas de viaţă proprie...”
Poate cel mai interesant articol reţinut
în paginile cărţii este cel legat de specifi-
cul naţional („Cuvinte despre specificul
naţional”, temă propusă la Conferinţa
ţinută la Institutul Francez din Bucureşti
în martie 1935). Marile întrebări pe care
acest evreu cu suflet de român şi le adre-
sează sunt legate  de apartenenţa sa spi-
rituală şi socială: „...acest specific naţio-
nal e impenetrabil? Este inasimilabil? ”.
Întrebările vin firesc după ce cartea sa,
publicată în 1934 – De două mii de ani

– şi mai ales prefaţa semnată de Nae Ionescu-
stârnesc un scandal nedorit, fiind considerat
prea evreu de naţionaliştii români şi prea
român de naţionaliştii  evrei – „Oamenii de
dreapta şi cei de stânga, marxiştii şi fasciştii,
evreii naţionali şi antisemiţii, toată lumea s-a
considerat atacată printr-o carte care avusese
curajul, naivitatea sau imprudenţa de a afirma
că a fi român şi evreu nu sunt două lucruri
incompatibile”. Nae Ionescu, prin intermediul
acelei nefericite prefeţe, mută datele problemei
pe teritoriul alunecos al teologiei, concluzio-
nând dur că „Iuda trebuie să sufere”, Iosef
Hechter trebuie să sufere pentru că este evreu.
Sebastian revine asupra acestei discuţii în
cadrul Conferinţei din dorinţa de a aşeza
lucrurile, la rece, pe făgaşul lor firesc, inclu-
zându-le în problema mai complexă a specificu-
lui naţional.

Extraordinară intuiţie şi o mare fineţe
în disocieri dovedeşte atunci când scrie câteva
reflexii referitoare la antologiile de texte lite-
rare şi la istoriile literare (cu prilejul apariţiei
Antologiei poeţilor de azi realizată de Ion Pillat
şi Perpessicius, dar şi a Evoluţiei prozei litera-
re a lui Eugen Lovinescu), într-un articol apă-
rut în 1928 (Mihail Sebastian avea atunci doar
21 de ani ), luând în calcul nu doar eterna miş-
care a valurilor literare, dar şi problema caldă
a receptării: „Niciodată categoriile stabilite de o
istorie literară sau distincţiile făcute de o anto-
logie nu vor mulţumi probabil pe lector. Rezer -
vele îi vor fi multe: anumite preferinţe i-au fost
ignorate, dimpotrivă, menţinându-se lucruri pe
care el nu le preţuieşte. Dar tocmai în  această
contrazicere, în această deosebire, de care ceti-
torul îşi dă abia atunci  seama, stă valoarea
activă a faptului şi  întru atât de operantă
lucrarea, întrucât ea ştie să creeze, în raport cu
ea, noi puncte de vedere, unghiuri inedite de
considerare.” Mihail Sebastian remarcă lucid
dinamica fenomenului literar, permanenta
schimbare a ierarhiilor şi necesitatea  revizui-
rilor peste timp.
În loc de concluzie, voi reda cuvintele lui

Alex. Ştefănescu ce vin să răspundă prompt întrebă-
rii din titlu: „De undeva, din trecut, de la o distanţă
în timp de aproape optzeci de ani, Mihail Sebastian
îmi vorbeşte într-un limbaj pe care îl înţeleg perfect. El
mi se pare  a fi în mai mare măsură un om al tim-
pului nostru decât mulţi dintre autorii de azi.” 

EMANUELA DRAGOTĂ

Actualitatea lui
Mihail Sadoveanu
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Spiritul nostru, al unora dintre noi,
cel puţin, a ajuns să resimtă aproa-
pe ca pe o favoare – în aste vremi
auto-plasate sub zodia vitezei şi a

expeditivităţii de dragul… eficienţei (sic!), a impos-
turii agresive şi a prostului-gust – efectul benefic,
altcândva firesc, al lucrului întocmit din pasiune şi
cu pasiune, menit să răspundă orizontului de
aşteptare al unor „gourmets” culturali
cu gusturi alese: împătimiţii operei ita-
liene. Nu, nu mă refer la vreo versiune
discografică „de lux”, ci la o carte având
destule şanse să devină un mo(nu)ment
durabil în bibliografia muzicală din
România: Opera italiană în capodopere.
Lebăda de la Busetto (corect: Busseto,
toponimul apărând ortografiat, şi în tex-
tul propriu-zis, în toate modurile posibile
– nu toate permise!) de Alexandru EMA-
NOIL (Editura Phoebus, Galaţi, 2006,
360 p.). O carte născută dintr-o imensă
dragoste pentru muzica de operă şi, în
ocurenţă, pentru creaţia genialului
Giuseppe Verdi (1813-1901). 

Deşi consacrat, aparent, unui sin-
gur subiect, volumul are caracter calei-
doscopic: biografic, muzicologic, istoric,
istorico-literar, anecdotic, discografic,
lingvistic (chiar idiomatic, pe alocuri),
remarcat în treacăt şi de unii din reali-
zatorii de la postul Radio România
Muzical „George Enescu”, post căruia
autorul i-a cedat aproape întreg tirajul
cărţii, în vederea premierii participanţi-
lor la emisiunile-concurs ale acestuia. 

Pentru cronicar, cea mai nimerită
cale de a „vizualiza”, spre folosul cititori-
lor săi, complexitatea unui asemenea
opus, ar fi prezentarea structurii lui
interne, urmând pas cu pas planul conce-
put de autor. Ca, odată ajuns în „intimi-
tatea” cărţii, să-i releve acea simplitate a
complexităţii, adică acea logică interioară
ce se impune de la primele pagini, deve-
nind apoi familiară, atractivă şi, de ce
nu?, captivantă. Or, autorul îl scuteşte de
acest prim „efort” intelectual dezvăluin-
du-i, încă din Cuvânt înainte, elementele
constitutive ale cărţii şi ale fiecărui capi-
tol în parte. Aşa că nu-i mai rămâne
decât să le transcrie: 1. Biografia lui
Giuseppe Verdi; 2. Datele de naştere ale
fiecărei opere, cu indicarea momentului,
locului şi distribuţiei de la premieră; 3.
Sursele literare care au stat la originea libretului
operei; 4. Înregistrări de referinţă considerate a fi
cele mai valoroase (exprimare uşor tautologică –
n.n. – Th.R.); 5. Subiectul detaliat al operei, având
menţionate şi principalele momente muzicale (cu
denumirea exactă a ariei) care au asigurat în
decursul vremii celebritatea lucrării; 6. Textul ori-
ginal în limba italiană al principalelor arii (autorul
precizând ce personaj şi în ce moment al operei o
interpretează, registrul şi factura vocii cântăreţului
– n.n., Th. R.); 7. Informaţii despre personajele
istorice reale care apar în operă şi despre epoca
lor (acolo unde este cazul); 8. Informaţii din isto-
ria operei (backgroundul operei), de multe ori mai
puţin cunoscute chiar şi pentru mulţi fani avizaţi
(fraza nu e, stilistic vorbind, prea fericit construită,
dar ideea contează – n.n., Th.R.). 

În fapt, ni se pune la dispoziţie o suită de
micromonografii dedicate operelor lui Verdi, mai
puţin Requiem-ul (socotit de mulţi exegeţi ca fiind
cea mai „operistică” dintre lucrările compozitoru-
lui). Mai era nevoie de reproducerea in extenso a
libretului şi a partiturii pentru ca volumul de faţă
să devină – fără nimic peiorativ – un veritabil
„monstru” monografic, deservit aici, dacă tot e să
căutăm „pete-n soare”, de lipsa unui indice de
nume. Chiar şi aşa, afirmaţia inaugurală, prin care
autorul îşi cataloghează lucrarea drept „un modest
omagiu adus genialei creaţii de operă a marelui
Giuseppe Verdi”, mi se pare de o excesivă… mode-
stie. Pentru ca, pe pagina următoare, să se autoe-
clipseze fără strop de regret: „Autorul nu-şi asumă
merite personale (subl.n., Th.R.) privind conţinutul
cărţii, mai puţin rigurozitatea inginerească (apro-
pos, autorul e de formaţie inginer – n.n., Th.R.) de
organizare a materialului prezentat. Tot ceea ce
autorul doreşte să menţioneze este faptul că lucra-
rea de faţă reprezintă muncă, muncă de culegere,
selectare, traducere din diverse limbi străine, de
punere în pagină şi de prezentare logică a materia-

lului documentar adunat. Poate că tot acest efort
ar putea fi caracterizat mai simplu drept salahorie
intelectuală…”. Fiţi pe pace, domnule Alexandru
Emanoil, mi-au trecut prin mână cărţi infinit mai
puţin documentate şi care m-au distrat/ îngrozit
prin „perlele” presărate cu atâta dezinvoltă dărni-
cie, încât din ele s-ar fi putut alcătui mai multe…
şiraguri. 

Subsemnatul s-a aplecat fără prejudecăţi
(şi) asupra acestei cărţi, din postůra melomanului
informat, deopotrivă animat de curiozitate intelec-
tuală, capabil să-i conştientizeze indubitabilele
merite, dar şi să-i înregistreze scăderile, oricum
inerente unei lucrări de asemenea anvergură. Iar
ele privesc, în principal, aspectele referitoare la
discografie (dar nu numai): 1. În timp ce, în cazul
operelor-şlagăr (Rigoletto, Trubadurul, Traviata),
autorul operează o disociere între discografia „de
referinţă” şi discografia „completă” (dar şi ea cu
unele „goluri” cărora mi-aş dori să le aflu o justi-
ficare), în cazul altora, la fel de celebre (Macbeth,
Bal mascat, Forţa destinului, Don Carlos, Aida),
aceeaşi discografie – fie ea şi „de referinţă” – se
dovedeşte mult prea selectivă, dacă nu de-a drep-
tul săracă, în raport cu zecile de înregistrări exis-
tente pe piaţă în acest moment. De altfel, la aproa-
pe fiece titlu, se poate observa cel puţin o omisiu-
ne discografică notabilă. Şi, pentru a nu-mi lăsa
fără acoperire afirmaţia referitoare la „goluri”, tre-
buie să remarc, legat de „hit”-ul numit Traviata, că
autorul ne semnalează o primă înregistrare în anul
1912, pentru a face apoi un considerabil salt în
timp, la anul 1939. Între aceste date, s-au mai rea-
lizat două versiuni discografice „de referinţă”, cel
puţin pentru perioada interbelică: una în 1928,
având-o ca protagonistă pe Mercedes Capsir, iar o
alta, în 1931, cu românca Ana Rozsa (-Vasiliu) în
fruntea distribuţiei. Această din urmă versiune,
foarte apreciată la vremea ei, a fost reeditată acum
câţiva ani şi pe CD. Dive ca Maria Callas şi Renata
Tebaldi n-au ocolit-o atunci când şi-au compus rolul

Violettei Valéry. 2. Concluzia logică a celor de mai
sus: menţiunea „de referinţă” este, cu tot girul
„specialiştilor”, una pur subiectivă, fiecare ascultă-
tor având libertatea să-şi constituie, în funcţie de
preferinţele interpretative şi, desigur, de vastitatea
colecţiei personale, propriile topuri, clasamente,
ierarhii ş.a.m.d. 3. În unele situaţii, anul realizării
unei anumite înregistrări e furnizat cu totul ine-

xact. Astfel, anii gravării pe disc a ope-
relor Rigoletto şi Trubadurul, sub egida
Electrecord, sunt alţii decât cei menţio-
naţi în volum: 1963, respectiv, 1968, în
realitate aceştia fiind 1965, respectiv,
1962. Aşadar, prudenţă… 4. Confuzii
între anul înregistrării şi anul
(re)editării pe suport electronic (CD).
Exemplu: I Lombardi alla Prima
Crociata, cu Renata Scotto şi Luciano
Pavarotti, e o captare live din 1969 şi nu
o versiune de studio din 1998, aşa cum
s-ar putea crede. După cum o eroare de-a
dreptul patentă – datarea „1962” (în loc
de: 1975) a unicei înregistrări cu opera
Il Corsaro – s-ar fi putut evita prin ape-
lul la o logică simplă: interpreţii erau, în
1962, fie extrem de tineri (José
Carreras – 16 ani, Jessye Norman –
17), fie la început de carieră (Monserrat
Caballé). Deducţie: autorul a mers prea
adeseori „pe mâna” internet-ului, neşti-
ind că informaţiile vehiculate pe site-
urile lui nu trebuie luate drept „literă de
evanghelie”. Apelul la surse alternative –
de preferinţă, scrise: enciclopedii, cata-
loagele caselor de discuri etc. – ar fi
redus mult din marja de eroare. Iarăşi,
prudenţă… 5. Dacă tot am pomenit
cuvântul „live”, să semnalăm şi o incon-
secvenţă: autorul a făcut menţiunea S
(studio) şi, respectiv, L (live), doar în
cazul discografiilor extinse, nu şi în al
celor „de referinţă”. Melomanii foarte
avizaţi pot stabili felul înregistrării în
funcţie de casa editoare (dat fiind că
există case specializate exclusiv în valo-
rificarea  live-urilor), dar… ceilalţi? 6.
Deşi cartea „curge” neaşteptat de bine,
având în vedere aglomerarea copleşitoa-
re a detaliilor informative – o serie de
formulări neinspirate şi inadvertenţe sti-
listice, imputabile, până la un punct, pre-
gătirii de bază a autorului, sar vrând-
nevrând în ochi. Menţionarea redactoru-
lui într-o atare situaţie e un risc major

pe care cel (cea) în cauză şi l-a asumat, presupun,
odată cu lipsa oricărei contribuţii efective la corec-
titudinea şi acurateţea cărţii. Dar unde să găseşti
redactorul care să posede o cultură în acelaşi timp:
muzicală, generală şi filologică? 7. Faţă de biblio-
grafia lucrărilor consacrate maestrului de la
Busseto, apreciabilă, fără doar şi poate, după un
secol şi mai bine, lista celor consultate de autor ni
s-a părut modestă şi destul de irelevantă sub rapor-
tul notorietăţii valorice. Pe ea nu am regăsit, de
exemplu, monografia Verdi, a lui Gustavo Marchesi
– o autoritate în domeniu, publicată şi la noi,
acum două decenii. 

Cartea lui Alexandru Emanoil rămâ-
ne o contribuţie monografică valo-
roasă, mai ales în acea parte a fie-
cărui capitol intitulată Din istoria

operei, unde autorul a concentrat o informaţie
spectaculoasă prin diversitatea ei, „conexând”
creaţia respectivă nu doar cu momentul biografic
verdian, ci cu întreg contextul istorico-politic, cul-
tural şi muzical al epocii, cu sursele inspiratoare,
relevând detalii componistice, opţiuni regizorale,
particularităţi interpretative, rememorând avata-
rurile receptării fiecărei opere de la premieră şi
până astăzi: succese, eşecuri, redescoperiri, reluări
etc. Şi aici pot fi întâlnite uşoare inexactităţi,
unele de traducere, cum ar fi, spre exemplu, aceea
a cuvintelor pe care Francisc I (prototipul ducelui
de Mantua din Rigoletto) le-ar fi scrijelit pe un
geam cu diamantul de la inel: Fiecare femeie e dife-
rită (corect: Femeia e deseori nestatornică/ Nebun
de tot e cel care în ea se-ncrede; textul, „recuperat”
de Victor Hugo în Le roi s’amuse – căci geamul cu
pricina a fost îndepărtat de Ludovic al XIV-lea, la
cererea Louisei de La Vallière – era, în franceza
de secol XVI: Souvent femme varie/ Bien fol qui s’y
fie, ceea ce a dus, în opera lui Verdi, la celebra
romanţă: La donna è mobile).

THEODOR ROGIN

(Aproape) totul 
despre Verdi
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În anul în care aniversăm patru decenii
de la înfiinţarea revistei „Echinox”,
unul dintre întemeietorii grupării, poe-
tul şi eseistul Horia Bădescu, ne pro-

pune versiunea românească a cărţii sale Memoria
Fiinţei*, publicată întâi în limba franceză, la
Editions du Rocher, în anul 2000. Volumul ne
oferă atât o pledoarie coerentă şi de substanţă în
favoarea poeziei ca demers fundamental al omului,
cât şi o cheie cu care putem „descuia” mai bine
concepţia despre poezie a echinoxiştilor, ca grupa-
re distinctă în istoria postbelică a literaturii româ-
ne.

Subtitlul cărţii, Poezia şi sacrul, este sufi-
cient de transparent pentru a ne deschide o cale
de acces în conţinutul unei demonstraţii care nu
este nici metaforică, nici impresionistă. Horia
Bădescu este un eseist cu o certă deschidere filo-
sofică şi cu un bagaj teoretic amplu, pe care nu îl
foloseşte pentru a-şi justifica propria creaţie, ci
pentru a propune o concepţie despre poezie, ca
artă. Memoria Fiinţei este, concomitent, o descrie-
re a unui demers poetic care se întemeiază pe o
convingere filosofică şi estetică, dar şi o analiză
teoretică a unei direcţii în poezie, probabil cea mai
longevivă şi mai prestigioasă. 

Dedublarea autorului este remarcabilă:
Horia Bădescu nu scrie o eseistică „poetică”, în
genul celei pe care o practică majoritatea poeţilor
(nu numai de la noi), confundând eseul cu o lirică
în travesti. Între stufosul tratat de estetică şi liri-
ca diluată a fabulaţiei metaforice în jurul poeziei,
autorul găseşte „calea regală” a unui eseu teoretic
echilibrat şi aplicat, a cărui idee centrală – şi
anume, că poezia adevărată, indiferent de natura
ei, de tematica sau de procedeele ei tehnice, are o
relaţie multiplă, definitorie, cu fenomenul sacrului
– este perfect acceptabilă. Şi adaug eu, salutară în
actualul context cultural, în care poezia se află în
derivă (ca întreaga literatură, de altminteri), în
căutarea unui orizont oarecare, după ravagiile pro-
duse de textualism şi de deconstrucţie. Regăsirea
dimensiunii sacrale, spune Horia Bădescu, este
calea resurecţiei lirismului, a reconstrucţiei meta-
forei ca instrument poetic şi, nu în ultimul rând, a
recuperării unui public pe care poezia l-a pierdut
în ultimele trei decenii.

Eseistul nu face nici o clipă confuzia între
poezie şi religie. Distincţia dintre aceste două
modalităţi este cât se poate de limpede: prima
este, cum spune Horia Bădescu, „sacrul întemeiat
istoric” (p. 17), în timp ce cea de-a doua este „dis-
curs sacru în afara dogmei, a religiilor, discursul
Fiinţei cu şi despre sine însuşi” (p. 18). De aceea,
atunci când vorbeşte despre sacralitatea funciară a
poeziei, autorul nu se referă la versificaţia naivă
pe teme religioase şi, la drept vorbind, nici măcar
la marea poezie liturgică. Pentru că mistica, deşi
are legături vechi şi solide cu poezia, nu este sino-
nimă cu aceasta. Teleologia lor e diferită şi orice
confuzie între cele două, ca să cităm un clasic, este
menită să ducă la bizarerii.

Trebuie spus şi altceva, dacă e să părăsim
descrierea cuminte a ideilor lui Horia Bădescu, în
favoarea unei înţelegeri critice a eseului său.
Pledoaria sa vizează un anume tip de poezie, înţe-
les nu neapărat ca tip istoriceşte determinat, cât
ca altitudine spirituală în poezie, indiferent de
epoci sau de curentele literare. Autorul leagă, pe
bună dreptate, vârfurile poeziei mondiale, de la
Homer la marii poeţi contemporani, de prezenţa
sacrului în opera lor. Desacralizarea poeziei,
demers care începe cu avangardele şi se termină
(se termină?) cu postmodernismul reprezintă o
încercare repetată şi eşuată de repoziţionare onto-
logică a poeziei. Adevărata poezie, spune eseistul,
este cea care vorbeşte de cum este, care ne leagă
de Absolut, care transcende limitele Fiinţei în şi
prin Limbaj.

Se înţelege de aici că Horia Bădescu nu
este defel un amator de poezie leneşă, de „poetică
a realului” şi de experimente deconstructiviste.
Toate acestea sunt simple modalităţi, iar poezia nu
se întemeiază pe modalităţi. Menirea ei este să
neliniştească Fiinţa, sugerându-i transcendenţa,

fără a limita această transcendenţă la vreuna din
denominaţiunile religioase cunoscute. Sacralitatea
poeziei o precede pe cea a religiei, derivând direct
din sacralitatea Cuvântului.

Eseul scriitorului clujean parcurge, limpede
şi fără digresiuni inutile, tot spectrul relaţiilor pe
care poezia le întreţine cu sacrul, de la întemeie-
rea metafizică şi până la limbaj. Cum spune Michel
Camus, în prefaţa cărţii, „Există între fiecare din-
tre capitolele cărţii sale, între Poetica semnului şi
Starea de Fiinţă, spre exemplu, ca şi între
Mysterium tremendum şi Mysterium mirum sau
între imaginea rituală şi ritmul muzical, o eviden-
tă şi esenţială interdependenţă, global şi totdeau-
na deschisă în Valea mirării către Orizontul lui
Numina.” Această interdependenţă, această unita-
te de fond a discursului său, are două cauze: 1)
existenţa unui ego transcedental, către care urcă
discursul poetic şi 2) existenţa unităţii cosmice a
omului, pe care acest discurs poetic aspiră să o
restaureze. Poezia se află şi se constituie, ca artă,
între cele două unităţi, pe care le şi leagă, de
altminteri. De unde prezenţa şi întrupările diverse
ale sacrului, pe care Horia Bădescu le inventaria-
ză într-un capitol aparte, intitulat Practici sacrale.
Metodologia acestuia, în paranteză fie spus, ne
confirmă odată în plus că eseistul nu consideră
sacrul şi poezia ca fiind înrudite printr-o serie
întreagă de afinităţi, ci ca fiind consubstanţiale.

Michel Camus, fără să cunoască
istoria echinoxismului, intuieşte
că, în bună măsură, Memoria
Fiinţei este o descriere teoretică

a unei arte poetice la care Horia Bădescu aderă
încă din anii studenţiei, în care activa în cenaclul
şi revista clujeană. „Horia Bădescu nu este doar
un poet mistic, prin relaţia sa cu infinitatea miste-
rului Fiinţei – scrie hermeneutul francez – ci şi un
metafizician, prin viziunea sa transpersonală şi
transreligioasă asupra transcendenţei imanente a
Fiinţei [...], inaccesibilă, dar tăcut perceptibilă, mai
presus de cuvinte şi gânduri, prin enigmatica pre-
zenţă a absenţei sale”. Lapidare, aceste rânduri ale
savantului francez sunt totuşi o bună definiţie a
proiectului personal al poetului echioxist, ca şi un
credo în care s-ar putea regăsi întregul grup literar
de la Cluj. De aceea, Memoria Fiinţei este o carte
necesară şi pentru istoria noastră literară, prea
grăbită în a uita pe cei care, din motive conjunctu-
rale, nu mai stau în luminile rampei sau în a mani-
pula datele reale, pentru a acredita false trasee şi
valori. 

S-a speculat, astfel, că echinoxismul, repre-
zentând o desprindere de lirica de tip Nichita
Stănescu şi Marin Sorescu, a reprezentat o antici-
pare a optzecismului şi textualismului. Nimic mai
fals. Eseul lui Horia Bădescu ne demonstrează că
desprinderea viza numai ancorarea într-un alt tip
de lirism decât cel al generaţiei şaizeciste: un
lirism în descendenţă rilkeană şi blagiană, cerebral
şi, în acelaşi timp, celebrând iraţionalul. Demersul
echinoxist, atât de bine definit de versul blagian
„pe cale veche o minune nouă” (citat şi el, în chip
semnificativ, în Memoria Fiinţei), nu era mimetic,
epigonic, şi ţinea cu atât mai puţin de tehnica tex-
tualistă a citatului cultural. Poezia lui Horia
Bădescu, ca şi cea a lui Adrian Popescu sau Dinu
Flămând – iar, mai târziu, cea a lui Ion Mureşan
– nu renunţă la metaforă şi la stilul înalt, deci e
puţin sustenabilă teoria unei filiaţii între echino-
xism şi postmodernism. Echinoxismul nu este un
fenomen postmodern, ci o tentativă reuşită de a
explora şi celălalt versant al poeziei, cel explicit
sacral, într-o măsură sensibil mai mare decât o
făcuse generaţia lui Nichita Stănescu şi cu alte
instrumente decât aceasta. Pentru poeţii de la
Echinox, poezia nu rezidă numai în limbaj: acesta
este, în esenţa sa, doar o unealtă, o cale prin care
poezia comunică şi se comunică, făcând să se atin-
gă unul de celălalt Absolutul şi Fiinţa. De aici,
sobrietatea stilistică, lirismul incantatoriu (Horia
Bădescu vorbeşte chiar de „şamanismul poeziei”),
sau recuperarea blagiană a metaforei revelatorii,
caracteristici care individualizează poezia de la
Echinox, atât de cea a generaţiei ’60, cât şi de cea
a anilor ’70, în care se produce afirmarea princi-

palilor ei reprezentanţi. Nu avem decât să compa-
răm sumar modalitatea lirică a lui Adrian Popescu
cu cea a lui Mircea Dinescu, pentru ca demonstra-
ţia acestei diferenţieri să fie încheiată.

Nu mă pot opri să nu remarc deosebita
capacitate analitică a eseistului (care limpezeşte
întemeierea metafizică şi structurarea lăuntrică a
unor paradigme fundamentale pentru poezie: spa-
ţiul sacru, timpul sacru, natura sacrului imanent
acestei căutări a poeziei), ca şi evidenţierea subti-
lă a modalităţilor prin care poezia scoate la lumi-
nă Memoria. Într-un discurs perfect echilibrat şi
întrebuinţând o terminologie filosofică de mare
acurateţe, Horia Bădescu străbate aceste teritorii
pe care eseistica poeţilor, de regulă, le îneacă în
metafore confuze, spre a ne comunica o profesiu-
ne de credinţă. Aceea în caracterul funciarmente
uman (deci, inerent sacral) al poeziei, ca dimensiu-
ne centrală a fiinţei.

Şi, totodată, pentru a ne anunţa o profeţie:
şi anume că, spre a ieşi din impasul actual (în care
şi-a pierdut atât cititorii, cât mai ales relevanţa
artistică), poezia trebuie să regăsească metafizicul.
Să renunţe la transcrierea leneşă a unor stări indi-
viduale, al căror gol de sens este camuflat prin
procedee împrumutate din recuzita prăfuită a
avangardei, în favoarea unei regăsiri a sensului
originar. Care este acela de a-l lega pe om de ceea
ce este mai presus de Fiinţă şi de a-l reda propriei
sale condiţii, care este Memoria.

Aspune că mi-a plăcut acestă carte
ar însemna să mă plasez, din
start, într-un registru de lectură
greşit. Mi-au plăcut, desigur, clari-

tatea gândirii eseistice a lui Horia Bădescu şi pre-
cizia sa conceptuală, m-a reconfortat sobrietatea sa
stilistică. Însă meritul acestei cărţi excepţionale
este altul: acela de a ne face să ne gândim cu ade-
vărat la condiţia poeziei, astăzi. Ca şi la cea, insu-
ficientă, a poeziei române de azi.

* Horia Bădescu – Memoria Fiinţei. Poezia şi
sacrul, colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare”,
Editura Junimea, Iaşi, 2008

RĂZVAN VONCU
Despre sacralitatea
poeziei

Răzvan Voncu
Foto: Aura Christi
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El – jurnalist la un cotidian din
Buenos Aires, dorindu-şi să se afir-
me. Ea – astronaut de succes, de -
semnată a pilota o navetă spaţială

într-o călătorie intergalactică. Prin forţa împrejură-
rilor (sau a hazardului) se întâmplă ca el, Javier,
să fie ales pentru a realiza un reportaj tocmai de
pe nava cosmică unde ea, Margarita, este coman-
dant. Povestire SF, scenariu de thriller, naraţiune
fantastică? Nimic din toate astea şi, în acelaşi
timp, măcar aparent, câte puţin din fiecare în
parte. În felul acesta, scriitorul argentinian Adolfo
Bioy Casares reuşeşte să-şi transforme cititorul
într-un veritabil prizonier al textului, făcându-l
să-şi dorească la tot pasul nu doar a dezlega enig-
mele, ci şi a descifra sensurile profunde care se
ascund dincolo de ele. Dintr-o lume în alta se dove-
deşte, astfel, a fi o scriere aflată în descendenţa
directă a primului roman al lui Bioy Casares,
Invenţia lui Morel (1940), text care a afirmat cu
claritate şi de la bun început situarea autorului,
asemenea lui Jorge Luis Borges, de altfel, pe o
poziţie diametral opusă celei exprimate de José
Ortega y Gasset cu privire la primatul estetic
reprezentat de ceea ce el numea „arte de figuras”
asupra celeilalte categorii, „arte de aventuras”.
Mereu dominat de efectele acţiunilor propriei sale
inteligenţe, personajul caracteristic pentru Adolfo
Bioy Casares – iar acest lucru se vede şi în
Invenţia lui Morel, şi în Celălalt labirint şi chiar în
excelentul microroman de faţă – va ajunge mereu
să fie un om care, aşa cum va afirma el însuşi, nu
mai aşteaptă mare lucru de la viaţă. Asta pentru
că el devine, în primul rând, un om fără biografie
în sens strict – poate că, implicit, unul fără însu-
şiri, dar într-un sens sensibil diferit de dimensiu-
nea prezentă în proza lui Musil – sau chiar un lite-
rat fără operă. Tocmai de aceea, existenţa eroilor
din literatura lui Bioy Casares se transformă, cel
mai adesea, în relatare cât mai exactă, voit ştiinţi-
fică a faptelor care le-au marcat viaţa, de cele mai
multe ori cititorul descoperind, aici, doar spiritul
voit rece şi excesiv intelectual pe care autorul l-a
cultivat întotdeauna, încă de la începuturile sale
literare. În fond, profesiunea sa de credinţă, ca şi
a eroilor săi este aceeaşi cu aceea ce stă la baza
Introducerii în metoda lui Leonardo da Vinci, cele-
brul eseu al lui Paul Valéry, de aici şi marea aten-
ţie acordată metodei, determinantă în orice, chiar
şi – sau, poate, mai ales – în subtilele procese ale
gândirii. Şi tot de aici înrudirea structurală a
unora dintre personajele lui Bioy Casares cu sem-
nificaţia intelectuală generală a Cimitirului marin. 

Scriitorul argentinian demonstrează, în
acest fel, că e nu doar doritor, ci şi pe deplin capa-
bil a reabilita vechea specie a romanului de aven-

turi, înţeleasă, însă, în sensul impus de prietenul
său, Borges, cel care considera că lumea trebuie
privită ca fiind mai ales o activitate a minţii. Într-
adevăr, prima impresie a cititorului în faţa unui
text ca Dintr-o lume în alta ar fi aceea că autorul
respinge cu hotărâre termenii vechiului contract
mimetic, aici totul nefiind altceva decât un con-
struct intelectual, recuzita SF reprezentând doar
pretextul de care scriitorul avea nevoie pentru a
construi un cadru exterior, necesar desfăşurării
narative. Pentru că, în fond, modelul – literar şi
nu numai – la care Adolfo Bioy Casares afirmă că
s-a raportat întotdeauna este cel al romanului Don
Quijote al lui Miguel de Cervantes, unde plecarea
protagonistului în căutarea aventurilor e de natu-
ră a deştepta în mintea şi sufletul cititorului o
stare de nelinişte pe care, ca să-l cităm din nou pe
autorul romanului de faţă, „orice scriitor îşi doreş-
te s-o creeze”. 

Tocmai de aceea, atât personajul din
Invenţia lui Morel, cât şi Javier Almagro din Dintr-o
lume în alta vor pleca în călătorii spre ţinuturi
îndepărtate. În cartea din 1940, locul naufragiului
– unul intenţionat, în paranteză fie spus – era o
insulă pustie şi extrem de bizară, dacă avem în
vedere chiar şi numai amănuntul că ea adăposteş-
te un extrem de ciudat muzeu, în fapt, şi el un soi
de ciudat sanatoriu sau poate hotel în care nu e de
găsit nimeni. Pe de altă parte, creaturile pe care
personajul le întâlneşte acolo nu sunt nimic altce-
va decât o serie de complicate imagini create de un
sofisticat aparat pus în mişcare de însăşi activita-
tea mareelor. Desigur, la început, protagonistul are
impresia că i se fură singurătatea, că nici măcar
pe aceasta nu mai e capabil s-o stăpânească pe
deplin, de aici dezamăgirea sa de la un moment
dat. Abia apoi se va produce revelaţia, iar el îşi va
da seama că, de fapt, totul – de la vizitele ciudaţi-
lor oaspeţi la atitudinile şi activităţile lor –  se
petrece într-un cadru formalizat, mergând până la
conversaţiile lor întotdeauna aceleaşi sau la micile
petreceri unde melodiile se repetă la infinit în mod
identic, după plăcile perfect ordonate ale fonogra-
fului ce urmează un unic scenariu. Dar tragedia
loveşte o dată în plus, căci până şi Faustina, mis-
terioasa femeie de care naratorul este îndrăgostit,
se va dovedi a nu fi altceva decât tot o simplă
imagine imaterială, o siluetă aeriană, după cum se
exprimă el însuşi. În consecinţă, el va face tentati-
va disperată de a o urma şi de a-şi împlini iubirea
alături de ea, încercând să se dematerializeze la
rândul său, sfârşind prin a se integra – mai mult
sau mai puţin – în această lume, mai exact, ajun-
gând să se învârtă pentru eternitate alături de
imaginea feminină adorată, în marele cerc al eter-
nităţii rotative, aşa cum aflăm din propria sa măr-

turisire. În cazul lui Javier din Dintr-o lume în
alta, însă, lucrurile se complică deoarece planeta
unde eşuează este locuită de nişte fiinţe asemănă-
toare cu păsările. Cel puţin la nivel fizic. Pentru
că, în ceea ce priveşte modul de a acţiona (şi de a
reacţiona faţă de ceilalţi), ciudatele creaturi seamă-
nă neaşteptat de mult tocmai cu oamenii din
lumea de unde reporterul şi astronauta plecaseră...
Abia acum textul romanului dobândeşte limpezimi
de parabolă, iar labirintul în care cititorul păruse
a deveni captiv primeşte claritate de oglindă. O
oglindă în care nu trebuie să încercăm să descope-
rim doar condiţia umană – cu toate pasiunile poli-
tice şi veleităţile materialiste care o însufleţesc
chiar şi mai des decât ar trebui – ci, deopotrivă,
condiţia literaturii: deloc întâmplător, situaţia în
care e pus Javier în momentul când este examinat
cu atenţie de locuitorii noii lumi în care a ajuns
seamănă izbitor cu cele din Călătoriile lui Gulliver
de Jonathan Swift. În plus, Javier demonstrează la
tot pasul, la el ca şi alte personaje din proza lui
Bioy Casares, că poartă adânc întipărit în suflet
modelul esenţial al unei feminităţi determinante
pentru întreaga sa existenţă, Margarita devenind,
în acest fel, o altă Paulină – protagonista din În
amintirea Paulinei, dar, deopotrivă, şi o nouă
Faustină. Personajul masculin devine, aşadar,
subordonat însăşi ideii de feminitate, aşa cum o
concepe autorul, mergând de la tendinţa de autoa-
nihilare, evidentă în cazul adoratorului Paulinei, şi
până la cea de supunere totală, identificabilă în
situaţia îndrăgostitului de imateriala Faustina. 

Pe de altă parte, strategia folosită în roma-
nul Dintr-o lume în alta de Adolfo Bioy Casares
este (şi) cea a incursiunii străinului într-un alt spa-
ţiu, cunoscută cititorilor neinocenţi de la
Montesquieu încoace, principala lecţie pe care o
vor înţelege până la capăt cei doi protagonişti ai

întâmplărilor acestui roman având în vedere, evi-
dent, mai cu seamă dimensiunea interioară şi sim-
bolică a călătoriei lor. Căci dincolo de descoperirea
unei alte lumi care, în paranteză fie spus, nu se
dovedeşte a fi nici pe departe minunată, lungul
drum intergalactic le va spune lui Javier şi
Margaritei ceva esenţial tocmai despre lumea din
care au venit, şi care, la o privire mai atentă, se
va dovedi a nu mai fi nici ea cea mai bună dintre
lumile posibile. O altă (şi altfel de) mărturie des-
pre un nou „miracol ostil”, ca să repetăm sintag-
ma de-a dreptul manieristă a naratorului, menită a
desemna situaţia esenţială din Invenţia lui Morel.
Şi, în egală măsură, despre modul în care, mai des
decât ar fi cazul, oamenii ajung să se privească
unii pe ceilalţi.

* Adolfo Bioy Casares, Dintr-o lume în alta.
Traducere de Tudora Şandru-Mehedinţi, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2007

CARTEA STRĂINĂ

RODICA GRIGORE

Cea mai bună dintre lumile posibile?...
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Fără îndoială unul dintre cele mai fascinante fenomene literar-artisti-
ce autohtone, avangarda românească a avut, de la origini până în
prezent, o sumedenie de contestatori de tot soiul, ce i-au pus sub
semnul întrebării, invocând mereu un canon oarecare, nu doar

atitudinea estetică, ci şi conduita etică şi politică, astfel încât se poate conchide
fără prea mare exagerare că ea a fost şi continuă să fie percepută în general ca
o cenuşăreasă a culturii române. N. Manolescu, de pildă, o acuză acum, de pe
poziţia unui purism „est-etic” radical, chiar de „dublă trădare”, emiţând următo-
rul verdict: „Dacă i se acorda atenţia cuvenită, s-ar fi luat în seamă dubla trăda-
re de către avangardişti a proiectului modernist de reformă şi radicalismul lor
ar fi fost evaluat cu mai multă circumspecţie: pe de o parte, renunţarea la onto-
logic şi metafizic în favoarea revoluţiei verbale, pe de alta, degradarea înaltei
contestaţii morale şi artistice în politică materialistă joasă.” (Avangarda şi poli-
tizarea literaturii, în „România literară”, nr. 32, 18 august 2004). Dacă „monştrii
sacri” ai criticii literare, de la G. Călinescu încoace, i-au exilat pe avangardişti
din istoria literaturii autohtone, privindu-i ca pe un soi de farsori ridicoli, trebu-
ie spus că alte instanţe ale vremii lor s-au străduit să-i proscrie la propriu, din
raţiuni fie morale, fie politice şi chiar rasiale, mulţi dintre ei fiind de origine
evreiască. Astfel, dacă Geo Bogza a fost arestat şi judecat penal pentru Poemul
invectivă (la fel ca şi H. Bonciu pentru romanul Bagaj), considerat a fi un „aten-
tat la bunele moravuri”, Eugen Ionescu a fost condamnat în contumacie pentru
un articol ofensator la adresa armatei române, iar foarte tinerii redactori evrei
ai revistei suprarealiste „Alge” (Gherasim Luca, Paul Păun, Aurel Baranga, Sesto
Pals şi S. Perahim) au fost încarceraţi mai multe zile la Văcăreşti pentru tipări-
rea unei publicaţii cu titlu obscen, alţi avangardişti, ca Scarlat Calimachi, Gellu
Naum ş. a., au fost arestaţi pentru agitaţie comunistă, primul fiind internat chiar
în mai multe lagăre de concentrare. Pentru adeziunea lor la revoluţia proletară,
exprimată mai mult sau mai puţin făţiş în articolele publicate de ei în revistele
de stânga ale vremii, altminteri foarte repede suprimate de cenzură, dar şi dato-
rită înscrierii lor în partidul comunist, aflat din 1924 în ilegalitate, o bună parte
dintre corifeii avangardei au fost urmăriţi de Siguranţă.

Despre această din urmă problemă vorbeşte Stelian Tănase în cartea sa,
Avangarda românească în arhivele Siguranţei, apărută de curând la Editura
Polirom. Din punct de vedere strict documentar, ea constituie, fără îndoială, o
publicaţie extrem de interesantă, întrucât lămureşte definitiv chestiunea angajă-
rii politice a majorităţii avangardiştilor români de partea stângii radicale. Astfel,
ni se dezvăluie acum pentru prima oară dosarele de urmărire ale acestora de
către Siguranţă pe motivul unor presupuse activităţi secrete sub directa îndru-
mare a partidului comunist (în această „antologie” îi regăsim într-o nouă postu-
ră, deloc de invidiat, pe Geo Bogza, Victor Brauner, Scarlat Calimachi, Ion
Călugăru, Gheorghe Dinu, Eugen Ionescu, Gherasim Luca, M. H. Maxy, Gellu
Naum, Saşa Pană, Jules Perahim). Numai că autorul, fost disident al regimului
Ceauşescu, nu se mulţumeşte cu reproducerea documentelor, ci, justiţiar, vrea să
se răfuiască post festum cu avangarda, emiţând o concluzie negativă cu privire
chiar la validitatea întregului ei demers: întrucât au susţinut instaurarea dicta-
turii proletare, unii trecând după război cu arme şi bagaje de partea noii puteri
filo-sovietice, avangardiştii ar fi eşuat lamentabil în proiectul lor mesianic de eli-
berare a omului, aşadar „lecţia primită” ar fi, consideră Stelian Tănase, „destul
de amară”. Scoţând faptele din context şi interpretându-le după noua grilă ideo-
logică la modă, o atare judecată pare de bun simţ. La o privire mai atentă, însă,
ea îşi descoperă caracterul unilateral şi vădit tendenţios.

În primul rând, asemenea multor altora, Stelian Tănase porneşte de la
premisa (considerată ca de la sine înţeleasă) că trebuie să condamnăm în bloc
comunismul şi pe toţi slujitorii săi, indiferent de momentul istoric în cauză.
Totuşi, putem oare vorbi de acelaşi fenomen înainte de 1944, când partidul comu-
nist din România activa în ilegalitate, iar o bună parte din membrii săi, puţini
de altfel, erau trimişi în închisori sau lagăre, şi, respectiv, după 1944, când un
regim de factură stalinistă a fost instalat cu forţa de către armata sovietică, iar
opozanţii acestuia aveau acum soarta celor dintâi? Putem oare să-i punem pe ace-
laşi plan pe comuniştii din epoca interbelică, ce şi-au riscat libertatea luptând
pentru drepturile proletariatului şi împotriva fascismului, încrezători în utopia
marxistă a societăţii fără clase, cu oportuniştii de după război care au slujit cu
mult zel, din laşitate sau pentru a se bucura de privilegii, un alt stat poliţienesc?

Stelian Tănase nu încearcă să despartă apele, preferând judecăţile unila-

terale. Intoxicat cu clişeele la modă azi în România, el afirmă peremptoriu că
avangardiştii înscrişi în partidul comunist militau de-a valma „pentru distruge-
rea regimului constituţional, a libertăţilor democratice, partidelor, parlamentaris-
mului, a proprietăţii, a libertăţii de asociere, a monarhiei”. Dar cum puteau să
lupte pentru distrugerea libertăţilor democratice şi a libertăţii de asociere toc-
mai aceia care nu se bucurau de ele? Era România interbelică o ţară cu adevă-
rat democratică în condiţiile în care existau grave discriminări sociale, abuzuri,
cenzură, se instituiau legi rasiale, manifestaţiile de protest erau reprimate bru-
tal, iar opozanţii regimului erau scoşi în afara legii? Însăşi existenţa dosarelor
de urmărire publicate în acest volum ar trebui să constituie în sine un răspuns.
Lui Stelian Tănase, însă, acest fapt i se pare perfect natural: comuniştii din
România erau în mod legitim urmăriţi de Siguranţă întrucât slujeau de fapt inte-
resele sovieticilor în încercarea lor de a submina statul român. Să se fi gândit
oare încă de pe atunci un Geo Bogza, un Gellu Naum, un Victor Brauner să
cheme tancurile ruseşti ca să instaureze o nouă ordine în România? Deşi e greu
de crezut, Stelian Tănase consideră acest lucru ca de la sine înţeles: „Au luptat
pentru a instala la Bucureşti un regim de tip sovietic. Îl aveau. (...) Cei care
ascunseseră «eroic» portretul lui Lenin după şifonier, să nu fie găsit de
Siguranţă, cei care îngropaseră manifeste comuniste şi Scânteia în grădină tre-
buie să fi fost mulţumiţi. Detestata burghezie era distrusă, dictatura «proletară»
instalată.”

Dar pentru ce activităţi subversive erau urmăriţi de fapt aceşti oameni?
Din dosarul lui Geo Bogza aflăm că, întors recent din „Spania Roşie” şi nepu-
tându-şi publica din cauza cenzurii impresiile despre războiul civil spaniol (Bogza
fiind, ca şi ceilalţi comunişti români, de partea republicanilor), anunţase că va
ţine o conferinţă pe această temă la 1 august 1937, drept care „a fost avizată
telefonic legiunea de jandarmi Vlaşca”. Din dosarul lui Victor Brauner aflăm că,
la 8 aprilie 1938, „un grup de tineri literaţi şi publicişti din România, aşa-zişi
progresişti, suprarealişti etc., cu idei foarte de stânga, vor să înceapă o acţiune
de cunoaştere reciprocă între grupurile literare «progresiste» din Franţa şi
România. Principalul mijloc în slujba acestei acţiuni ar fi traducerile din litera-
tura respectivă. Publicistul, de coloratură comunistă, GHERASIM LUCA, care se
află la Paris, va discuta această chestiune cu unul dintre fruntaşii tinerii litera-
turi de stânga din Franţa, Louis Aragon.” Într-o altă notă informativă din ace-
laşi dosar, datată 4 ianuarie 1940, se atrăgea atenţia asupra faptului că: „Printre
ziariştii şi scriitorii din Capitală se comentează svonul că printre voluntarii stră-
ini cari luptă pe frontul din Franţa se află şi poetul modernist Ilarie Voronca,
precum şi pictorul Brauner, ambii foşti membri ai grupării desfiinţate «Unu»
reprezentând curentul modernist integralist ale cărui orientări politice erau de
nuanţă democratică şi colaboratori la revista cu acelaşi nume.” Va să zică avan-
gardiştii nu luptau împotriva democraţiei, cum afirmă Stelian Tănase, ci pentru
democraţie şi împotriva fascismului, ceea ce se pare că nu era deloc pe placul
autorităţilor din România. Despre Ion Călugăru, o notă informativă din 23
august 1933 atenţiona că acesta urma să publice în ziarul „Vremea” biografia
romanţată a lui Hitler, care „are o nuanţă pronunţată de ironie la adresa lui
Hitler”. După cum reiese din dosarul său, Gherasim Luca era urmărit mai întâi
pentru publicarea romanului Fata Morgana, care, se arată într-o notă din 15 mar-
tie 1937, „are un motto de Engels şi tratează diferite probleme din punct de vede-
re marxist revoluţionar”. Rezultă deci că toţi aceşti oameni erau puşi sub urmă-
rire nu pentru acţiuni subversive propriu-zise, ci pentru ideile lor. Se mai poate
vorbi atunci de libertate de opinie şi, la urma urmei, de un regim într-adevăr
democratic, aşa cum susţin acum Stelian Tănase şi alţii?

Dar care erau totuşi ideile „periculoase” vehiculate de avangardişti?
Urmărind articolele publicate de ei în presa vremii, se poate imediat constata că
acestea nu erau nicidecum antidemocratice, dimpotrivă (ei înşişi se considerau,
de altfel, ca făcând parte din „păturile democratice”, iar autorităţile, după cum
am văzut, considerau orientarea lor politică „de nuanţă democratică” şi „progre-
sistă”). Într-un context general deloc roz (criză economică mondială, ascensiune
vertiginoasă a fascismului, puternice tensiuni sociale şi politice), avangardiştii
români denunţau – în publicaţii repede interzise de cenzură, precum „Viaţa ime-
diată”, „Cuvântul liber”, „Reporter”, „Era nouă”, „Tânăra generaţie”,
„Umanitatea” etc. – pericolul fascist, spectrul ameninţător al războiului, antise-
mitismul devenit politică de stat, exploatarea muncitorilor, corupţia şi abuzurile
regimului în vigoare, militând pentru o artă angajată. Iată câteva mostre edifi-
catoare:

„Noi vrem să captăm în stare sălbatică şi vie ceea ce face caracteristica
tragică a acestui timp, emoţia care ne sugrumă când ne ştim contimporani cu
milioane de oameni exasperaţi de mizerie şi de nedreptate, când ceva grav se
petrece în toată lumea şi în fiecare noapte auzim atât de bine geamătul conti-

Ovidiu Morar
Un nou detractor 
al avangardei
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NOIEMBRIE 2008

ION COCORA
Viaţa ca o roată

(FRAGMENTE)

Vă invit în retorică e un timp al rostirii răspicate fără menaje-
mente pe şleau e bine ca vocea mea să o auziţi de aproape să nu mai
aveţi senzaţia că bâjbâi prin nu ştiu ce mama dracului de hăţişuri şi bălă-
rii în care poezia înfulecă râturi rău mirositoare ia peste picior metafi-
zica râgâie cât o ţin puterile în numele binefăcătoarelor reguli de igienă
îşi dă ochii peste cap poate aşa veţi vedea şi voi cât de cât altfel lumea
adică mergând de-a buşilea aruncându-se de la etaj spărgând între dinţi
metafore şi aforisme şi scuipându-le pe trotuar ca pe nişte coji de semin-
ţe de dovleac poate aşa nu mă veţi mai întreba cine m-a învăţat să mă
exilez în mine însumi sau de ce nu mă  privatizez  şi  deschid un butic
unde să vând speranţe la kilogram pentru nefericiţii tranziţiei fără să mă
sinchisesc că maşina salvării claxonează chiar pe strada mea

*****

Îmi aduc aminte o stare de extaz trăită pe o alee cu plopi din faţa
unei gări din Transilvania se înserase de-a binelea un fum alburiu aco-
perea casele satului din vale capul îmi era plin de poeme de cuvinte în
transhumanţă imaginaţia îmi era plină de tine gândul că exişti mă făcea
să mă simt mai falnic decât un zid în calea fatalităţii acum totul e atât
de departe eu însumi sunt o gară în ruină de care se apropie ultimul
tren

*****

Ori de câte ori împrumutam în copilărie o bicicletă viaţa o  ase-
mănam cu o roată poate de aceea când visam o bicicletă norii de deasu-
pra capului mi se arătau şi ei în formă de roată se învârteau ca o roată
până rămâneam cu capul în nori dacă ar mai trăi doamna învăţătoare ar
putea să vă spună ceva despre vârsta aceea la care rotunjindu-mi buzele
mă chinuiam să pronunţ litera o cum şi eu aş putea să-i spun hei doam-
nă olga multe nu ştiam pe atunci dar mai ales că voi scrie poemul aces-
ta

*****

Vedeţi bine nu mai pot aduna fumurile în muşuroaie forme incer-
te de plante şi animale se pierd într-un  spaţiu devorator într-o încăpe-
re subterană despre care voi spuneţi că e doar imaginaţia ce se ridică în
jurul somnului de femeie ce presimte un sfârşit de lume strângându-şi
piatra în ziduri ca pe nişte aripi de scoică nu-i pasă că luna îmbolnăveş-
te cu praf galben respiraţia poeţilor că zdrenţe metalice atârnă de cerul
sferic când ploile întârzie să-şi arate sexul că un suflet uscat savurând
refrenele unei morţi anunţate întinde mâini curate să primească apa din-
tre pleoapele crizantemei arătându-şi recunoştinţa înainte de a fi  năpă-
dit de ciuperci sau de blestemate flori negre exilat în propriul meu delir
între două goluri de fântână între un vârtej şi o făptură cu pui mă fac
turn de linişte unde mă gândesc la o adolescenţă buimacă şi plină de
coşuri la ceaiurile cărora cu voia mamei le adăugam puţin rom iar fata
vecinilor de apartament se îmbujora şi mă lăsa ceasuri întregi să o ţin
de mână să nu fie ceva cum nu  trebuie mama intra foarte des în came-
ră să aducă farfurioare cu prăjituri sau să vadă dacă hainele stau bine
pe noi şi patul se află la locul lui e trecut de miezul nopţii o altă fată
acum dansează goală în faţa mea şi manuscrisele împrăştiate pe parchet
îi  iau foc sub tălpi mă holbez la ea ca la o revoluţie perfectă a milenu-
lui trei dar tot nu ştiu ce e fericirea

nentelor care îşi dau sufletul.” (Geo Bogza, Gherasim Luca, Paul Păun şi S. Perahim,
Poezia pe care vrem să o facem, în „Viaţa imediată”, decembrie 1933)

„Curând se va realiza din masele populare, din păturile democratice, din con-
ştiinţele libere şi intelectualii demni, baricada împotriva curentului fascist ce devine
tot mai ameninţător.” (Gheorghe Dinu, Frontul popular, în „Cuvântul liber”, nr.43,
31 august 1935)

„Şi în timp ce totul le este permis acestor revoluţionari de salon, în timp ce
ilegalitatea lor formală le serveşte în propagandă ca o dovadă în plus a martiriului
lor, în timp ce gazetele, casele verzi, comerţul legionar, procesiunile şi cântecele lor
răsună sub cerul deschis şi la lumina zilei, oamenii poporului sunt hărţuiţi, bleste-
maţi, goniţi pe toate drumurile, prin toate beznele ţării... Falsei fanfare legionare,
dirijată de trust şi finanţată de stăpânire, i se va răspunde astăzi cu un cor de voci
bărbăteşti, voci care nu vor bezna.” (Gherasim Luca, Dublu aspect al eroismului, în
„Reporter”, nr.37, 21 ianuarie 1837)

„Sub ameninţarea celei mai mari primejdii care l-a pândit vreodată, tineretul
românesc trebuie să întrebe tot, să cerceteze, să găsească repede, pe calea apărării
vieţii lui, filonul adevărului. Un mare duşman al libertăţii popoarelor râvneşte ţări-
le slabe, una după alta. Tu ce faci, tineret confuz, beat de admiraţie tăcută? Te laşi
înşelat mai departe de fast, de sălbăticie, de minciună?... De pretutindeni te cheamă,
te aşteaptă chiar dacă nu le-ai fost prieten. Sunt unii care spun că războiul se poate
şterge din lume prin solidaritatea mondială a tineretului.” (Paul Păun, În lumina vio-
lentă a tinereţii, în „Fapta”, nr.11, 2 octombrie 1938)

„Dezlănţuită acum cincizeci de ani, industria petroliferă română a reuşit
totuşi ca în acest scurt răstimp să-şi creeze o fizionomie proprie, oferindu-ne o splen-
didă imagine de ce poate însemna împerecherea dintre rapacitatea de piraţi a petro-
liştilor americani şi moravurile putrede ale Orientului.

Amestec de viclenie levantină şi cruzime de gangsteri, escrocherii abile puse
la cale îndelung sau lovituri grosolane, executate în câteva ore, lipsă de scrupul,
cinism, lăcomie, cumplită exploatare a muncii, acesta e aspectul industriei petrolife-
re româneşti. Tradiţia ei, fiindcă în clipa de faţă se poate vorbi de o tradiţie, e frau-
da, hoţia, jaful, asasinatul.” (Geo Bogza, Industria neagră a petrolului, în „Cuvântul
liber”, iulie 1934)

„Dacă în Rusia Sovietică problema culturalizării maselor, scoaterea lor din
analfabetism şi mărginire la minte a putut da roade, se datoreşte faptului că în fie-
care rând scris bătea pulsul milioanelor de oameni, eroii zugrăviţi erau ai lor, con-
flictele erau acelea care-i dureau pe ei.” (Gherasim Luca, Pontifii culturii, în
„Umanitatea”, nr.3, 1934)

În al doilea rând, Stelian Tănase pare să ignore însăşi definiţia avangardei,
mişcare progresistă („viitoristă”) prin excelenţă. După cum arăta Ionesco, avangar-
da nu poate fi decât duşmanul oricărei ordini instituite, căci acceptarea ei ar însem-
na, fatalmente, „o sanctificare a sclerozei, o plecare a capului în faţa tiraniei şi a
pompierismelor”. (Discours sur l’avant-garde, 1966) Proiectul avangardist nu vizează
doar revoluţia artistică, ci şi cea socială, căci ţelul ultim trebuie să fie “eliberarea
totală a omului”. (A. Breton) Avangardiştii români urmăreau exact acelaşi lucru. Pot
fi învinuiţi ei oare pentru că au crezut sincer în transformarea din temelii a socie-
tăţii printr-o revoluţie după modelul bolşevic şi pentru că au considerat comunismul
drept unica alternativă la fascism? Nu altfel gândeau în aceeaşi vreme confraţii lor
iluştri din Occident, de pildă un Aragon, un Eluard, un Picasso, dar şi un Gide, un
Malraux ş. a. Desigur, mulţi dintre aceştia au realizat destul de repede că s-au înşe-
lat, dar oare nu se poate spune acelaşi lucru şi despre avangardiştii români?
Majoritatea au emigrat în Occident, unii încă înainte de 1945. Dintre cei mai zeloşi
susţinători ai comunismului în deceniul al patrulea, Gherasim Luca, Paul Păun,
Gellu Naum, Virgil Teodorescu şi D. Trost fondează în 1945 ultimul grup suprarea-
list român, în răspăr cu noua orientare oficială. Nici urmă de literatură angajată în
publicaţiile lor de acum, texte onirice prin excelenţă. Cu excepţia lui Naum, toţi au
scris aproape exclusiv în limba franceză, Luca, Păun şi Trost părăsind, de altfel,
România la începutul anilor ’50. Dar despre cei rămaşi în ţară şi care s-au confor-
mat canonului realismului socialist, se poate oare afirma cu certitudine că şi-au tră-
dat crezul artistic? Nu luptaseră ei şi înainte pentru o artă revoluţionară, adresată
maselor, pentru aşa-numita „artă proletară”? După încheierea „obsedantului dece-
niu”, cei mai talentaţi dintre ei, ca Geo Bogza sau Gellu Naum, şi-au regăsit vocea
proprie şi au dat în continuare creaţii valoroase, fiind recompensaţi de forurile ofi-
ciale. Despre traiectoria postbelică a lui Geo Bogza, autorul cărţii vorbeşte, desigur,
cu sarcasm: „El este un personaj oficial în anii de după război, multiplu laureat al
premiilor literare, decorat, prezent în manuale, tipărit în milioane de exemplare.”
Acum, Stelian Tănase poate să exulte: marele poet Geo Bogza a fost între timp scos
din manuale, iar din acelaşi penibil spirit de vendetă, un pictor extraordinar ca Jules
Perahim s-a stins recent la Paris într-o completă uitare (pe acesta, de altfel, autorul
s-a grăbit să-l înmormânteze încă din 2004!)
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Ce înseamnă memoria în absenţa celor care pot depune mărtu-
rie?  Care sunt pericolele reconstituirii memoriei în această
situaţie? Iată numai două dintre întrebările dezbătute de un
forum de istorici, politologi şi sociologi în cadrul unei mese

rotunde care s-a desfăşurat în prezenţa unui numeros public la 31 mai la Cluj.
Ocazia dezbaterii a constituit-o lansarea la Casa Tranzit a unui proiect inti-
tulat „Cine îi recunoaşte? Dispăruţi, 1944-2008”. Sau mai degrabă ar trebui
să spun „relansarea” proiectului. Pentru că prima lansare a avut loc la scurt
timp după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Este vorba de un
album cu aproximativ 150 de fotografii ale unor evrei clujeni deportaţi de
către autorităţile de ocupaţie maghiare în timpul Holocaustului şi a căror
soartă era necunoscută. Ele fuseseră găsite de către deportaţii întorşi din
lagăre. Iniţiativa a aparţinut atunci lui Martin Katz, supravieţuitor al
Holocaustului, avînd tatuat pe braţ numărul 12.636. Albumul pe care Katz,
devenit tipograf după război, l-a lansat
atunci legîndu-l în două volume, înfăţi-
şa 436 de persoane care au rămas
necunoscute pînă azi. 

Azi la Cluj mai trăiesc 223 de
evrei, potrivit ultimelor cifre oficiale.
Două sute douăzeci şi trei, majoritatea
bătrîni şi foarte bătrîni, dintr-o popula-
ţie de 16.763 de apartenenţi la credin-
ţa mozaică care trăiau în oraş potrivit
recensămîntului din 1941. Numărul
celor concentraţi în ghetoul de la fabri-
ca de cărămidă înaintea deportării a
fost cel de 18.000, potrivit majorităţii
estimărilor.

Au trecut 63 de ani de atunci.
Fundaţia clujeană Casa Tranzit a avut
iniţiativa de a relua proiectul lui Katz.
Dar în circumstanţe total diferite. Aşa
cum arată directorul fundaţiei, Csilla
Könczei, în cuvîntul înainte la o broşu-
ră editată cu această ocazie, proiectul
este astăzi menit în primul rînd să
transmită locuitorilor de azi ai oraşului
amintirea celor dispăruţi în 1944, şi
care la un moment dat constituiau 13-
15% din populaţia urbei. Fundaţia Casa
Tranzit îşi desfăşoară ea însăşi activita-
tea într-o fostă sinagogă aflată chiar pe
malurile Someşului, acum în curs de restaurare. Dar cea mai mare parte din
ceea ce constituise altădată cartierul evreiesc al oraşului nu mai există. Se
speră, afirmă Könczei, ca prin crearea unor imagini digitale depozitate pe
Internet să ajungă totuşi imaginile dispăruţilor la cineva care cunoaşte soar-
ta unora dintre ei. Se mai întrevede crearea unei prezenţe virtuale a celor
dispăruţi.

Alături de jurnalistul si politologul Tibori Szabó Zoltán şi de sociolo-
gul Alexandru Florian, directorul executiv al Institutului Naţional „Elie
Wiesel” pentru studierea Holocaustului în România, am avut onoarea de a
participa la masa rotundă desfăşurată sub conducerea profesorului Ovidiu
Pecican de la Universitatea Babeş-Bolyai. Cu această ocazie, am ţinut să atrag
atenţia asupra pericolelor nepercepute care fac posibilă crearea unor situaţii
în care se poate etala o falsă compasiune, un fals regret. Este uşor să vor-
beşti astăzi, de exemplu, despre covîrşitoarea prezenţă culturală a evreilor
din Cluj, aşa cum tot uşor este să vorbeşti despre uriaşa influenţă culturală
a evreilor din Praga. Dacă aceste, în sinea lor bine-intenţionate acţiuni, nu
sunt însă însoţite şi de o dezbatere privind rolul jucat nu numai de autorită-
ţile antisemite ale timpului, dar şi despre pasivitatea vecinilor sau despre
colaboraţionism, am afirmat, nu vom face altceva decît a fi transformat
vechea sintagmă antisemită „un evreu bun este unul mort” într-o nouă ver-
siune, una care afirmă „un evreu mort este unul bun”.  Soarta celor 436, deşi
bănuită, va rămîne foarte probabil necunoscută. În lăudabila ultimă încerca-
re a fundaţiei Casa Tranzit de a-i readuce printre noi, nu avem însă voie să
uşurăm diurnul şi să facilităm diurne pentru cei care au preferat să se uite
în altă parte atunci cînd ei erau deposedaţi de bunuri, să se grăbească a le
ocupa casele şi a-şi însuşi aceste bunuri, şi să regrete întoarcerea puţinilor
supravieţuitori, aruncîndu-le azi în spinare vicisitudinile istoriei imediat
următoare.

Zoltán Tibori Szabó, şi el participant la masa rotundă, este pro-
babil cel mai bun cunoscător al perioadei Holocaustului din
Transilvania şi a celei ce i-a urmat. El este, în acelaşi timp, şi
întruchiparea personală a responsabilităţii. Cea care este ero-

nat confundată de multe ori cu culpabilizarea. Responsabilitatea, însă, nu
implică nicidecum o culpabilizare, cu atît mai puţin anatemizarea prin învi-
nuiri colective. Ea implică însă sentimentul unei responsabilităţi faţă de
memorie, mai ales cînd este vorba de memoria „Celuilalt”. Dacă acest senti-
ment este aproape unul natural în rîndul urmaşilor celor prigoniţi sau dispă-
ruţi, nu aşa stau lucrurile cînd avem de a face cu cei care nu aparţin acestei
categorii. Tibori Szabó ar fi aparţinut, probabil, „Drepţilor între popoare”
dacă ar fi trăit în perioada Marii Prigoane. Din fericire, nu a fost supus aces-
tui examen. Dar, cu atît mai mult a făcut cu brio faţă examenului responsa-
bilităţii. O dovedeşte cartea lui „Frontiera dintre viaţă si moarte”, apărută la
Editura Compania în 2005, volum iconoclast şi în acelaşi timp un monument
pentru adevăraţii Drepţi între Popoare şi, desigur, pentru victime. O dovedeş-
te şi lucrarea de doctorat al lui Tibori Szabó, relansată cu ocazia întîlnirii de
la sfîrşitul lui mai la Cluj, despre care a vorbit Gidó Attila de la Institutul de
Cercetare a Minorităţilor. Intitulată „Partea din umbră” (Árnyékos oldal),
lucrarea dovedeşte cu prisosinţă că aderarea la doctrina comunistă a fost
numai una dintre cele trei dileme identitare principale cu care s-a confruntat
evreimea transilvană după Holocaust. Alte opţiuni includeau fie asimilarea
pînă la ştergerea rădăcinilor identitare evreieşti, dar şi maghiare, precum şi

opţiunea sionistă. Am avut onoarea şi plăcerea de a publica în urmă cu ani
de zile o versiune prescurtată a acestei lucrări în revista pe care o condu-
ceam atunci, „East European Perspectives”. Ar fi o pierdere de timp să îi sfă-
tuiesc pe cei care se grăbesc să arunce anatema comunismului pe umerii
evreilor (mai ales a celor de cultură maghiară sau rusă) să citească această
carte. Rîndurile de faţă nu sunt adresate unui Neagu Cosma sau unui Ion
Coja, în a căror tristă companie îl găsim în ultimii ani pe Paul Goma. Fără
a nega cîtuşi de puţin existenţa acestei categorii de evrei transilvăneni, dar
şi fără a umfla rolul si aportul lor în comparaţie cu celelalte categorii, Tibori
Szabó arată că dilema celor ce se simţeau „de două ori minoritari” (pentru a
împrumuta sintagma lansată de Gáll Ernő) nu a fost nicicum una simplă şi
a cunoscut nu numai soluţii diferite în diferite perioade, dar şi abordări per-
sonale fluctuante.

Îndrăznesc să afirm că şi în acest caz memoria în absenţa martorilor
poate juca feste neprevăzute. După
cum se cunoaşte prea bine, imensa
majoritate a evreimii transilvane opta-
se la mijlocul secolului al XIX-lea pen-
tru o asimilare în cultura maghiară.
Opţiunea i-a cuprins chiar şi pe cei
care nu s-au lepădat de credinţa stră-
moşilor lor. Spre deosebire de politica
Principatelor Unite şi, mai tîrziu, a
României Mici, autorităţile maghiare
au încurajat şi facilitat acest asimilaţio-
nism. Tocmai în aceasta constă marea
dramă a evreimii maghiare, ca şi, de
altfel, a evreimii germane. Nicăieri în
Europa evreii nu se identificau mai
profund cu statul naţional decît în
aceste două ţări. Revocarea memoriei
evreimii clujene nu poate face abstrac-
ţie de această situaţie fără a distorsio-
na aceste realităţi; cu alte cuvinte, fără
a-i ucide pentru a doua oară.

Iar ele sunt realităţi incon-
venabile. Sunt inconvenabi-
le în primul rînd pentru
ultranaţionaliştii din ambe-

le tabere. Gheorghe Funar, au dovedit-o
recent alegerile locale, nu mai este o
opţiune la Cluj. Funarismul cultural nu
a murit însă nicidecum. Printre altele,

el continuă să îşi caute aliaţi printre evreii morţi, care prin definiţie, spu-
neam, devin evrei buni. Alianţa este facilitată de faptul că victimele au fost
trimise la moarte de către Ungaria (mai degrabă post-horthystă decît horthys-
tă, dar asta este altă poveste). Dar în partidul căruia îi aparţine Funar a reve-
nit negaţionismul cînd e vorba de victimele regimului Antonescu. Nu avem
nici de ce, şi mai ales nu avem permisiunea morală a victimelor pentru  tăce-
re. Aşa cum bine afirma profesorul Andrei Roth cu această ocazie, niciun fas-
cism nu este mai curat decît celălalt, şi niciun antisemit pe o parte a grani-
ţei nu este mai scuzabil decît cel de pe cealaltă parte. Aceleaşi realităţi sunt,
desigur, inconvenabile atunci cînd te numeri printre sprijinitorii unui Orbán
Viktor, ca să nu mai vorbim de creaţiile sale morale (şi nu numai), partidul
de extremă dreaptă Jobbik si Garda Maghiară. Între cei 223 de supravieţui-
tori clujeni să nu se găsească oare unul care să aibă curajul să i se alăture
lui Tibori Szabó şi celorlalţi cîţiva intelectuali maghiari care îşi asumă pe faţă
responsabilitatea, denunţînd cu regularitate tristele reeditări ale unui trecut
tenebru din ţara vecină? Da, o întrebare incomodă şi pentru evreimea clujea-
nă.  

•(IM)PERTINENŢE

MICHAEL SHAFIR

Memoria în absenţa
martorilor

CRISTIANA MEMELIS
Fuziune

LUI BASARAB NICOLESCU

Există un mine din mine care se întâlneşte
cu un tine din tine.
Există un mine din tine care se întâlneşte
cu un tine din mine.
Există un el şi o ea din mine din tine care se întâlnesc 
cu un el şi o ea din tine din mine.
Există noi şi voi şi ei şi ele din mine din tine care se întâlnesc 
cu noi şi voi şi ei şi ele din tine din mine.
Aceasta este întâlnirea ascunsă şi descoperirea fiinţei,
naşterea poeziei
de dincolo de mine, de tine, de noi, de voi, de ei, de ele,
înspre noi înşine înainte, înapoi…
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PREZENTARE DE HENRI MARTINEAU

Cititorul va avea surpriza de a descoperi aici un nou Stendhal,
un Stendhal al istoriei politice. El a făcut aceste, din păcate,
neterminate însemnări despre Napoleon, în două etape, la un
interval de aproape douăzeci de ani între ele. Tot ce a scris

în cursul acestor două tentative a fost adunat sub titlul general de Napoleon
în aceste două volume dintre care primul: Viaţa lui Napoleon, a fost scris la
Milano, în 1817-1818; cel de-al doilea: Mărturii despre Napoleon, la Paris, în
1836-1837. N-ar trebui totuşi să se creadă că Beyle (Însoţindu-l ca ofiţer pe
Napoléon în campania din Germania, Henri Beyle şi-a ales pseudonimul de
la micul oraş Stendhal, unde fusese o vreme încartiruit – n.t.) a luat pana în
mână numai sub impulsul evenimentelor, animat de entuziasmul admiraţiei
faţă de Napoleon şi indignat totodată de a vedea în Franţa o atât de mare
lipsă de recunoştinţă faţă de un bărbat atât de mare. Nu, dorinţa lui de a fi
istoric, n-aş spune chiar vocaţia lui, datează de mai înainte. La întâi frimaire
an XI (22 noiembrie 1802), în toiul pasiunii poetice a vârstei, el îşi nota în
carnet proiectul de a întreprinde trei lucrări în proză: Istoria lui Bonaparte,
Istoria Revoluţiei şi Istoria marilor oameni care au trăit în timpul Revoluţiei
Franceze. Şi cu mare înţelepciune el adăuga: „a se începe aceste trei lucrări
la treizeci şi cinci ani, adică peste cincisprezece ani.”

Predicţie care poate surprinde din moment ce exact la data şi la vâr-
sta indicate de el, îl vom vedea începându-şi primul studiu.

Mai înainte, la 23 februarie 1810, el aşternea pe hârtie primele schi-
ţe ale unei istorii a Revoluţiei din Franţa, studiu care n-a mai depăşit, pe cât
se pare, câteva foi pregătitoare.

Hârtiile sale mai conţin şi acest deosebit „portret al lui Napoleon
făcut de Dominique în 1815, citit şi aprobat în martie 1817”: „Nimeni nu se
apucă să-i spună unui alergător care a făcut treizeci de leghe* pe o arşiţă
cumplită şi care şi-a ratat ţinta, din pricină că n-a mai putut parcurge ultima
milă: «Mergi ca o broască ţestoasă!» Cam aşa e reproşul pe care toată lumea
i-l ţipă lui Napoleon. Oare oboseala morală nu înseamnă nimic? Dar aceasta,
din cauză că vulgul nu judecă ceea ce este moral.

Calculând numărul decretelor semnate de către Napoleon în fiecare zi
vieţii sale, de la 19 brumar (10 noiembrie) la 11 aprilie 1814, aceasta înseam-
nă aproximativ 31 sau 32, fără să mai punem la socoteală acordurile semna-
te pentru spitale. El făcea însemnări pe marginea a 20 sau 30 de rapoarte.
Decretele aveau zece sau douăsprezece articole; rapoartele, cinci sau şase
pagini. Cutare decret avea optzeci de articole şi îi era prezentat de patru ori
înainte de a-l semna. Un om care nu făcea decât să înregistreze decretele la
Secretariatul de Stat era frânt de oboseală la capătul zilei; şi asta timp de
treisprezece ani la rând.

El nu lucra în voie decât la armată. Uneori, în ciuda cafelei şi a galo-
pului, el era istovit; atunci, din tărie de caracter, îşi poruncea sieşi să mear-
gă mai departe.

Dacă ar fi avut puterea de a se îndoi de sine, de a ezita, de a cere sfa-
turi în legătură cu Spania, de pildă, sau pentru a se duce la Moscova la tim-
pul potrivit, el n-ar mai fi putut avea acea voinţă imuabilă care nu poate veni
decât dintr-o extremă încredere în sine. Altfel, ar fi putut avea îndoieli în
legătură cu ce făcea. Când vor catadicsi oamenii să priceapă că o sticlă nu
poate să fie plină în acelaşi timp cu vin de Champagne şi de Suresnes?
Trebuie să alegi!”

În momentul în care Imperiul se năruia, Henri Beyle, în mai 1814, la
prietenul său Louis Crozet, la Méry-sur-Seine, a ales el însuşi. El îşi dă silin-
ţa în domeniul ideilor de a cumpăni bine lucrurile, cu deplină imparţialitate.
El scrie „Pensées”, meditaţii asupra constituţiei unde sentimentul său loia-
list, credincios idealurilor Revoluţiei, se ilustrează astfel: „Constituţia ultimu-
lui Împărat aşa cum se găseşte ea tipărită la Didot este foarte bună. Îi lipsea
un singur lucru: oameni, oameni de suflet la Senat şi la Corpul Legislativ.
Nu numai Franţa ar fi fost mai puţin nefericită, dar el ar fi şi acum pe tron.”

În plus, el înţelege să se retragă din joc cât mai avantajos posibil. Face
în van apel la relaţiile sale, adresându-se în primul rând contelui şi contesei
Beugnot, pentru a obţine vreun post stabil acum când Consiliul de Stat a fost
dizolvat, iar adjuncţii comisarilor de război suprimaţi. Dar nu e el omul care
să stea cu mâna întinsă. Se scârbeşte repede şi pleacă la Milano. Stendhal
părăsise Parisul înainte de „Cele 100 de zile”, de unde nu revine decât în
1817. Tot ce vede, tot ce aude aici „îi face oroare”. Reacţia antibonapartistă
domneşte. El este indignat de josnicia a ce se face, a ce se povesteşte în
Franţa. Are revelaţia şi apoi conştiinţa că a fost martorul unei formidabile
epopei: cu câtă emoţie, cu câtă curiozitate febrilă un străin ca lord Byron, în
fundul unei loji de la Scala din Milano, însetat de întrebări, a discutat o seară
întreagă despre împăratul căzut! Oare nu la fel de entuziast, Stendhal, care,
din copilărie, se opune cu înverşunare ideilor comune, îşi concepe proiectul
de a-l glorifica pe acest Napoleon pe care-l ia în râs Parisul? Exasperarea sa
răzbate din numeroasele note pe care le îngrămădeşte: „Despre B(urboni) nu
se poate spune decât: după lumină a venit noroiul”... „Slăbiciunea şi bâlbâia-

la neroadă în guvernare ne displace atât de tare, încât ajungem să admirăm
forţa şi guvernul de fier, chiar folosit împotriva libertăţilor noastre. –
Dominique.” Întors la Milano în noiembrie 1817, Beyle se apucă imediat de
lucru. El face la acea epocă, din Edinburgh-Review lectura sa cea mai asiduă.
Or, numărul din decembrie 1816 îi pune în faţă un articol important despre
viaţa publică şi politică a lui Napoleon. Acest articol îi serveşte de suport.
Traducându-l, îl urmează pas cu pas, se mulţumeşte să-i adauge propriile
reflecţii şi să insereze pasajele pe care le extrage în acelaşi timp din Warden,
abatele de Pradt, Hobhouse şi până din acea Biografie a Oamenilor vii a lui
Michaud pe care o critica de obicei atât de acerb, dar pe care nu se sfia s-o
utilizeze.

Foarte frecvent Beyle, pe marginea manuscrisului său, a făcut obser-
vaţii, note, îndemnuri la prudenţă, pe care le-am păstrat aproape mai mereu.
De mai multe ori el a indicat: „vezi Las Cases”. Cititorul care îşi aminteşte
că memorialul din Sfânta Elena n-a apărut decât în 1823 va fi poate surprins.
Dar Las Cases în 1818 revenise deja din insula Sfânta Elena şi se ştia de exis-
tenţa Memorialului confiscat de către Hudson Lowe şi partea pe care
Napoleon o avusese în situaţia aceasta. Stendhal ştia bine că publicarea aces-
tei lucrări nu avea să întârzie şi el îşi propunea s-o folosească.

Acţionând în felul acesta, îmbinând şi combinând ansamblul docu-
mentelor preluate din multe surse diferite, Beyle, într-un alt domeniu, îşi
compune Istoria Picturii în Italia. El reia acelaşi procedeu.

Scrie fără întrerupere, pune să i se recopieze proiectele schiţate, reve-
de această copie, şterge, extinde, solicită păreri. Îi roagă de asemenea pe câţi-
va prieteni milanezi să-i citească această primă mostră. Dintre aceşti cenzori
benevoli sunt doi care şi-au lăsat pe manuscris observaţii scrise. Primul, iden-
tificat de către dl. Louis Royer, conservator al bibliotecii din Grenoble, este
cel mai intim amic italian al lui Stendhal, avocatul Giusepe Vismara. Celălalt
care a semnat Ri rămâne necunoscut.

* * *

Fie pentru că s-a lipsit un timp de manuscris pentru a-l încre-
dinţa cititorilor săi, fie din oboseală, sau dezgust poate, Beyle
îşi întrerupe timp de câteva luni efortul îndârjit. O călătorie
de afaceri la Grenoble îl distrage de asemenea. Pe scurt, se

pare că nu s-a atins de manuscris din ziua de 12 ianuarie până la 13 iunie
1818. La această dată, îl reia cu intenţia de „a completa şi corecta stilul”. Se
întoarce din Franţa aducând în valiză cartea postumă de Doamni de Staël:
Consideraţii asupra principalelor evenimente ale Revoluţiei Franceze. Cum o
deschide, îi şi judecă slăbiciunea şi decide s-o respingă. El scrie imediat: „Am
citit rapid o jumătate de volum din lucrarea Doamnei de Staël. Este o carte
în general puerilă şi adesea sclipitoare. Doar faptul că e o discreditare
foarte abil făcută contra lui Napoleon, a stârnit oarece vâlvă la Paris.
Sunt incredibile pasaje de ignoranţă.

•EVENIMENT EDITORIAL

STENDHAL
Napoleon

�
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Acum trebuie demonstrate aceste aserţiuni:
Carte puerilă: a se copia prostia de la paginile 263, 298.
Ignoranţă: 317, 328.
Discreditare: 317.
325: Doamna de Staël priveşte aristocraţia engleză ca pe însăşi per-

fecţiunea modalităţilor de guvernare.
Doamna de Staël declamă fără încetare contra egoismului (o frază de

la pag. 326). Ea pretinde fără îndoială că este mult deasupra egoismului aso-
mându-ne fără încetare cu importanţa Dlui. Necker.* Or, ea adora nobilimea,
iar răutăcioşii nu se vor feri să spună că, vorbind despre tatăl ei, ea îşi exhi-
bă titlul de nobleţe. Meritul Doamnei de Staël este de a-i zugrăvi bine pe
oamenii cu care a cinat. Sieyès de exemplu, pagina...

În plus, cartea sa prezintă o bună culegere de anecdote. Dar, din păca-
te, cu cât această cărţulie tendenţioasă şi căutând efecte este sub încântătoa-
rea şi antrenanta ei conversaţie!

Moartea sa a fost o mare nenorocire politică pentru Franţa.
Nu se ştie ceea ce se încearcă să se falsifice fără încetare la Doamna

de Staël. Este oare o profundă şi prostească necunoaştere a lucrurilor, este
ura sa contra prizonierului din Sfânta Elena?”

Beyle citise mult şi mereu din Doamna de Staël, şi mereu împrumu-
tase de la ea multe idei; dar o detesta făţiş şi ca femeie şi ca scriitor. Şi tre-
buie să-l credem când el afirmă că ideile ei despre Napoleon l-au umplut de
furie. Acestea au făcut mai mult: ele au galvanizat o energie care somnola.
Este sensul în care trebuie să înţelegem fraza de debut a lucrării sale: „Scriu
la Viaţa lui Napoleon pentru a replica unei discreditări”, şi trebuie să mai
înţelegem că indignarea l-a făcut istoric.

El reîncepe să lucreze cu îndârjire până la 15 august 1818, apoi se
opreşte din nou. Iar când trei ani mai târziu el trebuie să părăsească Milano
în împrejurări nu prea bine cunoscute, dar cu o grabă provocată, pare-se, de
poliţia austriacă – sau e vorba de o fugă sănătoasă provocată de frica brusc
inspirată de aceeaşi poliţie – el lasă în păstrare la prietenul său dl. Buzzi
toate hârtiile sale şi printre acestea tot ce scrisese despre Viaţa lui Napoleon.

Au rămas acolo până după moartea lui, până în ziua în care
de Mareste le-a readus din Italia spre a i le înmâna lui
Romain Colomb. Acesta a constatat fără îndoială că acest
prim studiu despre Napoleon se suprapunea în destul de

mare măsură cu cel de-al doilea, pe care el hotărâse deja să-l publice şi de
care ne vom ocupa şi noi; în consecinţă, a socotit că nu trebuia să-l reţină.
El n-a extras decât câteva scurte pasaje referitoare la campania din Rusia, în
care credea fără îndoială că regăseşte un ton cu totul original şi le-a inclus,
după metoda sa arbitrară, în Corespondenţă.

Cert este că, dacă există un episod din epopeea imperială, de care
Beyle să fie cu totul pătruns de mândria de a fi participat, acesta este retra-
gerea din Rusia. El făcea foarte frecvent aluzie la acest dramatic eveniment
nu numai în scrierile sale tipărite, ci şi în toate notele cu care îşi presăra fie
manuscrisele, fie lucrările pe care obişnuia să le citească. Toate aceste obser-
vaţii nu au nicidecum acel caracter de exagerare şi de glumă rece cu care
Stendhal îşi împestriţa conversaţia în faţa unor parteneri de discuţii pe care
istoricul englez Hobhouse le-a folosit ca raportor fidel şi fără îndoială misti-
ficat. Astfel dl. Jean Carrère a relevat în pagina de gardă a volumului XII pe
un exemplar al lui Saint-Simon adnotat de Stendhal, această însemnare mai
conformă cu realitatea:

„Rusia.
Soldaţi care au pătruns în Rusia după Dl. De Chambry

647.000
Servitori şi muncitori –
Cai 187.000
Tunuri 1.372
Quorum pars minima fui.
Data intrării celei mai mare părţi din armată: 24 iunie 1812.
Am sosit la cartierul general la 14 august, la 12 sau 15 leghe dincoa-

ce de Smolensk. Am părăsit Moscova la 16 octombrie 1812.
Generalii erau modele de egoism sordid, gata să-şi dea viaţa pentru o

avansare, şi chiar ceva mai mult decât viaţa. Aceste suflete murdare şi sor-
dide dădeau semne de viaţă numai când pericolul era extrem. Mulţi ar fi
făcut ca Rampon. Amiralul Nelson era de acest caracter.”

După operaţiunea de triere făcută de Colomb, tot ce nu fusese utilizat
din acele manuscrise, adică aproape în totalitate, a fost depus la Biblioteca
municipală din Grenoble unde poate fi consultat şi astăzi. Aceste manuscri-
se au fost adunate sub cota R. 292 într-o cutie de carton care conţine mai
ales schiţe autografe şi în două volume legate în piele de marochin care au
pe dos acest simplu titlul: Life. Aproape toate schiţele preliminare de aici au
fost rescrise de o mână străină. În plus această copie a fost primită şi frec-
vent corectată de Stendhal.

Aceste manuscrise par să nu fi stârnit prea mare curiozitate timp de
mai mult de o jumătate de secol. Numai dl. Jean de Mitty, în 1898, într-un
volum care arată ca un arlechin ciudat, a reprodus din acestea câteva frag-
mente puţin importante, cu acea lipsă de metodă şi de referinţe care-i carac-
terizează tot ce a publicat.

A fost nevoie de o lungă aşteptare pentru a se putea citi în marea edi-
ţie Champion textul complet şi de o absolută corectitine datorat domnului
Louis Royer. Acesta la nivelul întregului ansamblu al operei a urmat părţile
recopiate, mulţumindu-se să reia din schiţele iniţiale numai capitolele despre
războiul din Spania care nu fuseseră transcrise, iar din Corespondenţă pagi-
nile despre campania din Rusia care dispăruseră.

* * *

Chiar dacă Beyle în 1821 îşi lăsase manuscrisul la Milano, el nu
renunţase nicidecum la proiectul său. Dar sub Restauraţie era destul de peri-
culos să fii echitabil faţă de Imperiu şi ar fi fost dificil de găsit un editor pen-
tru o carte care se voia imparţială. Fără îndoială că astfel cugeta Stendhal la
acea vreme, ca şi alţii care aveau consideraţii de acelaşi gen; ele l-au deter-
minat să abandoneze, până la urcarea pe tron a lui Ludovic Filip, un proiect
pe care nu-l dusese prea departe. A fost nevoie de întoarcerea sa în Franţa
şi de speranţa că va sta multă vreme pentru ca la sfârşitul lui 1836, aflându-se
în nevoia de a-şi spori resursele financiare, şi văzând că mişcarea napoleonia-
nă începea să renască în scrieri şi în arte, el abandonează trecerea pe curat
a romanului Lucien Leuwen şi visează să scrie din nou despre viaţa Cezarului
modern.

Primul său studiu rămăsese, aşa cum am văzut, în Italia. L-ar mai fi
putut utiliza încă? De optsprezece ani încoace, ideile evoluaseră; acum lucră-
rile despre Imperiu proliferau. Memorialul din Sfânta Elena, scris de conte-
le de Las Cases, şi Memoriile lui Napoleon, datorate lui Gourgaud şi
Montholon, apăruseră în sfârşit. Drept urmare, fără ca măcar să vrea să-şi
amintească de ceea ce scrisese deja, Stendhal se porneşte la redactarea unei
opere cu totul noi, căreia i s-a consacrat aproape cu totul din 10 noiembrie
1836 până în aprilie 1837. Apoi el n-a mai lucrat decât pe apucate şi pentru
câteva corecturi neimportante până la plecarea sa în sudul Franţei în martie
1838.

Fidel metodei sale de a utiliza pentru toate lucrările sale de
bibliotecă, pe cât posibil lucrări existente cu acelaşi subiect, el
a copiat capitole întregi din Memorial şi din Memorii. Aceste
lucrări, în mod cu totul deosebit pentru perioada anterioară

Imperiului, i-au părut întotdeauna documentele cele mai sigure. Pe coperta
volumului I al Memorialului care îi aparţinea, Beyle de altfel scrisese: „Dl. de
Las C. nu are pic de spirit. Cu atât mai bine şi de sute de ori cu atât mai
bine. El nu amestecă din Las Cases cu Napoleon, cum ar fi făcut Dl. Fain.”
El i-a plagiat astfel pe Thiers, Bourrienne, Norvins, Walter Scott şi mai
ales pe Jominy. S-ar putea spune chiar că jumătate de lucrarea sa nu �
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este decât o parafrază din Jominy. Nu numai că-şi adăuga bineînţeles proprii-
le reflecţii şi amintiri, dar se şi silea să mascheze toate împrumuturile dintr-un
stil uniform, simplu, clar, rapid, pentru a ajunge la ceea ce el numea expune-
rea rezonabilă a evenimentelor. „Niciodată Domnii Marchangy sau Salvandy,
nota el; mai degrabă tonul unei relatări a preşedintelui de Brosses sau
Montaigne.”

Nimic frumos sau amuzant de relevat la corecturile pe care le trece
pe seama autorilor pe care-i plagiază. Dl. Louis Royer, în prefaţa indispensa-
bilei sale ediţii, insistă pe bună dreptate asupra corecturilor instructive ale
lui Stendhal. Să ne limităm numai la Istoria Revoluţiei. El se sileşte s-o cure-
ţe de orice conţinut glumeţ şi de nuanţe false. Thiers scrie lupte de uriaşi,
Stendhal traduce prin lupte serioase. Thiers foloseşte expresia: de-a lungul lito-
ralului, îl vedem pe Stendhal creionând pe margine: „Ce stil! de-a lungul lito-
ralului pentru a evita de-a lungul mării, prea vulgar pentru băcani.”

Ar fi nedrept totuşi de a nu vedea în cartea lui Stendhal decât o com-
pilaţie, decât o prefacere abilă a unor documente cunoscute. Chiar dacă sun-
tem nevoiţi să mărturisim că mare parte din lucrare este în întregime făcu-
tă din rezumări ale lecturilor, cu mai multă sau mai puţină îndemânare suda-
te între ele, este la fel de important să recunoaştem şi numeroasele amintiri
personale şi teorii realmente originale. Vom reveni asupra ideilor proprii ale
lui Beyle şi asupra imaginii de istoric pe care acestea i-o conferă. Cât priveş-
te amintirile sale, acestea apar în destul de mare număr pe parcursul aces-
tei lucrări. Trebuie să atragem atenţia în mod cu totul special asupra pagini-
lor care îi zugrăvesc pe milanezi la sosirea francezilor în 1796 şi pe care le-a
scris cu amabilitate după ceea ce a trăit şi a văzut el însuşi a doua zi după
Marengo. Reluate şi dezvoltate la începutul Mănăstirii din Parma, ele vor
forma uimitorul şi deliciosul preludiu sentimental din roman.

* * *

Stendhal anunţase un studiu complet şi aprofundat, bazat pe
cercetări minuţioase. Pentru a fi dus la bun sfârşit, acesta ar
fi impus o muncă asiduă şi prelungită, o răbdare atentă. Or,
noi ştim cum scriitorul, fără încetare furat de noi idei şi de

noi proiecte, se detaşa de obicei de tot ce nu putea face repede. De aceea,
după câteva luni şi-a abandonat schiţa noului său Napoleon, pentru Rose et
le Vert* şi pentru Memoriile unui Turist.

În aprilie 1837 el se gândise totuşi să-şi înceapă publicarea lucrării.
François Buloz găsise chiar un editor care oferea 7.000 de franci pentru cele
şase volume pe care avea să le conţină1. Primele două erau aproape gata şi
Beyle se gândea să i le trimită. Dar acest proiect n-a mai avut urmare. Nici
acele Memorii despre Napoleon n-au văzut lumina tiparului decât prin îngriji-
rea lui Romain Colomb care, încă din 1854, îi remisese lui Michel-Lévy pagi-
nile esenţiale, adică toate cele care nu sunt o pură copie a Memorialului şi a
Memoriilor lui Napoleon. Cu toate acestea, cartea n-a apărut în ediţia
Operelor complete decât în 1876.

A trebuit, aşadar, să-l preluăm şi să-l urmăm de la început la sfârşit
pentru stabilirea celei de-a doua părţi a prezentei ediţii, lăsându-i simplul titlu
de Memorii despre Napoleon pe care Stendhal îl scrisese el însuşi la începu-
tul manuscrisului său, şi care dă posibilitatea de a se face clar distincţia între
acest al doilea studiu, făcut în 1836-1838, şi primul, cel din 1817-1818, de -
semnat definitiv cu denumirea lui originală de Viaţa lui Napoleon. Căci dacă
o parte notabilă a manuscrisului celui de-al doilea studiu, scris de mâna unui
copist, cu corecturi autografe, ni s-a păstrat la Biblioteca municipală din
Grenoble în cele trei volume sub cota R. 288, care prezintă pe dosul legătu-
rii: Viaţa Cezarului, ele sunt în mod sigur cenzurate de aproape orice expu-
nere a lui Stendhal. Colomb într-adevăr, a extras în modul cel mai simplu păr-
ţile pe care voia să le publice: el a suprimat foile de hârtie. Câteva din aces-
tea au scăpat totuşi ici şi colo fie în cele trei volume cu R. 288, fie în volu-
mele R. 293, 294, 295 şi tomurile 5 şi 8 de R. 5.896. Fără îndoială că exista
o copie ulterioară făcută prin grija lui Stendhal, sau Colomb, din raţiuni pe
care le ignorăm, le-a dat el însuşi la recopiat. Orice-ar fi, aceste foi de hârtie
păstrate i-au permis Domnului Royer, pe care l-am urmat cu scrupulozitate
şi la acest punct, să restabilească în capitolele corespunzătoare textul origi-
nal al lui Stendhal. Aproape tot restul paginilor nesmulse de Colomb nu face
decât să reproducă lungi copii integrale ale Memorialului sau din Memoriile
lui Napoleon pe care Beyle intenţiona să le dea in extenso în lucrarea sa, ca
pe un corolar, ca să zic aşa, al propriei sale relatări.

Colomb le-a neglijat pe bună dreptate, astfel că Dl. Royer şi eu însumi
i-am urmat exemplul. Noi numai am indicat în ediţiile noastre respective care
erau capitolele lui Stendhal în care el însuşi intenţiona să susţină afirmaţii-
le prin acele documente autentice.

* * *

Pe pagina de gardă a ediţiei Michel-Lévy în 1876, după cuvântul înain-
te al editorului şi după două note ale autorului, prima la adresa librarului,
iar cea de-a doua scrisă pentru el însuşi, Colomb a introdus o prefaţă combi-
nând într-o manieră cam factice două proiecte scrise de Stendhal şi lăsate de
el între hârtiile sale, şi unul şi celălalt neterminate. La primul din aceste pro-
iecte se referă probabil Mérimée care, într-o zi de la începutul lui februarie
1837, aruncase o privire indiscretă peste masa de lucru a prietenului său
Beyle. Acesta, care îşi tăinuise studiul, a fost obligat să-şi expună planurile,
la care Mérimée răspunse la 12 februarie prin această scrisoare foarte inte-
resantă pe care Casimir Stryienski a publicat-o în volumul I din Soirées du
Stendhal-Club, pagina 194: „Există în această prefaţă o lipsă totală de meto-
dă. Vreau să spun că succesiunea ideilor nu este deloc cea mai comodă pen-
tru înţelegerea cititorului; să-i dai acestuia de făcut o muncă dificilă, aceea
de a aranja convenabil aceste idei dispersate, muncă pe care un autor trebu-
ie întotdeauna să şi-o asume.

Rezultă din reticenţele dumneavoastră că veţi fi luat drept un republi-
can în ciuda protestelor dumneavoastră de ultimă oră în favoarea actualei
stări de lucruri.

De ce să vorbiţi mai întâi despre avantajul de a-l fi cunoscut pe
Napoleon, din moment ce câteva pagini mai jos afirmaţi că această relaţie se
reduce la a-l fi văzut de patru ori; că din aceste patru ori el nu v-a adresat
cuvântul decât de trei ori, şi de aceste trei ori, o dată pentru a spune pro-
stii? N-ar fi mult mai bine să spuneţi că aţi trăit la Curtea lui şi că aţi fost
în mijlocul miniştrilor săi? Acesta o fi un titlu de glorie acum, de vreme ce
şi cel mai prost general de brigadă a avut conversaţii mai lungi decât dum-
neavoastră cu împăratul.

Veţi începe prin a spune că scrieţi pentru a distruge o eroare care nu
există. Curată pierdere de timp să cauţi să demonstrezi astăzi că Napoleon
era un mare bărbat, că el nu se numea Nicolas, că el avea curaj etc..., etc...

Dumneavoastră găsiţi mijlocul de a-i ofensa totodată pe criticii literari
şi pe apropiaţii de bună credinţă. Unora, le spuneţi: „Minţiţi, scrieţi în stil
academic şi nu sunteţi nici simpli, nici clari”. Celorlalţi: „Sunteţi plini de pre-
judecăţi; nu sunteţi în stare să distingeţi ceea ce a fost nobil şi bun în
Revoluţie, de toate crimele care au fost comise în numele acesteia.”

Or, dincolo de marea gafă de a vă trata publicul cititor într-o manie-
ră atât de ireverenţioasă, aserţiunea dumneavoastră este departe de a fi exac-
tă. Cât despre cercul apropiaţilor are, sau cel puţin avea, destulă înţelegere
pentru a distinge binele de rău, pentru a nu se scandaliza atunci când sunt
lăudate întâmplător comitetele Salvării publice pentru energia pe care au
depus-o pentru a apăra teritoriul. Am citit cu toţii istoria lui Thiers şi ceea
ce i se reproşează nu este parţialitatea lui pentru terorişti, ci indiferenţa lui
aparentă pentru escrocheriile de tot felul.”

Obiecţiile lui Mérimée nu erau fără valoare, iar Beyle le-a simţit de-
sigur, greutatea; de aceea, în parte pentru a-i răspunde, el scrie cel de-al doi-
lea proiect de prefaţă pe care Colomb l-a reunit cu primul.

Alte note pe care le găsim în aceleaşi dosare ne informează din plin
asupra gândirii lui. El scrie astfel: „Interesul neobişnuit pe care l-am acordat
primelor acţiuni ale acestui mare bărbat va face să se treacă, sper, peste ari-
ditatea câtorva detalii militare. Le-am redus pe cât posibil; dacă le-aş fi redus
şi mai mult, acţiunile de război nu şi-ar mai fi păstrat caracterul distinctiv şi
mi se pare că tocmai această notă cu totul aparte o reflectă pe cea a mare-
lui general ai cărui primi paşi îi urmăm. Mă voi feri să intru în puzderia de
detalii din timpul războaielor Imperiului.

Îmi aduc aminte că, în copilărie, am citit cu interes călătoriile lui
Koock. Când găseam detalii nautice prea lungi, săream peste câte o jumăta-
te de pagină sau peste o pagină întreagă; este un sfat pe care l-aş da acelo-
ra dintre cititori care ar socoti prea lungi detaliile de la Arcole sau de la
Rivoli.”

Alte note explică îndeajuns de potrivit cum concepea el adevărul isto-
ric: „Dominique nu poate spera decât interesul stârnit de naraţiune. Inima
lui îi spune ce e de luat dintr-o carte proastă ca Bourrienne sau Rovigo. El
urăşte tonul dogmatic. Acest ton, de altfel, ar fi deplasat într-o epocă de favo-
rizări şi de suspiciuni...”

Oricât de surprinzătoare ar putea părea la prima vedere, această
metodă mistică de apel la inimă nu este o butadă sub pana lui Stendhal. El
insistă şi în alt loc asupra faptului că inima îi spune ce trebuie să aleagă şi
ce trebuie să respingă din cărţile pe care le consultă pentru studiul său.

La ce rezultat a ajuns el prin asemenea procedee, rămâne să vedem.
Dacă înainte de publicarea completă a acestui studiu ar fi fost difici-

lă pronunţarea unei judecăţi de valoare asupra lui Stendhal ca istoric, măcar
acum ne putem face o idee precisă în privinţa calităţilor şi defectelor sale.
Desigur, lucrările de prea largă respiraţie care impun un serios efort de com-
poziţie nu i-ar fi convenit. Nu trebuie să-i pretindem prea multă exactitate
nici în expunerea faptelor, nici în fixarea datelor. Aproape de fiecare dată
când dă un citat sau o referinţă, cum am văzut în precedentele sale lucrări,
el se mulţumeşte cu o aproximaţie. Nu ne vom mira aşadar, dacă datele din
acest studiu istoric chiar cele mai cunoscute, cele deja clasice, sunt uneori
false, şi dacă ceea ce ştim astăzi contrazice uneori afirmaţiile lui Beyle.

Nu este mai puţin adevărat faptul – Dl. Albert Pingaud, specialist în
istoria napoleoniană, ni-l afirmă în frumoasa prefaţă pe care a conceput-o
pentru ediţia Chat – că Stendhal a inventat realmente o metodă historică
Această metodă expérimentală, pe care mai târziu, Taine a folosit-o cu mare
succes, constă în a scoate legi generale din fapte aparent cu totul mărunte,
dar semnificative, alese cu grijă şi minuţios notate.

Fraţii Goncourt, un Barrès, i-au împrumutat acest model de judecată,
care constă în a intercala în expunerea ideilor, mici fapte concrete.

El a fost, de asemenea, primul care a exprimat unele judecăţi a căror
banalitate nu mai impresionează acum, dar care erau totuşi, atunci când le-a
emis, de o asemenea noutate, pe care istoricii oficiali, dacă le-ar fi citit, le-ar fi
luat simplu ca pe nişte butade fără importanţă, ale unui paradoxal amator.
Identificarea lui Napoleon cu condotierii Renaşterii italiene este un exemplu
de acest gen1. Taine avea să-l pună la locul său bine cnoscut.

Stendhal este deopotrivă unul din primii istorici care au scos
în evidenţă principiul moral care susţinea faţada oficială a
regimului, şi cum primul Imperiu era ajutat de această emula-
ţie care tindea către aceleaşi satisfacţii, către aceeaşi nevoie

de a străluci, de a se remarca, de a se distinge cu orice preţ. Pasiune colec-
tivă pentru ilustrarea căreaia el ne-a dat exemple grăitoare. Imperiul făcea să
se nască toate aceste porniri şi sentimente nu numai la francezi, ci deopotri-
vă la toate popoarele unde Napoleon îşi ducea armatele. Reacţiile Italiei, în
mod cu totul special, n-au fost nicicând analizate cu mai mult rafinament
decât a făcut-o el.

Într-un cuvânt, fie ele fragmentare şi fie că ele ar constitui o realiza-
re de mâna a doua, asta nu înseamnă că schiţele lui Stendhal despre
Napoleon nu scot în plină lumină amprenta puternică a unui spirit superior
într-un domeniu pe care nu l-a abordat decât în trecere.

Prefaţă la vol. Stendhal, Napoleon
În curs de apariţie la Editura IDEEA EUROPEANĂ

Traducere de ALBIN POPESCU
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La 28 octombrie l938, Nadejda
Mandelştam îi scria soţului său,
cunoscutului poet, aflat în Arhi -
pelagul Gulag (cum avea să-l nu -

mească Soljenitsyn): „Osia, scumpule, îndepărtat
prieten, dragul meu, nu există cuvinte pentru
această scrisoare pe care tu, posibil, nu o vei citi
niciodată. O trimit în spaţiu”. Era una dintre zecile
de mii de scrisori pe care rudele, prietenii unor
oameni trimişi în giganticul lagăr doar pentru vina
de a nu fi fost consideraţi „de încredere” de către
un oarecare ofiţer, coleg-informator, politician din
nomenclatură, chiar de către omniprezentul Stalin,
le trimiteau şi la care fie nu primeau nici un
răspuns niciodată, fie li se înmâna o adresă ofi-
cială „Condamnatul nu are drept la corespon-
denţă”, ceea ce era semn sigur că
respectivul fusese deja lichidat cu un foc
de pistol la Liubianka ori în altă parte.
Mandelştam a murit, se pare, undeva în
Extremul Orient, bolnav fiind şi subnu-
trit. Soarta sa a fost asemănătoare cu
aceea a poetului evreu-român-francez B.
Fundoianu. Mandelştam a fost prima
oară arestat în l934, pentru o poezie
satirică la adresa celui ce se considera
unicul moştenitor al marxismului (şi, în
taină, al ţarilor ruşi), a fost exilat în
l937, iar în 1938 a fost definitiv închis,
fără nici o procedură legală, în afară de
trimiterea la articolul 58, referitoare la
subminarea puterii sovietice. „Noi pă -
şim, dar nu mai simţim pământul sub
picioare... Scoţi un cuvânt şi imediat
vine vorba de omul cu mustăţi de gân-
dac, de la Kremlin” – acestea sunt ver-
surile, în traducere prescurtată, care i-au
cauzat dispariţia fizică. „Iar în jur
mişună lighioanele linguşitoare, el le
loveşte ba în ochi, ba în frunte”, cu
asemenea versuri zilele poetului au
început să fie numărate din l933, în
ciuda eforturilor lui Boris Pasternak de
a-l salva, prezentându-l ca pe un maestru, ceea ce
şi era de fapt, al poeziei ruse. Admirat de Anna
Ahmatova, al cărei soţ a fost executat de CEKA,
de mulţi alţi oameni de litere, de cultură, unii emi-
graţi din URSS, Mandelştam, care a avut posibili-
tatea să părăsească ţara în care s-a născut, a trăit
cu iluzia unei libertăţi de expresie care era ire-
versibil suprimată. În timp ce Fundoianu a fost
trimis la Auschwitz pentru că el, sora lui, ante-
cesorii lui erau evrei, Mandelştam a fost trimis la
moarte pentru că nu înţelegea că dictatura din
URSS nu era îndreptată doar împotriva celor
bogaţi, în folosul celor săraci, aşa numiţii prole-
tari, ci era o dictatură de grup, exercitată de
o poliţie politică, subordonată unui şef suprem.
Restul erau lozinci, de care şi Maiakovski se
săturase, devenind şi el ţinta unor atacuri mas-
cate, care l-au dus la o suspectă sinucidere. În
urma lui Mandelştam a rămas o operă nici astăzi,
în întregime editată, ca şi minunatele Memorii ale
Nadejdei Mandelştam (l899-l990). El nu a fost
numai poet, a fost un teoretician al literaturii, un
profund cunoscător al tradiţiei şi inovaţiilor în
arta scriitoricească, scrierile sale au fost traduse
în limbi europene, în special în Franţa. Iar ca om
al unui secol bântuit de totalitarism, a fost un
revoltat intratabil, de un curaj vecin cu ideea de
martiraj benevol. O încredere totală în puterea
cuvântului, în dreptul scriitorului de a se afirma
ca personalitate cu şira spinării dreaptă l-au dus la
pieire. O fi şi el unul dintre cei 36 de drepţi pe
care se sprijină lumea, după o legendă hasidică. 

O întâlnire fascinantă 
cu Cabala

„Vorbeşte româneşte cel puţin la fel de bine
ca mine şi ca dumneavoastră. Se numeşte Moshe
Idel şi este astăzi cel mai strălucit interpret al
misticismului ebraic”, scria Ioan Petru Culianu, cu
puţin timp înainte de asasinarea sa în condiţii
neelucidate, despre prietenul şi colaboratorul său”.
Cu aceste cuvinte şi-a început prezentarea Andrei
Oişteanu, la întâlnirea savantului-cabalist care a
avut loc la sediul Facultăţii de Litere a Uni -
versităţii din Bucureşti, cu masteranzii Centrului
Goldstein Goren, cu cadre universitare, colabora-

tori ai noului înfiinţat institut pentru istoria reli -
giilor, intelectuali ai societăţii civile, ai obştii
evreieşti, ca şi teologi creştini. Tema, foarte inci-
tantă: „Fiul lui Dumnezeu în mistica iudaică”,
temă ce va constitui nucleul unei viitoare cărţi ale
lui Idel. Născut la Tg. Neamţ, în anul 1947, profe-
sor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, cunos-
cut în lumea ştiinţifică internaţională, Moshe Idel
are cititori şi admiratori în România, a publicat
Mesianism şi mistică, Golem, Cabala şi eros
(Editura Hasefer), iar recent, la Editura Polirom,
Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Are în pers -
pectivă apropiată încă două-trei cărţi, la aceleaşi
edituri, poate şi la altele. 

Despre Fiul Lui Dumnezeu se vorbeşte în
Vechiul Testament (Biblia ebraică) – în
Deuteronom, referitor la Om (preluat de cabalişti
ca Adam Kadmon), în Exod (poporul lui Israel, fiul
lui Dumnezeu, copiii Domnului), în Cartea lui
Samuel, regii fiind fiii lui Dumnezeu, în
Judecătorii, îngerii fiind fiii lui Dumnezeu, apoi în
cărţile rabinice, Mesia fiind Fiul Domnului, dar el
va veni în viitor. În scrierile lui Philo din
Alexandria, unde întruchipa Logosul. Creştinismul
a statuat prin Iisus Christos existenţa fizică a
Fiului Lui Dumnezeu. De la început, Moshe Idel a
menţionat caracterul polemic al temei expuse,
deschisă oricărei interpretări, oricăror comentarii. 

Cabaliştii l-au adus în propriul lor dome-
niu de studiu şi creaţie (aici vom cita cuvintele lui
Bruno Schulz, preluate de Idel în Golem: „Am trăit
prea mult timp sub teroarea perfecţiunii inegala-
bile a Demiurgului... perfecţiunea excesivă a operei
Sale a paralizat propriul nostru instinct creator”)
pe îngerul Metatron, echivalat apoi cu Iahoel sau
Iael, al cărui nume, în cifre, dă 52, egal cu cuvân-
tul ben, adică fiu. Spre deosebire de creştinism,

unde trinitatea reprezintă integral divinitatea,
cabaliştii au scris despre cele două perechi divine
tatăl şi mama, ca şi fiul şi fiica. În iudaism se con-
sideră că prin credinţă, rugăciune nu numai că te
apropii de Dumnezeu, dar poţi deveni chiar fiul
Său. Cabala introduce noţiunile de intelect cosmic,
intelect activ, chiar şi aristotelicul Maimonide vor-
beşte de un fiu al Domnului. În secolul al XVIII-
lea, datorită mişcării hasidice iniţiate de Baal Şem
Tov, apare Ţadicul, ca autoritate religioasă şi
comunitară, considerat şi el un Fiu al lui
Dumnezeu. Nici Gaonul din Vilna, adversar al
hasidismului nu s-a ferit să evoce pe Fiul lui
Dumnezeu, explicând că profetul Eliahu revine la
fiecare generaţie. Ideea a fost preluată şi de Freud
în cunoscutul său eseu despre Moise şi monoteism.
Discuţiile au fost extrem de vii, aprinse, s-a amintit
şi de existenţa a numeroase secte şi şcoli care
interpretează în mod diferit noţiunea de Fiu al
Domnului, începând cu gnosticii şi până astăzi.
Moshe Idel ştie să stârnească dispute, este cata -
lizator al pluralismului ideatic, un combatant civi-
lizat al antidogmatismului de orice fel. Îi mulţu-
mim şi de această dată şi îl aşteptăm cu nerăbdare
pentru alte dăţi.

„Marele Scrib” ajuns 
la al şaptelea volum

Mă sună din Arad pri-
etenul (aşa cred şi mă
simt onorat) Gheorghe
Schwartz şi-mi spune

că-mi trimite o nouă carte, din ciclul Cei o
sută, cu titlul Culoarul Templier. Mă gân-
desc că trebuie să ai curaj, ca după Regii
blestemaţi, tetralogia lui Maurice Druon,
chiar şi după alţii, ca Umberto Eco, să
abordezi o asemenea temă. Dar arădeanul,
născut la Lugoj, în 16 septembrie 1945,
scriitorul cu multe premii, cu obstinaţie
ocolit de unii critici, are o ambiţie care te
cucereşte, pentru că are şi har şi este ori -
ginal atât în viaţă, cât şi în scris. Îmi
spune, de pildă că nu s-a putut naşte mai
devreme, din cauza lui Hitler, că mulţi îl
iubesc şi puţini îl citesc (îl citesc cei cu o
minimă şi necesară cultură istorică, lite -
rară). Este mereu nemulţumit, dar
nemulţumirea îl face să scrie cu o râvnă
ce aminteşte de eroul lui Dumas-tatăl, con-
tele de Monte Cristo, care a săpat nu ştiu
cât, ca să ajungă unde a vrut să ajungă.

Stilul său are ceva borgesian, ca şi marquezian
etc., dar să nu divagăm prea mult. Într-o anchetă
a revistei Apostrof, scriitorul a afirmat că îi invidi-
ază sincer pe „tâmpiţi”, pentru că sunt fericiţi (nu
se confunda cu cei care se prefac a fi...). Director
de liceu, şef de catedră la Universitatea „Vasile
Goldiş” din Arad, publicist cu „spada”, ascuţită,
Gheorghe Schwartz (numele şi prenumele au opt
litere, dar octologia în proză, anunţată, va deveni
zece plus unu cărţi, cel puţin aşa mi-a spus la tele-
fon) are la activ numeroase povestiri, a debutat cu
romanul Martorul (1972), până în l981 a mai pu -
blicat cinci romane, apoi trei volume de proză
scurtă, după care a început, în l988, să traseze un
culoar care îi va aparţine în exclusivitate în liter-
atura română – Cei o sută, cu Anabasis, Ecce
Homo, Oul de Aur (1998), onorat cu Premiul
Uniunii Scriitorilor şi cu Meritul Cultural în grad
de Comandor, Mâna albă, Vara rece, Axa lumii.
Am scris cu majuscule titlurile, spre ţinerea de
minte a celor care nu cunosc încă opera acestui
neasemuit maestru al condeiului. În 1996 a publi-
cat romanul Procesul, inspirat din Afacerea
Dreyfus, cu inserţii locale. A mai publicat lucrări
din domeniul de specialitate şi de doctorat (psi-
hologie, filozofie), politică, învăţământ. În al şapte-
lea volum al ciclului menţionat, întâlnim pe princi-
palii protagonişti din volumele anterioare, Marele
Scrib sau Scribul, Mesagerul, iar şirul personajelor
„temporale” ajunge la al şaptezeci şi unulea.
Cartea se deschide cu un Contraargument al lui
C.C. Jung despre inconştientul colectiv. Este o
temă la care ar trebui să reflectăm, chiar şi cei
care se consideră cu mult peste nivelul „maselor”.
Volumul are 474 de pagini, e publicat la presti-
gioasa Editură Curtea Veche, nu este o lectură
uşoară, dar satisfacţiile celor care ştiu s-o citească
vor fi peste măsura obişnuitelor aşteptări. 

•RĂZLEŢE

BORIS MARIAN
Osip Mandelştam în Gulag



Între luciditate şi iluzie, iată limitele
între care se desfăşoară viaţa omului.
Puţini au cunoscut omul şi poate
nimeni nu a atins punctul central al

vieţii sale sufleteşti, ca învăţatul ce a trăit acum
cinci secole. Omul, spune Erasmus, nu poate trăi
fără „dulcea nebunie” care este iluzia. Poate doar
Cervantes a mai realizat în mod genial visul cu
„ochii deschişi” al dulcei nebunii, care transformă
realitatea şi viaţa, creându-l pe Don Quijotte, con-
trapus personajului incapabil de visuri cavalereşti,
al lui Sancho Pancha, dar nu mai puţin imun nici
el, la visul în alt registru, al bogăţiei, al cetăţii căre-
ia îi va fi stăpân. Dulcea nebunie, iluzia, transfor-
mată în utopie, a bântuit secolele, de la „Re -
publica” lui Platon, căruia i-a replicat Popper după
mai bine de 2.000 de ani, declarându-l inamic al
„societăţii deschise”, a însufleţit pana unor vizio-
nari ca Thomas Morus şi Campanella, până în zile-
le noastre, când, vai, în secolul XX, utopia cu pre-
tenţii ştiinţifice, raţionaliste, a fost aplicată în rea-
litate timp de peste 70 de ani. Şi totuşi, „Moriae
encomium, id est, stulticiae laus”, titlul original al
cărţii lui Erasmus din Rotterdam „Elogiul nebu-
niei”, scrisă în 1508, este poate forma cea mai
raţională de a trata omul, iraţional prin însăşi con-
stituţia sa. În forma unui monolog al Nebuniei
–Moria, numele său în vechea greacă – cartea lui
Erasmus este o urcare din treaptă în treaptă, de la
paradoxuri de la nivelul experienţei comune, până
la genialele paradoxuri din partea finală, privind
învăţătura creştină şi esenţa cunoaşterii şi a omu-
lui. 

Cartea se deschide cu adevărurile îngropa-
te sub o avalanşă acritică de credinţe şi false jude-
căţi, care de aceea apar ca paradoxale, arătând că
aşa zisa „nebunie”, nu numai că nu este mai pre-
jos decât „bunul simţ”, dar este din contră, elixirul
vieţii, iluzia ei salvatoare, singura care permite
multora traiul, „fericirea”;  de exemplu, oamenilor
bătrâni ea le dă iluzia încă a tinereţii, femeilor
bătrâne iluzia frumuseţii şi a farmecelor, pe care
de mult timp le-au pierdut. Cum ar putea trăi şi
unii şi alţii, fără această salvatoare iluzie, „nebu-
nie”? Căci tragedia vieţii ar fi insuportabilă fără
nebunie... „Îmi pare de-a auzi protestele filosofilor:
nefericirea, zic ei – rosteşte Erasmus, prin glasul
Moriei – este tocmai a fi prizonieri ai Nebuniei,
greşind, trăind în înşelăciune, în neştiinţă. Dar a fi
om înseamnă tocmai aceasta! Nimeni nu este nefe-
ricit atunci când este în armonie cu propria sa
natură...  Oamenii etăţii de aur, lipsiţi de doctrină,
trăiau sub unica îndrumare a naturii şi a instinctu-
lui... Apoi fură inventate ştiinţele de către demonii
răului, dar la început puţine şi limitate la puţin”...
„Ferice de cine a rămas neatins de contaminarea
artelor, căci Natura urăşte artificiile...”. Scena
lumii în viziunea lui Erasmus, în ciuda cuvântării
aparent vesele a Nebuniei, este totuşi destul de tra-
gică. Dar să-l ascultăm, aşa cum numai bufonii
aveau privilegiul de-a rosti adevărul fără cenzură,
travestit în hainele Nebuniei. „Presupunând că am
putea vedea într-o oglindă (sublimă) peste tot
împrejurul nostru, câte forţe potrivnice care ame-
ninţă viaţa nu am vedea, cât de nefericită şi de
mizerabilă nu este naşterea, cât de chinuitoare
şcoala şi toate obstacolele pe care le întâmpină
copilăria, toate trudele tinereţii şi cât de grea e
bătrâneţea şi moartea;  apoi tot şirul de boli, de
accidente, de fapte potrivnice, căci nu există nimic
pe lume care să nu fie atins de o amară otravă;
pentru a nu mai pomeni de acele rele pe care omul
le pătimeşte de la om, ca sărăcia, închisoarea, infa-
mia, ruşinea, tortura, trădarea, injuriile, procesele,
înşelăciunile... Şi care sunt mai cu seamă oamenii,
care desgustaţi de viaţă, nu şi-ar da moartea?...
Cred că este limpede ce s-ar întâmpla dacă înţelep-
ciunea s-ar răspândi; ar fi necesar un alt lut şi un
al doilea Prometeu, care să plăsmuiască alţi
oameni. Eu – Moria – în schimb, punând accentul
când pe ignoranţă, când pe  veselie, exaltând plăce-
rile cu câte o picătură de miere, în suferinţe ajut
atât de mult, că nimeni nu vrea să părăsească
viaţa, nici când firul este pe sfârşite şi viaţa se stin-
ge de la sine. Ba, cine are mai puţine motive să
rămână în viaţă, cu atât mai mult o  iubeşte, cu
atât  mai puţin este atins de desgustul de viaţă.”

Căci sarea vieţii, singura care poate ţine vie

dragostea de viaţă, este Moria, Nebunia. Ea este
binefăcătoarea neamului omenesc... De aceea,
spune Erasmus, nebunia este înnăscută omului,
face parte dintr-însul, fără ea el nu ar putea trăi.
Nebunia, „Moria”, nu înseamnă, fireşte, dă exem-
plul Erasmus, nebunia celor care şi-ar confunda
soţia cu o tigvă de dovleac, aceştia fiind nebunii de
legat, ci înseamnă nebunia fericită de confuzia sa,
a celor, de exemplu, care îşi confundă, orgolioşi,
propria soţie cu virtuoasa Penelopa, şi pe care
nimeni nu-i cheamă nebuni, pentru că faptul apar-
ţine orişiunde multor bărbaţi, chiar dacă soţia ar
avea-o în comun cu alţii. Căci dacă este un rău a fi
înşelaţi, este cu mult, mult mai rău, a nu fi înşe-
laţi! Zice Moria.

Totul este iluzie, maya, spuneau vechii
brahmini, căci, probabil, există o esenţă comună, la
care marii iniţiaţi, marii înţelepţi, precum Eras -
mus, ajung spiritual. Căci este în cartea sa o răs-
turnare completă de planuri, prin paradoxuri, pe
care puţini în viaţa comună le văd, oprindu-se la
porţile  cunoştinţei, oricât ar fi ele de deschise.  De
aceea, a citi despre cartea lui Erasmus că este o
satiră contra Bisericii şi a potentaţilor ei din tim-
pul său, aşa cum au scris unii, îmi pare a nu vedea
esenţa, mărginindu-se la aspecte superficiale.
Cartea lui Erasmus este probabil prima, dacă nu
chiar unica în istoria Occidentului, care cu atâta
forţă şi într-un mod foarte articulat demontează
opinii, credinţe seculare. Căci ce alt paradox mai
profund există decât a ajunge prin raţiune la iraţio-
nalitatea care stă la baza fiinţei umane şi prin ira-
ţionalitate, nebunie, la înţelepciune?

Lumea lui Erasmus depăşeşte tragedia isto-
riei şi a existenţei, printr-un instinct vital viu,
pasiune, dând sânge şi culoare vieţii. Omul „ludic”
al  foliei lui Erasmus, va fi trebuit să treacă prin
experienţa cartezianismului şi a enciclopediştilor,
prin triumful unei Revoluţii a „raţiunii” şi poziti-
vism, pentru a fi curăţat de toată seva sa vitală şi
a deveni în final un om standardizat, un Mr. sau
Miss Smith sau Martin, din teatrul absurdului al
lui Eugen Ionescu. Căci „nebunia” nu are numai
aspectul jovial, comic, de bâlci vesel, al soţilor
încornoraţi sau al bătrânelor şi bătrânilor libidi-
noşi, ci asemenea lui Jean Jacques Rousseau, cobo-
rând pe un plan ontologic mai profund, Erasmus
vede corupţia civilizaţiei ca operă a nebuniei.
Pentru că, aşa cum ne-a avertizat deja Moria, în
afară de nebunia ei, care dă muritorilor o „dulce
iluzie”, eliberând sufletul de spaime şi de zbucium,
există nebunia periculoasă, care „ia naştere din
iad, ori de câte ori crudele zeiţe ale răzbunării dez-
leagă şerpii lor, făcând să nască în inimile murito-
rilor ardoarea războinică sau setea nestinsă de
aur...”

Onebunie atât de bine vizibilă în
zilele noastre. Nu lipsesc să fie
examinate cu ascuţime în
„Elogiul” lui Erasmus nici rânduie-

lile omeneşti: „Ce este mai prostesc, spune Moria,
decât un candidat care linguşeşte poporul, care
cumpără voturile, care umblă în căutarea aplauze-
lor atâtor proşti, care se complace în  aclamaţii,
care se face purtat în triumf ca o statuie de arătat
poporului, care-şi aşază în piaţa publică propriul
simulacru de bronz? Adaugă şirul de nume şi
supranume, onorurile divine tributate unui om
insignifiant, faptul că tirani sceleraţi au fost ridi-
caţi la gloria Olimpului. Acestea sunt autentice
manifestaţii de folie...  Cine o neagă? Totuşi, de aici
s-au născut marile fapte ale eroilor, ridicate la cer
de opera atâtor literaţi. Această nebunie generează
cetăţile, pe ele se ridică guvernele, magistraturile,
religia, adunările legislative, tribunalele. Şi viaţa
omenească nu e altceva decât un joc al Nebuniei”.
(!)  Magistrală, incomparabilă frescă a umanităţii şi
a patimilor sale. Este în aceste rânduri o dezamă-
gire profundă faţă de opera omului, de „civilizaţia”
sa, care ne face să ne gândim la atâţia alţi iluştri
cugetători din secolele ce au urmat, ca J.J.
Rousseau şi alţii, la mitul „sălbaticului bun”. Ne
gândim şi la etologie, ştiinţa nouă a secolului XX,
la Konrad Lorenz; căci omul, în dezlănţuirile sale
nebuneşti, care au dus ca echilibrul lumii să fie clă-
dit pe bomba atomică, are probabil ceva greşit în
„genele” sale. Ar fi de enumerat aici istoria, degra-
darea în sens neoplatonic a esenţei, de la etatea de

aur a omenirii la cea de fier.  Principiul lui
Heraclit, al permanentei curgeri, a fost transformat
de moderni în cel al „evoluţiei” sau al „progresului”
– al „progresului infinit”- care devine în paradoxu-
rile asupra societăţii umane ale Moriei, ca cel abia
citat, îndepărtare de mitica etate de aur a lui
Saturn, involuţie, regres, forma  timpului, la fel ca
în exemplele din Trilogia Culturii a lui Blaga, coin-
cizând cu cea a căderii, a „timpului cascadă”.

Căci însăşi religia a fost supusă în timp
principiului de nepermanenţă, de schimbare, al lui
Heraclit. Reguli transcendentale, nepieritoare, ale
lui Iisus şi ale Apostolilor, au fost supuse procesu-
lui de corupţie al oamenilor, al timpului, degene-
rând pe timpul lui Erasmus în comerţul cu indul-
genţe, adică banul proiectat şi în lumea de dincolo.

Drama omului, în viziunea lui Erasmus,
este ontologică şi stă la temelia sa.

Dacă în filosofia grecească, plină de
speranţă, a lui Socrate, cauza rău-
lui era optimist limitată doar la
neştiinţa sau ignoranţa omului,

după Erasmus, cauza răului pentru om, cum ne-o
declară prin gura Moriei, a Nebuniei, este în
schimb tocmai cunoştinţa (cunoştinţa fenomenolo-
gică)!  Pentru că tot ceea ce este vizibil, lucrurile
corporale, dacă nu sunt de dispreţuit, trebuie ţinu-
te însă în mai puţină consideraţie decât ceea ce nu
se vede, este invizibil, spune Moria. Dar care este
adevărul şi cum poate fi atins, cunoscut, de către
om? Adevărul este adevărul raţional, sau adevărul
este pentru om doar iluzie, cel al „nebuniei?” Ce ne
spune Erasmus, prin gura Moriei? „Pentru a nu mă
lungi la infinit, voi încerca să conchid. Dacă religia
creştină pare a avea vreo legătură cu nebunia, în
schimb înţelepciunea nu are nimic de-a face cu
nebunia...  Nu trebue de aceea să ne mirăm dacă
Apostolii părură beţi de vin dulce, dacă Pavel îi
păru nebun judecătorului Festo” ...Şi acum – zice
Moria – întorcându-mă la Pavel, vorbind de sine, el
zice: „Primiţi-mă ca pe un nebun”. Şi apoi: „Nu vor-
besc inspirat de Dumnezeu, dar ca un nebun”. Şi
în alt loc, din nou: „Suntem nebuni pentru cauza
lui Hristos.” Aţi auzit câte elogii nebuniei şi de la
care catedră!  ...  De aici o clamoroasă concluzie:
muritorii, chiar şi aceia care cultivă sentimente de
pietate, sunt nebuni. Însuşi Hristos, pentru a veni
în ajutor înţelepciunii oamenilor, El care este înţe-
lepciunea divină, s-a făcut într-un fel nebun, când a
luat trup de om. Cum s-a făcut de altfel păcat, pen-
tru a ne mântui de păcat. Nici nu a vrut să afle alt
remediu decât nebunia Crucii, servindu-se de apos-
toli simpli şi ignoranţi, cărora le-a predicat nebunia
întru Domnul  ca pe cea mai bună condiţie pentru
mântuire, abătându-i de la ştiinţa omenească  şi
îndemnându-i să urmeze exemplul copiilor, al crini-
lor, al grăuntelui de muştar, al păsărilor, fiinţe fără
inteligenţă, care trăiesc încredinţându-se întru
totul naturii, fără artificii, fără trudă; nici să se
preocupe de ce vor spune judecătorilor şi să stea
atenţi pentru a găsi cuvintele potrivite: adică să nu
pună încredere în înţelepciunea lor, dar să se pună
cu totul în mâinile Sale. La acelaşi principiu se
inspiră şi Dumnezeu, arhitectul lumii, atunci când
interzice a mânca din fructul arborelui cunoştinţei,
aproape că ştiinţa ar fi duşmana fericirii. Sfântul
Pavel, la rândul său, condamnă ştiinţa ca izvor de
îngâmfare şi de pierdere. Şi cred că Sfântul
Bernard se recheamă la el atunci când identifică
muntele pe care Lucifer l-a ales ca aşezare a sa cu
muntele ştiinţei”. 

O carte contra Logosului? Nu... O carte ini-
ţiatică, în care în final, asemenea misterelor anti-
ce, „Nebunia” ne-a condus, din treaptă în treaptă,
la Adevăr: de la nebunia bieţilor bătrânei şi bătrâ-
nele amorezate, la „nebunia” în cel mai înalt grad
(summum) a lui Hristos şi a sfinţilor. Viaţa nu este
în simţul, bunul simţ comun, în aparenţe. Nebunia
căreia îi dedică Erasmus elogiul său, ne-a învăţat,
într-un mod foarte dialectic, să vedem înşelăciunea
vieţii. De aceea, „nebunia” lui Erasmus este ieşire
din lumea aparenţelor, este cale către cunoştinţă.
(Căci, – ascultând discursul Moriei – se pare că po -
mul cunoştinţei mai mult a obscurat cunoştinţa
omului, dându-i-se pare – cunoştinţa luciferică, şi
de aceea, Dumnezeu vrând să-l ferească pe om, pen-
tru a-i rezerva cunoştinţa divină, i-a interzis să
guste din acel pom). Prin folie, caz unic, am ajuns
în final, datorită lui Erasmus, la un plus de înţelep-
ciune. Căci coincidenţa contrariilor, „coincidentia
oppositorum”, ajută să înţelegem inextricabila co -
nexiune dintre înţelepciune şi nebunie, care domi-
nă întreaga noastră realitate. 

Ce paradox mai mare decât acesta poate fi
şi ce fiinţă mai paradoxală există decât omul?
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Ca orice maşinărie (să nu spunem
industrie) dramatică, exilul poate fi
închipuit drept o sală de teatru, cu
rampă de lansare, culise, audienţă,

actori, sufleuri, scenarişti, contabili, regizori, scrii-
tori, şi aşa mai departe. Ca orice dramă – închi-
puindu-ne că într-o sală de teatru numită Exil s-ar
putea lansa o piesă cu acelaşi titlu – industria exi-
lului presupune o muncă îndelungată şi covârşitoa-
re, un travaliu Danteesc la care audienţa ajunge să
se raporteze din plăcere, printr-un surâs sau un
suspin în care rezidă – pentru foarte scurt timp –
aceeaşi teatricalitate, sau acelaşi dramatism al sce-
nei. Exilul, cu alte cuvinte, este transferabil, con-
tractabil şi imitabil, printr-o plăcere ce ţine de
artă, sau printr-un mecanism social ce nu are alt
scop decât această transferabilitate superficială şi
eficientă a performanţelor teatrale. Prin lupa artei
(sau a industriei), rolurile şi conturile politice,
legale, sau civice, par interschimbabile, mascabile,
dejucabile; imitându-se şi transferându-se unele pe
altele, astfel încât să producă un frison, un semn
de întrebare, sau cel puţin o amintire. Maşinăria
artistică întreţine, deci, plăcerea de a ieşi din şi de
a cădea în banal printr-un transfer laborios al apa-
renţelor. Exilul, dacă ar trebui să-i dăm o definiţie,
produce neplăcerea de nu fi nici banal, nici cu
mult diferit de banalitate. Drama exilului ar fi,
deci, drama de a întâlni peste tot urmele banalu-
lui şi de a le şterge, sau de a le uita, înlocuindu-le
cu altceva – cu o scenă, o raţiune, sau o poveste
„ieşită din comun”. 

Pe scurt, drama exilului se poate reduce la
teatricalitatea unei zile obişnuite în care scenele,
raţiunile şi poveştile pe care le întâlnim ies din
comun în fel şi chip şi-n acelaşi timp rămân cuibă-
rite în banal, în noi, sau cel puţin în secunda de
tranzit dintre noutatea şi vechimea unei întâlniri,
a unei realităţi, sau a unei simple amăgiri. O ast-
fel de dramă este reflectată de şi se reflectă în
opţiunea fiecărui moment, în obsesia, panica, iste-
ria fiecărei păreri, sau în umorul din ce în ce mai
negru al fiecărui regret. Se reflectă, este reflecta-
tă – în arhaica oglindă Arhimedică pe care fiecare
dubiu, fiecare intuiţie, fiecare frison o îndreaptă
spre altundeva, spre oriunde, spre orice lucru
neplăcut pe care-l spulberă – fie şi numai pentru
o fracţiune de secundă, sau pentru o eternitate de
astfel de fracţiuni de secundă. Arhaica oglindă
Arhimedică are, deci, nu numai o dimensiune prac-
tică, distructivă, dar şi o dimensiune retorică, prin
care plăcerea de a reflecta asupra lucrurior devine
echivalentă plăcerii de a le spulbera – virtual,
obsesiv, teatric – şi de a le scoate din circuitul psi-
hic, moral, sau fizic al „obişnuitei” drame umane.
Bineînţeles, putem vorbi de o oglindă cinică, de
una umoristică, de una magică, şi aşa mai depar-
te, şi atunci simpla instrumentalitate retorică devi-
ne un mecanism, un angrenaj, o imensă maşinărie
adjectivală ale cărei funcţii politice, discursive,
sociale, se propagă şi se spulberă unele pe altele la

nivel suprasensibil. Dar n-am ajuns acolo. Suntem
încă într-un exil al exilului, între nefericita varian-
tă a desprinderii de banal şi cea a banalităţii aces-
tei desprinderi. Suntem încă în sala de teatru, în
care drama exilului se conjugă la toate timpurile şi
aduce pe scenă toate rolurile, transferându-ni-le –
exilându-ne, la modul plăcut, înapoi în sinea, sau
în pielea noastră.

În Metapolitics, A. Badiou vorbeşte despre
un astfel de spectacol, despre o audienţă similară
în faţa căreia totul se desfăşoară ca şi cum nu ar
exista regizori, scenarişti, scriitori, ci numai
actori, numai povestea căreia îi dau viaţă, făcând
aluzie, când şi când, la ceea ce se petrece în reali-
tate – la dramele regizorale, politice, financiare,
artistice, care rămân cumva în umbra spectacolu-
lui, animate de performanţa şi de talentul celor de
pe scenă. Ceea ce se transmite prin maşinăria tea-
trică, la nivelul spectacolului, nu este decât aceas-
tă superficială înrudire a performanţei cu talentul
de a întreţine o dispariţie a realităţii, un habitat în
care curgerea liniară a timpului este întreruptă
pentru ca intruziuile ei sporadice să producă ace-
laşi efect, aceeaşi dispariţie a liniarităţii prin care
audienţa, la rândul ei, se regăseşte performând şi
făcând uz de un talent propriu magiei. A face
lucrurile să apară şi să dispară, ţine, încă, de
domeniul magiei. Cu atât mai mult atunci când
ceea ce este în joc ţine de timp şi de spaţiu, de dis-
pariţia şi de reapariţia lor, sub coordonate noi, în
altă parte.     

In descrierea „aparaturilor de captură”,
Deleuze şi Guattari menţionează
această recodificare a timpului şi spa-
ţiului sub coordonatele unui exces ca

primă manifestare de natură imperială. Nu vor-
bim, fireşte, decât de o simplă întrerupere a linia-
rităţii, de o recirculare a excesului acestei întreru-
peri de-a lungul unei traiectorii adiacente, aceeaşi
traiectorie de altfel, dar, teatric şi logic vorbind, o
cu totul alta. Orice maşinărie imperială se învârte,
teatral sau nu, în jurul acestui prim pilon de apro-
priere a timpului şi spaţiului prin recircularea şi
recodificarea unui exces. Dar n-am ajuns acolo.
Suntem încă în sala de teatru, noi înşine exces re-
circulând şi recodând puterea performativă, pasio-
nală a celor de pe scenă. Noi înşine dislocaţi,
îngrămădiţi pe rânduri, într-o dimensiune atempo-
rală. Exilaţi, din plăcere, la un loc cu artiştii şi cu
umbrele cenuşii ale uşierilor. Ne captivează som-
ptuozitatea arhitecturii, a costumelor, a piesei în
care decorurile şi replicile se reflectă firesc în
semiîntunericul din jur, în sorburile vii ale priviri-
lor şi-n vacarmul aplauzelor. Uităm, aşadar, de
maşinăria retorică, de puterea imperială, de bana-
litatea întreruptă şi resuscitată a realităţii de din-
colo de uşă. Uităm şi ne aducem aminte – nefiresc
de iute – că exilul nu este numai piesa care se
joacă în faţa noastră, prin noi, sau numai sala tea-
trului astfel numit, ci şi altceva. Dar ce? 

Într-una din povestirile lui Borges, o
ţară numită Tlön captivează atenţia
„povestitorului” care descoperă,
printr-o înşiruire neaşteptată de eveni-

mente şi de speculaţii mai mult sau mai puţin lite-
rare, că Tlön, chiar dacă nu există, sau tocmai pen-
tru că nu există altfel decât ca exces al realităţii,
se dovedeşte a fi, în final, reală. Dar nu aceasta
este partea interesantă a  poveştii, ci, mai degra-
bă, miriadele de iţe metaforice care se împletesc şi
se separă, forţând cititorul să le urmeze cu aten-
ţie, cu dezinteres, cu groază, cu plăcere, cu indife-
renţă, cu pasiune, sau chiar să nu le urmeze deloc,
şi să ajungă, în fapt, la aceeaşi concluzie: atenţia,
dezinteresul, groaza, plăcerea, indiferenţa, pasiu-
nea, sunt – deja – un exces mai mult sau mai
puţin tlönian. În opinia lui Žižek, acest exces ne
ajută să nu ştim ce facem şi să ne facă plăcere să
nu ştim, să trecem de la a şti din ce în ce mai
puţin la a face din ce în ce mai mult, sau invers.
Avem de-a face, deci, cu un mecanism de transfer,
cu un exil prin care ceea ce ştim şi ceea ce facem
se recirculă drept exces, or plăcere de a excela –
în orice. Dar cum noi suntem, încă, în sala de spec-
tacol, în peştera platoniciană în care umbrele par
adevărate în timp ce adevărul mişună pe afară,
plănuind să-şi saboteze propria reflecţie artistică,
nu excelăm decât în mimetism. Exilul re-circulă,
aşadar, un exces al legăturii dintre adevăr şi artă,
mimând, chiar şi atunci când spune adevărul, arta
de a-l ascunde. 

În oglinda Arhimedică în care se priveşte,
pândind adevărul, exilantul nu întâlneşte decât
plăcerea de a-l ascunde, printr-un exces al imagina-
ţiei sau al cosmeticii, înăuntrul propriei reflecţii.
În atenţia, dezinteresul, groaza, indiferenţa, furia,
plăcerea, cu care fiecare privire răsare şi se întoar-
ce în sine, plutind o fracţiune de secundă între cele
două morţi. Între reflecţia morţii şi moartea reală,
pe care orice oglindă Arhimedică le întreţine –
simultan – la nivel retoric şi concret. În maşinăria
exilică, ca şi în oglinda Arhimedică, lucrurile sunt
şi nu sunt ceea ce par a fi, lunecând, aşa cum ar
spune Nancy, dintr-un plan vizibil într-unul din ce
în mai obscur. Dintr-o sală de teatru, în care ne
regăsim plăcerea de a ne exila simultan din adevăr
şi din artă, într-o replică, un ambient, o oacheadă,
prin care să recirculăm, sau cel puţin să prelungim
această plăcere. Fiecare reflecţie a acestui exil al
plăcerilor l-ar recoda şi l-ar împinge, cum ar spune
Deleuze şi Guattari, pe acelaşi traseu pe care este
deja. În cartea lui Derrida numită Rogues, această
atmosferă sumbră, aproape oarbă în apropriativita-
tea şi în gravitatea ei, este descrisă ca fiind depen-
dentă de relaţia dintre super-ego şi neonesta, înşe-
lătoarea, imorala, apariţie a „proscrisului”.
Proscrisul (între)ţine roata torturii în funcţiune,
scăpând sau cel puţin încercând să-i scape în fieca-
re moment şi formând, în mişcare, cochilia subiec-
tivă a super-ego-ului. În loc de o simplă oglindă,
prin care exilantul se afundă sau se regăseşte exi-
lat în plin gol, avem de-a face cu o maşinărie –
retorică, concretă, teatrală – prin care îl regăsim
capturând acest gol şi recodându-l în versiuni din
ce în ce mai vizibile sau mai obscure. Exil în golul
din oglindă, deşi un titlu absurd de dramatic,
reflectă – fie şi numai pentru o fracţiune de secun-
dă – această fugitivă întâlnire dintre exilant şi
proscrierea lui.    

CORESPONDENŢĂ DIN CANADA

IRINA BOCA
Exil în Golul din Oglindă
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Publicul preferă poveştile cinematogra-
fice conţinând o bună doză de naivita-
te, par să ne sugereze evoluţiile recen-
te ale relaţiei dintre spectacolul de pe

marele ecran şi reacţia sălilor. Vara 2008 va intra în
topul recordurilor de încasări, graţie mai ales filmu-
lui Cavalerul negru, cel mai nou şi cel mai reuşit –
au decis spectatorii, dar şi criticii – din seria Bat -
man. Un parcurs glorios prin cinematografe a între-
prins şi Călătorie spre centrul pământu-
lui, adaptare după celebrul SF al lui
Jules Verne în care tehnicile 3D au reu-
şit să satisfacă gustul publicului pentru
divertismentul de calibru gigantic. Ur -
mate de alte titluri care plasează în prim
plan aventura pe gustul adolescenţilor
(Mumia: Mormântul împăratului dragon
şi Războiul clonelor) aceste producţii ne
confirmă impresia că cinematograful
tinde să revină acum la condiţia începu-
turilor, aceea de „distracţie de bâlci”, ce-i
drept, transferată acum în atmosfera
răcoroasă şi elegantă a sălilor din mall-
uri.

Un cavaler pe gustul 
lui George Bush

Dacă regizorul Christopher Nolan a reuşit să facă din
Cavalerul negru titlul cel mai des citat al seriei adaptărilor
după banda desenată Batman (începută de Tim Burton în
1989) nu este numai graţie felului inteligent în care a folosit

efectele speciale, atât de performante în anul de graţie 2008. Megasuccesul
planetar al peliculei (care a realizat încasări de 450 de milioane de dolari în
24 de zile) se datorează ambiţiei regizorului de a evita clişeele filmelor cu
supereroi. Cu concursul scenariştilor, Nolan a făcut lăudabile eforturi de a
investiga ceea ce se întâmplă în mintea personajelor, de a surprinde prin
nuanţe psihologice în noile portrete ale eroilor bidimensionali cu acţiuni atât
de previzibile. Acest efort a dat rezultate spectaculoase nu numai în cazul lui
Batman, justiţiarul care se străduie să stârpească răul din oraşul Gotham, ci
mai ales în cazul lui Joker, ticălosul neobosit interpretat surprinzător de
Haeth Ledger, actorul australian care a încetat din viaţă cu numai câteva luni
înaintea premierei.

Adevărul este că Joker a fost de la bun început personajul cel mai
interesant, probabil şi datorită originii sale literare. El se naşte în mod evi-
dent dintr-o proză a lui Victor Hugo scrisă în 1800, Omul care râde, poves-
tea unui ins care, după ce a fost mutilat, rămâne cu un rânjet de neşters pe
figură. Povestirea lui Hugo a inspirat apoi un film realizat în 1920 de germa-
nul Paul Leni. Bob Kane l-a văzut şi, profund  impresionat de el, a creat apoi
personajul Joker din faimoasa sa bandă desenată Batman. După mai multe
versiuni pe ecran (interpretate de Jack Nicholson sau de Jim Carrey), Joker
devine o întruchipare perfectă a Teroristului, cel care a suferit cândva o trau-
mă şi este acum capabil să dărâme universul pentru a se răzbuna.

De altfel, sumbrul oraş Gotham City trimite mai mult ca oricând la
lumea de azi şi mai ales la problemele Statelor Unite care s-au plasat în frun-
tea cruciadei antiteroriste. Nu puţini l-au comparat pe Batman cu George
Bush pentru că recurge la metode neortodoxe pentru a stăvili proliferarea
răului, devenind el însuşi „răul de serviciu” pentru binele comunităţii. Unii
au acuzat făţiş Cavalerul Negru că, sub aparenţa naivităţii, nu face decât să
ofere un înveliş romantic violenţei instituţionalizate, declanşată sub pretex-
tul opririi violenţei. Chiar dacă lui Christopher Nolan, regizor foarte admirat
pentru Prestigiul, nici nu i-a trecut prin cap să facă apologia epocii Bush,
această „lectură” a poveştii sale despre justiţiarul care recurge la metodele
adversarului era greu de ocolit. Sus pomenita interpretare a declanşat pole-
mici înflăcărate printre internauţi. Dintre părerile pro şi contra am reţinut
una care susţinea că, în fond, printre atâtea megaproducţii hollywoodiene
care îl critică pe Bush, de ce nu şi-ar găsi locul şi una care să îl susţină în
iniţiativele sale de a stârpi răul la nivel planetar.

Lăsând la o parte „grila” politică de interpretare a filmului, nu putem
să nu remarcăm calităţile care îl plasează, pe bună dreptate, în fruntea adap-
tărilor după celebra bandă desenată. Căci dincolo de înfruntarea dintre per-
sonajele celebre, dincolo de ambiguitatea morală, descoperim o meditaţie des-
pre fragilitatea graniţei dintre bine şi rău, dintre legalitate şi nelegalitate.
Iar scenele de acţiune, de calibru impresionant, conţin deseori trimiteri etice,
aşa ca în secvenţa cu grupurile de ostatici ameninţaţi de două detonatoare.
Complexa naraţiune evadează din clişeele previzibile ale genului şi implică o
mulţime de personaje interesant reliefate (vezi mai ales valetul jucat de
Michael Caine, primarul interpretat de Aaron Eckhart, sau poliţistul portre-
tizat de Gary Oldman). Cât despre Batman, un fel de Dirty Harry modern,
el pare, în interpretare lui Christian Bale, un personaj torturat de dileme
morale. Iar Jokerul lui Heath Ledger este unul dintre „negativii” cei mai tra-
gici ai cinematografului american  recent, un scelerat – filosof în gura căru-
ia sunt puse adevăruri inconvenabile despre echilibrul fragil al lumii de azi.
Una peste alta, Cavalerul Negru nu este un film perfect, ci unul puternic,
foarte bine articulat narativ şi foarte interesant la nivelul analogiilor cu rea-
litatea contemporană.

Inocenţa începuturilor

Tot în zona aventurilor îşi plasează eroii şi Călătorie spre centrul
pământului, un film de divertisment care reuşeşte să  păstreze spectatorul în
acea stare de uimire proprie primelor proiecţii cinematografice. Reuşita se

datorează inspiratei folosiri a tehnologiei Real D
Cinema care, în sălile echipate la standard îl fac pe
privitorul dotat cu nişte ochelari speciali să se simtă
în mijlocul evenimentelor şi să perceapă ca aproape
palpabile personajele inspirate din proza SF a lui
Jules Verne. Expediţia iniţiată de vulcanologul Trevor
Anderson (Brendan Fraser, protagonist şi al seriei
Mumia ) îi poartă pe eroi spre centrul pământului cu
o viteză vijelioasă, trecând prin peşteri, cascade,

oceane şi vulcani. Iar plantele carnivore,
peştii piranha zburători şi furiosul dino-
zaur par că ne agresează şi pe noi, cei
care urmărim cu sufletul la gură peripe-
ţiile deja cunoscute din romanul vernian,
dar şi precedentele ecranizări după el.
Dar nu numai efectele 3D menţin treaz
interesul, ci şi sprintena desfăşurare a
naraţiunii, amintind de unul dintre cele
mai bune filme ale lui Spielberg,
Aventurierii Arcei pierdute. Bine ritmat şi
bine povestit, cu trimiteri omagiale la pri-
mul SF, Călătorie în centrul pământului
de Georges Méliès, pelicula de debut a lui
Eric Brevig îţi asumă deliberat naivitatea
şi nu încearcă să strecoare mesaje filoso-
fico-morale, cum face Cavalerul Negru. Cu
toate astea, e un divertisment cinemato-
grafic de calitate şi s-ar putea să devină
un titlu de referinţă pentru tinerii for-
maţi în cultura mallului.

GRETE GARBO
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DANA DUMA

Nostalgia naivităţii
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Am participat, nu de mult, la două
importante festivaluri cinematogra-
fice internaţionale, cu rol major în
susţinerea şi promovarea îndeosebi

a filmului documentar, în condiţiile prelungii conva-
lescenţe a studioului specializat „SahiaFilm”. În pri-
mele săptămâni ale verii, la Câmpulung Muscel s-a
desfăşurat cea de a XII-a ediţie a festivalului itine-
rant „Document.Art”, iar către sfârşitul verii, la
Slătioara, a avut loc cea de a X-a ediţie, jubiliară, a
festivalului „Eco-Etno-Folk Film”. Ambele
festivaluri şi-au câştigat o meritată preţuire,
atât în ţară, cât şi peste hotare, sute de
filme din lumea întreagă, de pe toate conti-
nentele, fiind înscrise la preselecţie sau în
programul respectivelor competiţii. Prin
ansamblul manifestărilor prilejuite, cele
două festivaluri au constituit momente de
amploare şi de mare rezonanţă ale anului
cultural românesc. 

Festivalul internaţional de film
turistic şi ecologic „Document.Art”, s-a năs-
cut din iniţiativa profesorului Nicolae Luca,
preşedintele Asociaţiei Presei Turistice din
România, care a rămas, din 1994, „sufletul”
manifestării şi directorul festivalului. Prima
ediţie a acestui festival itinerant a avut loc
în Câmpulung Muscel, ediţiile următoare
s-au desfăşurat la Pucioasa, Călimăneşti,
Predeal, Târgovişte (unde festivalul a popo-
sit patru ediţii consecutive), Băile Govora,
pentru o dată din nou Pucioasa, cele mai
recente două ediţii întorcându-se în localita-
tea de baştină, la Câmpulung Muscel, unde
festivalul se bucură de sprijinul generos al primăriei
municipiului, de dăruirea, priceperea şi devotamen-
tul primarului de ieri şi de azi Andrei Călin. Am par-
ticipat la aproape toate ediţiile festivalului
„Document.Art” şi se poate afirma, cu certitudine,
că festivalul a crescut calitativ de la an la an, tot mai
multe creaţii valoroase înscriindu-se în palmaresul
competiţiilor. Pentru că, din motive obiective, la edi-
ţia din acest an n-am putut participa la ultima zi a
festivalului, când a avut loc şi gala de premiere, nu
voi comenta, în aceste rânduri, palmaresul ediţiei
2008, ci îmi voi exprima punctul de vedere asupra
filmelor pe care le-am văzut în proiecţiile primelor
două zile ale competiţiei. Este important de semna-
lat faptul că, la fel ca anul trecut, când filmul
Salamanca unica de Herve Tirmarche (Spania) a
obţinut cel mai important trofeu al festivalului, un
film al aceluiaşi realizator, de asemenea de mare fru-
museţe, Guadalupe, Luz de Extramadura a dominat,
din punct de vedere calitativ, şi ediţia actuală a com-
petiţiei. De altfel, organizatorii au simţit nevoia să
programeze, în debutul proiecţiilor, filmul
Salamanca unica, distins anul trecut cu Marele
Premiu, pentru ca, imediat după aceea, să ruleze
celălalt film al regizorului spaniol Herve Tirmarche,
Guadalupe, Luz de Extramadura, deci prima zi a fes-
tivalului a debutat cu două bijuterii cinematografice,
adevărate „modele” de filme turistice cu important
potenţial cultural. Prima zi a festivalului – după ce
am ascultat şi cuvântul părintelui Guillermo Cerrato
Chamizo din Guadalupe – a fost dedicată filmelor de
turism religios, bucurându-se şi de participarea P.S.
Calinic, Episcop al Argeşului şi Muscelului, care a
prezentat şi cartea „Timpul Bisericii” de Sorin
Bejan, lansată cu acest prilej. Printre filmele viziona-
te în „ziua filmului de turism religios” s-a numărat
şi un remarcabil documentar românesc Corbii de pia-
tră sau refuzul istoriei, produs de televiziunea
„România de mâine” şi semnat de Nicolae Dan
Fruntelată, care este şi autorul unui comentariu
documentat şi patetic despre un tezaur istoric ances-
tral, prea puţin cunoscut, azi, în România, deşi
faima sa ar trebui şi ar putea să fie mondia-
lă. În acelaşi context au fost programate şi
alte filme româneşti, printre care Sfântul
Antim Ivireanul şi Mânăstirea tuturor sfinţi-
lor şi Mânăstirea Brâncoveanu de Valeria
Arnăutu, sau scurt metrajul Rusalii al tinerei
studente Maria Ciurea de la Facultatea de
arte „Hyperion”. Bogat informativ a fost şi
documentarul italian La civita’ rupestre tra
Jonio e Adriatico de Maria Campanella.
Dintre filmele prezentate în cea de-a doua zi
a festivalului aş menţiona filmele daneze NY
Carlsberg Glyptotek şi Copenhagen Oresund –
one destination-two countries, ambele de
Anders Garde Kongshaug, filmul Magical
Waters de Mladen Velimirovic (Serbia), un
tânăr „vechi” prieten al festivalului,
Wieliczka – The Salt of the Earth de
Sadrolin Tam (Polonia), filmele austriece
Salzburg, Feel the Inspiration de Markus
Blunder şi A Year for Joseph Haydn (1732-
1809) de Norman Patocka, filmul portughez
Azores, natureza magica şi filmul din Noua
Zeelandă Sonata pentru pian şi pukeko în F
Minor k.466. Au fost şi alte filme româneşti

în programul festivalului, printre care Rumenye,
Rumenye de Radu Gabrea (unde ascultăm folclor mai
mult sau mai puţin românesc la New York), sau
Scena ca istorie de Violeta Scrieciu. Aş mai menţio-
na o autoare foarte activă în programul festivalului:
Marotta Blasco Maria din Spania. Alături de unii
autori ai filmelor, la Câmpulung Muscel au fost pre-
zente multe alte personalităţi de peste hotare, prin-
tre care Antonio Conte, preşedinte al Federaţiei
Europene a Presei de Turism, devenit, din acest an,
şi preşedinte de onoare al festivalului muscelean
„Document.Art” sau poloneza Ewa Kotus, editor-şef
al publicaţiei „Film, Art & Tourism”. Dintre manifes-
tările din afara concursului, amintesc omagiul adus
regizorului Ion Popescu Gopo, la împlinirea a 85 de
ani de la naştere prin filmul despre studioul
„Animafilm” O foarte... scurtă istorie de Manuela
Hodor, prefaţat de criticul Eugen Atanasiu.
Expoziţia de artă textilă organizată de conf. univ. dr.
Doina Işfănoni şi lector univ. dr. Daniela Frumuşanu
de la Universitatea de Arte Bucureşti a constituit un
alt punct real de interes al manifestării, ca şi dezba-
terea despre „Potenţialul turistic al oraşului
Câmpulung şi al împrejurimilor sale”. Oaspeţii stră-
ini au apreciat în mod deosebit excursiile în diferite
zone de mare interes turistic, istoric sau cultural din
apropierea oraşului.

Cel de-al doilea festival la care am par-
ticipat recent a fost ediţia jubiliară, a
zecea, a festivalului „Eco-Etno-Folk
Film” de la Slătioara, iniţiat în 1999

de scriitorul Dinu Săraru în aşezarea sa natală.
Ediţia din acest an a festivalului a avut parte de eve-
nimente ieşite din comun: chiar în zilele sale, comu-
na Slătioara a împlinit 500 de ani de atestare docu-
mentară şi tot atunci s-au împlinit zece ani de exis-
tenţă a Fundaţiei „Nişte ţărani”, înfiinţată de acelaşi
pasionat scriitor de prin părţile locului, Dinu Săraru.
La Slătioara, în aceleaşi zile, s-a inaugurat prima
universitate rurală din ţară, Universitatea rurală
„Dimitrie Gusti”. Am avut onoarea şi plăcerea de a

face parte din juriul festivalului, împreună cu regizo-
rul Geo Saizescu – preşedintele juriului – regizorul
Andrei Blaier, directoarea Arhivei Naţionale de
Filme Anca Mitran, scriitorul şi publicistul Nicolae
Dragoş, etnografele Doina Işfănoni şi Corina
Mihăiescu, publicistul din Novi Sad Ioan Baba şi
excelenţa sa ambasadorul Pakistanului la Bucureşti.
Marele premiu „Potecaşul de bronz” a revenit şi anul
acesta, ca şi anul trecut, unui film iranian, superbul
scurt metraj Bumerang de Daryoush Gharibzadeh,

care ne-a dus gândul spre scriitorul ameri-
can Hemingway şi al său celebru „bătrân
şi marea”, prin emoţionanta poveste a
înfruntării unui tânăr cu realităţile şi osti-
lităţile mării. Slătioara a descoperit încă o
dată o nouă mare putere cinematografică,
Iranul, din ce în ce mai convingătoare la
marile festivaluri cinematografice ale
lumii. O plăcută revelaţie a fost filmul dis-
tins cu Premiul special al juriului, A fost
odată în Transilvania, de Manuela Morar
(absolventă a Facultăţii de Arte
„Hyperion”), o evocare, marcată de puter-
nic simţ civic, a unor tragice evenimente
petrecute în zilele ruşinosului Dictat de la
Viena. Cu Premiul I au fost distinse, ex
aequo, filmele Muzeul Astra 2007 de
Corneliu Bucur (un complex documentar
etnografic care încearcă să repare anumi-
te erori ale anului în care Sibiul a fost
capitală culturală a Europei) şi admirabi-
lul film ecologic din China, Lopătarul cu
faţa neagră, despre mirifica lume a păsări-
lor, un film  produs de Studioul filmelor

de educaţie ştiinţifică din Beijing. Premiul II a fost
acordat, de asemenea, ex aequo, filmului belgian
Gândire nebună de Karine de Villers (dedicat unui
mare etnolog-cineast, Luc de Heusch) şi filmului
Bătrânul Peter de Ivan Golovnev (Rusia), povestea
unui supravieţuitor şaman din îndepărtata taiga
siberiană. Premiul III a revenit filmului mongol
Ninja de Gaelle Lacaze, despre viaţa dură a „căută-
torilor de aur”. Alte filme valoroase au fost incluse
în palmares: Pelerin în vechiul Bizanţ de Ovidiu
Dumitrana din Craiova (Premiul Episcopiei
Râmnicului), Oltenia de sub munte de Ştefan Melinte
(Premiul Primăriei Horezu), filmul din Peru Danzak
(Premiul TVR Craiova), filmele Priveghiul pentru cei
plecaţi de Zoran Cvetkovic, producţie a RTV Novi
Sad şi Desfăcutu’ de făcătură de Felician Săteanu din
Maramureş, două filme caracterizate printr-un res-
pect profund al tradiţiilor (ex aequo Premiul pentru
film etnografic), un alt frumos film iranian, Adam şi
Eva iranieni de Hassan Naghashi (Premiul pentru
film folcloric), Metamorfoze în Munţii Tatra de Pavol
Barabaš din Slovacia (Premiul pentru film ecologic),
Sarea pământului de Sadrolin Tam din Polonia, film
despre mina Wieliczka pe care l-am văzut şi la
Câmpulung (Premiul pentru film turistic), Straturi
de funingine de Ovidiu Nicuşor de la Universitatea
„Media” (Premiul pentru film studenţesc). Au fost
acordate şi multe menţiuni, altor filme de calitate
prezente printre cele peste 70 de titluri ale competi-
ţiei: Lagărul de Constantin Mărăscu (TVR
Timişoara), Ursul şi capra de Maximilian Popescu
(Galaţi), Amintiri cu cântec de Dumitru Călugăru
(Tg. Jiu), Vărarii de Dana Buzura (TVR Inter -
naţional), Comuna-muzeu Ciocăneşti şi Ctitorii brân-
coveneşti în Ţara Făgăraşului de Iulian Foişor (tot
TVR Internaţional), filmul din Qatar Rezervaţii natu-
rale, filmul din Venezuela Valoarea culturală, Ultimul
ţar rus de Ioan Albu (SahiaFilm), Ţestul de Valeriu
Ciurea (Olt), O bihoreancă la Frosinone de Dana şi
Titus Ceia, Ovidiu Dumitrana, Măturarul de Ştefan
Scărlătescu (Dâmboviţa), filmul din Belarus Maria
de Victor Asliuk. Preşedintele juriului, Geo Saizescu

a acordat şi două premii ale
Societăţii „Păcală”, desenului ani-
mat Pik şi Nik de Martin Snopek
din Slovacia şi remarcabilului
film de ficţiune O zi bună de
Cătălin Apostol (Casaro Film),
poate cel mai „cinematografic”
dintre filmele de la Slătioara. În
încheierea acestui comentariu,
menţionez şi faptul că în zilele
festivalului s-a desfăşurat la
Slătioara şi un simpozion naţio-
nal de film „Memoria Culturală a
Popoarelor. Civilizaţia tradiţiilor,
tradiţia civilizaţiilor” (amfitrioni:
Geo Saizescu şi Andrei Blaier), în
cadrul căruia am susţinut o
comunicare, „Satul în filmul
românesc”, alături de comunicări-
le susţinute de Corina Mihăiescu,
Doina Işfănoni, Ioan Baba şi
Nicolae Dragoş. 

CĂLIN CĂLIMAN

La Câmpulung Muscel 
şi Slătioara: două 

festivaluri internaţionale
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„Dar cea mai mare greşeală dintre toate
consistă în a se înşela asupra scopului ultim al
Cunoaşterii, deoarece unii nu sunt împinşi către ea
decât de o curiozitate naturală şi un temperament
avid de a cunoaşte; alţii, pentru a întreţine în men-
talul lor varietatea şi o anumită plăcere; alţii, din
ostentaţie şi pentru a fi bine consideraţi; alţii încă,
dintr-un scop de emulaţie şi pentru victorie; mulţi
datorită mirajului câştigului sau pentru a-şi câştiga
viaţa şi puţini doar pentru a se servi de darul
divin al dreptăţii în interesul umanităţii. Aşa se
face că unii par să caute în Cunoaştere un loc de
repaos pentru un spirit în căutare; alţii, ca o plim-
bare pentru gândurile lor vagabonde; alţii, ca un
turn de fildeş; alţii, ca o fortăreaţă sau ca un
aşezămănt al autorităţii; şi alţii, ca pe un magazin
de vânzare sau de profit, în loc de rezervă dedicată
gloriei Creatorului şi îmbogăţirii vieţii umane. Dar
ceea ce trebuie să facă Cunoaşterea demnă şi să
exalte, este o conjuncţie mai intimă şi mai strictă a
contemplării şi acţiunii; conjuncţie asemănătoare
celei a lui Saturn, planeta repaosului şi a contem-
plării, cu Jupiter, planeta vieţii sociale şi a acţiu-
nii. Aici totuşi, prin interes şi acţiune, nu vrem să
spunem punerea în practică a Cunoaşterii în scop
lucrativ, deoarece aceasta împiedică progresul
Cunoaşterii în acelaşi mod în care merele de aur
aruncate în faţa Atlantidei, care se apleca să le
culeagă, o încetineau în alergarea sa.” 1

Simbolul prin folosirea cuvântului,
simbolul prin folosirea ritualului,
iată două elemente care prin
învăţătură şi mărturisire au trecut

în cadrul Bisericii la o noţiune semantică intro-
dusă mai târziu şi anume aceea de dogmă.
Mărturisirea credinţei: „Faceţi discipoli din toate
popoarele şi botezaţii”. Toată strălucirea şi mize-
ria acelei perioade istorice cu frământările ei la
început de creştinism se oglindesc în textul
Crezului, văzut ca o apropiere de Dumnezeu şi ca
recunoaştere a fizionomiei spirituale a omului în
adevăratul său viitor. Problema înţelegerii cuvân-

tului rostit în cadrului Crezului ca nucleu central,
oglindă fidelă a mesajului biblic este interpretarea
acestuia ca simbol. Tot simbol e şi ritualul de
botez sau de iniţiere în care răspunsul situează
credinţa în interiorul actului de convertire, prin
care un subiect se transformă de la adorarea vizi-
bilului şi realizabilului la încrederea în invizibil.
După Heidegger el se întoarce către o altă struc-
tură existenţială. Eu cred, eu mă lepăd, Jur, accept
- personal şi decizional răspunsul devine în ritual
simbol al convertirii. Credinţa nu vine din reflexie,
ci din auzirea întrebării şi a răspunsului indus
şoptit de o întreagă audienţă, cea care depăşeşte
un trecut al reflecţiei şi se adânceşte într-un vii-
tor al configuraţiilor antropologice. În filosofie
gândirea precede cuvântul. Credinţa vine spre om
dinafară, ca ceva pregândit care ne întâlneşte, ne
cheamă şi ne obligă. Apartenenţa la oricare cre-
dinţă, ordin sau religie este un simbol care vine
dintr-o gândire transmisă şi adoptată. Ea este o
dogmă, un arc reflex. 

Şi atunci, cuvântul comunicat devine
calea, terminologia nu este disponibilă şi mutabilă
după bunul plac, gândirea nu creează cuvintele şi
cuvântul comunicat leagă caracterul social şi nu
individual al credinţei. Gândirea din filosofie este
proprie celui care, conştient sau inconştient (aşa
cum sunt eu, de pildă) sub influenţe multiple, ela-
borează în aparenţă domeniul lăuntric al spiritului
prin care caută adevărul. Francmasoneria ope-
rează cu simboluri, ritualuri şi cuvinte ce par să
descindă din tradiţie prin dogmă, dar nu
îngrădeşte cugetul liber, ci din contră îl impulsio-
nează. Rămâne de văzut din această dualitate care
este dominantă. Ca şi în religie adeptul mason
poate fi înzestrat sau nu cu posibilitatea, harul de
a avea acces direct la experienţa mistică, datorită
înţelegerii vii, percepţiei hermeneutice a lumii spi-
rituale. Această experienţă în care simbolurile
depăşesc vizibilul trebuie considerată creativitatea
masonică. Dogmatic vorbind religia se obţine din
dialogul dintre oameni în raport de Logosul,
Cuvântul lui Dumnezeu, care El însuşi este un
mister ce provoacă omul fără un rezultat definitiv,

elan neîntrerupt într-un cadru spiritual a cărui
formă este definită. Ritualul are o formă fixă
accentuând învăţătura şi adeziunea la credinţă.
Unitatea simbolistică îndepărtează posibilitatea ca
doctrinele să poată fi divizate în nesfârşite entităţi
de gândire. Symballein înseamnă a suprapune, a
pune împreună. Substratul acestui cuvânt din
antichitate ne arată că două părţi care se pot uni
perfect, ale unui inel ori tăbliţă constituiau un
semn de recunoaştere a unui oaspete, frate întru
credinţă, membru al aceluiaşi ordin. Este o recu-
noaştere reciprocă conducând la avantajul reali-
zării unităţii. Definind Crezul ca simbol, tălmăcim
sensul primordial al formulărilor dogmatice după
care se desfăşoară un ritual, ce conduce la adora-
rea în comun a divinităţii şi profundei Sale crea-
ţii. Deci dogma defineşte în ritual o împreună
reîntoacere a tuturor în liturghie, în ţinută, în
Biserică, templu sau lojă pentru slăvirea în comun
a Divinului Arhitect al Universului. Numai în
acest context mesajul, menirea şi înţelesul îşi au
locul într-un ordin al ordinii ce reglementează sim-
bolul şi limbajul. Lucrarea sacră constă în între-
pătrunderea cu ceilalţi, cu lumea înconjurătoare,
creaţii ale arhitecturii unice, laolaltă cu forţa spi-
rituală divină. Fiecare dintre noi e un mare filo-
sof, un cercetător, un profesionist de excepţie în
domeniul lui. Cu toate acestea, aşa cum aminteşte
Sfântul Augustin în Confesiunile sale despre
Marius Victorinus (fericit ca filosof că poate pre-
lua şi creştinismul printre ideile sale), toţi am con-
siderat că, pe lângă libera noastră gândire în sim-
bolistica masonică, avem nevoie să respectăm o
dogmă. Nu uit cuvintele lui Eugen Barbu, marele
iniţiat al secolului trecut: „Ce-ar fi marea fără nisi-
pul ei cântător, dar nisipul nostru este plin de
spaime vechi, de nesiguranţă şi de prevestiri rele.
De multă vreme lupt cu prejudecăţile memoriei.
Totdeauna sub cuvinte au apărut aceşti zgrunţuri
infinitezimali, nenumăraţi, alcătuind o masă neli-
niştită care îmi tulbură conştiinţa. De multă
vreme lupt cu prejudecăţile memoriei… Memoria
religiei, acel perete alb, coşcovit, mirosind a var,
plin de icoane, plin de pornografia sfinţilor, de
închistarea gestică, hieratică, de amestec pios de
ulei, de tămâie, amintirea duminicilor, cu slujbe,
tot misterul unor ceremonii de neignorat. Unde
era libertatea mea ?”2 Şi libertatea a venit prin
cunoaştere, prin iniţiere şi exprimarea acesteia pe
înţelesul profanului, atât cât mărgăritarele n-au
încăput pe mâna cui nu trebuia. Libertatea a venit
însă şi prin moarte, prin moarte şi amintire.

În cadrul arcului reflex noetic telepatia şi
clarviziunea sunt demonstraţii obiective ale noosu-
lui, memoriei colective în care obârşia şi prelungi-
rile materiei şi energiei produc, stochează şi rever-
berează în mod natural lumina. Hirsh spunea că
teologia este singura ştiinţă exactă şi dacă într-o
bună zi se va ajunge la a se demonstra că nici un
geniu, nici chiar Newton, n-a adus atâtea revelaţii,
nici n-a făcut atâtea profeţii cât Steiner, va trebui
examinat fenomenul telepatiei cu universul. Şi nu
numai la el, am arăta noi, ci şi la Jules Verne,
Wells, Da Vinci. Cine înţelege că o credinţă nu
este doar o bibliotecă ci o cale, nu mistică de iden-
tificare cu Dumnezeu, ci supunere şi slujire,
depăşire şi eliberare de sine, va şti că prin sluji-
rea a ceea ce nu a fost conceput de noi, ar avea
puterea să se elibereze, devenind liber. Studiind
ritualurile ca formă de existenţă a vieţii omului nu
mi-am putut înfrâna curiozitatea şi astfel să aflu
că de fapt în francmasonerie ca în orice frăţie,
cult, credinţă, religie, provenite toate din marea
tradiţie protoistorică, suntem supuşi unei dogme
originare cu variate doctrine ce se învârt în jurul
aceluiaşi punct central, focalizarea spiritului nos-
tru spre un por al fântânii prin care putem
străbate cer după cer, clopot după clopot, univers
după univers înspre Ordo ab Chaos. Dar printre
puţinele doctrine în care dogma şi stricteţea ritua-
lurilor de accedere la lumină, la Cuvânt, francma-
soneria şi segmentul său heraldic – rosicrucianis-
mul – acordă supremaţie magistrului prin liberă
gândire. 

Şi Adevărul ne va elibera.

1 Joseph Ratzinger – Introducere în Creştinism:
Prelegeri despre Crezul apostolic, Sapientia 2004
2 Eugen Barbu, Caietele principelui, Dacia 1972

LIVIU PENDEFUNDA
Tradiţie şi esoterism
în cunoaştere
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Vreme bacoviană la Madrid. Acasă,
în România, se marchează naşte-
rea poetului George Bacovia, venit
pe lume între 4-17 septembrie 1881

(pînă în prezent nu se ştie ziua precisă a naşterii).
Cine ştie, poate s-a oprit timpul în loc, să-l pri-
mească cum se cuvine pe cel care urma să devină
cel mai mare poet simbolist pe care l-au avut româ-
nii. Copil capricios, timpul. La trecerea în nefiinţă
a poetului, soţia acestuia, Agatha Grigorescu
Bacovia a oprit ceasul, în clipa morţii, poate, pen-
tru a-i lăsa răgaz să rostească de dincolo de Stix
pentru ultima oară: „Veşnic, veşnic, veşnic,/
Rătăciri de-acuma/N-or să mă mai cheme/Peste
vise bruma,/Veşnic, veşnic, veşnic… ”. Nu vreau să
spun nimic, de poetul „locuinţelor lacustre”, au
făcut-o criticii literari din vremea respec-
tivă, mult mai bine decît aş putea s-o fac
eu, l-au comparat şi l-au departajat de
Edgar Allan Poe şi de Baudlaire cel din
Les Fleurs du mal, i-au conferit unicitate
şi geniu. După mai bine de cincisprezece
ani de la prima mea întîlnire cu Gabriel
Bacovia, fiul poetului toamnelor violete,
vreau să destăinui prietenia care s-a înfi-
ripat între noi fără veste, prietenie, pe
care mi-a dăruit-o pe parcursul ultimilor
doi ani din viaţă. Era într-una dintre pri-
mele duminici de vară în Bucureşti, veni-
sem din tîrgul meu patriarhal, cu parfum
de castani în floare, înarmată cu un
dosar plin de poezii, gata să iau în piept
ca un cocoş în luptă, lumea scriitorilor.
Era ziua cînd se ţinea şedinţa cenaclului
„Eugen Barbu”, pe o străduţă mică, late-
rală Ateneului Român, din faţa căruia nu
mă dezlipisem o dimineaţă întreagă.  Pe
la amiază au început să apară grupuri de
două sau de trei persoane, se opreau
maşini, şi poarta mică a casei unde urma
să se ţină şedinţa cenaclului, poartă pe
care eu nu o scăpasem din priviri o
secundă, a căpătat dintr-o dată în ochii
mei mărimea unei guri de balaur, gîn-
deam prin analogie la Balaurul Horten -
siei Papadat-Bengescu, gură hulpavă
care înghiţea scriitori, poeţi, critici lite-
rari, ale căror nume nu-mi spuneau la
vremea aceea mare lucru. Pe Gabriel
Bacovia mi l-a prezentat Doamna Mitzura
Arghezi. Era un domn în vîrstă, figură de
boem bucureştean, avea un costum de
doc, fin, de culoare gri deschis, purta o
pălărie aproape albă cu boruri largi, era
puţin aplecat de spate, ducea cu el o
enormă geantă în mîna dreaptă, o gean-
tă de forma unui ghiozdan de elev de gimnaziu,
ochi mici, rotunzi, iscoditori, jucăuşi uneori,
emana din interior o tinere e incredibilă, avea o
nervozitate vizibilă care se putea nota din repe-
zeala mişcărilor. Ce m-a frapat cel mai tare a fost
mărimea nasului, care m-a dus cu gîndul la
Constantin Tănase, nicidecum la familia poetului
Bacovia. În clipa în care mi-a fost prezentat, fără
specificaţia că este fiul poetului George Bacovia nu
am fost capabilă să-l plasez în timpul meu, poate
din cauza emoţiilor, din ignoranţa pe care ţi-o dă
tinereţea; pentru mine scriitorii şi poeţii mari exis-
tau numai în cărţi. Aproape toţi din cei pe care îi
citisem şi le îndrăgisem opera, trecuseră în lumea
umbrelor, nu mă gîndisem niciodată că pot avea
urmaşi la fel de vii ca păsările cerului, ca apele şi
vîntul, aşa se explică de ce mi-am pierdut cuvinte-
le. M-a scos din starea aceea, care era ca un fel de
şoc de bună calitate, pe care viaţa îl face cîteoda-
tă, un cadou divin, despre care nu ştii de cele mai
multe ori cui să îl atribui. Îmi imaginam că cineva,
undeva, departe, lîngă Ursa mare se juca puţin cu
destinul meu. Mîna fină a lui Gabriel, care s-a aşe-
zat cu fîlfîiri de aripă pe umărul meu m-a readus
cu picioarele pe pământ: „Şi cum ai zis că te
numeşti?”. Nu mai ştiu ce am îngînat eu, dar îmi

aduc aminte bine, ce mi-a spus el: „Eu am să-ţi
spun, Marta! Într-o zi cînd vom sta amîndoi liniş-
tiţi de vorbă ca doi vechi marinari care au străbă-
tut mările şi oceanele lumii doar cu ei înşişi, am
să-ţi explic de ce”. 

Multe au fost întîlnirile noastre, cele mai
multe la el acasă, locuia cu chirie, la o doctoriţă
psihiatră, căreia nu-i plăceau musafirii lui Gabriel
şi nici să se fumeze în salonul ei nu-i convenea.
Cred că eu am fost printre puţinii care au călcat
pragul acestei case şi nu a avut nici o interdicţie.
Amintesc acest lucru pentru că s-au spus multe şi
s-au făcut interpretări false. Cele două case memo-
riale, cea din Bacău şi cea din Bucureşti, nu au
devenit case memoriale-muzeu, prin voinţa urmaşi-
lor poetului George Bacovia; eu ştiu de la Gabriel

că lucrurile nu au stat aşa. Si comportamentul lui
apropo de acest subiect, nu s-a datorat „spălării
creierului”, nici pe departe. Gabriel Bacovia era un
om energic dar nu se putea lupta cu morile de
vînt. Povestea celor două case devenite muzeu i-au
lăsat practic în stradă, pe urmaşii lui Bacovia,
fiul Gabriel şi pe mama acestuia Agatha. Nu puţi-
ne-au fost drumurile acesteia din urmă la Uniunea
Scriitorilor şi la Ministerul Culturi, pentru motivul
nemărturisit celor apropiaţi de a-i lăsa să locuias-
că măcar într-o cămăruţă, la marginea uneia din
casele devenite muzeu, de aici şi propunerea lor de
a se îngriji în acelaşi timp de ele. 

Am fost invitată într-o toamnă, de
Gabriel, la casa memorială din
Bucureşti, cînd se celebra Bacovia.
A fost un eveniment reuşit, au

venit dascăli şi elevi de la o şcoală din cartier, au
recitat versuri din opera bacoviană actorii (soţi de
altfel), Ilinca Tomoroveanu şi Traian Stănescu. La
finalul manifestării Gabriel mi-a prezentat casa şi
grădina, cu pătulul de porumbei; nu îmi imagina-
sem niciodată un George Bacovia îndrăgostit de
acesta păsări. În interiorul casei Gabriel a deve-
nit incredibil de nervos, de agitat şi nemulţumit şi
a erupt ca un vulcan, vorbea repezit şi îmi arăta

obiectele între care crescuse, care făcuseră parte
cîndva din existenţa sa. Serviciul de ceai la
care mama ţinuse foarte tare îşi pierduse sclipirea,
în camera de lucru a tatălui a ridicat tonul: „Vezi
aparatul ăsta de radio, tata asculta ştirile şi melo-
dia preferată, dimineaţa, după aceea se apuca de
scris, cînd am plecat de aici radioul mergea, vezi,
acum e stricat, dacă-i întrebi (se referea la angaja-
ţii ministerului culturii), spun că nu ştiu nimic. ”

Ce repede trec anii, cînd te afli în
preajma unei persoane dragi, aşa
se face că două primăveri s-au risi-
pit fără veste în „Verde crud, verde

crud…/Mugur alb şi roz şi pur, /Vis de-albastru şi
de azur,/Te mai văd, te mai aud”. Şi a venit şi
ziua cînd „Si toamna şi iarna/Coboară-amîndo-
uă;/Şi plouă, şi ninge/Şi ninge, şi plouă”. În acea
ultimă toamnă nu ne-am văzut deloc, Gabriel îmi
spusese că duce o luptă aprigă cu nevoia de
bani, dorea să publice o carte la care lucrase mulţi
ani în memoria mamei, o carte scrisă în memoria
Agathei Grigorescu Bacovia. M-a sunat cu două
zile înainte de Crăciunul anului 1995, mi-a spus că
a reuşit să-şi împlinească visul şi are o surpriză
pentru mine, era curios cum voi reacţiona la citi-
rea primelor rînduri, îşi dorea să petrecem
Crăciunul împreună. În data de douăzeci şi patru
decembrie la ora amiezii l-am aşteptat împreună

cu soţul meu. Nu ştiu cum s-a simţit el,
eu ştiu că nu voi uita niciodată acea zi cu
parfum de cetină verde, globule strălucitoa-
re, magie trecătoare ca artificiile pomului
de Crăciun. Cînd l-am zărit printre călătorii
grăbiţi, am văzut că ducea ca pe un trofeu
de preţ un coşuleţ minuscul cu ghiocei, plă-
pînzi, firavi, incredibil de albi, dar semeţi,
ca puişorii golaşi, primăvara înainte de săp-
tămîna floriilor. Nimeni, niciodată nu va
mai putea să-mi aducă atîta bucurie şi m-am
convins pentru a nu ştiu cîta oară, că „cine-
va, acolo, sus, mă iubeşte” pentru că în dru-
mul nostru de la gară, pînă la mine acasă, a
început să ningă împărăteşte, şi eu şi
Gabriel, ne-am privit ca pentru prima oară
şi am murmurat fermecaţi de fulgii de nea
jucăuşi care începeau să se depună pe gea-
murile maşinii: „Te uită cum ninge decem-
bre…/Spre geamuri, iubito, priveşte/Mai
spune s-aducă jăratec/Şi focul s-aud cum
trosneşte. Deşi scriu despre prietenia care
ne-a legat, am sentimentul că nu am să pot
reda nimănui, poate nici mie amintirile, per-
sonalitatea lui Gabriel Bacovia aşa cum era
de fapt, în realitate. Dar dacă m-ar întreba
cineva care a fost cel mai frumos Crăciun
din viaţa mea aş răspunde fără ezitare
Crăciunul anului 1995, cînd Gabriel mi-a
adus un alt dar, cartea abia ieşită de sub
tipar, carte la care trudise atîţia ani şi din
vina căreia nu ne mai văzusem o vară şi o
toamnă întreagă, Amintiri despre Agatha,
apărută la Editura Bacovia. Insist să
spun acest lucru, pentru că a fost o altă
durere a lui nemărturisită lumii boeme a
Bucureştiului, postrevoluţionar, pe nimeni
n-a interesat faptul că descendentul celui
mai mare poet simbolist a scris o carte de
amintiri şi nu o poate publica. […] La scurt

timp după acel Crăciun, m-a sunat într-o noapte,
i-am ascultat prin telefon respiraţia grea, ca un
pufăit de locomotivă cu abur, din vremea bunicii,
m-am speriat, i-am spus să-l anunţe pe fiul său
care era medic de profesie. Mi-a spus doar atît:
„Marta, te-am sunat să-ţi aud vocea; vreau să-ţi
spun că voi muri.” Nu mai ştiu cu ce cuvinte am
încercat să-l fac să gîndească pozitiv. Am închis
telefonul cu strîngere de inimă, la un capăt eram
eu, tînără, plină de speranţă, de viaţă, la celălalt
un om mistuit de viaţă şi de amintiri. Între noi:
distanţa şi o umbră, care s-a strecurat atunci pen-
tru prima oară în viaţa mea. Peste cîteva săptă-
mîni, televiziunea română a anunţat încetarea din
viaţă a lui Gabriel Bacovia, fiul poetului George
Bacovia şi al Agathei Grigorescu Bacovia. Anii au
trecut, eu nu am avut de atunci nici un Crăciun
fericit, Gabriel am aflat că se odihneşe în cimitirul
din Bacău alături de părinţii dragi, dar şi că o
mînă rea i-a furat crucea. Şi prin grija studenţilor
băcăuani i s-a pus în semn de recunoaştere a mor-
mîntului o alta. Tot de lemn. 

CORESPONDENŢĂ DIN SPANIA

EUGENIA DUMITRIU
„Un adio-ndepărtat?”
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Când am scris prima mea carte, nu
mi-am închipuit că va vedea vreo-
dată lumina tiparului. Mi-am aşter-
nut pe hârtie, vreme de vreo opt

ani, gânduri, amintiri, întâmplări auzite sau imag-
inate, bucurii şi deziluzii. Se adunaseră peste 100
de pagini şi manuscrisul era încă secret, ţinut
departe de ochii familiei şi ai prietenilor. Să fi
fost o doză de timiditate, aliată cu câteva procente
de neîncredere, de un exagerat simţ al ridicolului
şi o lipsă de contact cu lumea literară, pe care o
cunoscusem până atunci doar în calitate de ferven-
tă consumatoare de proză şi poezie? Nu ştiu nici
azi exact, cert e că dintr-odată, în momentul când
am scris pe ultima pagină cuvântul „sfârşit”, am
simţit o linişte sufletească necunoscută până atun-
ci, un soi de împăcare definitivă între mine şi alter
ego-ul meu, cu care fusesem vreme îndelungată în
conflict. Da, eram din nou, datorită acestei creaţii
a minţii, a sufletului şi a fanteziei mele, amalga-
mate cu lecturi de o viaţă, da, eram din nou, un
întreg. Curând, am ajuns la concluzia, că ar tre-
bui să mai citească şi altcineva, de preferinţă o
persoană avizată, ceea ce scrisesem. Într-o străful-
gerare, mi-am amintit că în recenta mea vizită la
Bucureşti, oraşul meu natal, găsisem la Librăria
Eminescu romanul „Jurnal de ocnă” al scriitorului
Alexandru Mihalcea, fostul meu coleg de facultate,
de ale cărui drumuri mă despărţisem când am
emigrat în Israel. Cartea lui m-a emoţionat prin
autenticitatea şi talentul autorului şi a trezit în
mine sentimentele de milă şi de groază cunoscute
de cititorii şi spectatorii tragediilor greceşti. Am
simţit că el ar putea fi omul potrivit care să-mi
spună o părere obiectivă, ca om de litere ce se
afla.  Ei, dar de unde să-l iau, unde să găsesc acul
în carul cu fân? Oare nu există o soartă a tuturor
lucrurilor, după cum susţineau romanii? Bine -
înţeles că există. Printr-o prietenă care a dat un
singur telefon în România, într-o jumătate de oră
eram posesoarea numărului de telefon al fostului
meu coleg de studii. A fost una dintre cele mai
lungi convorbiri telefonice din viaţa mea.  Pe scurt,
la îndemnul lui, am publicat cartea la Editura Ex
Ponto. Ne-am revăzut la lansarea ei în Librăria
Uniunii Scriitorilor şi printre altele, el mi-a spus
că visează să viziteze Israelul şi să ajungă la
locurile sfinte ale religiei lui creştine. Doream să-i
împlinesc acest vis, după cum şi el m-a ajutat să-
mi împlinesc visul de a fi scriitoare!

Şi iată că anul acesta, s-a hotărât să vină
în Ţara Sfântă pentru o scurtă perioadă, în toam-
nă când căldura noastră tropicală e mai suporta-
bilă pentru un turist european. De când s-au anu-
lat vizele pentru călătorii israelieni în România şi
a celor români în Israel, practic îţi cumperi un
bilet de avion, închiriezi o cameră la hotel, te
înarmezi cu o asigurare medicală şi pentru bagaje
şi pe-aci ţi-e drumul! Nici tu alergături la Consulat,
nici tu taxe costisitoare, nici măcar niscaiva for-
mulare plicticoase de completat! Numai că toate
lucrurile simple se transformă în complicate, fără
ca măcar să-ţi dai seama. Prietenul meu, încercând
să telefoneze Ambasadei israeliene de la Bucureşti,
la numărul dat de Romtelecom, a constatat că nu
răspunde nimeni, niciodată. Bineînţeles că nu,
deoarece amândouă numere furnizate erau
greşite…”. N-ar strica o invitaţie, chiar scrisă de
mână, de la cunoştinţa dvs. din Israel!”, i-a
răspuns în sfârşit în limba română vocea amabilă
a unei funcţionare a Consulatului, la numărul pe
care i l-am dat eu, din Israel. Deci, m-am confor-
mat şi am scris o invitaţie, în frumoasa limbă a
Bibliei, cu semne ce arată a pictură ermetică.  „Să
te duci cu ea la primărie, să ţi-o legalizeze!”, îmi
recomandă îngrijorat amicul. „Nu e treabă de
primărie”, îi spun eu foarte calmă „la noi primăria
se ocupă de taxe, plata apei şi colectarea gunoiu-
lui menajer. Mă voi duce la Ministerul de Inter -
ne.” „La Ministerul de Interne?”, repetă el, de la
celălalt capăt al firului şi simt în vocea lui de obi-
cei caldă şi melodioasă, o undă de îngrijorare spăi-

moasă din vremurile teroarei de tristă amintire.
Găsesc de cuviinţă să-l liniştesc imediat, asigurân-
du-l că Ministerul de Interne se află la mine în
oraş, e o instituţie paşnică, are trei camere la eta-
jul doi, într-un bloc unde la celelalte etaje se găs-
esc o policlinică şi tribunalul rabinic! Acolo de
exemplu,completezi un formular, îl depui într-o
cutie, fără să stai la coadă şi a doua zi primeşti
paşaportul prin poştă, acasă! Cu inima curată şi
scrisoarea în poşetă, m-am dus azi la locul cu pri -
cina. M-am adresat unei tinere de la biroul de
informaţii, doar ca să ştiu la ce uşă să bat. Şi din
acest moment, au început încurcăturile. „Nu ştiu,
încearcă la colega!” îmi spuse ea tutuindu-mă, pen-
tru că în limba ebraică nu există pluralul politeţii.
Ne adresăm lui Dumnezeu, miniştrilor, necu -
noscuţilor, vârstnicilor şi superiorilor noştri cu un
simplu „tu”, ba chiar şi pe numele mic! „Ai com-
pletat formularul?”, zice grăbită colega novicei.
„Care formular?”, apuc să mă mir şi mă trezesc cu
două foi, una negru pe alb cu instrucţiuni şi
cealaltă vernil, din hârtie de cea mai bună calitate.
Mă retrag mai la o parte, îmi pun degrabă
ochelarii şi citind rând după rând, simt cum îmi
pierd curajul.  Mai întâi îmi trebuie scrisoarea pe
care o am deja pregătită. Desigur ar mai fi de
adăugat câteva amănunte, cum ar fi ocupaţia invi-
tatului, dacă e căsătorit şi dacă soţia îl însoţeşte
sau a rămas în România cu copiii, declaraţia mea
că nu va lucra aici clandestin la vârsta lui de pen-
sionar şi că la sfârşitul călătoriei, se va întoarce
negreşit în patria lui. Apoi o poză de-a mea şi alta

a lui, cererea lui către Consulatul israelian de la
Bucureşti, copie după buletinul meu de identitate,
o fotografie a noastră împreună, scrisori pe care ni
le-am trimis reciproc, o copie după chitanţa de
telefon în care să figureze convorbirile dintre noi,
trei state de plată a salariului şi o adeverinţă de la
locul meu de muncă. Ultimul  rând conţinea o
observaţie scrisă cu litere apăsate: „după
depunerea cererii s-ar putea să mai fie nevoie şi de
alte date suplimentare”. Buuun! Toate ca toate,
dar despre ce cerere la Consulat să fie vorba, când
exact de la Consulat i s-a spus „Drum bun, nu mai
e nevoie de nici o formalitate!”. Mă înfiinţez din
nou la ghişeul de informaţii, de data asta puţin
enervată de birocraţia de care mă cam dezo-
bişnuisem în ultimii 30 de ani…” Du-te în audienţă
la şefa secţiei de vize!”, îmi răspunde funcţionara,
uşor agasată de insistenţele mele, dar mai ales
pentru că o pun în situaţia să-şi recunoască limi -
tele profesionale! Fac la stânga-mprejur, intru cu
capul sus, îmi spun nelămurirea şi nu mică mi-e
mirarea când în loc de răspuns, responsabila izbuc-
neşte în râs. „Aruncă toate hârtiile astea la coş!”,
îmi zice ea amuzată. „Sunt pentru cei care au mai
fost cândva în Israel şi vor să revină ca să lucreze
clandestin, pentru cei care se abat de la legile
noastre, nu pentru vizitatori cinstiţi, care călă-
toresc pentru a se bucura de frumuseţile ţării, de
locurile ei sfinte, de pământul acesta neasemuit în
lume!”. Şi pe care dacă l-ai văzut o dată, nu-l mai
poţi uita în veci, mi-am spus în sinea mea, în lif-
tul care mă cobora direct în strada încinsă de
soare, printre bărbaţi perciunaţi, cu bărbi albe ca
din poveşti şi cu tichii tricotate pe cap, mame
tinere cu sugari în cărucioare, soldaţi rezervişti în
uniforme verzi, cu băşti colorate, chioşcuri cu
răcoritoare şi îngheţată, vitrine cu ultimele reduc-
eri de vară şi faetonul tras de măgăruş, aşteptând
la stop lângă ultimul model de Toyota hibrid. 

Va fi o excursie minunată pentru prietenul
meu, iar eu alături de el, mă voi bucura încă odată
că trăiesc aici. 

CORESPONDENŢĂ DIN ISRAEL

MAGDALENA BRĂTESCU
Invitaţia
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Privesc, mai întâi, cartea oferită, splen-
didul roman Vasco da Gama navighea-
ză (Editura EuroPress Group, 2007),
şi-mi dau seama că nu ştiu cum se

intitulează lucrarea lui Ion Stendl reprodusă pe
copertă (să fie o preferinţă a autoarei, a graficianu-
lui, acest artist, de vreme ce şi Melancolii protugheze
şi-l alege ilustrativ?). Ceea ce îmi sugerează, însă, pro-
babil că prin simetrie cu Naşterea zeiţei Venus de
Botticelli, e o posibilă Reîntoarcere a Afro -
ditei în adâncul marin din care, la începu-
turi mitologice, s-ar fi ivit, potrivit versiu-
nii pictorului italian, în picioare pe o scoi-
că, plutind, împinsă de vânt, pe ţărmurile
noastre, ca un dar – Frumuseţea – trimis
nouă de zei.

De data asta, la Stendl, în locul
delicatei şi tandrei Venus, ne întâmpină,
mi-ar veni să zic, o Afrodită îngândurată,
„cu spatele la pământ” (de-am păstra ter-
minologia romancierei), purtând pe creşte-
tul-cochilie, drept „perle”, stiva de volume-
amintiri, de-ai crede că de-a dreptul
„memoria” acumulată în cursul periplului
terestru.

Şi simetriile ar putea continua, de-ar
fi să ne gândim la comanditarul picturii
lui Botticelli, un potentat Medici, avându-l în serviciul său pe florentinul
Amerigo Vespucci, cel plecat spre Lumea Nouă, căreia îi va şi împrumuta
numele, şi-n paralel la Vasco da Gama pornit la rându-i într-o călătorie,
numai că de „căutare a Soarelui în cerul în care răsare”.

Prologul cărţii, subtil youcernarian, enunţă, prin volatilizarea presu-
pusă, una din temele volumului – impermanenţa, insinuată în toate cutele
evocării – şi, încă, una din obsesiile scriitoarei – pielea, cu tot ce va ţine ulte-
rior de corp sub specia atingerii, pielea în accepţiunea anvelopei trupeşti şi
mundane totodată, aceasta din urmă vizualizată în conturul „tainei” de între-
zărit când Vasco va ridica ancora: „o hartă uriaşă care se ridică, destrămân-
du-se apoi în norii alburii, spre cer”.

Meditaţie despre timp (ar merita să-l majusculăm), cum o indică pre-
zentul continuu al titlului, nu mai puţin pâlpâitoarea clepsidră din dreptul
ecranului luminos al computerului (un discret personaj şi el), cartea focali-
zează drept unitate caracteristică „această zi”: ziua care „abia începe”, ori „o
singură şi mereu aceeaşi zi nesfârşită”. E „o zi [de] dinainte”, pentru care
protagonistul „ar schimba totul”. Dar mai presus de orice, ziua comprimată
la dimensiunea unei clipe, clipa ce măsoară (cu rară, incomparabilă fineţe a
observaţiei) neştiuta vinovăţie a individului, a cititorului desigur, surprins,
nu mă îndoiesc, de o asemenea constatare. Anume de a nu fi reuşit să iden-
tifice, în şirul monoton al zilelor, clipa decisivă. Adică, aşa cum mult mai
exact ne-o împărtăşeşte protagonistul, „aş vrea acum clipa pe care n-am recu-

noscut-o”. Strecurată în treacăt, notaţia mi se pare
esenţială pentru exigenţele unui regim de viaţă, chiar
pentru o nebănuită miză, semnalată aici fugitiv, dar
de ţinut minte şi dincolo de paginile cărţii. 

Şi tot în legătură cu recurenţele temporale,
chipului, multiplicat halucinant, „făcut din nisip, ca o
figură indefinibil contradictorie a clipei”, a tuturor
gesturilor, „fine, abia schiţate, de nisip care curge”,
le-aş vedea opuse şiragurile prodigioase ale enumeră-

rilor: de obiecte, miresme aromate, cofe-
turi, arhitecturi, ustensile, veşminte, miro-
denii, parcă menite, prin stăruinţa multipli-
cărilor, să domolească trecerea, să-i conjure
încetinirea. Patetizând, ai zice că varieta-
tea, poate chiar bogăţia lumii apar astfel ca
stăvilare (umbratice) în calea timpului, a
valului care şterge, ne şterge „umbrele
împletite”. 

Performanţa cărţii poate fi urmări-
tă la nivelul numirii „lumilor” din sufletele
protagoniştilor, dar şi în modul cum, exte-
riormente, înaintarea fregatei, de pildă, e
făcută să anime, să determine „plutirea
desenelor lumii”. 

Sinonimizarea unor contraste (apa-
rente) de mare forţă – călătoria spre soare,
pe de o parte, iar pe de alta plecarea sufle-

telor – într-o remarcă de genul „nu spre izvoarele luminii conduce însă ea,
corabia mea, ci în nodurile morţii se încurcă...” – ţine de o rafinată regie a
relativizării. Fără ca prin asta forţa, de care aminteam, să apară diminuată.
O atestă între altele, în legătură cu tocmai plecarea sufletelor, credinţa că
„nu urcă nimic spre cer”, din pricina barierei reprezentate de „marele întu-
neric ce curmă suferinţele”. 

Scrisul propriu-zis îmi evocă, prin aspectul grafismului său marcat
(profuzia desenelor, conturelor arhitecturale, a hărţii şi cititului în ceară),
vechimea unor ideograme, cu rost în stenografierea lumilor, unele de parti-
culară delicateţe. Mă gândesc la „trăsurica înconjurând piramida lui Kheops,
purtată în trap nervos de zece cai albi”. Ea mi-a adus în minte fluturele tre-
când în zbor peste Muzeul Prado, dintr-o viziune a lui Marin Sorescu, uita-
tă în timp, dar înviată subit la lectura acestui frumos roman. Ţesătura nara-
tivă de „umbre împletite”, scrisul ca „desfacere de noduri” ne-ar trimite oare
la constrângeri şi complicaţii, sau la un fel de labirint ce-ar trebui străbătut,
ori, cine ştie, la tentativa eliberării de ataşamente?

Mai presus de toate, impresionantă rămâne evocarea cere-
monialului de binecuvântare dinaintea morţii mamei, o
pagină intens-răscolitoare, situată dincolo de ficţiunea lite-
raturii.

DOINA CURTICĂPEANU

Calendarul mareelor
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Artă pentru nici o artă. Artă fără nici o tendinţă. Pe bani. Pe
foarte mulţi bani. Pe banii noştri. Eu ştiu că arta e aceea care
te uimeşte şi te gâdilă în mod plăcut pe scoarţa cerebrală, nu
aceea care îţi provoacă usturimi ale inteligenţei şi bunului

simţ. Alienarea constă în aducerea anormalului la loc de cinste şi e o ofensă
adusă autorităţii individului plătitor de impozite. Poate merge de la admira-
rea neîntrebată a „Băgău”-ului şi sponsorizarea unui festival al homosexuali-
lor până la exacerbarea sexului, nazismului sau aluziilor jignitoare la religii-
le altora. De multe ori, demisia nu se dă pentru a-ţi apăra onoarea, ci pen-
tru a o mima, dar domnul Horia-Roman Patapievici nu poate adopta nici
măcar această minimă variantă. De la piciorul broaştei, în sus, totul e înăl-
ţător. Nihilismul poate fi reinventat, dar cu mijloace superioare, nu cu unel-
tele kitsch-ului; la fel şi nudismul cultural. Nu cu tot felul de gură-cască sau
analfabeţi curajoşi.

Ştie domnul preşedinte al ICR ce ştie; sexul te face să nu te simţi
prost, să nu te simţi nicicum, în general. Nu doar culturile agricole trebuie
să fie ecologice, ci şi culturile morale. În privinţa expoziţiei „Freedom for lazy
people” din vara acestui an, de la New York, domnului Horia-Roman
Patapievici, preşedintele Institutului Cultural Român, i s-a încins imaginaţia
după criterii foarte greu de anticipat, dar modul de finanţare al ICR-ului nu
are reguli atât de haotice. Pâinea albă a devenit un drog pentru român; pen-
tru cel ce se suie cu picioarele pe ea, cu atât mai mult. Fiecare individ, în
domeniul lui de activitate, face ce poate pentru beneficiul umanităţii perso-
nale. Cu lingura de argint, poţi mânca orice.

Munca de conducere după criterii strict personale a devenit sport
naţional. E o discriminare să fure doar unii. Lucrurile bune se fac mai greu
foarte bune ca lucrurile rele.

Arta nu este chiar raderea pubisului unei domnişoare. „Libertatea de
gândire pentru oameni leneşi” nu trebuie să excludă libertatea de gândire
pentru oamenii cu idei şi talent; de la aceştia, ar trebui să se plece. Nu tre-
buie disociat românismul pentru români de românismul pentru americani,
pentru că reprezintă aceeaşi noţiune. O ţară care nu vrea nimic de la artiştii
ei, merită acest lucru. Coloana Infinitului lui Brâncuşi a ajuns să fie denumi-
tă „sula lui Tătărescu” şi sculpturile brâncuşiene să fie incluse la capitolul
materiale de construcţie, dar aici e exact pe dos; niciodată nu vor fi conside-
rate „picasso-uri” bazaconiile duse de ICR, anul acesta, la New York. Polina
Ţilimindriu lui Vlad Muşatescu, moaşă comunală, ne învaţă ca, în caz că ni
se umple casa de „picasso”, să dăm cu Verde de Paris. În cazul în care ni se
umple ţara de „valori autentice româneşti” cu ce le stârpim?! Linda Barcasz,
Laurenţiu Alexandrescu şi Marwan Anbaki sunt crema gândirii artistice
autohtone; de dat pe ghete. O singură dată. În deşert, chiar şi aurifer, firul
de nisip nu are nici o valoare. La noi, până şi gunoaiele îţi dau de gândit.

Publicul artiştilor străzii, dacă tot trece pe acolo, se crede deştept,
chiar şi prin faptul că, într-o bună zi, ar putea înţelege ceva. Până atunci,
înţelege orice. Când fiecare e tâmpit, în felul său, e confundat cu faptul că
fiecare e deştept, în felul său, ne îndreptăm în pas vioi către o nouă dictatu-
ră: cea a dezordinii generalizate. Dacă domnul Patapievici cade în subiecti-
vism, din lipsă de lumină, care să-i lumineze calea, să treacă pe lângă gălea-
tă, să nu alunece, să nu se umple, să nu se păteze, de ce suntem noi datori
să nu cădem chiar cu capul înăuntrul vasului cu subiectivism turc?! Vorba
unui contemporan: „Eu nu am vrut să te insult; eu am vrut să te distrug”.
De ce atâta ură împotriva prostiei şi lipsei de talent a imitatorilor de ocazie
ai unui curent artistic fumat?! Deoarece, câtă ură, atâta iubire. Pe case, pe
verande, pe bani, pe câmpuri, pe tunuri şi pe ţeavă de tun. Dacă nu avem
artişti plastici, nu ne ducem la New York; ne ducem la Feteşti. Ce ne lipseş-
te de vrem să mergem la concursuri de base-ball fără să ştim ce e ăla?! Ne
lipseşte bunul simţ. De ce ni se pare nouă că tineretul gândeşte?! Pentru că
dă din gură: flegme, gumă de mestecat, coji de seminţe... Nu e limbajul aces-
ta un apanaj al gândirii? Nu.

În încheiere, solicit reorganizarea expoziţiei domnului Patapievici
„Freedom for lazy people” în România, la Craiova, în cartierul Faţa Luncii,
în holul cârciumii lui nea Nelu Bilă de Aur.  

Luceafărul într-o „ascensiune” calitativă, dar fără difuzare pe
măsură. În nr. 29/10 sept. a.c. aflăm despre Forumul European al
Revistelor Literare – ediţia II – Balcic 2008, la care au fost invi-
taţi din diverse ţări (Franţa, Republica Moldova, Israel, Ungaria,
Belgia, România, Bulgaria), redactori şefi, jurnalişti de prestigiu,
acţiune oraganizată de Federaţia Editorilor din România. Cornel
Ungureanu, autor al unei Istorii secrete a literaturii române, scrie
despre un caz, Arthur Dan, medic psihiatru şi scriitor necunoscut

astăzi, prieten cu Ion Vianu, cândva. Adrian Romilă prezintă cartea scrisă de Nicolae Turcan,
Cioran sau excesul de filosofie. Personalitate despre care s-a scris mai mult decât despre oricare
altul în anii de după 1989, Cioran rămâne o enigmă în negativismul său faţă de tradiţia româneas-
că, ca şi în aderenţa sa, cândva la legionarism, pe care a regretat-o ulterior. Mai aflăm despre fil-
mul lui Andrzej Wajda, „Katyn”, locul unde au fost împuşcaţi în timpul ocupaţiei sovietice din l940-
1941, numeroşi militari polonezi, cu scopul intimidării populaţiei. Crima a fost ascunsă de regimul
sovietic. În nr. 30/l7 sept.  a.c., Alexandru George, în maniera sa radicală, desfiinţează analiza
făcută de Ion Vianu operei lui Mateiu Caragiale. Tânărul Adrian Jincu (n.1979) pregăteşte un
volum Dinastia Sanielevici. Prinţul Henric, între uitare şi reabilitare, la Ed. Cartea Românească, act
reparatoriu şi salutar. Personaj contradictoriu, erudit în mai multe domenii, el se considera un
reformator al ştiinţei şi culturii, cu vederi de stânga, dar şi cu teorii despre rase, astăzi perimate.
La rubrica sa de actualităţi literare, Horia Gârbea semnalează şi volumul Investigaţii mateine de
Ion Vianu (eseuri), publicat în colaborare de Biblioteca Apostrof şi Ed. Polirom. In nr.31/ 24 sept.
a.c., Sorin Lavric concluzionează cu grăbire o analiză succintă a „Dicţionarului religiilor” de Eliade
şi Culianu (Ed. Polirom) – „Dacă toate ( n.n. religiile) sunt mai mult sau mai puţin adevărate,
atunci fie Dumnezeu nu este, fie sunt mai mulţi dumnezei”. Ciudat, eu ştiam că Dumnezdeu este
în noi, în fiecare, Unicul pentru fiecare şi nu neapărat într-o comunitate sau alta. Unde sunt,
atunci, iubirea de aproapele, toleranţa, ecumenismul?

România Literară, cea mai cunoscută revistă de cultură, în nr. 35/ 5 sept.a.c., sub semnătura
lui Cosmin Ciotloş, foarte activ în ultimul an, elogiază Viaţa literară III, volum cu titlul programa-
tic Idei cu zimţi, dar simpaticul D.C.M are mulţi zimţi, fiind, credem, foarte subiectiv, poate că nu
e rău nici aşa. Nu vedem ideile literare, reperele. Despre Opere 3 – In genul... tinerilor de N.
Steinhardt (Ed. Polirom) scrie Daniel Cristea Enache. Prin 1934, Stinhardt făcea parodii după
scrierile congenerilor, Eliade, Cioran, Noica... şi chiar după „pornograful” de atunci, Bogza. Simona
Vasilache descoperă într-un anticariat volumul 1 din Opere de, regretabil, uitatul, Ury Benador,
volum apărut la Editura pentru Literatură în 1968, cu Subiect banal, Final grotesc ş.a. Stefan
Cazimir scrie cu har şi haz un serial intitulat Epistolă către Odobescu. În nr.36/12 sept. a.c. Ada
Brăvescu semnează un interesant articol M.Blecher în epoca sa, despre entuziasmul cu care au fost
primite scrierile acestui vizionar suprarealist  în anii 1936-1939, pus apoi „la sertar” de regimuri-
le care au urmat. Publicat, ce-i drept, datorită lui Saşa Pană, în anii ´60, Blecher a început să fie
mai cunoscut după 1989. Şerban Cioculescu este evocat cu o cronică teatrală la spectacolul
Teatrului Naţional Zburător cu negre plete de F. Aderca. Cosmin Ciotloş prezintă Articole burgheze
de N. Steinhardt (Ed. Polirom) în care viitorul monah de la Rohia relata despre persecuţiile anti-
evreieşti din anii dictaturii antonesciene. O personalitate complexă. Marian Victor Buciu comen-
tează romanul Capesius, farmacistul de la Auschwitz de Dieter Schlesak (Ed.Polirom), un caz ase-
mănător cu ceea ce demonstra Hannah Arendt în Banalitatea răului – iresponsabilitatea unor cri-
minali (mimată ori sinceră?). Mihai Zamfir scrie despre Stefan Zweig care s-a sinucis la 22 februa-
rie 1942, după ce a văzut că fascismul pătrunde şi într-o ară ce i-a oferit un refugiu, Brazilia. Un
nume nou în literatura rusă post-gorbaciovistă, Andrei Kurkov, cu un roman ce va să apară în
curând la noi, Ultima iubire a preşedintelui. In nr. 37/ 19 sept. a.c. Mircea Mihăieş scrie despre
mult admiratul său, dar şi al nostru Leonard Cohen, care a concertat de curând, la Bucureşti. „A
intrat în viaţa mea pe la mijlocul anilor 70”, scrie M.M. Aflăm că scriitorul Augustin Buzura a
împlinit 70 de ani. La mulţi ani, maestre, îi spunem şi noi. Sorin Lavric, se pare, priceput în fizi-
că, comentează competent Albert Einstein şi frontul fizicii de Jeremy Bernstein (Ed. Humanitas),
explicând opoziţia dintre opinia lui Heisenberg şi cea a creatorului teoriei relativităţii. Pasionant.
Rodica Binder ne oferă amănunte despre relaţiile lui Paul Celan aflat în corespondenţă cu Ingeborg
Bachmann, care îi scria – „Tu eşti deşertul şi marea”. Cosmin Ciotloş apreciază pozitiv Investiţii
mateine de Ion Vianu, reproşându-i totuşi accentul psihanalitic insuficient aplicat. Cam scorţos
comentatorul. Pe pagina 9 – doi regretaţi scriitori – Marius Mircu (1909-2008) şi Lucian Raicu
despre Fr. Mauriac. A murit poetul oniric Vintilă Ivănceanu (194o-2008), evocat aici de Gabriel
Dimisianu. În aceeaşi lună, septembrie, s-a stins prematur, din viaţă şi prof. dr. Dan Horia Mazilu,
slavist, primul director al Centrului Goldstein Goren, când era decan al Facultăţii de Litere de la
Universitatea Bucureşti.
În nr. 38/ 26 septembrie a.c. recomandăm articolul lui Cristian Teodorescu Steaua din frunte, o
relatare despre modul în care un legionar, profesorul Caraeni, fost combatant profranchist în
Spania, a fost ucis de camarazii săi şi i s-a înscris cu cuţitul o stea, dar, din greşală, cu cinci col-
ţuri şi nu cu şase, o reglare de „conturi”, cum s-ar zice azi, pentru că profesorul nu înţelegea bine
rostul crimelor împotriva evreilor, jaful pus la cale de unii camarazi puşi pe căpătuială rapidă.
Aflăm că Jurnalul fericirii semnat de lui N.Steinhardt a fost tradus în Portugalia. Fără a fi de acord
cu tot ce scrie Steinhardt în acest Jurnal, valoarea sa nu poate fi neglijată. Citim poeme de Marina
Ţvetaieva, un mare nume al poeziei ruse, în traducerea lui Leo Butnaru. Nicolae Manolescu pre-
zintă „fişa” din Istoria pe care o scrie, a lui Augustin Buzura. 

Idei în dialog din sept. a.c. prezintă „Ierusalimul cinefilizat”, în urma participării lui Alex. Leo
Şerban şi a Cristinei Corciovescu la manifestări culturale din Israel. Un eseu de mare interes este
reprodus pe trei pagini, de George Steiner, Tritonuri – cele trei limbaje ale omului (muzica, mate-
matica, poezia). Mihail Neamţu continuă serialul Baruch Spinoza şi rădăcinile teologiei politice
moderne. H.R. Patapievici publică pe Internet, pe site-ul revistei, Pledoarie pentru dreptul de a ofen-
sa, care nu ni se pare foarte convingătoare, dimpotrivă, a ofensa o comunitate este un act la fel
de reprobabil cum a-i ofensa o persoană cu care nu ai nici un conflict motivat. Lecţia lui Cioran
este, pare-se,  perpetuată fără justificare.

Cultura (numerele din septembrie) oferă articole de interes: o analiză despre „proletariatul” de
astăzi, din Europa şi SUA, format mai mult din imigranţi, despre „stânga” marxistă şi nemarxis-
tă (Dan Ungureanu). Teodora Dumitru atenţionează opinia publică în textul Un pericol curent. Azi,
iminent - iudeofobia. De fapt, este vorba de o critică severă a cărţii lui Pierre-Andre Taguieff La
judeophobie des modernes des Lumieres au Jihad mondial. Autorul nu este evreu, dar consideră că
antisemitismul, iudeofobia sunt astăzi manifestări ce îmbracă haina antiamericanismului, antiisrae-
lismului etc., ceea ce nici nu este departe de adevăr. T.Dumitru, foarte atentă, consideră că exis-
tă o tendinţă de extrapolare şi de echivalare a iudeităţii cu Binele absolut, teză ce ni se pare falsă.
Oricum, discuţia merită continuată şi explicitată, altfel rămân multe confuzii nocive. La Editura
Paralela 45 a apărut Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei de Harold Bloom. O frumoasă evoca-
re a lui Radu Comşa dedicată celebrei în alte ţări, mai puţin la noi, pianiste Clara Haskil. In faţa
Ateneului Român cineva s-a gândit să se execute o lucrare decupată dintr-un arbust reprezentând-
o pe regretata artistă. Constantin Coroiu elogiază un istoric literar, pe Marian Popa, comparându-
l cu Călinescu. Ca unul care am parcurs capitole din voluminoasa Istorie a literaturii de azi pe
mâine (circa 2.500 de pagini) am unele rezerve, pentru că autorul, un om foarte harnic, împarte
scriitorii pe etnii, cu comentarii în care politicul şi literatura se amestecă abuziv, evreii fiind, de
pildă, taxaţi drept lăudători prin excelenţă ai socialismului din România, apoi se vorbeşte de
maghiari etc. Este, în bună parte, o istorie părtinitoare a etniilor din România, deşi numele scrii-
torilor pomeniţi în devălmăşie se ridică la peste o mie. În ceea ce mă priveşte, sunt trecut la trans-
nistreni, deşi nu am fost niciodată acolo, ca poet „obsedat de fumul crematoriilor”. Bănuiesc că
erori se găsesc destule, în cazul altor  scriitori. Păcat că un bun lector precum C. Coroiu îl pome-
neşte pe G.Călinescu. 

Revista 22 din 16 sept. a.c. reia dezbaterea referitoare la „poneiul roz” prin pana lui Alexandru
Matei, care ajunge la stalinism etc. S-a discutat mult şi, adesea, anapoda, problema este cea a liber-
tăţii de a crea artă, a libertăţii de a critica şi chiar cu toată convingerea, când expozantul este
doar un amator ori impostor, ca şi a ţine cont de anumite sensibilităţi ale unui grup de oameni,
fie etnic, fie socio-profesional. Odată expus, poneiul nărăvaş nu putea fi scos nici cu tancul, era
dreptul unuia, al altuia să-l expună. Dar să începi să-l mai şi lauzi, când jucăria nu prea are ceva„
interesant”, în afară de o zvastică plasată pe crupa poneiului, mi se pare exagerat. Simptomatică
în acest sens este apariţia articolului lui H.R. Patapievici, pomenită mai sus, referitor la „dreptul
de a ofensa”, adică provocarea ar fi o regulă, când ea este doar un demers revoluţionar, vorbind
de artă (avangardiştii, de exemplu). 
Când apar conotaţii politice, arta nu mai slujeşte decât scandalului politic, ca şi unei false popula-
rităţi manipulatoare. Evident, autorul articolului are dreptate, când întreabă dacă arta mai poate
fi naţională. Se pare că această întrebare s-a mai pus şi în urmă cu un secol.
În nr, 39 din 23 sept., S. Damian semnează Ana Blandfiana – schiţă de portret, în virtutea unor
vechi legături de prietenie, a unei consideraţii sincere. Reţinem sintagma „libertatea ca nevroză”. 
O fotografie cu Condoleeza Rice, condamnând vehement politica Rusiei găsim în pagina 10. Dar
situaţia internaţională este mai complicată decât înainte şi vehemenţa poate doar să unidirecţio-
neze eforturile diplomaţilor, în mâna cărora este, totuşi, sperăm, soarta unei păci echitabile.

BORIS MARIAN

VICTOR MARTIN
Arta de a ne afla 
în treabă
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Ã •••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

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

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

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

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

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

(Continuare din pagina 5)

Confesiunea acestui curios de toate
câte sunt în lume devine în mod
firesc o „descoperire a vieţii şi a
lumii”. Aceste cuvinte cu care îşi des-

chide – cu puţine luni înainte de moarte – preambu-
lul la The Web and the Rock indică precis sensul
acestui roman şi, în parte cel puţin, al tuturor roma-
nelor sale. Mai puţin opere memorialistice şi mai
degrabă bildungsromane, scrieri care urmăresc proce-
sul de formare a unei personalităţi. George Webber,
conştiinţa centrală a acestui roman (alter-ego al lui
Eugčne Grant din alt roman, avatar al autorului
însuşi), trece, pentru a deveni el însuşi, prin toate
experienţele conflictuale ale unei tinere sensibilităţi
– conflict cu familia puritan-sudistă, cu orăşelul
natal care trăieşte o clipă de exaltare doar ucigând
un biet negru înnebunit, cu lumea „artistică” a mare-
lui oraş. Dar „a fi tânăr şi îndrăgostit şi a trăi în
marele oraş, e numai o parte din marea aventură a
învăţării şi Descoperirii”. George Webber trăieşte
această aventură numai printr-o extindere continuă a
universului său. Copilăria sa în comunitatea şcolară
restrânsă din Libya Hill, apetenţele contrare ale firii
sale (sânge Joyner pe linie maternă, sânge Webber
pe line paternă), adolescenţa şi trezirea concomiten-
tă la lumea spiritului şi a cărnii în colegiul din
Richmond, apoi revelaţia metropolei şi a pasiunii,

toate acestea sunt etape pe calea „învăţării şi
Descoperirii”. Descoperind lumea, George Webber se
descoperă pe sine. Dar (admirabilă imagine a existen-
ţie nesăţioase, tipică pentru Wolfe) niciunul din uni-
versurile descoperite de eroul său nu este îndeajuns
de larg pentru sufletul său. Atunci când un aseme-
nea cosmos i se deschide, el îşi trădează limitele.
Astfel paradisul dragostei îşi dovedeşte precaritatea,
nu din pricina unor intermitenţe proustiene ale ini-
mii, nu din pricina timpului care erodează sentimen-
tele, ci din pricina îngustimii spaţiului în lumea iubi-
rii. Aşa cum arată autorul în prefaţa la The Web and
the Rock, vorbind despre eroul său, faptul că acesta
socoate „micul univers al iubirii” drept „întregul uni-
vers” este greşeala sa fatală. Această eroare a încu-
tierii, a închiderii într-o situaţie dată, e neîncetat
săvârşită de eroul – şi de aproape toate personajele
– lui Wolfe. Dar eroul se constituie pe sine ca erou,
tocmai prin evaziunea continuă din aceste situaţii-
cutie. Evadare din familie, şcoală, carieră, iubire,
prietenie când acestea se dovedesc prea strâmte. Dar
eliberarea continuă, tensiunea pe care o asemenea
fugă de închidere o presupune nu e nicidecum o ten-
dinţă anarhică. Weber e un fiu iubitor (adorând
îndeosebi chipul misterios al tatălui său). El e un
prieten, un îndrăgostit credincios. Drama sa e aceea
a nevoii continue care acţionează asupra sa ca un
imperativ categoric: nevoia lărgirii universului real.

S-ar putea, desigur, apropia această năzuinţă
a eroului din The Web and the Rock, de tendinţa
„omului din Sud” spre evadarea dintr-o lume mizeră
a fatalităţii opresive. Fără îndoială, o asemenea apro-
piere e justificată. Dar energia personajului (care
aminteşte uneori eroii stendhalieni ai energiei) nu
este doar aceea care îndeamnă la fugă. E mai mult o
energie creatoare care nu-şi găseşte punctul de spri-
jin pentru ca, asemenea cuvântului lui Arhimede, să
ridice lumea. Efortul tipic al conştiinţelor privilegiate
din acest „bildungsroman” al lui Thomas Wolfe, ca şi

din celelalte opere ale sale, este acela de proiecţie a
unui univers adevărat. Acesta e, de altfel, efortul
marelui romancier, efortul lui Proust, al lui Joyce, al
lui Faulkner. Fără să scrie un roman al romanului ca
şi Proust, Wolfe scrie în The Web and the Rock roma-
nul romancierului în devenire. Devenirea întru fiinţă
a eroului este, totodată, devenire întru creaţie.

Romanul lui Wolfe abundă în scene,
figuri, „momente” revelatoare.
Revelatoare ale acelei vieţi care,
după un cuvânt al lui Swinburne

reluat de Wolfe, „este setea lămpii pentru lumina
care va rămâne invizibilă până în ajunul morţii noas-
tre”. Până în acel ajun, Wolfe a căutat „lumina” unei
vieţi creatoare, adevărate peste tot şi, îndeosebi, în
experienţa sa şi în viaţa socială. Opera sa este o
sumă a acestei lumi, sumă satirică de cele mai multe
ori a societăţii americane contemporane, căci aşa
cum spune el însuşi, vorbind despre The Web and the
Rock, „exagerarea satirică ţine de natura vieţii, şi
mai ales de aceea a vieţii americane”. În acelaşi
timp, opera sa e o sumă literară, în sensul cel mai
propriu al cuvântului: un univers al cuvintelor.
Scriitorul pentru care un manuscris de un milion de
cuvinte nu e decât „scheletul unui roman” nu este un
estet, deşi e un mare voluptuos al verbului. Faţă de
construcţia barocă a romanului lui Faulkner, faţă de
parcimonia stilului „clasic” al lui Hemingway, toren-
tul verbal al romanelor lui Wolfe pare tipic romantic.
Stilul lui Wolfe păcătuieşte uneori prin verbozitate,
printr-o grandilocvenţă, o retorică aparent desuetă.
Dar acest stil atât de nemodern contribuie la farme-
cul paginilor sale pline de o poezie tulburătoare a epi-
cului. De fapt autorul lui The Web and the Rock este
mai curând cântăreţul unei saga americane, decât un
romancier. Dar saga poate fi considerată şi ca un
document excepţional de viaţă. Atunci când creatorul
ei este o mare Voce.

NICOLAE BALOTĂ
Thomas Wolfe, un 
realist al confesiunii

(Continuare din pagina 8)

Prin metaforă se iese din planul lin-
gvistic curent şi se evadează în ori-
zontul misterului: „poemul este
infinit în limitarea sa şi în ilimita-

rea sa; el se deschide în infinitatea naturii sale
absolute”. (p. 102). Timpul sacru este ontologic, un
prezent mitic continuu, fără durată, configurat ca
extaziere în numinos. Timpul poetic are efecte şi
asupra cititorului şi se exercită şi asupra virtuali-
tăţii poemului, în singurătatea acestuia. Căutarea
Fiinţei este determinată de criza de identitate, de
nostalgia sacrului, de trezirea amintirii, iar calea
spre ea este poezia. Sintetic, sunt enunţate trei ati-
tudini ale poetului, raportate la sacru: imni-
că/celebrantă, provocantă/demonică, indiferentă/
pro fană, care se regăsesc, formulate altfel, şi la Jean
Burgos. Desacralizată, lumea/poezia de azi mimează
Creaţia, inventează mitologii profane, transformă
misterul Logosului într-o combinatorie ingenioasă a
cuvintelor, într-un ludic lingvistic evanescent. Autorul
susţine, prin studiul său amănunţit, necesitatea rese-
mantizării poeziei, întoarcerea ei la Sens. 

Un capitol este dedicat Metaforei sacre.
Fără îndoială, cartea lui Horia Bădescu nu îşi pro-
pune să dea reţete ale facerii poeziei, ci se ocupă
cu mare fineţe speculativă de relevarea/revelarea
condiţiei poeziei, de parcurgerea diverselor nive-
luri de realitate ale acesteia în drumul spre arhe-
tipalitate, de mecanismele sale intrinseci, funcţio-
nale, de înscrierea ei în cel mai cuprinzător tipar
al creaţiei, sacrul, de raportarea la starea ei pri-
mordială şi esenţială, la inefabilitate/la prezenţa
numinosului. Prin funcţia sa memorială, poezia
„reproiectează lumea în starea sa aurorală, miti-
că”, reactivând şi vocaţia sa ontologică, de realita-
te creatoare de realităţi, punând în lucrare „Sensul
Fiinţei ca Întrupare şi sensul Întrupării ca Fiinţă”
(p. 138). 

Eseistul întreprinde analize de mare fineţe,
privind procesele sensibile ale trecerii/ transcende-
rii de la imaginarul potenţial, la forma verbală şi
la destinul semantic, în cadrul scenariului consa-
crat, hierofanic, numinos. Este un studiu foarte
concentrat despre cum se scrie poemul, despre
tablourile devenirii sale, stadiul de proiect ontolo-
gic, vieţuirea sa virtuală, în deplină libertate,
intrarea în funcţie a întregului său sistem de
semne aflate în conlucrare concertată, transforma-
rea poemului, prin schimburi de realităţi, în
Fiinţă. În proiectul ontologic, al scrierii poemului,
este implicată nu numai partea conştientă, diurnă,
ci şi cea foarte adâncă, din registrul oni-
ric/hipnotic, aflată în stare de iluminare. Meta -
fora, învestită în sacralitate, poetizează Fiinţa,
ontologia, conferindu-le transcendenţă. Autorul,

prin jocul demonstraţiei, împinge disertaţia mai
departe, dându-i noi orizonturi, vorbind despre
ontologia tăcerii, despre aşteptarea mută de
dinaintea înfăptuirii, despre premergerea Fiinţei,
despre gestaţia sacralităţii. Cuvântul se odihneşte
în tăcere, poemul vorbitor, până intră în dialog, stă
înfăşat în tăcerea de sine. Atât tăcerea, cât şi
cuvântul sunt inseminate cu terţul secret inclus (B.
Nicolescu), cu aura Fiinţei: „Cuvântul şi tăcerea
sunt unul şi acelaşi lucru” (p. 182).

Eseul se încheie cu elogierea voca-
ţiei creatoare, prin participarea
poetului la Vocea Fiinţei, la jubila-
ţia sacrului. Într-o lume care tinde

să-şi piardă semnificatul, în care predomină nihi-
lismul, deconstructivismul, scepticismul, Horia
Bădescu vine cu soluţia fascinantă a întoarcerii la
resursele inepuizabile ale Fiinţei şi artei, la fondul
sacru al existenţei, la homo mysticus, înţeles ca un
semn citeţ în alfabetul infinit al misterului revelat.
Pe lângă speculaţiile teoretice, coerente, sagace,
captivante, pe lângă scriitura elegantă, poetică în
sine, pe lângă formula generoasă antropologică,
filosofică, hermeneutică, atingând uneori accente
oraculare, se desprinde şi o discretă poziţie de
moralitate culturală, prin apelul la resacralizare, la
întoarcerea la poezie. Situată în continuarea  sis-
temului blagian de filosofie a culturii, pe care îl
readuce astfel în actualitate, făcând focalizări şi
extinderi necesare la poetica europeană, cartea
este, cu siguranţă, una de primă referinţă.  

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

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