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Corespondenţă

MIHAI CIMPOI

Faţă în faţă cu Europa

Iarăşi ne încrucişăm spadele şi lăncile în jurul inte-
grării şi „ideii europene”. Devenită pentru noi, ro-
mânii, o himeră, o stea polară, un râvnit vârf lumi-

niscent al fiinţei. Nu contează în acest sens dacă, în dorinţa
noastră irezistibilă de a ne europeniza, apărem cu adevărat
caragialeşti, cum s-a întâmplat cu formele concrete de ma-
nifestare ale idealurilor constituţionale şi libertate după
1848. importă doar voinţa de europenizare, de coborâre efec-
tivă în istorie de pe planul eternităţii lâncede cu care ne-am
logodit de veacuri şi-am putea spune – azi – de milenii. Or,
o voinţă poate fi absolut în firea lucrurilor, după cum poate
fi, dacă ne gândim la Schopenhauer, oarbă, iraţională.

„Ideea europeană” e cuiul psihic bătut în fiinţa noastră,
e ceea ce ne agită timp de un secol şi jumătate şi bustul lui
Voltaire îl schimbăm pe cel al lui Hegel sau cu cel al lui
Platon şi Dante. (Prin această deschidere extraordinară, în
paranteză fie spus, ne deosebim – să zicem – de ruşi, care
au demolat bustul lui Voltaire, din teamă că vor fi devoraţi
de Europa, şi nu s-au mai gândit să-l restaureze).

„Ideea europeană”, absolut echivalentă cu ideea „univer-
salităţii” a electrizat Junimea, a fost axială în programul cul-
tural al Vieţii româneşti la începutul secolului nostru, iar
modelul german şi cel francez, ca modele – fireşte – ale
europenismului, i-au preocupat stăruitor pe toţi filosofii cul-
turii de la noi (pe Blaga şi Ralea îndeosebi), nelipsind în vir-
tutea latinităţii noastre nici cel italian şi latin, în genere.
Geroge Călinescu şi Mircea Eliade au demonstrat, astfel, că

spiritul românesc nu se acoperă în întregime prin una din
culturile de mai sus, şi că noi suntem aproape de Elada sen-
ină, ca şi de Roma „Eminamente barocă, grandioasă, pontif-
icală, severă”.

Resuscitarea „ideii europene” în zilele noastre este de
domeniul evidenţei, apărând ca rezultatul firesc al vrerii
româneşti de deschidere, de participare la istorie şi de
încadrare într-un sistem de valori care este al culturii şi civ-
ilizaţiei europene, singura care ne poate da blazonul noble-
ţei şi care ne poate asigura – prin însăşi această  încadrare
– universalitatea.

Întrebarea, fatală, permanentă, este cum ne integrăm,
acest spinos „cum” implicându-l şi pe dramaticul „cu ce”.

Prin acel „cultivons notre jardin” voltairian sau prin
ieşirea din grădina noastră, din cercul strâmt al culturii
noastre minore (şi nu importă dacă înţelegem noţiunea în
sensul obişnuit sau în sensul lui Blaga de „cultură tânără”)
în macrocentrul cultural european printr-o mişcare eurocen-
tripetă.

Cum poate păşi spiritul românesc, atât de familiarizat
cu planul eternităţii rânduitoare ideale de toate, pe planul
istoriei imediat, căci Europa ţi-o cere imperativ? Cum poate
să se situeze el pe acest axis europeus, care îi apare încă
drept un miraj?

Drumurile spre ceea ce Nietzsche numea „l’âme euro-
péene” par a fi, pentru spiritul românesc, în mod amăgitor,
uşor de străbătut. Mai mult decât atât: din moment ce sun-
tem în Europa, de ce ar trebui să le parcurgem, să ne
îndreptăm spre ea. Suntem români, deci suntem europeni.
Or, nu vorbim aici despre o situaţie pur geoculturală, ci
despre europenism ca universalitate şi atunci perspectivele
discuţiei se lămuresc.

(continuare în pagina 38)
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Tirania, tirania socială are, ca să zic aşa – şi
urmând mereu îndemnul nietzschean de a descoperi
valenţele răului! –, unele „prerogative”, unele „avan-
taje”, de fapt, tirania, opresiuna socială amplă, abso-
lută, insistentă, are „meritul” de a ne împinge până
la limitele noastre, uneori şi dincolo de ele. E un
moment, un ceas, un an, un deceniu amar de adevăr
asupra lumii, a celorlalţi şi a noastră; De profundis,
clamavi, at te, Domine!, striga genialul, răsfăţatul
saloanelor engleze, omul cu înzecite calităţi şi
inimaginabile forţe de seducuţie, Oscar Wilde, în
clipa, în ceasul când aceleaşi saloane, aceleaşi elite,
ce-i stătuseră la picioare, s-au întors împotrivă-i şi nu
au ezitat să-l târască prin toate bolgiile infernului
uman şi social, sfărâmându-l. Atunci, omul şi autorul
a atins cu adevărat „ultima realitate”, cea a propriu-
lui său eu, după ce a contemplat, aiurit, ceea ce se
ascundea în spatele atâtor măşti zâmbitoare şi
mieroase. A fost, ca să zic aşa, îmbrâncit în nenoro-
cirea cea mai afundă, mai brutală, dar i-a fost
dat să întrezărească şi „cealaltă parte a lucru-
rilor”, mai bine zis: să întrevadă acea realitate
care se ascunde în dosul realităţii!

Mai sus, sau în altă parte, am istorisit, pe
scurt, un episod din viaţa familiei mele, prin
anii ’46, când încă se mai putea fugi prin
graniţa de Vest a României; părinţii mei pregă-
tiseră totul pentru a ne evada din infernul care
se pregătea, cu deosebire unui preot greco-
catolic, cum era tatăl meu, care, de altfel, era şi
aşteptat peste ocean în oraşul Detroit, S.U.A.,
în parohia ardelenilor de acolo, emigraţi în
masă după primul război. Cu câteva ore înainte
de a fugi, noi, cei patru, Tata, Mama şi noi, cei
doi fraţi, care aveam atunci opt şi doisprezece
ani, Tatăl meu s-a răzgândit, la influenţa (feri-
cită, nefericită?!...) unui frate al său mai mare
şi eu am devenit scriitor român, după ce am tre-
cut prin nu puţine bolgii ale infernului
„proaspăt” comunist, infern care, pentru adoles-
centul care eram, a început la vârsta de şais-
prezece ani, când am fost exclus din toate
şcolile deoarece eram „fiu de duşman de
clasă”. Ei bine, nu e greu de imaginat de
câte ori, mai ales în momente de restrişte,
de grave eşecuri sociale, nu am „regretat”
schimbarea de opinie a genitorelui meu,
„ne-hotărîre” pe care Mama mea, fie iertată,
a deplâns-o amar până în ultimii ei ani din
lunga şi extrordinara ei viaţă.

Da, cu siguranţă, aş fi fost scutit de
multe suferinţe sociale, de multe lupte cu
morile de vânt – id est, cu o liotă de activişti
stupizi şi răuvoitori din „câmpul culturii”,
dar şi cu atâţia alţii, pedagogi, vecini, cole-
gi, falşi prieteni, false iubite, pe scurt: debu-
tul meu în carieră s-ar fi făcut altfel, firesc,
armonios şi eul meu, împovărat de spaimele
şi fiorii inspiraţiei şi ale marilor teme nu ar
mai fi trebuit să care şi piatra grea, sufocan-
tă adeseori, a „originii blestemate”, acel
„miros inconfundabil” al „victimei” pe care
duşmanii mei, cei care ajunseseră la putere
– la o putere nemaipomenită, inumană! –
peste noapte, împinşi şi sprijiniţi, atunci, în
anii lungi ai stalinismului, de forţele
străine, duşmane naţiunii şi tradiţiei, valo-
rilor noastre! – o denişau fără greş deoa-
rece, da, e adevărat, noi, „victimele sociale”
prindem iute un miros inconfundabil, aşa
precum, se ştie, în medievalitate, cetele de
leproşi când se aventurau în afara ghetoului
lor strict şi marginal trebuiau să anunţe
prin suntele unui clopot înaintarea lor, aver-
tizându-i pe oameni să se retragă şi să se
ascundă.

Da, e adevărat, am regretat adeseori,
„ca un copil” schimbarea hotărârii Tatălui
meu, în multe şi grele momente ale individu-
lui şi autorului care visam şi mă pregăteam
să fiu, dar... în ceasurile de calm, de contem-
plare bărbătească, gravă, responsabilă,
asupra destinului meu, a trebuit – şi trebuie! – să
recunosc că Zeii nu au „greşit” în nici un fel „pără-
sindu-mi” familia şi pe mine însumi în „lagărul
comunist”, loc, de fapt, al unor multiple încercări şi
obstacole, la marginea existenţei uneori, încât întrea-
ga evoluţie a puberului, a adolescentului şi apoi a
tânărului care am fost poate foarte bine semăna cu
unul din acele basme în care eroul e pus să treacă şi
să suporte tot felul de încercări care trebuie să-i cer-
tifice, până la urmă, calitatea sa de erou. Sau... de
zeu!

Da, am scris bine şi hotârît – de zeu! Dar oare
nu s-au „învestit” cu calităţi comparabile cu cele ale
zeilor acei condamnaţi în pripă la ani mulţi – nu de
închisoare, ci de infern – puşcăriile staliniste de la
Sighet, Aiud sau Piteşti nu aveau nimic în comun cu
ceea ce lumea înţelege îndeobşte prin „univers
carceral”! –, acei eroi sau sfinţi, precum nu puţini

dintre marii noştri clerici sau politicieni sau uma-
nişti care, după primele confuzii şi spaime atroce în
faţa terorii absurde, brutale, ce nu semăna cu nimic
din ceea ce se cunoştea în materie de vină şi pedeap-
să, au avut formidabila putere şi tenacitate de a se
„întoarce la sine şi asupră-şi”, de a descoperi, ca o
formă a revelaţiei, nu numai creştine, acea „realitate
care se află în spatele sau sub ceea ce numim reali-
tate!”, umanitatea care „ne căptuşeşte” ca o pânză
diafană şi nevăzută, acel „alt trup ce se ascunde în
trupul nostru vizibil” şi pe care, în viaţa de zic cu zi

nici nu-l bănuim şi care tresare şi se arată, ieşind
din apele sale adânci şi secrete doar la marile izbi-
turi, la marile surprize ale existenţei, pozitive sau
nu. Acel eu necunoscut pe care-l purtăm cu noi, pe
care-l negăm şi calomniem nu o dată, acel eu spiri-
tual şi diafan, e drept, dar, în realitate, adevăratul
schelet a ceea ce suntem şi, mai ales, a ceea ce ar
trebui să fim, a ceea ce visăm să fim!

Da, eu însumi aş fi ajuns cu siguranţă scriitor
pe câmpiile libere şi seducătoare ale noului, tânăru-
lui şi mândrului continent cultural nord-american,
scriitor, romancier cu siguranţă, deoarece îmi dore-
am intens şi tenace acest lucru, dar... ce fel de scri-
itor? Care ar fi fost sursele mele literare, experienţa
umană, experienţa oamenilor şi multipla experienţă
a durerii, a înfrângerilor şi a multiplelor trădări, a
multiplelor mele slăbiciuni interne, a atâtor ezitări şi

trădări proprii faţă de idealul meu din adolescen-
ţă?!... Deoarece, într-o carieră, într-o vocaţie atât de
grea, de „imposibilă” cum e cea a unui adevărat cre-
ator, propriile slăbiciuni şi trădări le întrec cu mult
pe cele ale momentelor de calm şi victorie, acele
momente în care „flacăra idealistă” a adolescentului
se re-aprinde cu aceiaşi intensitate şi curăţenie!

Nimic nu m-a „îngrozit”, nu m-a „neliniştit” mai
tare în viaţă decât o reuşită „de-a doua mână”, o vic-
torie ce „imită”, cu perfidie aproape, o reală victorie,
un real succes, o valoare secundă ce se ascunde cu
o insolenţă liniştită în faldurile şi în aparenţele unei
reale, mari, scânteietoare valori? !... Nu rareori, în
câmpul artelor şi al cercetării ştiinţifice impostura ia
şi astfel de paradoxale aparenţe, nu puţini creatori
şi cercetători, sărbătoriţi peste tot, se ascund, une-
ori fără s-o bănuiască ei înşişi, dar cu cu un calm ce
imită bine insolenţa şi cinismul, în odăjdiile celui
care crează cu adevărat, zeu al lumii şi al spiritului. 

Oare... lărgind, poate, în mod oarecum ne-
permis lucrurile, comparând ceea ce cu greu – şi
nu totdeauna! – poate fi comparat, oare... nu ace-
laşi lucru s-a întâmplat comunităţii noastre
naţionale, de sânge, limbă, teriroriu şi istorie?!
Sau vecinilor noştri depărtaţi, e drept,
Germanilor, deoarece, pentru a înţelege – a
înţelege înseamnă, cred eu, a trăi! – trebuie să
comparăm, să punem alături, într-un fel sau al-
tul, câştigând abea astfel simţul proporţilor, acel
gen proxim al logicii. Da, după al doilea război,
ne-am fi dorit cu toţii, părinţii şi bunicii noştri,
o revenire „la normal”, adică la viaţa şi normele
ei ante-belice, cu atât mai mult cu cât eram o
naţiune „insuportabil” de tânără, în sensul struc-
turării ei pentru întâia oară în istorie într-un stat
larg şi amplu, re-dându-ne definitiv încrederea în
noi, în legitimitatea noastră istorică şi, mai ales,
dăruindu-ne poate cel mai preţios dar al exis-
tenţei sociale, după existenţa fizică propriu-zisă
– demnitatea! De om şi de Român!

N-a fost să fie, însă, şi, din fundul carcerelor
igrasioase şi înăbuşitoare, nu puţini „părinţi
ai naţiunii” au clamat nedreptatea şi oroa-
rea istoriei, ca şi nu puţini ofiţeri şi ţărani
risipiţi printre stâncile şi în pădurile anilor
cincizeci, curajoşi şi „nebuni”, trădaţi de
vreo iudă sau epuizaţi, căzând sub focul
mitralierelor „noilor miliţii populare”! Şi
astfel, împreună, cu mic şi mare, de la
vlădică la opincă, copii, femei şi bătrâni,
adulţi buimăciţi de această nouă şi teribilă
„năvălire”, am intrat încă o dată pe culoa-
rele negre ale destinului şi ale istoriei noas-
tre milenare de parcă vreun zeu inamic ar fi
vrut să ne piardă sau, mai ştii, un alt zeu,
ascuns şi binevoitor – aspru şi neânduplecat
în bunătatea sa, cum sunt unii zei majori! –
ar fi vrut să ne supună acestei teribile încer-
cări de „falsă normalitate”, de „ispita pier-
derii fiinţei şi credinţei noastre vechi, zidi-
toare, istorice”, de „încercare dură a calită-
ţilor şi virtuţilor cu care ne împăunam nu
rareori în cărţile noastre de istorie cu care-
i creştem pe cei nevârstnici, copiii şi
vlăstarele noastre iubite”! Dar... există oare
în istorie acest „animism”, această încre-
dinţare a destinului, individual sau colectiv,
unei puteri ce stă deasupra noastră? Mai
putem noi oare avea acces la zeii noştri
vechi, cei ai neamului sau ai fiinţei noastre
rezistente pe aceste fermecătoare şi bogate
meleaguri, mai avem noi oare puterea de a
crede în ei?! De a-i chema în ajutor în
momente de reală, mare, cumpănă, de a-i
„întreba” când nu mai pricepem nimic din
tot ce ne înconjoară şi se năpusteşte asupră-
ne, când nimic din ce ni se întâmplă, nouă,
copiilor, bătrânilor şi femeilor noastre, nu
mai seamănă cu ce ştim, cu ce am învăţat!?

Dar acum, la aproape două decenii de
la ieşirea definitivă din acest real coşmar
social şi istoric, trebuie, cum o spuneam, să

ne adunăm curajul încă o dată şi puterea de judecată
calmă, obiectivă, sine ira et studio, cum zice latinul,
pentru a ne lua din istorie nu numai partea de sufer-
inţă, jale, disperare şi umilinţă, dar şi pe cea care, e
drept, viaţa, viaţa socială ca şi istoria o ţin, parcă cu
părtinire, în braţe, cu avariţie – ceea ce e dreptul
nostru –, ca şi partea de suferinţă, neagră, partea de
învăţătură, de „limpezime a ochilor minţii”, de reve-
laţie a realelor noastre calităţi de fiinţe şi de
cetăţeni, acea „parte” care a făcut din naţiunile
„mici” – mari şi pilduitoare, eroice, naţiuni ale lu-
mii, precum Grecii sau Latinii, acel trib din jurul
micii aşezări de pe colinele din jurul Tibrului care au
cucerit şi stăpânit aproape o mie de ani lumea cunos-
cută atunci!

fragment

NICOLAE BREBAN

Tirania socialã

Janina şi Ion Ianoşi, Nicolae Breban. 
Parthenonul. Atena
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FLORINA ILIS
Cruciade şi nori coloraţi

„Florina Ilis, autoarea romanului Cruciada copi-
ilor, este singura scriitoare prezentă în Top 100 femei de
succes editat de revista Capital în 2006”. Iată un anunţ
mai puţin obişnuit şi care, la noi, nu-ţi face viaţa mai
uşoară. Însă, una dintre cele mai apreciate prozatoare ale
momentului (vezi premiile care i s-au acordat unul după
altul, într-un soi de transă a juriilor literare, incapabile să
iasă din mirare), Florina Ilis îşi păstrează discreţia şi-şi
vede înainte de scris. Cărţile sale – Haiku şi caligrame
(2000; în colaborare cu Rodica Frenţiu), Coborârea de pe
cruce (2001; 2006), Chemarea lui Matei (2002), Cruciada
copiilor (2005), Cinci nori coloraţi pe cerul de răsărit
(2006), Lecţia de aritmetică. Teatru (2006), dar şi eseul
foarte documentat despre Fenomenul science fiction în cul-
tura postmodernă. Ficţiunea cyberpunk (2005) – descriu,
desigur, cum s-a spus, un talent nativ remarcabil, dar şi o
conştiinţă de sine extrem de lucidă şi nicidecum dispusă
la amăgiri. Am urmărit-o de la început cu interes, chiar
dacă s-a întâmplat să nu scriu despre ea. Detaliile lec-
turilor mele succesive s-au pierdut între timp, rămânând
să schiţez aici un crochiu întârziat.

În scrisul Florinei Ilis e vorba, în cele din urmă,
despre oscilaţia bogată şi atent supravegheată între „o vi-
ziune raţională a lumii, construită pe o dominantă funda-
mental logică”, lipsită de memorie afectivă şi întemeiată
pe memoria trează, şi una „complet lipsită de raţiune, a
cărei dominantă se bazează înainte de toate pe naraţiune,
pe o poveste în Ţara Minunilor” care, pentru a funcţiona,
„trebuie să fie crezută şi asumată.” Am decupat cele de
mai sus din eseul amintit. Tot acolo se vorbeşte şi despre
însemnătatea perspectivei, izvor al adevărurilor mereu
parţiale, şi despre efortul necesar pentru a identifica
rezultanta unor „mişcări” (aparent) divergente. Pro-
zatoarea ştie prea bine că aşa stau lucrurile nu doar
în cyberpunk. În Cruciada copiilor, de pildă, cheia
poate fi descifrată din primele rânduri: „Atenţie la
linia trei! Vă rugăm feriţi linia trei”. Primele două
linii respectă posaca dicotomie tradiţională. „Linia a
treia”, citită liber, e soluţia de mijloc şi de profun-
zime, gata să amestece culorile şi să violenteze legile
„tradiţionale”. Fiindcă acolo, între extreme, între alb
şi negru, între bine şi rău, se petrec adevăratele
întâmplări omeneşti cu exuberanta lor diaprură de
griuri. Cum ar spune Umberto Eco, „fiinţa coincide
cu caleidoscopul de adevăruri pe care le formulăm
încercând s-o numim”. Jocul de oglinzi al numirilor/
privirilor – succesive în text şi simultane în viaţă –
e decodat cu aplecări camilpetresciene. Fundalul
cathoptric e sugerat de la început. Cea mai haotică
textură umană conţine un desen ascuns care aşteap-
tă să fie descoperit şi, eventual, asumat: „În aerul
fierbinte de vară, rapidul de Bucureşti, anunţat la
megafon cu câteva minute înaintea acceleratului special,
se forma cu încetineală pe linia doi, Pavel urmărindu-l
lung cu privirea, întorcându-se apoi absent spre agitaţia
din gară provocată de sosirea celor două trenuri, Unui
observator imobil mişcarea browniană a călătorilor i-ar
părea haotică şi, aparent, lipsită de sens, aşa cum, fără
rost, aceluiaşi ochi exterior, i s-ar părea până şi nebunia
particulelor din primele minute ale universului, când
obiectivele primordiale ale materiei sau, conform concepţi-
ilor religioase, intenţiile de creaţie divine nu exprimau
existenţa vreunui plan raţional sau, după caz, dumneze-
iesc, dar, pe măsură ce privirea, dezinteresându-se de dis-
tanţele neprevăzute de etalonul vizual uman, reuşeşte să
se adapteze examinării unor stări izolate din marele tot,
decupând din realitate porţiuni a căror percepţie poate fi
reglată, asemeni unui aparat de filmat, în funcţie de ori-
zontul de cunoaştere al simţurilor umane, tabloul rea-
lităţii dobândeşte, în ordinea imediată a sistemului de
coordonate spaţiale şi temporale în care s-ar situa obser-
vatorul atent, sens şi consistenţă, oferindu-se cu simpli-
tate elementară simţurilor şi conştiinţei”. Minut după
minut („acel minutar lung şi uşor zvâcnit”, zvâcnetul tri-
miţând şi la o misterioasă autonomie a timpului care tre-
ce deodată pentru toţi şi altfel pentru fiecare), personajele
îşi fac intrarea pe „peronul epic” şi în decorul perioadelor
încatenate abil. Destine deja întreţesute prin urzeli neaş-
teptate de cuvinte se perindă în haotica şi atent controla-
ta auctorial mişcare browniană. Perspectiva se obţine din
jocul ocheanului, mereu „întors”, fie prinzând în cadru un
detaliu, fie lărgind neaşteptat perspectiva, panoramând cu
o extraordinară capacitate de cuprindere. Privitorul e me-
reu altul, textul însuşi fiind, cumva, tot mai conştient de
faptul că „trece din mână în mână”, stilul indirect liber
sugerând hora singurătăţilor ce urmează a juca aceeaşi
piesă – o vreme în aparteuri, apoi într-un „împreună” ga-
ta să scoată la iveală conflicte aţipite ori tăcute. Mlă-
dierea frazei e remarcabilă. Comunitatea ad-hoc a călăto-
rilor conturează încet o lume nouă, decupată pe fundalul
celei vechi, rămasă aparent în urmă, dar revenind peri-
odic să tulbure desenul. Căldura mare se adaugă ingredi-
entelor deja convocate să dospească povestea. Între exis-
tenţele mobilizate de autoare să-i populeze ficţiunea se
întâmplă tot mai multe atingeri, tot mai neaşteptate inter-
ferenţe, chiar dacă păstrate în continuare în umbră.
Cititorul are privilegiul de a le identifica pe toate, călăuzit
de prozatoare: „Ignorând temporalitatea timpului, dar
ţinând atent sub control cadranul ceasului său de mână,
ceferistul de linie întinse mecanicului de la rapidul de
Bucureşti parcursul orar obişnuit, era paisprezece două-
zeci şi şase de minute! mai erau treizeci de secunde până
să ridice mâna dreaptă cu indicatorul de semnalizare ca
să dea drumul trenului, treizeci de secunde în care îţi iei
rămas bun de la întreaga ta viaţă, gândi femeia în com-
pleul de culoarea untului din vagonul cinci al rapidului, În

sfârşit, îşi spuse, alături, Pavel, când simţi dedesubt
vibraţia mecanică a roţilor de tren, şi braţului drept ridi-
cat al ceferistului îi răspunseră deopotrivă fluierul şefului
de tren şi, peste zumzăiala generală din gară, şuieratul
lung şi viguros al locomotivei, Calman! mai strigă Ciungu
din uşa vagonului de clasa întâi al rapidului care se depăr-
ta încet plutind parcă deasupra unui nor de aburi, Ne
vedem în Bucureşti, îi răspunse, nemişcat între liniile doi
şi trei, Calman, şi se uită liniştit la roţile masive, an-
grenate în mers de braţul de fier care le lega între ele,
punând ritmic vagoanele în mişcare, apoi îşi aminti brusc
cum odată, prin călătoriile sale cu trenul, opriseră din
cauza unei turme de oi care intrase pe linia ferată, roţile
agăţând câteva oi, zdrobindu-le, Calman coborâse curios
să vadă, şi-i trecu pentru o clipă prin minte acea imagine
a roţilor de fier încâlcite în bucăţi de blană de oaie şi
mânjite de sânge, apoi ridică din umeri şi se scotoci prin
buzunare, mai avea timp de o ţigară până la plecarea
acceleratului, chipul luminându-i-se imperceptibil de o bu-
curie stranie la gândul că va călători cu ei, cu copiii! chi-
pul doamnei Cristea, mama lui Octavian, se îmbujorase

uşor lângă tatăl Alinei, aşteptau amândoi, ca doi părinţi
ce erau, confirmarea dirigintei că totul era în regulă cu
copiii, că îşi găsiseră locurile şi că se instalaseră bine şi,
totuşi, cei doi, dincolo de calitatea socială indubitabilă ca-
re îi pusese unul lângă altul, mamă a unui băiat şi tată al
unei fetiţe, femeie măritată şi bărbat divorţat, se recu-
noscuseră cu uimire pentru o fracţiune de secundă în
ochi, femeie şi bărbat”

„Configuraţiile teritoriilor psihice omeneşti” de-
senează imperceptibil, dar sigur, o hartă pe care cartogra-
fii o ignoră. O hartă în trei dimensiuni, ca benzile lui Moe-
bius desenate de Escher. „Eu consider – spune Florina
Ilis într-un interviu – că realitatea nu este niciodată
biplană, astfel spus nu se manifestă într-o dimensiune cu
coordonate fixe cu care, din când în când, să se inter-
secteze ceva care să funcţioneze ca un fel de destin per-
sonal sau colectiv şi, care, în raport cu acestea, să-i
imprime alte direcţii decât cele iniţiale. Realitatea func-
ţionează în ritmul aproape imposibil de descris al unor
procese concomitente şi imprevizibile care au loc şi care
determină, uneori arbitrar şi echivoc, firul evenimentelor.
În Cruciada copiilor am încercat să dezvălui puţin din
mecanismele prin care realitatea îşi creează propria reţea
de posibilităţi prin care ar putea să se fixeze într-o anumi-
tă istorie, şi nu în alta, a unor evenimente mai mult sau
mai puţin importante, mai mult sau mai puţin mărunte,
care determină, apoi, imperceptibil şi invariabil, cursul
lumii. Trecerea de la o scenă la alta se petrece în cel puţin
trei planuri distincte: gramatical (la un nivel sintactic sau
chiar lexical), apoi simbolic şi, în sfârşit, ficţional, printr-
un joc de intersectare a planurilor aparent paralele ale
povestirii.” E vorba aici de un ochi exersat să vadă dinco-
lo de aparenţe, dar mai ales de forţă. Aceasta e calitatea
esenţială a Florinei Ilis. E o prozatoare puternică, în stare
să stăpânească vastele lumi stârnite scriptural, să tragă
infinite sfori romaneşti, să lase să se vadă ici-colo urzeala,
dar să păstreze tot farmecul indicibil al ficţiunii de bună
calitate. 

„Bucuria mută a evadării dintr-o ordine” e cea
care poate promite adevăratele schimbări. „Când mă gân-
desc la ideea de mântuire, spune în acelaşi interviu, mă
gândesc la orice tip de schimbare a omului, o schimbare
care, în plan profund, să conducă la o evoluţie a gândirii,
a mentalităţii sau chiar a sentimentelor omeneşti, care, de
atâtea ori, sunt puternic încremenite în vechi pre-
judecăţi.” Apelul la perspectiva inocentă poate trimite la
Golding, desigur, dar nu în mod necesar. Această privire
inocentă ţine de „împăratul e gol”. Copilăria e locul din
care se poate spune totul despre om, încă o dată, cu sen-
timentul unor mari, repetate, uimitoare descoperiri. Nu
altfel se întâmplă, în registre diferite şi cu, aparent, alte
ţinte în O lume fără mine, romanul Marianei Vartic, în
Popescu E. Napoleon, trilogia romanescă a lui Ştefan
Goanţă, în Fetiţa care iubea prea mult chibriturile a lui

Gaétan Soucy, în Pobby şi Dingan, al lui Ben Rice. Ca
orice scriitor adevărat, Florina Ilis nu e singură, ci unică.

Acelaşi joc al perspectivelor multiple, acelaşi
canon textual şi epic, în Cinci nori coloraţi pe cerul de
răsărit. Un excelent roman al oglinzilor paralele care
ştie că „numai cubul imaginat are şase feţe” (J.P.
Sartre, L’immaginaire). Ca în Patul lui Procust, să zi-
cem, sunt alăturate, într-un efort remarcabil de simul-
taneizare, cel puţin patru perspective de câte trei feţe
în aşa fel încât rezultanta să fie un tulburător „cub cu
şase feţe” real. Robotul adaugă la dosar depoziţia pi-
cantă a realităţii virtuale. Aşadar, Darie, Lili, Kiyomi,
Ken, plus robotul Qrin spun cinci poveşti despre una
şi aceeaşi întâmplare niponă. Locul nu e nicidecum in-
diferent, Japonia e una dintre casele onirice ale proza-
toarei, dar interpretările succesive conotează ameţitor
firul principal al acţiunii până la simularea legăturilor
infinite şi nestatornice dintre lucruri. Foarte bine
scris, romanul se citeşte dintr-o răsuflare. Mi-a venit
în minte Stéphane Audeguy şi splendida sa Teorie a

norilor – aceeaşi densitate a trimiterilor existenţiale în
economia strictă a unui mini-roman.  

Volumul de teatru Lecţia de aritmetică mai ada-
ugă o linie portretului dens al tinerei scriitoare. Alături
de Saramago (de care se apropie, de altminteri, prin plas-
ticitatea bogată a vocilor îmblânzite în chenarul unei po-
veşti şi prin răsucirea pe degete destinale a cuvintelor),
pare să ştie că „omul e propriul său labirint” şi să se în-
trebe: „părând viaţă e chiar viaţă umbra aceasta arbores-
centă pe care o proiectăm pe pământ?” În Autoportretul,
piesă din volumul de teatru mai sus amintit, lucrurile dau
la iveală capacitatea de a vorbi („ah, lucrurile cum vor-
besc!”). Obiectele-fiinţă se insinuează în confruntarea ar-
tistului cu sine însuşi. În căutarea artei „adevărate”, aces-
ta ajunge la perfecţiunea tablourilor imaginare şi învaţă
că Ţara minunilor trebuie crezută şi asumată. 

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.

Salonic. Bulevardul Aristotel
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Adescoperi în roman „una din cele mai
umede regiuni ale literaturii – un platou
irigat de sute de râuleţe, degenerând une-

ori într-o adevărată mlaştină” – înseamnă a adopta
un punct de vedere cum nu se poate mai britanic. Şi
aceasta nu numai pentru că ploile abundă peste
gazonul insular, ci pentru că numai un englez, şi
încă un romancier englez, poate avea o umoare atât
de „apoasă” atunci când consideră peisajul aparent
construit în piatră sau aramă nepieritoare, al roman-
ului.

În prelecţiunile Clark ţinute la Cambridge –
universitatea la care studiase –, E. M. Forster denu-
meşte, nu fără ironie, spaţiul romanesc drept un
„ţinut spongios” străjuit de două lanţuri muntoase –
Poezia şi Istoria – şi de Marea cea mare. Ca un
burete avid de lichide, romanul absoarbe tot ce curge
prin preajmă-i: realităţi fluidizate, afecte lichefiate,
imagini vaporoase. Dar să nu abuzăm de aceste
metafore acvatice la care ne îndeamnă acest scriitor,
căruia un publicist american i-a schiţat un portret
nu lipsit de umor: „Foarte britanic. Osos şi
colţuros, cu mâini prinse în ţâţâni, prea în faţă şi
legănate ca un pendul. Ochi foarte şterşi, zeflemi-
tori şi la pândă. Arătând îndeobşte ca un bâtlan
fără ocupaţie, inteligent şi zburlit.” Bâtlanul aces-
ta britanic este foarte bun observator. Ocheşte
cele mai mici amănunte – vietăţi ori unde ale
bălţii – din jurul său. Veche tradiţie empiristă,
simţurile veghează deştepte şi raţiunea se încrede
în ele. La Cambridge, încrederea aceasta se legit-
imează filosofic şi, puţină bunăvoinţă să ai, dacă
devii biolog ori romancier este totuna, vei fi un
onest observator al realului.

Aşa s-a întâmplat şi cu E. M. Forster. La zes-
trea sa naturală, sporită prin antrenamente, s-a
adăugat mai târziu contactul fecund cu un grup
de amici înclinaţi spre urmărirea realităţii feno-
menale – economişti, naturalişti, sociologi –, acel
strălucit Bloomsbury Group în centrul căruia, în
anii dinaintea primului război mondial, strălucea
Virginia Woolf. Acesta va remarca, mai târziu,
într-un eseu închinat romanelor prietenului său E.
M. Forster, că, în acestea un istoric sociolog va
putea găsi o mare masă de informaţii, de referiri
la diverse obiecte, stări de lucruri, fapte sociale ş.
a. m. d. Bicicleta şi automobilul apar în romanele
sale înainte ca ele să fi fost canonizate din punct
de vedere literar. În 1905, ni se spune, tânăra
Lilia învaţă să meargă pe bicicletă, coboară
duminică seara pe High Street şi cade la cotitura
din faţa bisericii. Toate acestea sunt fapte, şi încă
simptomatice, căci Forster mai păstrează pre-
tenţia naturalistă de a stabili diagnostice sociale.

Bâtlanul britanic este, însă, un ins sensibil
nu numai la ceea ce se oferă simţurilor sale, avid
deschise sub înfăţişarea zburlit-posacă, ci şi un con-
tempaltiv al celor ce se ascund dincolo de pojghiţa
lucrurilor şi pielea făpturilor. Dincolo de acestea nu
sunt pitite, pentru el, ca şi pentru unii contemporani
ai săi, enigmaticele resorturi ale psihologiei, ci bănu-
itele voluptăţi ale unei tainice frumuseţi. Este ciudat
cum englezii aceştia atât de respectuoşi cu simţurile
lor, atât de ahtiaţi după o transcendenţă estetică,
după frumosul ideal. Walter Pater, Ruskin ori Wilde,
fervenţi ori ironici, prerafaeliţi ori esteţi fin-de-siè-
cle, victorieni pudibonzi ori non-conformişti clam-
oroşi, cu toţii sunt şi rămân nişte adoratori secreţi
ori declaraţi ai Frumosului.

Astfel, E. M. Forster, care se urmăreşte pe sine
cu un ochi ironic, sub ipostaza fictivă a unui vicar
(în nuvela Prietenul vicarului), urcând în tovărăşia
soacrei, a nevestei sale Emily şi a unui prieten al

acesteia pe un deal calcaros, încununat
cu un făget din centrul Angliei, va veda
dincolo de cele din jurul său, de toate
cele necesare unui ceai la iabră verde...
un faun. Un faun care a venit, proba-
bil, odată cu legionarii romani, dar pe
care aceştia, bucuroşi că au fost reche-
maţi în patrie, l-au uitat. Un faun care
„nu reprezintă ceva deosebit de clasic”,
dar care, cu trupul său înalt şi păgân,
semnifică o tainică dar nu mai puţin
agresivă frumuseţe. Faunul eliberează frumuseţea fe-
ricitoare din natură şi din om.

Forster credea, cum spunea prietena sa Virgi-
nia Woolf: „în realitatea suburbiei şi în realitatea
sufletului”, în natura solidă şi în frumuseţea abu-
roasă ca şi chipul evanescent al unui faun dar vig-
uros, de o vigoare a sa proprie. Este în acest scriitor
observatorul de la Cambridge, dar şi faunul adorator
al unei păgâne frumuseţi gustate sub tegmine fagi.

Nu spunea el că trebuie să alcătuim „podul de cur-
cubeu care să unească, în noi, ceea ce e prozaic cu
ceea ce e pătimaş. Fără de el, suntem doar fărâme
fără de rost, pe jumătate monahi, pe jumătate
fiare”? Monahul şi fiara domină pe rând sufletul
artistului. Acesta e când plin de scrupule morale,
predicator, atent să nu-şi nedreptăţească făpturile,
respectuos cu ele şi cu sine, când săltăreţ în umorile,
sale sălbatic şi jucăuş. El preţuieşte valorile şi îşi
arată preţuirea pentru ele, dar nu pregetă să declare,
într-una din conferinţele adunate în volumul Aspecte
ale romanului că: „Romanul care vrea să exprime
numai valorile devine ininteligibil şi în consecinţă
fără valoare”.

Cu atât mai mult nuvela. Se pare că E.M. Fors-

ter şi-a luat, în povestirile sale, mai multe libertăţi
decât în romane. Dacă în acestea – Acolo unde
îngerii se tem să păşească, Călătoria cea mai lungă,
Howards End sau O călătorie în India – el îmbină
cu oarecare dificultate diversele planuri ale obser-
vaţiei şi imaginarului, dacă el nu izbuteşte întru
totul să-şi satureze romanele de umanitate (precum
îşi propune) să le dea o calitate intens umană, aceas-
ta e pentru că personajele îi scapă din mână, îi fug
fără ca prin aceasta să devină independente. În

schimb, în nuvelele sale, degajat de datoria pe care
şi-a asumat-o în romane de a construi vaste edi-
ficii simbolice, el reuşeşte pe alocuri să atingă
adâncimi râvnite, să aureoleze obiecte sau fiinţe
cu lumina acelei frumuseţi pe care – în candoarea
sa estetizantă – o credea suprafirească.

Da, este o vrajă, cum recunoştea Virginia
Woolf, în toate aceste povestiri (adunate în volu-
mul Omnibus spre cer din care s-a alcătuit volumul
Clipa cea veşnică. O vrajă care nu purcede însă
numai din întâlnirea prozaicului cu poeticul, ori
numai din transfigurarea fantastică a cotidianului,
din faptul că omnibusul pleacă spre cer, că faunul
apare într-o pădure de fag din Anglia, lângă un
vicar, că bătrânul domn Lucas scapă de moartea
la care obscur jinduia, pe care o simţea pe-aproa-
pe, în preajma unui uriaş copac scorburos prin
care susura un izvor. Povestirea aceasta din urmă,
Pe drumul spre Colona, este, poate, cea mai pro-
fund semnificativă între nuvelele lui Forster. Un
englez bătrân, turist pe meleagurile eline, un om
sfârşit, care avea în comun cu Oedip doar faptul
„că începea să îmbătrânească” (dar nu este, oare,
bătrâneţea vârsta examenului din urmă şi a
împăcării?), aşadar bătrânul domn Lucas se află
„pe drumul spre Colona”. Pentru el, Grecia era ca
şi Anglia: „un om îmbătrânea şi nu avea nici o
importanţă dacă acest om privea Tamisa sau
Euratos-ul”. Dar vagi impulsuri îl străbat, vădind
o viaţă nouă: simte ciudata dorinţă de a muri lup-
tând. Într-un colţ obscur al Greciei, lângă un han,
vede un enorm platan găunos, al cărui miez fus-
ese ars pentru mangal, dar care mai avea o parte
vie şi din aceasta „ţâşnea un izvor năvalnic, care-
i acoperea scoarţa cu ferigă şi muşchi şi, tăind
poteca folosită de cătâri, dădea naştere, dincolo de

ea, unor păşuni bogate”. Nu ştiu dacă există undeva
un asemenea platan (e suficient dealtfel că există în
povestirea lui Forster) dar un asemenea sfânt copac
merită fervoarea cultică a trecătorilor. Bătrânul
domn din Anglia simte lângă el şi pătrunzând în el
o pace stranie. „Ochii i se închiseră şi resimţi o ciu-
dată şi paşnică senzaţie de mişcare – senzaţia care
cuprinde pe un înotător care, după o luptă grea cu
marea dezlănţuită, îşi dă seama totuşi că fluxul îl va
duce spre ţelul său.” Dar ai săi nu-l lasă pe domnul
Lucas să înnopteze în hanul de lângă platan. Mai
târziu va afla că în acea noapte copacul s-a prăbuşit
peste locandă strivindu-i pe toţi cei ce se aflau acolo.
Ceea ce ne seduce în povestirile lui E. M. Forster nu
este „filosofia” lor, ci farmecul simplu al povestirii.

fragment

Nicolae Balotă
Foto: Aura Christi

NICOLAE BALOTĂ

POVESTIRILE LUI E.M. FORSTER

Salonic
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Textul dedicat de prof. Ionel Necula lui
Ion Petrovici (Editura Ideea Europeană,
2006), pare unora un veritabil puzzle,

iar altora desigur o adevărată operă deschisă. „Di-
orama izvodirilor” cu aparenţă de stil post-modern
contrastează cu personalitatea celui monografiat,
însă numai astfel prof. Ion Petrovici poate fi
prezentat viu, activ şi interesat de multiple valori,
dar oarecum dezinteresat de vicisitudinile vieţii,
îndeosebi la sfîrşit. Aparenţa de puzzle, care se
cere întregit mereu, sau de operă deschisă, ce
poate fi citită cu începere de oriunde în cuprins,
se datorează intenţiei autorului de a
reda multiplele compartimente ale activ-
ităţii lui I.Petrovici: logician şi metafi-
zician, profesor universitar şi academi-
cian, scriitor şi om politic („dregător”),
îndeosebi ministru al învăţământului sau
al culturii naţionale… Spicuim din
cuprins: Sursele ce ne-au parazitat viaţa
şi Informatorii, Cronicar al filosofiei
româneşti, Epistemologia neantului,
Cultura şi civilizaţia se complinesc, Fun-
cţia educativă a filosofiei, Emanciparea
culturii româneşti sub dispecerat filosof-
ic, Memorii cenzurate şi Corespondenţa
cu Pamfil Şeicaru…

Deşi e greu să adăugim lista „re-
perelor hermeneutice” putem face un
artificiu, apelând la Dicţionarul enciclo-
pedic ( vol. V, 2004), care subliniază că
„preocupările sale filosofice sunt legate
de nevoile pedagogice ale comunităţii
româneşti”. Într-adevăr, Ion Petrovici a
ilustrat exemplar dictonul kantian,
purtându-se în aşa fel încât să poată fi
adoptat ca model comportamental
(moral)… Aceasta poate fi concluzia
sprintenei şi subtilei monografii, ce nu
pare astfel primei impresii de privitor, ci
numai adevăraţilor cititori devotaţi inte-
gral. Cartea profesorului Ionel Necula,
dedicată celui născut, ca şi autorul ei, la
Tecuci, deci monografia binevenită
asupra lui „Ion Petrovici” se concen-
trează asupra ideii (p.14) că reprezintă
un spirit filosofic referenţial ce a prelu-
at şi dus mai departe rolul lui Maio-
rescu de „înjghebare a unui mediu filo-
sofic românesc”! Mai târziu, Blaga a for-
mulat pentru sine un crez asemănător
încercând: „să işte un foc intelectual, să
educe o conştiinţă, să creeze o atmos-
feră” (1934, Cenzura Transcendentă,
Ed.I).

Lucrare doctă, erudită şi scrisă
inspirat, cu respectul filosofiei şi al filo-

sofilor, începând cu autorul cercetat
şi evocat, avem certitudinea că poate
fi la o reeditare amplificată şi altfel
paginată (spaţii de odihnă pentru citi-
tor mai generoase ). Astfel ar câştiga
şi iconografia de cert interes docu-
mentar. În ultimă instanţă, s-ar corec-
ta neglijenţele din tehnoredactare.
Lucian Blaga deplângea în aforismele
sale eşecul, nereuşita, imixtiunea bru-
tală, incompetenţa, toate acestea
fiind dincolo de voinţa autorului,
acelui ce creează opere destinate ti-
parului. „Ca scriitor, nimic nu poate
să mă exaspereze mai mult decât
greşelile de tipar. Greşeala de tipar
este ca o vrăjitoare din povestea lui
Ulise, ca Circe, care transformă oa-
menii în animale, eroii în porci” (Ela-
nul insulei). 

Reţinem ca relevante, pentru că
ne-au atras atenţia asupra unor
aspecte importante din activitatea lui
Ion Petrovici, câteva… La p.144 se

menţionează lucrarea de licenţă a tânărului Ion
Petrovici, O problemă de filosofie, dar aceasta nu
a părut în 1905, când I.P. şi-a luat doctoratul cu
teza „Paralelismul psihofizic”, ci cu un an mai
înainte, 1904! Iată ce repede a parcurs paşii
trecând de la licenţă la doctorat… 

La p.138 se citează un articol din tinereţe al
lui Blaga, ce îl admiră pe Ion Petrovici „chemat să
facă operă de educaţie filosofică”. Dar referinţa
este incorectă, textul provine din „Ceasornicul de
nisip” din 1973, la Ed.Dacia Cluj şi nu din cule-
gerea de aforisme de la aceeaşi editură (ambele în

colecţia Restituiri). La p. 139 se evocă
şedinţa solemnă de la Academia Română
prezidată de Regele Carol al II–lea, unde
Blaga a fost primit să exprime „Elogiul satu-
lui românesc” (nu al Statului, cum apare în
textul dat). Ultima eroare nu aparţine textu-
lui interpretativ, ci chiar Memoriilor Cenzu-
rate (I.P.). Textul lui Petrovici apare cu urmă-
toarea alterare, nu uşor de eliminat de cei
neiniţiaţi, începătorii, pentru care poate fi
scrisă cartea. „Dimitrie Cantemir a fost un
savant vechi şi străin din rasa germană…”
Astfel de neajunsuri ale lucrării, atât de elab-
orată şi la obiect, denaturează încărcătura
hermeneutică şi slăbeşte posibilităţile euris-
tice atât de necesare…

Rămânem cu bogăţia pasajelor reuşite

unde se evocă „maniera profesorului imperial”, Ior-
ga, care a fost numit de un coleg „marele feudal în
ştiinţa istoriei”, Ion Petrovici fiind statornicit într-
o lume de valori perene, cu imunitate faţă de orice
derapaje ale vremurilor. Totul se poate pune sub
semnul benefic al ineditului ce nu încetează să dea
fiori de încurajare. „Se mai nasc în Moldova
oameni, iată exemplul la Tecuci!” 

G.G. CONSTANDACHE

Opera deschisă

Salonic. Forumul roman
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DECEMBRIE ♦ 2007

Pe muchie de hîrtie

MAGDA URSACHE
„Istoria fără 
memorie e o catastrofă”

Temă-turnesol, relaţia Scriitor-Putere sub
comunism înfierbîntă ciclic spiritele.
Sigur că neangajaţii îi dispreţuiesc pe

angajaţi (impecabile machines à ecrire după teze
fără antiteze), persecutaţii pe privilegiaţi, neaser-
viţii pe aserviţi şi invers. Primilor, bătălia cobres-
laşilor pentru intrarea în cîmpul magnetic al
Puterii le provoacă disgust, ca să folosesc vorba lui
C.A. Rosetti.

Unii comentatori pun accent numai pe
ratarea literatului care a trăit/ murit în socialism,
compromisul fiind subiectul predilect; alţii sublini-
ază rezistenţa verticalilor, cu ştiutele consecinţe:
după o notă-sinteză a Securităţii, au fost con-
damnaţi, arestaţi, pedepsiţi administrativ 257 de
scriitori, critici, ziarişti, redactori, pictori, sculp-
tori, artişti lirici, cercetători.

Mihai Ralea, care s-a rotit în jurul Puterii de
la adîncă tinereţe pîn’ la bătrîneţe (Petre Pandrea
îi spunea Imoralea), într-un Raport asupra atitu-
dinii intelectualilor, distingea trei categorii: – „cei
educaţi complet”; – „nelămuriţii”, cărora li se apli-
ca formula stalinistă: „Dacă nu vrei te convin-
gem”, pînă se „lămureau”; – „duşmanii iremedi-
abili”, de izolat în puşcării, ceea ce s-a şi întîmplat.

Şi duşmani iremediabili au fost destui, pentru
ca „mandarinul valah” Pandrea să fondeze
Uniunea Scriitorilor de sub pămînt, alta decît cea
funcţionînd la suprafaţă, după model sovietic.
Semnificativ mi se pare faptul că primul preşe-
dinte al Uniunii Scriitorilor Sovietici, Maxim Gor-
ki, deţinea o vilă la Capri, simbol al supunerii scri-
itorului faţă de Stat. Pe meridianul nostru, pic-
torul Camilian Demetrescu îi scria (nedatat) lui
Beniuc, de la castelul Bran, devenit Casă de
creaţie: „Să ştiţi că există raiul (cu majuscule).
Nici un marxist nu ne poate convinge că nu exis-
tă”.

Pentru cine nu se alinia, intoleranţa politică
a fost maximă. Marina Ţvetaeva s-a sinucis, după
ce fusese nevoită să slujească într-o cantină.
Chelneriţă. Leonid Andreev, Bunin, Jacobson,
Berdiaev, Şestov, Chagall, Kandinsky, Zamiatin au
plecat în exil. Şi ce ecou a avut Domnia
Antichristului, rechizitoriul contra totalitarismului
al lui D. Merejkovski, exilat după Revoluţia din
Octombrie la Paris? Niciunul, dacă ne gîndim că
Malraux, în anii treizeci, susţinea că, aşa cum
Inchiziţia n-a afectat profund Creştinismul, nici
Procesele de la Moscova (adică omorurile, con-
damnările la moarte) nu trebuie să diminueze
Comunismul.

În gubernia care devenise România, cei care
n-au acceptat oferta PCR şi-au pierdut posturile,
au fost arestaţi pentru „cercetări speciale”, „reedu-
caţi”, adică martirizaţi prin puşcării. Cînd
Vladimir Streinu a încercat o rezistenţă la cererea
lui Leonte Răutu de a se angaja pe linia „transfor-
mării revoluţionare a societăţii”, a fost ştampilat
ca adept al artei pentru artă şi al turnului de
fildeş, ceea ce a echivalat cu puşcărizarea. Ca să
evite arestarea  (fusese scos din învăţămîntul
liceal după Reforma din ’48), a fugit la Teiu, unde
locuiau părinţii. Numai pentru că l-a găzduit,
tatălui, om de 80 de ani, anchetatorii i-a extras
dinţii de aur cu patentul. Bolnav grav de TBC,
Streinu s-a internat la Caritas, în Bucureşti, sub
numele real, Nicolae Iordache. A fost deconspirat
şi aruncat în stradă, pe targă, aproape muribund.
După ce şi-a mai revenit, a făcut muncă necalifi-
cată, pînă cînd, în ’55, a obţinut un post la
Institutul de lingvistică. Pentru ca în ’59 să fie
condamnat la altă Jilavă: şapte ani de închisoare
corecţională pentru uneltire (avea un singur
plămîn), ca inculpat în lotul Noica-Dinu Pillat-
Steinhardt. Aşa funcţiona „arma staliniană” con-
tra personalităţilor opozante.

Ce vreau să spun cu aceste exemple e că,
dacă dorim cu adevărat „prelucrarea terapeutică a
trecutului” (Vergangenheitsbewltigung e progra-
mul german aplicat în acest scop), trebuie s-o
luăm de la capătul capătului, pentru a-i anihila pe
martorii mincinoşi şi pe falşii interpreţi. O face o
lucrare de dată recentă, apărută la Nemira în
2006, Intelectualii în arhivele comunismului,
colecţia Biblioteca de istorie, cu prefaţa academi-

cianului Dan Berindei. Elaborată de un colectiv
(Mioara Anton, Ana-Maria Cătănuş, Alexandru-
Murad Mironov, Nicoleta Raluca Spiridon) coordo-
nat de Dan Cătănuş, ar trebui trecută în bibli-
ografia obligatorie în vederea unui eficient Proces
al Comunismului. Şi nu mă refer la un Raport nici
formal şi nici final, ca acela al Comisiei prezi-
denţiale pentru analiza dictaturii comuniste, des-
pre care nu ştii, cum crede Bogdan Ghiu, dacă dă
ortul comunismului sau victimelor lui. Contribuţia
lui Victor Frunză la procesul stalinismului (com-
paraţi Istoria stalinismului în România cu Sta-
linism pentru eternitate) a fost amintită de Vla-
dimir Tismăneanu?

Revenind la volumul citat, Intelectualii în
arhivele comunismului, mai mult decît de oriunde
se vede ce riscantă a fost meseria de scriitor după
acel 23 august pe care tot încercăm să-l reabilităm
şi să-l sărbătorim cu paradă militară. Oare vom
defila iarăşi?

În urma Raportului Hruşciov contra lui
Stalin, la Congresul XX al PCUS (n-ar fi interesan-
tă o istorie în rapoarte, dintre care numai eu am
citat vreo trei, în acest foileton?) Dej a declarat:

„Din fericire, la noi, stalinismul n-a provocat
suferinţe notabile”.

Atîta doar că au fost condamnaţi la moarte
civilă de Saşa Pană, în „Orizont” (nume de cod ile-
galist Săvel, legătura tovarăşului Spătaru, alias
Emil Bodnăraş; în colegiul „Scînteii” din septem-
brie ’44 şi autorul unui Imn de slavă şi bucurie,
datat 30 august ’44: „Sunt ei/Sunt ei/Sunt ei/
Bravii soldaţi,/Luminaţii/Sunt ei, minunaţii,/

Strălucitorii/Ostaşi ai armatei lui Stalin”), apoi la
închisoare, Mircea Vulcănescu (a şi murit acolo),
Ion Petrovici (omonimul său, slavistul Emil
Petrovici, pus de Groza rector la Cluj în locul
botanistului de excepţie Alexandru Borza, acel
Petrovici lăudător de Stalin şi de limba rusă ca
soră a românei), Nicolae Balotă (închis şase luni
în ’48 pentru răspîndire de publicaţii interzise; re-
arestat în ’56 pentru uneltire contra ordinii soci-
ale şi condamnat la şapte ani de închisoare co-
recţională; eliberat în ’62, trimis în Domiciliu
Obligatoriu 24 de luni), Adrian Marino (arestat în
’49 pentru activitate subversivă în cadrul PNŢ;
condamnat în 50 la zece ani temniţă grea, con-
damnare redusă la opt ani, în ’54; în ’57 – DO –
24 de luni, prelungit în ’59; restricţiile i-au fost
ridicate în ’63,la expirarea termenului), Ovidiu
Densusianu (condamnat în ’59 la 25 de ani muncă
silnică), Virgil Carianopol (cinci ani închisoare
corecţională, din ’56, pentru uneltiri contra noii
ordini sociale), Ovidiu Papadima (arestat în ’52
pentru crimă contra umanităţii; patru ani temniţă
grea, eliberat în ’55). Constantin Tonegaru (are-
stat în ’49 pentru complicitate la uneltire), Ion
Cornel Omescu (arestat în ’57 pentru agitaţie, con-
damnat la şapte ani închisoare corecţională, elib-
erat în ’64), Henriette Yvonne Stahl (arestată în
’60 pentru trădare de patrie), Ion Negoiţescu (are-
stat în ’61 pentru uneltire, condamnat la cinci ani
închisoare corecţională, cu confiscarea averii, elib-
erat în ’64)… Mi-ar trebui un număr întreg de
revistă pentru a înşirui numele celor pedepsiţi de
Securitate: V. Voiculescu, V. Stăniloae, Nichifor
Crainic, Sandu Tudor, Paul Sterian, Anton
Dumitriu, D. Murăraşu, Ernest Bernea, Valeriu
Anania, Romulus Dianu, Arşavir Acterian, Ion
Vinea, Dinu Pillat, AL.O. Teodoreanu… Cum
spunea Dej? Din fericire?

Stelian Diaconescu, nume literar Ion Caraion,
a fost puşcărizat între 50-55 şi între 58-64; con-
damnat la moarte în ’58, apoi la 25 de ani de
muncă silnică pentru înaltă trădare; 11 ani de
canal; trecut prin Jilava, Gherla şi Aiud, prin
minele de plumb de la Cavnic şi Baia Sprie.
Teorizat de Secu. Luîndu-şi lumea în cap, la 58 de
ani, în 1981. Mort în exil, la Lausanne, în 12 iulie
1986, cu povara de-a fi fost recrutat informator la
Aiud, ca Nicolae Anton.

N. Caradino, arestat în ’47 pentru crimă de
trădare, a fost eliberat în ’56, iar Petru Comar-
nescu, în 5 martie ’53, la moartea lui Stalin, s-a
îmbrăţişat de bucurie cu gardienii şi a primit
porţie dublă de mîncare. Cu toţii au avut de ales
zwischen Macht und Ohnmacht, între Putere şi
Neputere. Altfel zis, neputinţă. După 23 august
’44, li s-a interzis să publice cu numele deja con-
sacrat lui P.P. Panaitescu, Vladimir Streinu, Radu
Vulpe, Dan Botta, Ion Vinea…

Salonic. Aristotel

Delphi. Fragment de coloană
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Philippe Claudel este unul dintre acei au-
tori care te fascinează nu de la primele
pagini, pentru că aceştia, vezi Paulo

Coelho, trebuie abordaţi cu o oarecare suspiciune
de trivialitate, de succes imediat care, de cele mai
multe ori, nu durează, ci te surprinde de pe la
jumătate şi te încântă numai după ce ai închis şi
ultima filă a cărţii. Către autorii încununaţi de
succes, concretizat prin diferite premii fi numai
pentru o carte, fie pentru întreaga activitate mă
îndrept cu o oarecare suspiciune de falsă valoare,
nu pentru că nu ar exista o dimensiune valorică
certă a cărţii sau activităţii, ci pentru că această
dimensiune ar putea fi nepermis de inflamată.
Acelaşi tratament l-am aplicat şi cărţii Suflete
cenuşii (Polirom, 2007, traducere din limba
franceză de Claudiu Komartin) numai că
ea m-a surprins plăcut înainte de final, un
final surprinzător, care te adânceşte şi mai
mult în atmosfera lugubră, plină de thana-
tos şi adevăr a cărţii. Această metaforă a
morţii este plasată în contextul anului
1917, an în care războiul le aminteşte
locuitorilor unui oraş de la marginea fron-
tului că viaţa este extrem de fragilă şi că
moartea poate lovi la discreţie, oriunde şi
pe oricine. Dar, deşi contextul istoric le
confirmă această idee localnicilor, aceştia
nu pot să nu fie zguduiţi de o crimă săvâr-
şită la ei, în orăşelul lor de provincie unde
o tânără, o copilă, Belle de jour, fiica crâş-
marului Bourrache, este găsită moartă pe
malul unei ape. Această crimă declanşează
o întreagă descătuşare de caractere, care
mai de care mai lugubre, mai laşe, mai
meschine. În ultima categorie intră judecă-
torul Mierck, acest gurmand etern, insen-
sibil, incapabil de trăiri profunde, superfi-
cial până la ridicol, pentru care tânăra
ucisă care îi servise masa de atâtea ori de-
vine o victimă oarecare, un cadavru în faţa
căruia îşi permite capricii culinare, redu-
când, parcă, viaţa tinerei la un simplu ra-
port, sau mai puţin de atât.  

Deşi s-ar părea că fun-
dalul întregii cărţi aparţine
acelui zgomot al războiului
acesta trebuie, însă, tradus
ca o sete de moartea a între-
gii comunităţi şi, paradoxal,
ca o frică în acelaşi timp de
ea. Moartea poate surveni
oricând, în orice moment, fă-
ră să surprindă, dat totuşi,
Cazul, aşa cum a fost numită
crima din 1917, dezlănţuie te-
meri şi mai profunde ale
fiinţei şi conştiinţa faptului
că dincolo de moartea fireas-
că adusă de război, în contex-
tul acestor atrocităţi există
lucruri care te mai pot îns-
păimânta. Misterul morţii
tinerei Belle se adânceşte şi
mai mult când bănuit este
procurorul Pierre-Ange Desti-
nat, eminenţa enigmatică a
întregii cărţi, cel care fusese
văzut discutând cu Belle în
seara crimei. El este perso-
najul în jurul căruia subiectul
cărţii îşi construieşte epicul,
dar pe care nu ni-l descoperă
decât într-o măsură de o par-
cimonie auctorială aproape
clasicistă. Deşi Destinat este
personajul despre care se
spune cel mai puţin în ro-
man, este, totuşi, caracterul
care are cele mai multe de
declarat nu prin acţiunile
sale care sunt extrem de pu-
ţine şi rutiniere, nici prin
revelarea unui spirit de o
complexitate extraordinară,
ci printr-o trăire interioară
care se relevă dincolo din
misterul însuşi al acestei tră-
iri. Destinat este acel person-
aj despre care se spun foarte
puţine, dar se înţeleg extrem
de multe, aceasta şi datorită
amănuntelor puţine, e drept, dar plasate naratori-
al strategic în economia romanului. Este vorba

despre moartea soţiei sale şi sinuciderea tinerei
Lysia Verhareine, evenimente petrecute la o dis-
tanţă temporală considerabilă, dar între care nara-

torul încearcă o legătură psihologică ce ar justifi-
ca posibilul act al uciderii tinerei Belle de către
Destinat: „Când mă gândesc la cele două mâini
lungi şi delicate (...) strângând gâtul firav şi deli-
cat al lui Belle de jour, (...) îmi spun că Destinat
nu ştrangula un copil, ci o amintire, o suferinţă,
că, dintr-o dată, sub degetele sale se afla fantoma
lui Clélis şi cea a Lysiei Verhareine, căreia încerca
să-i rupă gâtul pentru a scăpa de ea pentru tot-
deauna, pentru a nu le mai vedea, (...) pentru a nu
le mai iubi în van.” Cele trei fiinţe au în comun o
anumită inocenţă a privirii, care nu e din lumea
oraşului îngrozit de Caz şi de război, o privire care
nu aparţine acelei părţi zbuciumate de secol.
Naratorul, cel care face parte din ancheta ce inves-
tighează crima, găseşte o explicaţie mai mult de

ordin metafizic, un curs firesc al suicidului
Lysiei şi al uciderii tinerei Belle. Este un
posibil final parcă romantic al cărţii,
numai că adevăratul criminal nu este Des-
tinat, cel pe care moartea îl surprinde
liniştit, pe o bancă în parcul său, ci un sol-
dat pe care Mierck îl luase drept ţap is-
păşitor pentru a îndepărta suspiciunile de
colegul său, Destinat. Nu, nu este un gest
al prieteniei, de vreme ce cei doi de-abia îşi
răspund la salut, ci este o formă de prote-
jare a ghildei, a unui fel de orgoliu al castei
din care cei doi fac parte. Deşi Mierck era
conştient că săvârşeşte o crimă trimiţând
la ghilotină un tânăr dezertor, timpul a
dovedit că, fără să ştie, condamnase pe
cine trebuia. 

Cartea este o poveste tulburătoare
despre moarte şi implicaţiile ei în dez-
voltarea fiinţei şi în deznodământul ei.
Destinat se comportă ca un cadavru, fiind
doar însufleţit de prezenţa tinerei Lysia pe
care o acceptă drept chiriaşă şi de care, se
pare, că se îndrăgosteşte. Aceasta se sinu-
cide pentru că cel pe care îl iubeşte, a fost
ucis pe front. Soţia naratorului moare şi ea
în încercarea de a aduce pe lume un copil,

ucigaşul ei, aşa cum îl vede
naratorul şi pe care el însuşi
îi omoară într-un acces de
tristeţe amestecat cu compa-
siune. Tristeţe pentru că cea
pe care o iubise a dispărut.
Compasiune, pentru că nu
ar fi putut privi propriul co-
pil decât ca pe ucigaşul ma-
mei lui. 

Suflete cenuşii este un
roman al morţii, un roman
în care destinele sunt impre-
gnate de thanatos, singura
natură reală căreia locuitorii
acelei urbe se supun necon-
diţionat. Aici viaţa este un
adevărat vis înlocuit de con-
creteţea morţii care face din
protagoniştii romanului fi-
inţe conturate parcă de
moartea însăşi, uneori până
la ridicol. Tehnica este aceea
a rememorării active, a adu-
cerii trecutului în prezent ca
şi cum totul s-ar petrece
într-o singură clipă. Timpul
este, astfel, condensat, par-
că, într-un singur moment la
fel ca în O zi mai lungă
decât veacul, al lui Aitmatov.
Cartea întreagă emană o
atmosferă cvasi-ireal-fantas-
tică cu personaje de un trag-
ism profund. Naratorului,
însă, îşi pregăteşte o cu to-
tul altă soartă decât man-
kurtizarea, pentru că poves-
tea lui se termină. Timpul i
s-a scurs şi apăsarea pe tră-
gaci este imperativă.

MIHAI DASCÃLU

Despre laşitatea,
tragismul şi
ridicolul unor
suflete cenuşii

Atena. Amfiteatrul lui Dionysos
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Fundaţia Culturală Ideea Europeană a iniţiat câteva proiecte – „Minorităţi · diversi-
tate culturală”, „Contribuţia scriitorilor evrei în cultura română”, „Scriitorii români şi
diaspora. Grecia 2007” – proiecte de anvergură care s-au desfăşurat în lunile septem-
brie şi octombrie în Bucureşti, Israel (Ierusalim, Haifa, Tel Aviv) şi Grecia (Salonic,
Atena), beneficiind de sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României, prin
Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, şi, respectiv, al Ministe-
rului Culturii şi Cultelor (PromoCult · 2007). 
Cu acest prilej publicăm un grupaj de texte şi un fragment din cartea Monicăi
Săvulescu-Voudouri, intitulată Strada.
În numărul trecut a fost inserat un grupaj referitor la turneul nostru israelian. 

Janina şi Ion Ianoşi sunt pentru prima dată în Grecia. Nicolae Breban
a fost acum câţiva ani pe pământurile homeriene, eu şi Andy – relativ
de curând, mai exact, în iarna anului 2007. Odată ajunşi la The-
ssaloniki... ne minunăm. Impresionează totul, absolut totul. Suntem

exact ca în acel vers rilkean, invocat de mine nu rareori: „Să fii aidoma unui copil
printre oamenii mari”. Da. Suntem ca nişte copii printre oamenii mari ai vechii
Elade. Ruinele Templului Roman. Piaţa, impresionantă prin amestecul de stiluri. Ca
şi când am călători într-o epocă diferită. Bazarul din Salonic impresionează prin
culorile vii, prin oamenii săi, mereu deschişi, vorbăreţi, săritori, excesiv de amabili.
Stăm la o cafenea şi contemplăm amestecul de civilizaţii, amestecul de stiluri. O
ploaie intensă ne face să întârziem aici mai mult decât ne propusesem să stăm
iniţial; cu acest prilej, urmărim contemplativ modul în care Orientul, încetul cu înce-
tul, ne cucereşte, ne farmecă. Greci. Chinezi. Albanezi. Englezi. Japonezi. Francezi.
Italieni. Un amestec de naţiuni. Salonicul – ca şi Atena – e un oraş cosmopolit.
Oriunde mergi, dai de un mare grec. Bulevardul Sofocle. Bulevardul Aristotel, cu
geniala statuie – în preajma căreia am stat îndelung –, de unde se dezveleşte
mirabil, în faţa ochilor, Marea Egee. E un Aristot mândru şi viu, în egală măsură,
cu privirile sfredelitoare, distante şi calde totodată. Stăm îndelung în faţa uriaşei
statui. Facem poze. Discutăm. Vorbim despre mâinile gânditorului: mâini obosite şi
vii şi puternice. Şi un trup imens, acoperind întregul cer. Claviculele, proeminente.
Fruntea-i înaltă, boltită. Fotografiez, detaliu cu detaliu. Nicolae (Breban) spune că
aş putea ilustra un număr întreg al revistei Contemporanul cu o asemenea lucrare.
Pietonala e invadată de porumbei şi de oameni. Presupunem că vedem exclusiv
turişti străini; ei bine, nu e aşa, dimpotrivă: există în jurul nostru şi foarte mulţi
greci, urmaşii lui Zenon fiind mari amatori de cafenele. Deschiderea, convivialitatea,
acel inimitabil joie de vivre al grecilor, oriunde ne vom afla pe întinderea turneului
nostru, derulat sub genericul „Scriitorii români şi diaspora. Grecia 2007” – fie la
Salonic, fie la Delphi, fie la Atena sau la Seres – ne vor impresiona de fiecare dată.
Aşa cum vom rămâne impresionaţi, ba nu o dată emoţionaţi de grija grecilor faţă
de trecut, faţă de antichitatea vie, prezentă mai pretutindeni. Nicăieri, oriunde am
zăbovit pe pământul Eladei, nu am observat vreun gest – oricât de mic, oricât de
lipsit de greutate – de profanare sau neglijare a trecutului, a simbolurilor acestei
ţări considerate drept matcă a civilizaţiei europene. Nicăieri nu am păţit ceea ce mi

se întâmplase cu vreo câteva zile
înainte de plecarea din Bucureşti, pe
strada Mihai Eminescu, atunci când
– stupefiată, pierdută, cu vocea tăi-
ată – stătusem în faţa plăcii pe care
scria „sector 2 strada Mihai Emines-
cu – poet –”, învecinată de o altă
placă, în comparaţie cu prima de
două ori mai mare, cu incalificabilul,
de fapt ţopescul text „Strada unde
am pupat-o pe Mimi”, conţinând şi
inscripţia „De ce iubim Bucureştiul”.
„Asta e o inţiativă a primăriei sec-
torului 2”, îmi spune colegul meu,

Alexandru Ştefănescu. „Primarul vrea să dea nişte nume mai vesele unor artere ale
capitalei. De fapt, e o prostie”, îmi explică Alexandru, surâzând cu amărăciune. Nu
e o prostie, ci un semn al căderii în ţopenie, ba mai grav: al cultivării acestei limite
post-decembriste.

Salonic. Rotonda din preajma Universităţii. Biserica Sfântului Dmitrie,
patronul spiritual al Salonicului. Mergem pe jos enorm, enorm,
enorm. Râdem. Glumim. Atenţi, mereu atenţi la tot ce vedem, auzim,
urmărim, contemplăm. Repet nu o dată în gând, ca pe un descântec,

cele câteva nume ale oraşului Thessaloniki, numit şi Selânik şi Salonika sau
Salonica, Thessalonica fiind numele surorii lui Alexandru cel Mare, fondatorul
oraşului care a făcut parte şi din Imperiul Roman şi Bizantin. N-am reuşit să vedem
sinagoga unde, în timpul celui de-al doilea voiaj misionar, a predicat Sfântul Pavel,
fiind ulterior izgonit de aici. 

În periplul lor pe străzile Salonicului, Janina şi Ion găsesc o librărie ruseas-
că, unde întârzie un pic mai mult. Apropo, pretutindeni unde am fost, am auzit
vorbindu-se ruseşte enorm, în Grecia fiind stabiliţi nu puţini ruşi. Cartierul Kalifea
situat în imediata vecinătate a centrului istoric al Atenei – numit de localnici Plaka,
unde se află Acropolele cu Parthenonul, Erechtheionul, Cariatidele, Turnul Vântu-
rilor etc. etc. – pare a fi unul eminamente rusesc. M-a surprins plăcut faptul că nu puţi-
ni negustori greci, în afară de engleză, au învăţat şi rusa; „din necesitate”, mi-a expli-
cat un domn vârstnic care are o prăvălie în preajma Monastiraki, una dintre cele
mai mari pieţe din Atena; în Grecia „sunt stabiliţi foarte mulţi ruşi”.

Conferinţa desfăşurată la Salonic, avându-l ca amfitrion pe consulul general
al României în Salonic, domnul Dumitru Hriţuleac – o gazdă ireproşabilă – a adunat
peste o sută de români greci în eleganta incintă a Centrului Muzical/Kentro Mousi-
kis, Kountouriotou, 17. Atmosferă încinsă şi degajată în acelaşi timp. Încinsă, căci
eram aşteptaţi. Degajată, fiindcă fiecare invitat, conferenţiar, scriitor, a vorbit liber,
incitând publicul. Ion Ianoşi, unul dintre puţinii erudiţi de importanţă europeană,
pe care îi are cultura română – despre activitatea-i de cărturar şi profesor, activi-
tate care durează, iată, de mai bine de o jumătate de secol. Janina Ianoşi, o emi-
nentă traducătoare care a dăruit culturii române tălmăciri din scriitori ruşi,
francezi, germani de prim rang – despre dificila misiune de traducător; despre cei
trei sfinţi elegiaci, iubiţi atroce de noi: Rilke, Ţvetaieva, Pasternak şi, în special, despre
volumul de corespondenţă dintre cei trei monştri sacri, intitulat Roman epistolar. Romancierul
Breban – despre familia de preoţi din care vine. Despre exil şi diaspora, cea parizi-
ană fiindu-i cunoscută de mai bine de trei decenii. Despre temele sale majore,
la care revin – vorba d-sale – „obsesiv” de circa o jumătate de secol. Despre ma-
rii greci de altădată, după care a urmat decadenţa. Despre nevoia de a voiaja şi
despre nevoia de a se reîntoarce, iar şi iar, acasă, în România – tabiet inexplicabil
altfel decât la nivel instinctiv –, autorul Elegiilor parisiene, al Animalelor bolnave, al
Buneivestiri şi al Drumului la zid – cărţi devenite legende vii – rămânând a fi unul
dintre extrem de puţinii disidenţi importanţi reîntorşi, după ´90, în ţară, deşi o
parte din familia sa rămâne, în continuare, în Germania. Eu am vorbit despre teme-
le mari şi despre nevoia de salvare prin ele; şi nu mai puţin, despre decadenţa Euro-
pei, soluţia fiind reîntoarcerea spre vârfurile umanităţii, inclusiv spre antichitatea
dragă, dragă, dragă... 

La Salonic, prietenul nostru, Victor Ivanovici – scriitor, profesor (predă spa-
niola la Universitatea din Salonic) şi traducător – ne-a însoţit prin urbe, povestindu-ne
tot felul de fapte din istoria oraşului, ne-a arătat casa unde s-a născut Kemal Ata-
turk, când oraşul mai aparţinea Imperiului Otoman, şi anume, precizează Ion Ianoşi,
până în 1914. Tot Ion ne spune ce pondere mare, printre populaţiile urbei – 40 % –
au avut pe atunci sefarzii. Marele incendiu din 1917 care a mistuit centrul i-a obli-
gat să emigreze, pe ei şi pe mulţi alţii; după războiul greco-turc, are loc un schimb
de populaţii – schimb în urma căruia oraşul a fost repopulat în 1922 cu greci din
Asia Centrală.  

!

AURA CHRISTI

„Totul dau zeii,
nesfârşiţii...”

Bucureşti. Strada Mihai Eminescu



Urcuşul la Delphi – făcut la insistenţa lui Nicolae – printre ver-
sanţii munţilor Parnas, a fost un dar divin. Absolut divin.
Drumul acesta montan fiind unul dintre cele mai frumoase din
lume. S-a văzut încă şi încă o dată că suntem montagnarzi con-

vinşi, dispuşi, ba chiar mai mult decât atât, grăbiţi să alegem – atunci când suntem
puşi în situaţia de a o face – între mare şi munte, uriaşii de piatră şi mit. Aici însă
nu ne sileşte nimeni să alegem nimic. Marea Egee se înţelege bine cu Parnasul. Cei
doi uriaşi – unul de alge şi apă şi scoici, iar celălalt, din piatră şi legendele anti-
chităţii, la pândă – îşi dispută într-o linişte vie întâietatea, marea nu rareori lăsân-
du-ţi senzaţia că, vai, curge direct din munte; şi viceversa. „Grei sunt munţii,/Grele
sunt mările”, ne spune Rilke în unul dintre sonetele sale către Orfeu. Şi Rilke, şi
Goethe, şi Nichita au fost prezenţi acolo, sus, lângă Templul lui Apollo, personificare
a Soarelui – cel venit cu nişte preoţi din Creta pe spatele unor delfini –, şi, da, pot
spune că, într-un fel, ne-au însoţit de la distanţă – o distanţă totdeauna complice şi vie –, fiind
invocaţi nu o dată şi de Nicolae Breban, şi de Ion Ianoşi, şi de subsemnata, fie în
timp ce înaintam prin satul Delphi (în antichitatea elină, un oraş în toată legea, de-
dicat zeului Apollo şi locuit de prea venerata în toată lumea nimfă, Cassotis), care
– cel puţin în mintea noastră – e mai mult decât un sat, rămânând a fi ceea ce a
fost demult: centrul universului. În timp ce ascultam explicaţiile autorului Animalelor
bolnave, urcam treptele sitului arheologic, ce duceau tot mai sus, printre pantele
dulci ale muntelui, împânzite de fragmente de temple, coloane, cratere, nişe, pe
lângă Trezoreria reconstituită, pe lângă Omphalos – lângă care am stat pierduţi,
întrebători şi uimiţi –, pe lângă piatra Sibylei, spre Templul lui Apollo şi, şi mai sus,
spre Amfiteatrul păstrat ca prin minune şi, tot mai sus, spre stadionul impresionant,
de care se sprijinea cerul. Am băut apă din fântâna Cassandrei, de care s-a îndră-
gostit Apollo, care i-a transmis iubitei lui darul predicţiei. Am luat câteva pietricele
de pe locul unde – se spune – Pythia, celebrul oracol, le ghicea marilor războinici
destinul; una dintre ele i-am dat-o Janinei, care, bine informată, ne-a adus aminte că
la începuturi Templul intrat în legendă ca fiind al lui Apollo i-a aparţinut Geei.

Omare de lumină, emoţionantă până la lacrimi. Orbitoare. Un soare,
când şi când, negru, fixat cu încăpăţânare. De sus, de lângă Templul
zeului prieten cu delfinii, crescut din versantul Muntelui Parnassus,
ramificarea semicirculară formată fiind numită Phaedriades, se vede,

ca în palmă, Valea Pleistos, traversată de grădini enorme de măslini, care lunecă –
aidoma unui şarpe verde, remarcă Nicolae – pe alţi versanţi, între pante dulci şi
blânde în nesfârşirea lor. Copii ai abisului suntem. Copii ai antichităţii dragi, care
ne conduce, tăindu-ne respiraţia. Aşa cum pe vremuri Apollo – zeul artelor, al zilei,
al luminii, protectorul poeziei – a fost dus în legendă de frumoşii, zvelţii delfini! El,
zeul care ştia. Ştie.

El ştia.
El ştia cuvântul în care
ne doream să ne-azvârlim
cu morţile noastre cu tot.
Îl repeta de câteva ori pe zi
fără să ni-l spună clar.
Înclina spre noi orizontul.
Ne împingea în fiinţă,
poruncindu-ne să fim.

Nu ştiam ce să credem.
Şi ne-adunam din amintirile
despre el, despre ce am putea fi.
Încăpeam – cu toţii – în raza
privirilor lui. Serile însă
ne înghesuiam unul în altul
ca şi cum visam să ne locuim
inimile reciproc, aşa cum tunurile
sunt uneori locuite de păsări migratoare.
Cineva în noi – neclintit – ne moare.

Nu credeam că este el.
Ay, cine-ar fi crezut?
Născoceam un răsărit, apoi plantele,
păgânele zâne care să aducă ploi
şi, în fine, ce mai era de născocit,
ca să-l cucerim, să ne spună o dată
cuvântul acela, cuvântul ştiut,
pe care-l tot repeta –
pe jumătate răsfrânt în mit.

El – oho!! – părea de neclintit.
Munţii slobozeau înspre cer statui.
Cerul se frângea undeva la jumătate.
Şi ningea peste noi cu păsări ce duceau
la subţiori armii de făpturi nevăzute.
Arborii ne devorau umbra, petele
de lumina rea. Timpul era povestit
– ca în trecut – de greci. Văzduhul era 
inundat de ochi de lupi, ochi de fluturi.
Adâncit în sine, el ne însera.

Timpurile se amestecă, iar îngerii rilkeeni, trecând printre noi, printre luc-
ruri şi statui şi segmente de temple renăscute, încurcă vârstele, anii, vicleni ca şer-
pii de măslini. Lumina se schimbă secundă de secundă. Ne taie respiraţia. Ne smulge
înspre aripa-i de aer, aspră şi protectoare. Griul intens al versanţilor montani, şfi-
chiuit ici şi colo de un portocaliu aprins, muşcă din ochi. La dreapta ziduri. La stân-
ga ziduri. De piatră. De aer. De legendă. De mit. Ce este, ce poate fi existenţa dacă
nu „un drum la zid”? 

O altă legendă spune că Apollo a venit spre Phaedriades pe jos, s-a oprit la
Tempe (urbe din Tesalia), unde a cules lauri, plantă considerată de el sacră. Stăm
între mituri, legende – copii ai antichităţii – şi nu ştim ce anume să alegem. Copi-
lăroşi, ne împotmolim în ezitare. „Totul dau zeii, nesfârşiţii...”, recită Ion Ianoşi din
Goethe versurile iubite de Thomas Mann. 

Zeii sunt pretutindeni, grăbiţi să-ţi taie cuvintele repezi, urmărindu-te
de undeva, din umbrele fantomelor antichităţii, ajutându-te să înain-
tezi, să urci, să urci, dându-ţi foamea de a fi. Da, aceeaşi foame de a
fi, care mă face să mă recunosc atunci când vin şi vin şi vin, mă reîn-

torc în casa propriului duh. Aerul devine dens, irespirabil. Aici, în Phaedriades, fiul
lui Zeus şi al lui Loto, Apollo, născut odată cu Artemis din aceeaşi mamă, înfrun-
tând gelozia Herei, a luptat cu uriaşul Python, şarpele, care, urmând poruncile soţiei
lui Zeus, o hăituia pe Loto. Cine nu se temea de săgeata frumosului şi puternicului
Apollo, cel ce proteja artele frumoase? Cel ce s-a înfruptat şi – cu vorbele lui Niet-
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Delphi. Parnasul

Delphi. Amfiteatrul

Delphi. Fragment de coloană
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zsche – din mizeria propriei decăderi, a propriei depăşiri, fiind transformat provizoriu,
drept pedeapsă, de Zeus, într-un serv al unui muritor de rând... Divergenţele zeilor, care
dau totul, totul, totul, ei, nesfârşiţii, prezenţii până la tiranie...

A doua zi dimineaţa revenim, la îndemnul lui Nicolae, la Altarul lui Apollo
cel iubitor şi viu. Lumina e alta: şi mai puternică, şi mai generoasă şi mai necruţă-
toare. Plutim. Plutim, cuprinşi de un amestec de bucurie şi spaimă. Apoi, de o sen-
zaţie inexplicabilă de împlinire, din care îţi revii, ca dintr-un vers: cu respiraţia tă-
iată. Totul e pur, înalt şi fierbinte. Totul se întâmplă ca pentru ultima dată: şi cerul
şi griul şi portocaliul încins al munţilor. Şi soarele negru şi orbitor – sferă vie care
ne cuprinde, purtându-ne spre limanul care suntem noi pentru noi înşine. Şi înain-
tarea şarpelui verde de măslini. Şi blândeţea cu care muşcă Marea Egee din poalele
muntelui. Probabil că nu suntem decât nişte sfere de lut şi aer, de îndărătnicie şi
har. Dansăm pe muchia realităţii, supţi, încetul cu încetul, de mirarea de a fi. O
întâmplare mirabilă, nu? „Peste toate vârfurile este tăcere./Peste toate culmile simţi
tu abia o boare./Păsările tac în pădure./Aşteaptă, în curând te vei odihni şi tu”, reci-
tă Nicolae, în germană, din Goethe aceste versuri pe care Blaga le considera intra-
ductibile. 

Există, oare, vreun motiv de a te trezi într-o altă realitate decât cea de acolo,
întinsă la nevăzutul picior uriaş al devinului Apollo?!

Aceeaşi senzaţie ne domină şi pe Acropole, în vreme ce urmărim Par-
thenonul, Cariatidele, Erechtheionul; apoi, plimbându-ne pe ulicioare-
le pitoreşti şi vesele – invadate de lumina atroce a lunii octombrie –
ale Oraşului Vechi, Plaka, unde redescoperim Atena de altădată, cu

bisericile, şi Turnurile ei, printre cele mai frumoase fiind Turnul Vânturilor, iubit
de mine şi Andy; Atena cu magazinele, şi prăvăliile, şi câinii ei blânzi, şi pisicile –
zeităţi în miniatură –, readucându-ne în matca vie e Greciei din ziua de azi. De sus, de
pe Acropole, revedem, iar şi iar, Amfiteatrul lui Dionysos, Biserica Sfântul Gheor-
ghe, unde, spune legenda, zeiţa Athena îşi dorea să fie înălţat iniţial Parthenonul,
spaţiul respectiv fiind situat la un nivel mai înalt decât cel unde se află Acropolele
propriu-zise... cele definitivate prin înălţarea Erechtheionului de către divinul Peric-
le, în secolul cinci î.Ch.  

Cea de-a doua Conferinţă, desfăşurată sub acelaşi generic, „Scriitorii români
şi diaspora. Grecia · 2007”, a avut loc într-o sală elegantă a Centrului Cultural al
Rumelioţilor, sub auspiciile Asociaţiei Balcania Contemporană. Amfitrionul nostru e
Monica Săvulescu Voudouri, care ne-a prilejuit o experienţă interesantă: volumul
intitulat sugestiv Strada · Loc de trecere şi petrecere (Editura Ideea Europeană,
2007). E un festin ideatic această carte. O laudă adusă existenţei. Un document
extrem de dens şi exact vizând străzile colindate de-a lungul unei vieţi, strada ca loc
de trecere, strada ca popas, strada ca pauză de respiro, strada ca pretext de sărbă-
toare, strada ca fenomen, ca topos al acţiunii, ca loc de convocare a manifestanţilor
etc. etc. Străzile sunt văzute printr-un ochean exact şi simplu de către un absolvent
de filosofie al Universităţii dintr-un Bucureşti trecând cu sufletul la gură printr-o
neagră vale a dictaturii; există aici o simplitate „muncită”, câştigată în timp şi trans-
formată în stil la „şcoala Contemporanul”, unde ajunge Monica, studentă fiind, având
un nesperat noroc, şi anume: norocul de a da de nişte oameni dintr-o bucată –
Valentin Silvestri, „Căluţu” (cel care, fiind botezat aşa, pe vremuri, de Nichita, se
identifică de circa o jumătate de secol, iată, cu revista înfiinţată la 1881 – Călin
Căliman, unul dintre cei mai avizaţi critici de cinema, ca şi perechea sa de carne,
Dana Duma, personalităţi care ştiu totul, absolut totul despre fenomenul numit „fil-
mul românesc”), Grigore Moisil, G. Ivaşcu etc. V. Silvestri va „chinui” viitorul expert
în materie de sociologie, îl va şcoli, făcându-l să refacă primele articole de nu puţine
ori… până va accede spre slăvita de către Cehov (şi nu numai!) simplitate. E una
dintre lecţiile învăţate cu brio. 

Străzile Monicăi – fie cele bucureştene, fie cele din Cuba, New Orleans,
fie cele din Germania, Grecia, Olanda, Moldova de dincolo de Prut,
de oriunde altundeva – sunt populate, gândite, răzgândite, analizate,
puse în corelaţie cu alte fenomene, cum ar fi, de pildă: piaţa, agora,

globalizarea, diaspora, ghetoizarea etc. Analizele sunt pertinente, inspirate; niciunde
nu e descris faptul nud, lipsit de personalitate. Din contră, toate datele de sorginte
filosofică, sociologică, sunt trecute prin sita viului, totul – atins de scormonitorul
ochi atent şi flămând de a vedea al Monicăi Săvulescu Voudouri – este disecat, înno-
bilat cu ceea ce numim viaţă, astfel încât asistăm la descrieri inspirate, docte şi…
copilăroase (în sensul cel mai frumos al cuvântului) ale străzii ca pretext de a fi aşa
cum eşti, ca şansă de a sărbători existenţa. Strada – Carnaval oferindu-ni-se în toate
splendorile ei nedezminţite. Din toate însemnările răzbate lupta pentru firesc, pen-
tru comunicare, dorinţa de a-l opri pe celălalt pentru a-l face să vadă, să observe lu-
mea prin care trece, făcându-l atent la splendorile acesteia. Pana Monicăi Săvulescu
Voudouri e nu rareori flămândă de detaliul frust-cântător, împrumutând un piculeţ
din aerul lucrurilor proaspete, neîntinate de ceea ce Rilke cel iubit de noi numea –

într-o memorabilă rugăciune – „aburii corupători ai lumii”, ai civilizaţiei. Pana
Monicăi luptă pentru firescul transformat în lege, pentru revenirea la comunicare,
la dorinţa de a te livra celuilalt aşa cum eşti, cum ţii să devii.

Autoarea, unul dintre vârfurile diasporei (impropriu termen, de vreme ce Ro-
mânia e parte din corpul european, şi, totuşi, acesta se impune cel puţin deocam-
dată), evadează din România ceauşistă. Se stabileşte în Olanda; după ce stă, vreme
de un an şi jumătate, acolo, într-un adăpost pentru refugiaţi, e angajată în calitate
de ziarist, comentator, apoi devine sociolog, noua meserie oferindu-i prilejul de a
voiaja enorm, împlinindu-i-se astfel unul dintre visele primei tinereţi: posibilitatea de
a călători. Apropo, ce altceva este călătoria decât un alt mod de a silabisi lumea, de
a o lectura altminteri decât între zidurile generoase şi reci, inevitabile şi sagace ale
bibliotecilor? Monica se împarte între bibliotecă, voiaj, studenţii ei, orele de curs la
facultate, propunându-şi, înainte de toate, oriunde ar fi, oriunde ar mâna-o zeul ei
protector – la un moment dat, se vede nevoită să se împartă între cele două ţări
adoptive: Olanda şi Grecia, magia eliadescă învingând-o în cele din urmă şi făcând-o să
opteze definitiv pentru patria vechilor greci copilăroşi (despre care scrie pa- !

Delphi. Janina şi Ion Ianoşi, Nicolae Breban, Andrei Potlog

Statuia lui Aristotel. Fragment. Salonic

Janina Ianoşi, Aura Christi, Nicolae Breban, Dumitru Hriţuleac

Delphi. Altarul lui Apollo. Vedere din preajma amfiteatrului
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gini memorabile!), din care, cu toţii ne tragem –, aşadar, în orice loc s-ar afla, doam- na profesoară alege firescul, simplitatea, foamea de a fi ea însăşi, astfel încât
lucrurile acestea – probabil că cele mai dificile din lume! – dau un surplus de

farmec: şi personalităţii sale atipice, lipsite de prejudecăţi, adunate în sine însăşi şi
deschise în egală măsură, şi, de bună seamă, scriiturii. Textele ei sunt deschise, zvâc-
nesc de surplusul de viaţă, de viu, de „excesul de personalitate” (Nietzsche), eleganţa
strecurându-se, impunându-se, din timp în timp, în propoziţii scurte, de o simplitate
cristalină, vie, aidoma paginilor visate – în capodopera Valurile – de o Virginia
Woolf: „Ce sătul sunt de poveşti, scria marea romancieră, ce sătul sunt de frazele
ce cad frumos, cu toate patru labele pe pământ! Dar cât mă feresc şi de schemele
de viaţă alcătuite pe jumătate de pagină, într-un caiet de însemnări! Încep să tân-
jesc după limbajul simplu şi exclusiv, ca acela folosit de îndrăgostiţi: cuvinte incom-
plete, inarticulate, evocând zgomotul paşilor pe caldarâm. Încep să caut o schemă
mai potrivită cu momentele de umilinţă şi triumf…” Ocolind „schemele de viaţă alcă-
tuite pe jumătate de pagină”, Monica Săvulescu Voudouri nu se arată deloc saturată
de poveste! Dimpotrivă, foamea de poveste este atât de mare, atât de intensă, încât
doamna profesoară o caută pretutindeni. Evident că recurg la asemenea comparaţii,
păstrând proporţiile. 

Scriitoarea e fascinată de detaliu, de viaţă, spuneam; şi cred că i se po-
triveşte mănuşă „cheia” găsită de Marina Ţvetaieva într-un poem de
Aleksandr Blok: „Tainica înfocare [...] e cheia spre sufletul meu – şi
spre întreaga lirică”. Prin ocheanul acestei „tainice înfiorări”, pre-

simt, cărţile (de proză, eseu, comentariu filosofic, de istorie a mentalităţilor) Moni-
căi Săvulescu Voudouri ar putea fi lecturate altminteri, dintr-un unghi mai pertinent
probabil. Nimic nu cucereşte mai mult – cel puţin în cazul nostru – decât vocaţia
puternică, dorinţa de a te livra, de a te înzidi de viu în templul culturii române,
care, de la Călinescu încoace, a fost recunoscută – în ciuda cârtelilor, în ciuda
văicărelilor de sorginte balcanică şi a altor limite locale, cu iz de provincie – drept
o cultură majoră. Servită ireproşabil, în cazul nostru, de acest ambasador (stabilit
în Grecia) al culturii care i-a dat lumii pe un Cioran şi pe un Brâncuşi, pe un Eliade
şi un Eminescu, pe Basarab Nicolescu şi pe Nichita Stănescu, pentru a trece în re-
vistă exclusiv câteva nume. Oriunde ar fi, Monica Săvulescu Voudouri şi despre ce
stradă a lumii ar scrie – pătimaş-calculat, simţindu-şi rădăcinile înfipte adânc în
munţii Ardealului, de unde vine de fapt –, ea se va referi la părinţii ei, la primii ei
ani de viaţă, la străzile copilăriei sale montane, rememorând o istorie ce curge pe
urmele fierbinţi ale alteia, din copilăria românească plină de tâlc şi înţelepciune
(deşi alţii ar fi gata să găsească, după măsura lor evident, cu totul altceva în „oglin-
zile carnivore” ale prunciei). Aşa cum e, de pildă, istoria acelei fete care existase
parcă ieri şi care se revede cu ochiul omului matur zâmbind şmechereşte (ei, în
adâncuri fetiţa aia e vie încă, nu?!), copilandră fugită de acasă pentru a lua trenul
şi a pleca, după poveştile mirabile ale doamnei profesoare, în lumea mare, cu sco-
pul de a găsi, de a vedea, a cunoaşte „clasicul scriitor în viaţă”, şi pentru a suferi,
în cele din urmă, în drum spre casă, una dintre cele mai cumplite dezamăgiri. Sau
aşa cum este istoria tatălui ei adoptiv, care odată ajuns într-un somptuos teatru –
era plin război – nu se ştie din ce motive, smulge o parte din pielea cu care era acope-
rit un scaun, reproşându-şi acea stângăcie răutăcioasă multă vreme şi făcând-o şi pe
fiica sa, peste câteva decenii, să meargă la acel teatru şi să caute scaunul cu prici-
na! Sau… Amintirea copilului de patru ani al unei familii din vecini, nemţi de ori-
gine, care îl crescuseră în aerul obsesiei – în plină dictatură neagră – că vor emi-
gra în Germania; până atunci însă micuţul va primi pachete cu cărţi din ţara lui
Goethe: cărţi pentru copii, desigur, cu purceluşi, cu lebede, cu măgăruşi simpatici,
iar într-o bună zi, Monica va avea în faţă chipul acestui puştiulache cu ochii bulbu-
caţi de o mirare gâtuită, după ce era să-i spargă uşa cu pumnii lui cât gutuia în plină
toamnă: „Monica, să ştii că am văzut, am văzut că măgăruşii există de-adevăratelea,
nu numai în cărţi!! Unul mergea pe stradă şi striga în gura mare: Pământ de flori!”.

Scene. Fragmente. Străzi. Străzi din Tel Aviv, Paris, Amsterdam, Chişinău,
New Orleans, Cuba, Africa… Laude, imnuri aduse vieţii, din care nu lipsesc lacri-
mile, elogiul făcut suferinţei, analiza sărăciei lucii a ghetourilor. Segmente de reali-
tate descrise cu acribie. Suferinţă. Dăruire. Cu un talent neîmpiedicat să se realizeze
de nici una dintre relele lumii acesteia, care rămâne, în esenţă, fantastică. O ştiinţă
a existenţei şi o bucurie de a fi – revărsate generos şi rece în scriitură – cum rar,
tot mai rar se întâmplă. 

Mă gândesc la elogiul suferind luminat, făcut de către neîntrecutul
Rainer Maria Rilke măriei sale, ochiului: „Încep să înţeleg, treptat,
această viaţă, care pătrunde, cu ochii mari, în veşnic aşteptândul
suflet. Această atenţie zilnică, starea de veghe şi solicitarea sim-

ţurilor orientate spre exterior, acest a privi înmiit şi permanentul a privi în afara
ta. Acest a-nu-ne-însoţi al peisajului schimbător, acest a-fi-numai-ochi, fără să rea-
lizezi pentru cine. Această puritate a vieţii, această perpetuă stare de bucurie, fiind-
că întotdeauna se petrece ceva, nu pentru că are vreo legătură cu propria persona-

!

Andrei Potlog                                  Victor Ivanovici                                       Janina Ianoşi

Sala în timpul Conferinţei de la Salonic

Delphi. Templul lui Apollo
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DECEMBRIE ♦ 2007

litate, ci pentru că e mişcare şi schimbare. Ce mari devin ochii aici. Vor să aibă me-
reu întregul cer.”

Marele nostru patron, Apollo, a fost generos cu nevrednica de mine. Scriu po-
ezie aşa cum n-am scris de ani de zile! Am scris zilele trecute amplul poem în cinci
părţi, Omphalos, apoi altele, două. Reproduc un scurt poem, intitulat Şarpele de măs-
lini, şi ultima parte a poemului Omphalos.

Şarpele de măslini

El, nesfârşitul, curgând
între dulcile pante, 
zi de zi absorbite
de ochiul mare al nopţii,
închizându-se când şi când

şi tăindu-ţi respiraţia  
pe culmile răsucite
în miezul secundelor verzi.
Oriunde te-ntorci, urma-i 
de zeu luminos o vezi!

Îi ştii căderea-n mirosul 
secundei, felul în care irumpe, 
serile, mai ales,
din orbitele nimănui,
de oricând, de oriunde.

Uită-te. Miră-te. Fii
cât şarpele de măslini 
e-ncolăcit printre pante
în jurul acelui trup de aer
scurs din temple şi plante.

Omphalos (V)
Omphalos, piatră sublimă, pierdută printre temple!
Neatinsă decât cu o privire,
în care ţi-ai găsit răgaz preţ de o clipă,
şi te-ai întors – fiară sau duh muşcat – în fire.

Nimic nu te-a strivit, distrus, atins,

decât poate de mult, iar noi nu vom afla.
Stai singură şi dreaptă, nesfârşito.
Tremuri şi plângi, aştepţi în limba ta.

Încolăcită în tine însăţi eşti.
Poate c-ai fost cioplită din raza unui zeu
şi cineva în tine trunchiul şi-a uitat,
trăgându-şi sufletul în duhul meu.

Sau, poate te-ai ascuns în visul unei sfere,
şi ne-ai lăsat aici doar umbra ta de piatră.
Omphalos, astru cernit, nod de mistere,
polen eretic, clipă de aur, egolatră!!

Grecia m-a făcut să redescopăr Ochiul. 
Să ridicăm, aşadar, în cinstea lui, statui!

Octombrie 2007

Parteneri media: EuroPress, EuroBusiness, Asociaţia Publicaţiilor Literare şi a Edituri-
lor din România (APLER), Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară, Crosmedia, Netvisi-
on, ErcPress, Radio România Cultural, TVR Cultural, Agenţia Amos News
Proiect realizat cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII şi CULTELOR DIN ROMÂNIA, 
PROMOCULT · 2007

Atena. Standul Ideea Europeană
Delphi. Nicolae Breban, Janina şi Ion Ianoşi, Andrei Potlog

Aura Christi                                    Nicolae Breban                                       Ion Ianoşi



14

ANUL XVIII ♦ Nr. 12 (669)

CO
N

TE
M

PO
RA

N
U

L.
 ID

EE
A

 E
U

RO
PE

A
N

Ã

Un proverb spune că cine n-are trecut, nu are nici viitor. Se
poate adăuga la acest proverb că cine nu este interesat de
trecutul lumii, nu poate înţelege lumea. Iar aceluia care nu
înţelege lumea, nu-i poţi cere nici o raportare afectivă la ea. 

Să cunoşti, să înţelegi şi să iubeşti lumea înveţi în şcoală. Progra-
mele didactice clasice acordau o mare atenţie anumitor materii, cum ar fi
istoria, geografia, literatura. Adică tocmai acelor materii prin care lumea
devenea o suită de documente la baza procesului cunoaşterii raţionale şi
afective.  Prin cunoaştere, documentul se umaniza şi se încărca de emoţie. 

Mai nou, copiii au acces limitat la aceste studii. Programul lor didac-
tic se diversifică de timpuriu, specializările încep devreme. Mi s-a întâmplat
prin multe ţări ale lumii să vorbesc cu elevi şi să aud că din „pachetul” lor
istoria se scosese de la vârsta de 12 ani, că geografia (continentelor) nici nu
figurase vreodată; şi la literatură… aşa, li se ceruse să citească şi ei câţeva
cărţi; pe care, ba le citiseră, ba le frunzăriseră, ba văzuseră nişte ecranizări
la televizor; deci, îngăimând câteva vorbe, îşi luaseră toate testele şcolare.
Asta în cazuri fericite. De multe ori testele acestea se bazau pur şi simplu
pe apartenenţa lor la o echipă sportivă sau alta, la un anumit cartier sau
altul, la o identitate etnică sau alta, şi aşa mai departe. 

Cu diplome în buznar, cu specializările de rigoare şi cu banii nece-
sari, oamenii vremurilor noastre şi-au făcut din călătorie un prilej de plă-
cere, în rândul celorlalte plăceri consumiste. Ei bat lumea de al un capăt la
altul, văd cu ochii lor ceea ce bunicii noştri nici nu ştiau că există. Iar noi,
generaţia de mijloc, visam cu ochii deschişi, consumându-ne resemnaţi nos-

talgiile cu care ne încărcaseră paginile cărţii. Şi sperând în vremuri mai
bune. Iar când aceste vremuri mai bune-au venit, am fremătat să vedem
lumea şi să ne bucurăm de ea. Să vedem deci, ceea ce ştiam de la şcoală.

„Parisul? În afară de cartierul Defence nu mă interesează nimic”, mi-a spus
într-o zi o micuţă israeliancă, întâlnită într-un metrou. Venise cu taică-său
în Europa, fiindcă la colegiul ei era de bon ton să-şi petreacă un concediu
şi pe continentul european. Călătorise peste ocean la prima ei ieşire din
ţară. Acolo văzuse zgârie-nori. Şi mai văzuse tineri de vârsta ei, umblând în
adidaşi fără să-şi lege şiretele, fiindcă aşa era cosy. Cum pregătirea şcoalară
pe care tânăra o avea era subţirică, cam la asta se reducea pentru ea
măreţia lumii: la zgârie-nori şi la umblatul pe străzi cu adidaşii scălâmbăi-
aţi. Ba, fiind în momentul de faţă supuşi cu toţii, în lumea consumului, dic-
taturii copiilor noştri, şi taică-său îi adoptase modelul. Pentru a nu intra în
conflict cu ea, victimă în „the gap between generations”. Aşa i-am întâlnit
deci, doi oameni din „poporul ales”, umblând amândoi prin Europa dezlegaţi
la şirete, ca să pară moderni şi emancipaţi. Şi pentru că ne-am simpatizat
din cine ştie ce pricini, ni s-au alăturat nouă, pe un fragment al traseului.
Am ajuns în Place Vendome. Le-am arătat monumentul şi le-am povestit
întâmplările. Am ajuns la Domul Invalizilor şi le-am arătat catafalcul (atât
de mic?) al lui Napoleon Bonaparte (atât de mare?). Am trecut pe Saint
Germain de Pres. „E departe?”, ne întrebau de fiecare dată. „Nu, răspun-
deam, aici, după primul colţ, pe malul Senei, o luăm la dreapta şi pe urmă…”

„Dar voi aţi mai fost la Paris”, spunea tânăra, nevenindu-i să creadă
că noi cunoşteam oraşul din cărţi. Iar când am dus-o la cafeneaua „Flore”
şi i-am arătat masa la care stătuseră Sartre cu Simone de Beauvoir, masa
la care li se alătura din când în când Juliette Greco sau Camus când ieşea
seara de la redacţie, tovarăşa noastră de turism de-a dreptul s-a supărat.
Fiindcă, spunea ea, nu numai că noi mai fuseserăm la Paris, dar aveam şi
o mulţime de cunoscuţi pe-acolo, şi-o ţineam pe ea pur şi simplu de fraieră.

În tinereţea mea, un scriitor m-a însoţit prin Sankt-Petersburgul care
atunci se numea Leningrad. M-a dus la Piaţa de Fân, am intrat prin gan-
gurile clădirilor vechi, am urcat scările, m-a lăsat să ghicesc unde anume se
strecurase Raskolnikov, studentul sărac din „Crimă şi pedeapsă”, atunci
când îşi asasinase victima. Am căutat apoi în parcurile oraşului banca pe
care se aşeza Natalia Filipovna când îl aştepta pe Mâşkin, celebra „bancă
verde”, din cartea lui Dostoievski. Şi am ieşit pe Nevski Prospekt, unde am
ghicit singură cam pe sub care portal i-au furat hoţii eroului lui Gogol man-
taua…

Desigur că poveştile se pot exemplifica la nesfârşit. Ce ar fi
Ierusalimul fără istoria Templului, reluată şi iar reluată, în cărţi care umplu
biblioteci? Şi fără „cartierele vechi”, al evreilor, al romanilor, al armenilor,
al arabilor? Ce-ar fi Ierusalimul fără „porţile” de intare-n cetate, pe unde-a
intrat şi Christos şi sub bolţile cărora s-au derulat atâtea evenimente din lit-
eratura arabă, cu toate detaliile lor calde, omeneşti, din sânge şi lacrimi? Ce-
ar fi Ierusalimul fără străzile pe care le descrie Amos Oz în autobiografia
lui, cu o atât de mare tăinuită iubire încât devine de-a dreptul durere?

Te plimbi prin cărţile lumii în şcoală. Şi străbaţi lumea, trecând
dintr-o carte în alta. Dintr-o pictură în alta, de la un monument la altul, de
la o melodie la alta. Urmăreşti deci construcţia, devenită emoţie. Oraşul,
depozitar de emoţii. Strada, care este, dar care „a fost”. Şi care „a
devenit”, prin trecerea ei în cultură. Ce ar fi oare Lisabona fără cărţile

Monica Săvulescu
Voudouri

Străzile oraşului vechi

Sala în timpul Conferinţei de la Atena. 
În prim-plan: Janina Ianoşi şi Ion Ianoşi

!



lui Saramago? Dar fără Alfama, cartierul vechi de pe înălţimile oraşului,
unde urci cu funicularul? Alfama - o aglomeraţie  de străzi aproape fără nici
o linie de demarcaţie între ele; case  aşezate parcă una in spinarea celeilalte,
micuţe, înghesuite, cu curţi amestecate. Şi cu cafenele de numai câteva mese,
în care ai mereu impresia că o auzi pe Amalia Rodrigues cântând fado-uri.
Sau pe Dolce Ponte, aşa cum umblă ea în ultima lună prin lume concertând
desculţă, cu lanţuri la picioare, şi interpretând un fado african, al scalvilor
cap-verdieni…

Oricât de măreţ ar fi Buenos-Aires-ul modern (care, ca fru-
museţe citadină am impresia că este un Paris şi un Madrid
la un loc), oricât de maiestos ar fi deci Buenos- Aires-ul
zilelor noastre, el îşi pierde personalitatea fără cartierul San

Telmo. Fără „republica” San Temo, aşa cum s-a declarat el la un moment dat
în istorie, şi cum mai scrie şi acum pe zidurile lui mâncate de vreme. Aici s-
a născut tango-ul, care se dansează pe străzi la orice oră din zi şi din noapte.
Aici a compus Piazzola, pe care îl asculţi de asemenea interpretat de
grupurile de muzicieni ai străzii, la orice oră din zi şi din noapte. Aici a cân-
tat Gardel, al cărui chip îl vezi în toate vitrinele, pe toate discurile, pe toate
afişele, într-o lume unde te aştepţi ca el să apară la colţul străzii, fiindcă în
datele ei esenţiale mai poartă încă aroma timpului lui. Şi dacă în San-Telmo
s-a născut tangoul, nici alte străzi n-au rămas fără urmele unei istorii ceva
mai recente. Până şi cartierele mai noi, în momentul în care intră-n lite-
ratură, dobândesc o aură specială. In moderna zonă Recoleta, spre exemplu,
la măsuţa unei cafenele, stă un domn bâtrân şi distins. Ţi se pare chiar de
undeva cunoscut. Îţi vine să-l saluţi, dar nu îndrăzneşti. Fiindcă el priveşte
în zare absent, cu o ceşcuţă cu cafeaua băută până la jumătate. Este atât de
fixat în calmul lui, încât la un moment dat tinzi să-i urmăreşti gesturile. Nu
poţi înţelege de ce, oricât ar întârzia în cafeneau aceia, unde pare la el acasă,
nu-şi termină totuşi niciodată porţia de cafea. Şi îţi trebuie mult spirit de
observaţie şi multe ore pentru a realiza că de fapt, domnul cel distins şi de
undeva cunoscut, nu este aevea, ci este pur şi simplu un mulaj din ghips al
lui Borges. În cafeneau „Biala” din Recoleta, unde într-adevăr fusese cândva
client permanent.

Până în ziua în care cartierele noi ale aşezărilor lumii devin şi ele la
rândul lor recipiente ale istoriei şi ale culturii, farmecul omenesc al oraşelor
îl dau cartierele vechi. În orice parte a lumii. Prezentul este pretutindeni pal-
pabil. Şi impresionant acum, în zone din ce în ce mai surprinzătoare.
Frumuseţea arhitecturală a cartierelor noi Deira şi Jumeirah din Dubai, spre
exemplu, îţi taie respiraţia. Lumină, culoare şi linie îndrăzneaţă, sofisticată,

împodobită. Şi totuşi, ce-ar fi oraşul acesta, atât de singular în frumuseţea
lui, fără Bur Dubai şi Shindagha? Ce-ar fi el numai cu mall-urile renumite în
lumea întreagă, dar fără marile bazare în aer liber, în care ai încă impresia
că poposesc cămilele din deşert? Dar fără faimosul cartier vechi Bastakiah,
cu străzile lui nu mai largi de un metru, cu zidurile groase care să ţină
umbră, cu galeriile de artă unde sunt expuse în rame poeziile-caligrafii-dan-
tele-picturi atât de specifice scrierii arabe?În Bastakiah mari artişti plastici
din orient au refăcut un restaurant în spiritul locului şi al istoriei. Cu săli
de mese speciale pentru şeicii de toate rangurile, cu vase de argint şi de
cupru vechi de secole, cu curtea interioară arăbească în care focul la cuptorul
de pite nu se opreşte nicicând…Un loc de popas, pentru personajele din „o
mie şi una de nopţi”… 

Cartierele vechi dau splendoare şi oraşului de sub Acropole.
Parcurgeţi-le pentru a vă convinge într-o sâmbătă dimineaţa,  într-un sfârşit
de septembrie. Lume veche şi lume nouă. Cerul este senin, de-un albastru
curat, mediteranean, ca-n poeziile lui Elitis. Temperatura, în jur de treizeci
de grade. Multe femei în sandale, ca pe vasele de ceramică miceniene. Mulţi
bărbaţi în cămăşi albe. Fetişcane cu buricul gol, stilul anatolian. Cu umerii
goi, dacă nu amândoi, măcar unul, celălalt fiind acoperit cu un şal vaporos.
Şi, printre ele, un bărbat-reclamă pentru telefoane mobile, stă şi bea o cafea
pe o terasă la McDonald’s. Îmbrăcat şi el cu o tunică care-i lasă pulpele la
vedere, ca strămoşilor lui de la muzeul Benakis. Vânzoleala e mare, cumpără-
turile sunt în toi. Se intră şi se iese din magazine, de la Alexandrakis şi de
la Massimo Dutti. Unde, pe pragul elegantului shop occidental, doarme întins
un dulău cât toate zilele, frumos, îngrijit de trecători milostivi, deşi este
câine fără stăpân; s-a lungit cât este pragul, dezinvolt în somnul lui netulbu-
rat şi balkanic, cu o plăcere totală. Şi nestânjenită prin nimic de viermuiala
din jur. Mai reacţionează doar, din când în când, la visele lui câineşti. Care-
l fac să mişte dintr-o ureche sau să zvâcnească dintr-un picior. În jurul lui,
cât ţine strada, una lângă alta se înşiruie toate marile firme de magazine
faimoase în lume. De drogherii cu cele mai scumpe parfumuri; de boutique-
uri cu hainele cele mai style. Printre ele trece un vânzător de salep, dintr-o
carte de Panait Istrati. Împingându-şi căruciorul cu sculele lui strălucitoare
de cupru, cu care-şi prepară băutura, atât de veche, atât de orientală. Iar la
colţul străzii, aşezaţi pe trotuar, doi băieţei cu buzukia cântă muzică din Asia
Mică, dinainte de „catastrofa din 22”. 

Suntem oare pe-o stradă din centrul Atenei? Suntem într-o scenă din
filmul „Rebetiko”?

fragment
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Cât priveşte filosofia lui G.W. Leibniz, ne putem lesne lăsa conduşi
către presupunerea că avem de-a face, aici, cu ontologia unui univers indi-
rect, sistematic, e adevărat, dar indirect sistematizat şi că, într-un anume
sens, Leibniz a căutat, înainte de toate, să formuleze nişte concluzii globale,
eventual contradictorii, a căror simultană aplicabilitate filosofică a condus –
prin apariţia unor restricţii logico-metafizice corespunzătoare contradicţiei de
fond – la anumite limitări operate asupra premiselor pe care se sprijină
ontologia sa. Presupunând că acceptăm această ipoteză de lucru, devine
limpede de ce anume o bună parte a ontologiei leibniziene stă sub presiunea
unei procesualităţi indirecte sau redirecţionate prin ricoşeu – un stil întretăi-
at, răsfrânt într-o metodologie sui generis care dezbate în sine, cu o acurateţe
aproape ştiinţifică, consecinţele sistematizării universului. Leibniz a
renunţat, într-un anume sens, la universaliile aristotelico-scolastice în favoa-
rea individualiilor, deci a singularităţii, preschimbând totodată criteriul apro-
pierii, al asemănării în cel al deosebirii, al diferenţei; a renunţat la logica
mecanicii carteziene, propunând ideea de dinamică şi substituind-o inclusiv
abordării carteziene strict cinematice asupra lumii fizice şi relaţiei dintre pro-
prietăţile corpurilor; a renunţat la perspectiva strict geometrică asupra spaţi-
ului spre a iniţia o analiză a valorii non-metrice a acestuia ca şi unitate
relaţională între monade, inclusiv anticipând ceva asemănător cu ceea ce ulte-
rior, în matematică, se va numi teoria seturilor; a alterat relaţia univocă a
cunoaşterii cu infinitul, intuind necesitatea afirmării infinitului mic şi a lumii
infinitezimale, ca şi contrapondere la supremaţia cvasi-înnăscută a întregului
şi universalului; Leibniz, a înlocuit, deci, (simbolic vorbind, deoarece avem de
a face cu aceleaşi coordonate ale aceluiaşi univers), a substituit imaginea
macroscopică (exponenţială pentru filosofia aristotelico-scolastică), a cărei

logică sortează lucrurile pe baza unor criiterii de asemănare – cărora Leibniz
le opune propriile sale criterii de deosebire, după cum bine ştim – aşadar,
operând această substituţie, Leibniz a miniaturizat macroscopicul, spre a
pleca în cercetarea sa filosofică de la un punct fix: monada. Totodată nu avem
cum a ne împotrivi ideii conform căreia natura explicit sintetizatoare a
filosofiei sale conciliază “modernitatea epocii lui cu actualizarea mai multor
tradiţii ale gândirii europene” (Michel Fichant, Leibniz şi universalul în volu-
mul Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Ed. Universal-Dalsi,
Bucureşti, 1998); ori observaţiei că “metafizica substanţelor şi a unităţii lor
în expresia universului, asociază teme platoniciene cu un aristotelism reîn-
noit, cu scopul de a introduce în structurile lor cuceririle ştiinţelor noi rezul-
tate din revoluţia galileană”. (Michel Fichant, op. cit.) Cu alte cuvinte, dinco-
lo de o necesitate a timpului său, care îşi cerea, insidios, drepturile incluziu-
nii celor mai recente erupţii ale ştiinţelor naturii în disciplinele filosofice, o
îndepărtare de filonul marii filosofii greceşti, de o manieră categorică, nu va
fi fost posibilă. Lucrurile aici se cuvin cumva nuanţate. Relaţia dintre Leibniz
şi exponenţii gândirii filosofice antice, în speţă Platon şi Aristotel (mai !

Alexandru Ştefănescu

Discontinuităţile
Universalului
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ales, Aristotel), întâmpină, la rându-i, dificultăţile specifice unei apro-
pieri discontinue şi fragmentare, insinuate pe fluxul devenirii mental-

istorice, al scurgerii cumulative înspre modernitatea filosofică a cărei struc-
tură rămâne parţial şi neuniform îmbibată de principii actuale sau depăşite,
integre sau mutilate, în plină progresie ori revolute. Această cumulare, deşi
relativă la punctul de referinţă pe care ni-l alegem sau la direcţia din care
dorim să privim, este, bineînţeles, reală. Ca şi consecinţă a acestui proces
cultural-istoric, la fel de real este şi faptul că universalităţii aristotelice i s-
au adăugat, treptat, răsfrângeri singular-individualizante. În acest sens
putem vorbi, fireşte, de o renunţare la cvasi-„holismul” metafizicii Anti-
chităţii, însă, pesemne, în limitele unui proces de dinamizare a tensiunilor
universale. În teorie, Individualitatea purcede din Universalitate şi se rein-
toarce într-însa. În realitate însă, un Universal din care n-ar purcede
Individualitatea, ar fi lipsit de sens. Iar simbioza condiţionării lor reciproce,
desprinse din expresia universală a reflexivităţii şi tot ceea ce e subsumat
acesteia, transcende statutul propriu-zis antinomic al relaţiei logice dintre
aceşti doi termeni, păstrunzând într-o sferă de influenţă oarecum atipică.
„Aici, individualitatea este universală, nu numai în extensie, pentru că ea
este pretutindeni, într-o realitate unde există cu adevărat doar substanţe
individuale, dar şi pentru că universalul defineşte în intensitate fiinţa
intimă a fiecăruia: Universalismul este legea de a fi a individului leibnizian.”
(Michel Fichant, op. cit.) Va să zică relaţia de incluziune a universalului în
individualitate generează câteva idei justificatoare. Una dintre ele ar fi că
pretutindeni, în lume, există numai reprezentări individuale şi că, oriunde
te-ai întoarce, universalul (fără a-i pune deocamdată la socoteală existenţa
ca principiu totalizator ori ca explicaţie exhaustivă a lumii) nu subzistă
decât întru individual şi desăvârşirea acestuia. Aşadar, temeiul universalu-
lui se află în toate şi niciunde, peste tot şi nicăieri, purtând cu sine, în per-
manenţă, ingratitudinea acestei dedublări. Această observaţie ne-ar putea
chiar conduce la opinia conform căreia, în teorie, ar trebui distins între
două manifestări conexe ale universalităţii şi anume, pe de o parte, ca prin-
cipiu explicativ, cumulativ, al totalităţii lumii (prin însumare) şi, pe de altă
parte, ca şi catalizator structural al identităţii individuale (prin esen-
ţializare, să zicem). Această dedublare, susceptibilă de a mijloci o con-
tradicţie fundamentală între cele două expresii universale, poate trece inclu-
siv drept o variantă a opoziţiei clasice delimitate în ceea ce s-a numit „cear-
ta universaliilor”, ridicând problema interpretării realităţii în termeni de
concept versus obiect ori, generalizând, raţional versus senzorial. Obiectul,
direct accesibil simţurilor, ar ţine, deci, prezumtiv, de universalitatea ca
expresie a însumării particulariilor, în timp ce conceptului (a cărui preemi-
nenţă înaintea obiectului ar salvgarda, fără doar şi poate, valoarea raţiunii)
i-ar corespunde miza universalizării individualului. Această comparaţie are,
bineînţeles, un rol strict metodologico-explicativ, punând bazele unei
înţelegeri superioare a modului în care universalitatea şi particular-indivi-
dualul leagă şi dezleagă afinităţi sau apropieri, respectiv incongruenţe sau
nepotriviri. 

Natura esenţialmente abstractă a conceptului de universal lucrează
întru confirmarea dizolvării acestuia în particularitate. Universalitatea, prin
definiţie, se îndepărtează, în limitele unui proces de autodefinire, de dubla
calitate, de dublul înţeles cognitiv al unei individualitaţii care se balansează
în voie între concept şi obiect, purtând cu sine însăşi, pretutindeni, justa
măsură a corespondenţei cu existenţa reală. Şi tocmai lipsa acestui tip de
reducţionism sau, mai bine zis, lipsa de recurs la bazele ferme ale realităţii
ca punct fix de reper, se face într-un fel responsabilă de curgerea şi
dizolvarea în particularitate a unei universalităţi altfel imposibil de descon-
ceptualizat. Căci, de vreme ce n-o putem arăta cu degetul, de vreme ce nu
satisface minimele condiţii ale unui proces de definire palpabil, extrovert,
ostensiv, nu ne mai rămâne decât să ne-o imaginăm ca sumă a instanţelor
particulare, strânse laolaltă printr-o logică a interacţiunii indirecte, prin
influenţă. Acum putem accepta observaţia ontologică, de expresie aris-
totelică, conform căreia întregul (aici universalitatea) nu se limitează, struc-
tural, la a găzdui într-însul
totalitatea însumării părţilor
(a individualiilor) şi nimic
altceva, ci, dimpotrivă, decan-
tează şi „interpretează” infor-
maţia înmagazinată, emanând
un substrat endogen, esenţial,
unficator, o prelungire univer-
sală a relaţiei dinamice dintre
părţi. Pe scurt, s-ar spune că
universalul excedează suma
particularităţilor care-l com-
pun. Dar acest excedent onto-
logic îşi dobândeşte un sens
(tare!) doar relativ la raportul
dintre însumarea părţilor şi
tipul de universal rezultat din
această operaţie. Să fim bine
înţeleşi! În acest prim stadiu
al analizei tipologice a general-
ităţii – cristalizate în două
manifestări ipotetice, anterior
enunţate – vom presupune că
universalitatea, neavând acces
direct la existenţa reală, obiec-
tivă, nu se poate închega
decât ca şi însumare a ins-
tanţelor particulare. Odată
formată însă, generalitatea
sau universalitatea exultă în a-
şi depăşi condiţia cantitativă,
esenţializând informaţia rezul-
tată din captarea particula-

rităţilor şi a activităţii lor reciproce. O bună metodă, aşadar, de a izola sub-
stratul esenţial pe care universalitatea şi-l adaugă, în mod ineluctabil, odată
cu receptarea structurală a părţilor din care se hrăneşte, este metoda
scăderii, a diferenţei comparative ivite între nivelurile celor doi termeni ai
relaţiei. Primul termen desemnează însumarea popriu-zisă a individualiilor
(suma părţilor), iar cel de-al doilea – universalitatea ca atare (întregul), ca
şi consecinţă a procesului de însumare. Aşadar, vom opera scăderea. Dar ce
anume rezultă în urma acestei diferenţieri? Permiteţi-ne să eludăm deocam-
dată răspunsul la această întrebare, (asupra căruia vom zăbovi, fară doar şi
poate, într-un text viitor) oferind în schimb o interpretare (în chip de analo-
gie) a acestui raport, dintr-o altă perspectivă. Acceptând de pe-acum faptul
că, în continuarea discuţiei ţesute în jurul celor două universalităţi, se cuvin
introduse o serie de raporturi înrudite, conexe (şi anume concept – obiect,
raţiune – experienţă ori percepţie senzorială), logica acestor relaţii îndeam-
nă, negreşit, la construcţia unei imagini de ansamblu. Presupunem, aşadar,
că verosimilitatea unei analogii cu anumite metode specifice ale filosofiei,
nu s-ar cuveni trecută sub îndoială. Astfel, rămâne de văzut în ce măsură
relaţia dintre cele două tipologii universale, care face obiectul acestui
demers comparativ, ar fi sau nu subsumabilă afluxului ideatic-conflictual ivit
între teoretizările senzorial-individualizante ale nominalismului secolului
XVII şi pretenţiile raţiocinante ale realismului filosofic din aceeaşi perioadă.
Practic, chestiunea relaţiei dintre concepte şi obiecte (prin obiecte
înţelegând lucrurile recognoscibile de a cădea sub logica determinării prin

experienţă) cunoaşte două
interpretări radicale şi o
formă de compromis: univer-
salia ante rem – pretenţia
realistă a anteriorităţii uni-
versaliilor, universalia post
rem – pretenţia nominalistă
a posteriorităţii universali-
ilor şi, în fine, universalia in
re – soluţia conceptualistă
de reconciliere a general-con-
ceptualului cu particularul,
având drept consecinţă teo-
retică postularea unităţii
lumii în diversitate. Nestrăin
nici el de postularea acestei
consecinţe fundamental re-
conciliante, Leibniz însuşi va
fi înţeles că dincolo de teo-
retizarea unei forme sau
alteia, fondul universului
impune echilibrul ontologic
al unei echidistanţe de prin-
cipiu, uneori chiar cu riscul
compromiterii termenilor
din a căror inexorabilă jonc-
ţiune rezultă.

!

Erechtheionul. Atena

Cariatidele. Acropole
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„Profesorul P.P. Negulescu a avut un singur
ideal, care i-a fost şi metodă în acelaşi timp: cercetarea

fără prejudecăţi a adevărului, respectul şi propovăduirea
adevărului. Fiind credincios lui însuşi, el a fost credin-

cios tuturor marilor idealuri ale omenirii”.

Camil Petrescu

Într-o generaţie cu nume ilustre: C.Ră-
dulescu-Motru, Mihail Dragomirescu,
Simion Mehedinţi, Ion Petrovici, Mir-

cea Florian – P. P. Negulescu s-a impus prin rig-
urozitate şi enciclopedism. El a fost unul dintre
studenţii apreciaţi ai lui Titu Maiorescu şi cel mai
fidel dintre discipolii săi. S-a spus adesea că
Maiorescu şi-a plasat în cele două universităţi dis-
cipolii săi, pentru a-i continua direcţia filosofică.
Aşa este, iar P. P. Negulescu este unul dintre ei.
Plecat la Bucureşti la finele secolului al XIX-lea ca
să urmeze cursurile universitare „ce
trebuiau să-şi găsească continuarea după
dorinţa familiei mele, într-o şcoală poli-
tehnică din străinătate, - m-am înscris la
facultatea de ştiinţe”. Filosoful P.P. Ne-
gulescu a ajuns întâmplător la filosofie.
Precum odinioară în Evul Mediu, filosoful
francez Malebranche, se opreşte întâmplă-
tor înaintea vitrinei unei librării din
Paris, unde vede cartea lui Descartes,
Traité de l’homme. Răsfoieşte cartea şi de
la prima citire, inima-i începe să bată; îşi
găsise vocaţia.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu
P.P. Negulescu. fOrientarea mea iniţială, -
detaliază P.P. Negulescu – la universitate,
era astfel firească, şi aş fi mers mai
departe pe acelaşi drum, dacă întâm-
plarea nu m-ar fi dus, odată, la cursul lui
Maiorescu de la Facultatea de Litere (…).

Puţin timp însă după înscrierea
mea la Facultatea de Ştiinţe, unul din noii
mei prieteni, care, mai bine informat sau
mai curios decât mine, urma, deşi studia
dreptul, cursul de Istoria filosofiei contem-

porane de la Facultatea de Litere, m-a luat într-o
zi să-l ascult şi eu – «măcar odată» (…). Impresia
pe care mi-a făcut-o astfel Maiorescu, prima dată
când l-am văzut şi l-am auzit, a fost cu atât mai
puternică, cu cât era unică (…). Vorba în acea
neuitată «prelegere» (…)  de clasificarea ştiinţelor
după Auguste Comte (…).

Mi s-a părut aşadar, în timpul crizei su-
fleteşti în care mă aruncase cursul lui Maiorescu,
că matematicile de care mă ocupam, nu explicau

nicio categorie de fenomene ale universului. Ele
stabileau, e drept, legile numerelor şi figurilor;
dar acestea păreau a fi simple produse subiective
ale minţii omeneşti, nu realităţi obiective ale lumii
din afară (…).

Muncit de asemenea gânduri m-am hotărât
să urmez regulat, din toamna următoare înainte,
cursurile de filosofie – pe acelea ale lui

Maiorescu, fireşte, în primul rând – în
care speram să găsesc lămuririle nece-
sare”.

La finele Facultăţii de Litere şi
Filosofie din Bucureşti, mai precis în
iunie 1892, debutează plublicistic cu
studiul Psihologia stilului în revista
„Convorbiri literare”, iar debutul în
volum cu lucrarea de licenţă Critica
apriorismului şi empirismului (1892), îl
consacră ca pe un gânditor cu pre-

ocupări serioase. Odată cu numirea la Univer-
sitatea din Iaşi conferenţiar (1894), iar peste doi
ani profesor de Istoria filosofiei moderne şi logică
(1896), preocuparea lui pentru  studiile filosofice
se vor adânci. În Psihologia cosmogoniilor (1895)
abordează din punct de vedere ştiinţific şi filosof-
ic problema cosmosului: „Dacă însă întreaga viaţă
omenească – nota el – e o clipă numai sus-
pendată, dacă cugetarea e o licărire numai de
moment, atunci, întrebarea care se ridică cu nece-
sitate este: cum poate acea clipă atât de mărginită
să cuprindă în ea, nemărginirea universului, cum
poate acea fugitivă licărire să lumineze întuner-
icul nesfârşit ce o învăluie din toate părţile?”
Dintr-o perspectivă kantiană P.P. Negulescu se
întreba: Cum poate cugetarea omenească, mărgi-
nită în timp şi spaţiu, să stăbată totuşi
nemărginirea spaţiului şi timpului, pentru ca să
ne descrie, în teoriile sale, epocile când ia nu
exista încă, sau epocile când ia nu va mai exista?
Cum poate mintea omenească să reconstituie

geneza şi evoluţia universului?
O îndoială se naşte dar, din punct

de vedere filosofic, în faţa teoriilor cos-
mogonice. Şi această îndoială se for-
mulează astfel: sunt teoriile cosmogonice
reprezentarea adecvată a proceselor obiec-
tive, ce s-au petrecut în realitate la formu-
larea universului? – sau sunt simple for-
mule subiective, prin care cugetarea ome-
nească îşi simbolizează numai acele pro-
cese obiective, în ele înşile necunoscute?
(…)

Pentru ca să ne putem însă
apropia de dezlegarea acestei probleme, –
era convins P.P. Negulescu – trebuie să ne
dăm mai întâi seama de puterile cugetării
omeneşti, adică de natura şi de limitele
cunoştinţelor noastre în general”.

Dornic să se specializeze în
filosofie, P. P. Negulescu îşi continuă
studiile în străinătate la Berlin, revenind
în ţară la intervenţia lui Maiorescu. Anii
studiilor „în străinătate i-au oferit lui
Petre P. Negulescu primele elemente pen-
tru formarea unui orizont larg de gândire.
Acum ia cunoştinţă de curentele estetice,
sociologice şi filosofice cu autoritate ale

vremii sale, se apropie de societatea «Junimea»,
participă la acţiunea patriotică de înfinţare a
«Ligii culturale» şi îşi înfăţişează opiniile în câte-
va studii, dintre care unele cuprind direcţii pe
care se va dezvolta ulterior gândirea sa.
Problemele estetice, care l-au preocupat cu
precădere în toţi aceşti ani, vor fi abandonate cu
timpul, pe măsură ce autorul se apropie tot mai
mult de interpretarea istoriei gândirii şi a teoriei
culturii”.

Studiul Filosofia în viaţa practică publicat
de filosof în revista Convorbiri literare
(1896), este unul dintre cele mai bune
studii filosofice publicat de Negulescu în
perioada antebelică. „Ce rol are filosofia în
viaţa practică ? ”, se întreba P.P. Negulescu.
„La această întrebare se pot da două
răspunsuri: unul privitor la utilitatea
filosofiei din punct de vedere pur ştiinţific,
altul la utilitatea ei din punctul de vedere
al vieţii practice (…). Filosofia are în viaţa
intelectuală a omenirii un îndoit rol. Ea are
să verifice întâi, primele principii ale tutur-
or celorlalte ştiinţe şi să se legitimeze din
punctul de vedere al adevărului; ea are să
împrumute, al doilea, ultimele concluzii ale
tuturor celorlalte ştiinţe, într-o sinteză
unică şi superioară. Din acest punct de
vedere, utilitatea filosofiei este evidentă; ea
este o completare generală a tuturor celor-
lalte ştiinţe, şi contribuie prin aceasta la
unificarea totală a cunoştinţelor omeneşti,
contribuie adică la satisfacerea – pe cât
posibil – deplină, a nevoii minţii omeneşti
de a înţelege lumea”.

Privită astfel filosofia, ea este nece-
sară oricărei minţi cultivate şi dornică de
adevăr şi cunoaştere. P. P. Negulescu merge
mai departe şi se întreabă „Care e însă util-
itatea filosofiei pentru viaţa practică ome-
nească ?” Filosoful român consideră nece-
sar, să definească mai întâi ce înţelegem
prin viaţă practică, spre deosebire de viaţa
pur speculativă sau teoretică.

ADRIAN MICHIDUÞÃ

Philosophia
perennis la

P.P. Negulescu

Omphalos. Delphi

Nicolae Breban şi Ion Ianoşi. Cariatidele
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Mecanismul din texte/iluzii de-a dreptul
optice încă din primul volum Orbitor
solicită o lectură alchimică, în linia

Sărmanului Dionis („Mă jucam privind imaginea
camerei cu câte un singur ochi”, ş.a.), reperată în
subiectivitatea cu care se tratează chiar lumea şi tex-
tul, cuprinse în şi de oglinzi. Folosind oglindirile,
Cărtărescu face, până la urmă, o regulă în a de-
forma, pe urmele unei analogii bizare, tipice tehnicii
sale scipturale. Ca în Rem, o altă insectă-scriitură
este, aici, valorizată criptic şi anamorfotic: „poate
eu, al cărui ochi cât un miliard de sori se apropia de
ea”, s. n. Se realizează o perspectivă triplă
din cauza suprapunerii unghiurilor: „după
plimbările de cârtiţă prin continuum-ul real-
itate-halucinaţie-vis”. Deşi minusculă, „insec-
ta” cu „textură pufoasă” devine instrument
natativ-catoptric: „trăgeam de rana scorojită
de pe cotor…”, cu metafore textuale
(picioarele „transparente”) la vedere, post-
modernist. Este semnificativă prezenţa
„tubuleţelor cilindrice” prin care se creează
perspectiva unui „eu’’, dotat cu ochiul
devenit instrument anamorfotic. Autorul
ajunge „Dumnezeul acestei insecte” într-o
multiplicare a oglindirii: ”mă simţeam şi eu
privit”/reflectat, după instalarea celor trei
unghiuri: realitate, halucinaţie, vis, atrase
într-o viziune deformată. Catoptrica e per-
manentizată în Orbitor. Lumea e adusă la
o proiecţie unitară, „o lucire în oglindă”, o
iluzie. 

Tehnica oglindirii este fixată din
incipit: „…stăteam toată după-amiaza…
privind în ochi, ca hipnotizat, reflectul
meu din oglinda străvezie a ferestrei”.
Fluturele capătă funcţia totemică a lumii-
text, fiind re-dimensionat continuu prin
oglindiri/proiecţii de evenimente, peisaje,
personaje, text-ţesătură din perspective de-
formatoare. În Orbitor Cărtărescu foloseşte
perspectivele apropiate sau depărtate cu
ajutorul oglinzii, funcţie pe care o iau şi
multiplii săi, de la camera „luminată
orbitor” la „globul perfect” sferic, negul,
inelul, harta, covorul, peisajul, cartea
însăşi. 

Universul Orbitorului (avem în vedere
primele două volume) constă în reflectare
triplă, pe baza interferenţei viziunilor
comunicante halucinaţie-realitate-ficţiune.
Materialitatea/figura-rea obiectivă (globul,
de pildă) a cărţii însăţi duce la o
manevrare a iluziilor optice, din partea
unui autor dedat la perspective multiple
încă din primele proze. Starea de oglindire
este adusă în jurul unei metafore textuale,
fluturele totemic, sâmbure diegetic prim,
de la care mecanismul înmulţirilor din aria
catoptrică este continuu. Visul, realitatea,
scriitura se reflectă în textură, peisaj,
hartă, etc., dar cu forma cea inclusă a flu-
turelui, mecanism optic. Nu există element
care să nu fie în stare de (auto)reflexie.

Din fluturele, gigant prim, ca şi din fragmentele
sale, se fac/oglindesc formele, evenimentele, person-
ajele în cele trei dimensiuni, unghiuri discutate.
Ficţiunea devine,  ea însăşi, corp, hartă, covor, ş.a.
m. d. Fluturele strămoş este, mai întâi,
proiectat/vizualizat anamorfotic în fluviul-oglindă
enormă, apoi în multiplele chipuri ale  descen-
denţilor, vizate catoptric.

Covorul-text pare surprins în realitatea/literali-
tatea lui, cu fragmentele iluzii, cu figura centrală,
fluturele, ascuns şi deformat de mânuitorul narativ

al instrumentelor catoptrice, cele care încep
seria cu o banală placă dentară, cea a mamei.
Textul cărtărescian  distribuie numeroase va-
riante ale oglinzii, surprinse în orice element
înconjurător. Iată un exemplu de început:
„…lumina galbenă, transparentă, aşezându-se
pe suprafeţe…dar mai ales aurind aerul,
dându-i o strălucire de prismă de sticlă…alte
dâre din acelaşi aur rarefiat, căzând oblic, au
interferat cu lumina iniţială… Întins pe col-
ine…cu toate geamurile arzând ca flacăra…
Bucureştiul era un retablu pictat pe fereastra
mea triplă…”. Existenţa-text îşi recunoaşte
formula, aceea a oglindirii care creează iluzii
optice: „prin porozitatea uriaşului zid, în
zdrenţe lungi …deformate în anamorfoze şi

racursiuri, pulverizate de mediile de  difrac-
ţie (…) fiecare vârstă  şi fiecare casă…este
un filtru deformându-le pe ...”. Oglinzile în
serie: trupul mamei, capul-hartă, personajul
Herman, oraşul, liftul, etc., sunt rezultatul
reflexiei fluturelui-oglindă, textul Orbitor, de
aceea obiecte , persoane, fragmente din
peisaj, covorul-hartă în întregime sau în
detaliu, devin străvezii, transparente,
tanslucide, etc., sunt atrase în jocul catop-
tric al unui manuscris viu, făcător, adevărat
corp auto/referenţial. Perspectiva sau
unghiul vizual sunt deformatoare, adesea.
Bucureştiul poate fi micşorat („ca o
machetă de sticlă umplută cu sânge”) sau
mărit după cum/de unde este privit/scris.
La fel şi chipul statuii-mamă, ochii ei
devenind oglinzi convexe, cu elementul
strâmb inclus, fireşte. Chiar versurile sunt
„maşinării de fabricat iluminarea”. Univer-
sul este populat de oglinzi. Totul e reflexie,
chiar şi corpul/textul: „Acum o clipă, cel
care scrisese aici, reflectat de lacul
întunecat al ceştii de cafea…”. Referinţele
biografice cad sub incidenţa reflexiei.
Corpul-fluture se reia prin forme, figuri de
texte care constituie „supercartea”/ stră-
moşul  oglindirii, prin urmare existenţei.
Fluturele-covor, peisaj, ş. a. m. d., se re-face
mereu din componente urmaşi. Vederea
din/de/în oglinzi se permanentizează.
Imaginea originară naşte continuu forme
peste alte forme (ana-phormae). Amintirile
intră în aria deformărilor. Casa matricială
este văzută în lumina albă din cauza
oglinzii „agăţată oblic”, lampa are o „oglin-
joară rotundă”, capul „lui tataie” deschide

seria oglinzilor-ţeastă/hartă, cum vom găsi la atâtea
personaje străvezii; copilul ”cel mai bucălat” va
deţine un creier (păianjen-text-oglindă),  similar flu-
viului-fluture,  cel de unde încep multiplele faceri,
anamorfotice, desigur. În fabula descălecării pruncul
sacrificial, ”înconjurat de coaja rotundă, subţire ca
unghia, de cleştar arzător în soare”, preia funcţia de
oglindire, întemeiază Orbitor, re-integrează „degetul”
criptic, alt Rem, în seria moştenită. Urmează zeci de
imagini şi figuri anamorfotice, de la emblematica
Marie la rubedenii bizare, de la maşina de cusut
antropomorfă la procesiunea meta-morf(oz)elor în
subteran, de la Cedric-instrument optic la Albinos, şi
dublul lui, de la perla de lângă nară, oglindă, la
tabloul-covor, etc. Toate elementele se reflectă, însă,
conform iluziilor optice şi a formelor (supra)puse
unele peste altele, în compusul fluture. Oricare per-
sonaj capătă aspectul şi funcţia unui instrument
catoptric. Maria, adolescentă, are „un minuscul tub
gradat”, umbra ei este ”colosală pe tavan”, chiar
„diformă, anamorfotică, pâlpâitoare”(s. n.). La fel,
obiectele. Cristalul Melaniei, ”cel viu de beriliu”, cât
şi „ţeasta cheală ca-n palmă” sunt oglinzi care preiau
acelaşi totem. Prin „perla din urechea” lui Cedric
cele două negrese au „feţe lunatice, pe gâturi nes-
fârşite”; chiar şi „pe oglinda cerului New Orleansului
se reflectă… chipul unui înger cu aripi stufoase,
destrămate”.

În imagine: Erechtheionul. Atena

VIORICA RÃDUÞÃ

Iluziile-text

Foto Cosmin Bumbuţ
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DECEMBRIE ♦ 2007

Există permanent – în cultură şi artă,
după cum şi în sentimentele şi trăirile
personale, intuiţia sublimului. Asemenea

unei plante miraculoase care, preţ de câteva
secunde, odată la mulţi ani, îşi deschide umbrela
sa magică în felurite momente ale vieţii, de sub
tropotele ploii de vară până la ceţurile umede cu
care iarna îşi ameninţă muritorii. În cultură, liter-
atură şi – iată! – uneori, şi în teologie, sublimul
trăieşte mai cu seamă în efectul miraculos al
capodoperelor care au harul şi darul de a zămisli
şi modela conştiinţe. Dacă aş spune dintru bun
început ce cred eu despre o lucrare de 32 de pagi-
ni (este vorba de  Ghid pentru spovedanie, apărut
la Cluj-Napoca, în primele luni ale lui 2007, la
iniţiativa „unui grup de preoţi din Prototopiatul
ortodox Cluj II” şi cu binecuvântarea ÎPS Barto-
lomeu) şi anume faptul că este o mică şi inimoasă
capodoperă – aş risca, probabil, ca aceia mai scep-
tici dintre distinşii cititori ai revistei noastre să
mă trimită, în modul cel mai pur estetic, la plim-
bare prin pădure (vorba lui N. Steinhardt:
„Ce spui domn’le! Ia mai pleacă cu ursu’
de-aici că sperii copiii.”). Numai că, sigur,
eu n-aş risca să sperii copiii, ci doar să-i
adorm. Aşa că mi-am luat măsuri şi, spre
a clarifica – mai cu seamă conceptual –
lucrurile, vom purcede la o paranteză
(steinhardtiană!) ceva mai generoasă şi
care va porni de la intriganta întrebare –
pe care mi-am adresat-o şi eu – şi anume: 

Ce înseamnă, domnule, o capodoperă?
Altfel spus, dincolo de rigorile axiologice şi
estetice (dar de fapt doar aparent „dinco-
lo”!), mai există oare vreun alt sens ori o
altă dimensiune pentru logosul semantikos
al capodoperei? Un înţeles mai larg care ar
privi în primul rând propriile noastre
unghere şi structuri psihice, propria noas-
tră poveste? Drept răspuns vă propun un
mic excurs în apele – interesante pentru
ochiul oricărui cercetător – ale unei posi-
bile fenomenologii a canonului literar.
Acesta din urmă ar putea cunoaşte, după reţeta „2
+ 1”, trei accepţiuni al căror grad de interes se va
prezenta ascendent după cum urmează:

Primo: Există o categorie de capodopere aşa-
zis „grele”, impunătoare, masive – le-am zice „cla-
sice” –  gândiţi-vă la un Sadoveanu de zile mari,
cel care a dat naştere, în orele acelea extenuante,
Baltagului, sau, mai simplu, la Ion ori la Lucea-
fărul. În fiecare dintre ele clocoteşte o minte tita-
nică. Sunt greu de mutat din loc. Şi-au făcut
aproape singure un Panteon. La ele face alergie
Nietzsche. Secundo: Există, apoi, o altă secţiune –
capodoperele care, congruente spiritului vremii,
par a contrazice canoane prăfuite, depăşind în vi-
teză liste întregi de sertare demodate, fără a fi lip-
site de o inteligenţă sclipitoare şi, la nevoie, de o
stratificată mască a discursului. Sunt provoca-
toare, uneori polemice, dar mai au o calitate apre-
ciată azi: nu plictisesc. Să amintim, pe această ca-
le, Levantul lui Cărtărescu.  

Tertio. Respiră, însă, alături de aceste
„surori” mai mari, şi o a treia categorie: acele ca-
podopere care, înainte de orice, se simt şi abia apoi
se aprofundează, care seduc şi apoi îţi redau,
printr-un fericit hazard, însutită, înmiită libertatea
de a te cunoaşte mai bine. Ca într-o iubire bruscă,
necondiţionată, miraculoasă, care abia după ce e
gustată, e conştientizată şi cu mintea: într-un târz-
iu, raţionalul se repliază şi el, procesează infor-
maţia ca trezit din turmentare şi încheie tardiva
anchetă negăsind ceva suspect, urât mirositor, dul-
ceag, expirat, ci doar reconfirmând, cu fericită
mirare, intelectului sufletesc: Da, nu te-ai înşelat…
Da, chiar merită. Chiar îţi seamănă. Ce naiba, hai
să benchetuim!  O nuvelă – chiar puţin cunoscută
– a unui Brătescu-Voineşti, O poveste de Crăciun a
lui Dickens, câteva versuri de D.Turcea, echiva-
lente unei întregi revelaţii, Luminiţa lui
Agârbiceanu, Călătoriile lui Jules Verne… Deşi
apreciate în accepţie subiectivă, acestea sunt
capodopere ale sufletului (pentru că el ţine loc aici
de primă instanţă raţională), sau, dacă vreţi, ale
sincerităţii. Ale tuturor acelor cuvinte rămase
nepătate sau mai puţin pătate (cu asta l-am exclus
pe Platon), fără însă a adulmeca şi fără nicio legă-
tură cu aerul uşuratic, de telenovelă, cu stan-
iolurile adăpostitoare de dulcegării, ori cu jena şi
constrângerea. Ele mă redau pe mine mie, îmi co-
lorează viu libertatea de a mă cunoaşte, de a mă
manifesta aşa cum simt. Nu vorbim aici de
„simţirea” semidocţilor, ori a impostorilor, ci de

trăirea intensă, nemincinoasă şi curajoasă a unui
text care, prin inspiratul său autor, ne „hăruieşte”,
ne trezeşte din genuinul nediferenţiat al plafonării
spirituale.

Congruentă şi compatibilă cu această a treia
categorie a capodoperelor, în accepţie subiectivă,
personală, sufletească, este şi cărticica, Ghidul de
spovedanie al Părinţilor de la Protopopiatul amin-

tit, în spatele cărora l-am desluşit şi pe Părintele
protopop şi duhovnic Nicolae Buda, care are
marele merit de a fi iniţiat acest proiect. Secretul
acestei capodopere? Atu-ul ei? Farmecul pe care îl
degajă? Toate acestea îşi găsesc dezlegare în trei
virtuţi esenţiale şi obligatorii pentru mediul con-
temporan: credinţă, discreţie, realism. În ghidul
acestor preoţi, întrezăresc, parcă, la fiecare rând,
figura, aroma şi seninătatea încruntată ale lui
Dostoievski. Ferirea la tot pasul, ca de o ispită
diavolească, de preţiozitate în stil, dar şi de limba-
jul de lemn ori de cel pompos, ultra-instituţional-
izat, mărturiseşte în fapt nu doar grija (aparent
aproape literară) pentru forma şi concizia mesaju-
lui îmbrăcat şi articulat armonios în desenul şiru-
lui de semne lingvistice, cât mai degrabă înţelep-
ciunea curată şi părin-
tească a acestor feţe bis-
ericeşti care s-au ostenit
să facă viabil un proiect pe
care îl aşteptam de mult:
acest ghid „de buzunar”
(termenul îmi aparţine şi-l
voi explica în dată) pentru
spovedanie.

De ce un ghid de bu-
zunar? Pentru că acesta e
un ghid al nostru, al oame-
nilor de buzunar, al celor
care nu merg duminică de
duminică la biserică şi se
întorc cu amar de pe o
parte pe alta în patul pro-
custian al mizeriilor ief-
tine, gustând mai rar de-
cât ceilalţi dulceaţa păt-
runderii de cutremurul bi-
necuvântării. Noi suntem,
din păcate, această specie
atât de prosperă, a celor
cărora solzii de pe ochi le
cresc înapoi. Şi lupta
începe iar... Asaltul conş-
tiinţei care – har Domnu-
lui – se scutură, ţipă, sân-
gerează, urlă, înjură, face
tot posibilul să ne tre-
zească. Noi suntem păcă-
toşii cu ochii roşii care co-
lindă în fiecare dimineaţă
oraşul, privind cum ploaia
spală străzile de praf şi

visând la Patul care odihneşte conştiinţele... Între
românii care se declară credincioşi, noi suntem
acei 90%, noi suntem aşa-zişii creştini nominali.
Da, noi suntem aceia care jinduim şi urmărim cu
ochiul de după fereastra plouată mersul matinal,
din spate, grăbit şi tăcut, al vecinilor care tocmai
au ieşit din bloc şi se îndreaptă spre ceea ce ei
numesc „Casa Domnului”. Jinduim cu jumătatea
neadormită a ochiului, dar nu biruim cu trupul. Şi
ne trântim în consecinţă cu repeziciune înapoi,
leneşi, în duhoarea împrăştiată a patului ce place
la atingere mai ceva ca lostriţele doctorului
Voiculescu.

Noi suntem oamenii mici, cu trucurile lor
mici şi cu tărăgănelile lor ieftine. Suntem creştinii
minimali, care gândesc şi înaintează minimal pe
făgaşul îndreptării, care fac eforturi minimale – şi
acelea rare şi discontinue. Pentru oamenii de buzu-
nar ca noi iată că s-a găsit şi un ghid pe măsură,
şi probabil că nici nu realizăm cât de preţios este,
în fiinţa lui, acest minuscul „îndreptar” care

vorbeşte pe limba tuturor, franc, deschis,
părinteşte, drăgosteşte: „Dorim să menţio-
năm: cerinţele canonice din acest îndreptar
(sau ghid practic) sunt minimale, ele
adresându-se fiecărui credincios care do-
reşte să se mărturisească în vederea prim-
irii iertării lui Dumnezeu. Celor care cu
mai mare dragoste şi sârguinţă doresc să
se apropie de Hristos le stau la îndemână
şi celelalte cărţi de cult şi învăţătură de
credinţă.”

Iată cumpătarea şi echilibrul, iată un-
de era dreapta socotinţă! Nu în discur-
surile pompoase, nici măcar academice, nu
proporţional cu lungimea bărbii, ci pro-
porţional cu dragostea şi înţelepciunea
apropierii de nişte leproşi ca mine sau ca
tine. Credinţa profundă şi nota discretă (şi
realistă, aş adăuga), rareori s-au mai întâl-
nit la noi după 1990 în chimiile discursului
oficial scris al Bisericii, discurs rămas în
continuare tributar lemnului lustruit în

paralel cu discursul politic de dinainte de Revo-
luţie. Stau mărturie selecţia textelor (a rugăciu-
nilor din canon), precum şi simplitatea pe care o
degajă stilul la fiecare colţ al lecturii. Întâmplător
sau nu, cărticica ar avea, cel puţin în lectura mea,
7 secţiuni. Prima dintre ele, tratează despre
Sfânta Spovedanie şi se intitulează chiar aşa: „Ce
este Spovedania?”, în timp ce a doua secţiune
conţine întrebări şi răspunsuri generale, practice,
omeneşti, legate de spovedanie, clare, fără a fi
reci; concise, fără a speria; scurte, fără a lungi ori
sublinia prin epitete, prin detalii, etimologii ori
genealogii o idee, chiar dacă evident acestea nu
sunt uneori deranjante. Nu, nici o şansă! Părinţii
de la Protopopiat şi-au pus un gând straşnic în
minte: Fără podoabe! Fără bucle! Fără artificii!

ADRIAN MUREºAN

Pledoarie pentru un
ghid de buzunar

Nicolae Breban, Janina Ianoşi şi Ion Ianoşi. 
Cum se vede lumea de pe Acropole
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Fragment dintr-un interviu

Marin Mincu: De curând, am citit cu sur-
prindere nişte pagini ale mamei tale pe care le-ai
publicat în „Viaţa Românească”; era o adevărată
scriitoare, deşi aproape analfabetă. Ce ai de spus
despre mama ta? Te recunoşti în acele rădăcini?
Îţi urăşti tatăl şi tu, precum Eugen Ionescu? De
ce ai publicat „Caietul mamei”? Din datorie
morală? 

Ilie Constantin: Să nu-mi tratezi mama de
„aproape analfabetă”, universitar ţâfnos ce eşti!
Cu cinci clase elementare smulse în anii Douăzeci,
la ţară, unui destin potrivnic, înlesnirea ei intelec-
tuală era reală şi demnă de respect. Ce aş avea de
spus despre mama mea! Nu mi-ar ajunge o carte
întreagă să vorbesc pe săturate despre ea. Fiindcă
mă recunosc în acele radăcini, viaţa şi creaţia
mea de autor plural se explică prin ele. 

Eugen Ionescu şi-a urât tatăl cu adevărat,
sau doar în elanurile scrise ale unui mare scriitor
plin de toane? Pe al meu, de ce l-aş fi
urât? Flăcău de la ţară, reangajat în jan-
darmerie, tatăl meu era arătos şi de o
autoritate naturală. Poate că se lăsa atras
de femei care nu erau pentru el: dispu-
tând unui ofiţer din ierarhia sa favorurile
unei sătence frumoase, şi-a pierdut slujba.
Mama, de o deşteptăciune tăioasă şi do-
minatoare, nu era, poate, tovarăşa de
viaţă care i-ar fi trebuit. Dumnezeu să le
dea odihnă şi pace că s-au putut înţelege
măcar pentru a mă aduce pe lume! Des-
părţirile şi împăcările lor au dat varietate
şi dinamism copilăriei mele. 

De ce am publicat Caietul mamei?
Din admiraţie literară pentru scrisul şi
povestea ei, care trebuiesc luate în consi-
deraţie pentru ele însele, indiferent de
existenţa fiului! Poate şi din „datoria
morală” de a pune la îndemâna celor inte-
resaţi de creaţia mea proba profundei
mele îndatoriri scriitoriceşti faţă de întâiul şi
cel mai important maestru al meu. Nu am
luat puţin lucru de la puţin-şcolita mea mamă:
i-am preluat stilul însuşi, tăietura frazei. 

Caiet pentru diferite amintiri din
viaţa mea 

de femeie şi copil

7/XI/1957, Bucureşti, Athénée Getax

Am cercat în diferite rânduri
să-mi scriu trecutul, spre a
lăsa copiilor mei o suvenire,
dar nu am reuşit. Nu am nici

pregătire literară, nici destulă voinţă; mereu
încep, rup, arunc totul, ca mai apoi să o iau
de la început. Gândul mă poartă însă prin
anumite locuri ale copilăriei, trezind în sufle-
tul meu dorinţa de a spune şi altora câte ceva
din trecutul meu. Pentru a reuşi să înfăţişez
cât mai plăcut cele ce vreau să scriu, voi cerca
să fac un scurt istoric familial, sau arborele de
familie. Sunt fiica unui oarecare Ilie
Constantinescu şi a Constantinei, născută
Voicu Lincă Cioroianu. 

(Cealaltă versiune, Viaţa nu e vis,
începe astfel:

„În mai multe rânduri, mă apucasem
să scriu viaţa mea, cu toate bucuriile şi necazurile
ei; dar am scris, am cetit, am rupt şi am pus la
coş; gândind însă că firul se va rupe, m-am
hotărât să scriu „romanul meu”, trist şi vesel toto-
dată. Sunt născută în ziua de 12-13 august 1914,
în comuna Izvoarele, judeţul Olt, fiica lui Ilie
Constantinescu şi a Constantinei, născută Voicu
Lincă Cioroianu, din comuna Bălăneşti, cătunul
Malu-Roşu.”) 

Pe părinţii tatălui meu îi găseai „învoi-
tori”, la Izvoare, pe moşia lui Mielachiţă Isvoranu.
Moş Costache Sfranciog şi baba Rada au avut
mulţi copii, dar au rămas numai cu patru: Ilie
(tatăl meu), Mihai (Miu), Ilinca (Linca) şi Alina.
Tatăl lor era un om voinic şi curajos; mama, o
femeie micuţă, foarte harnică, de origine ger-
mană, o ducea nu chiar aşa de bine cu tata-mare
care era tare rău. 

Părinţii mamei mele erau, şi ei, „învoi-

tori”, pe moşia lui Tărtăşescu, la Malu-Roşu. Moş
Voicu, tatăl mamei, era pădurar la Stat încă din
tinereţe, şi un vânător pasionat, la fel un pescar
neîntrecut – dar iute ca vântul. Mama Tinca (ba-
ba Catinca) era o femeie foarte frumoasă, bună ca
pâinea caldă; o fire veselă, o bună vrăjitoare,
mărita toate fetele – nu credeţi că făcea minuni,
le da în cărţi, descânta de mai multe boale. Aveau

tot patru copii: Constantin, Constantina (Dina,
mama mea), Caterina (Lina) şi Dumitru (Mitică). 

Fiu de ţărani săraci, sau mai bine zis
„clăcaşi”, tatăl meu Ilie Constantinescu a reuşit să
înveţe carte. Absolvind cele cinci clase primare, a
fost dat mai departe, la Gimnaziu, în Slatina-Olt.
Pe părinţii lui, cu copii mici, trebuia să-i ajute
vara la munca câmpului. Toamna, în timpul orelor
libere după ce începea şcoala, îl ajuta la vie pe
fratele tatălui său, Dincă Nae, vestit plutonier
major la regimentul 3 Olt. „Nica Nae”, cum îi
spunea tăticu, era obişnuit să comande, deci după
lecţii Iliuţă trebuia să mai ajute şi la treabă, ca
nepot… 

Când a absolvit gimnaziul a vrut să intre
la Drept, dar a fost trimis la Agronomie.
Agronom, în practică la ferma-model Studina, s-a

făcut remarcat de ministrul agriculturii din acea
vreme, care l-a trimis la o moşie de-a lui, la
Râmnicu-Sărat. Tata a stat acolo, la Datculescu
(aşa-l chema pe Dl. ministru), aproape trei ani. De
la Râmnicu-Sărat, a venit la Coteana, la prinţul
Brâncoveanu. A fost numit administrator adjunct
– îl avea ca administrator şef pe un Neamţ, cu
care se împăca foarte bine. Moşia prinţului era de
vreo 14000 ha, adică de la Brâncoveni din
Romanaţi şi până la Buta. 

În satul Puturoasa, comuna Brebeni, a
cunoscut-o pe fata unui Sârb înstărit, Caragea. O
chema Ioana (Vamca); s-au căsătorit şi au avut un
băieţel, pe Costică. Deşi la început se înţeleseseră
oarecum bine, cu timpul Vamca a început să-i
urască pe cei din neamul tatei, „Sfranciog”. 

Când copilul a împlinit 4 ani, ea l-a dus la
părinţii ei să-l înveţe limba sârbă (ea şi cel mic
vorbeau sârbeşte şi în casă – aşa-i ceruseră lui
tăticu, la cununie) precum şi obiceiurile lor.
Copilul s-a bolnăvit, şi a murit în numai două-trei

luni; ceruse mereu să-l aducă la Izvoare,
„acasă la el”, până când l-au adus pe
moarte… Tare trebuie să-l fi iubit tata! De
câte ori era cu noi, ne spunea: 

„Voi să nu-l uitaţi pe Costică, să
ştiţi că el v-ar fi iubit mult de tot.” 

Noi nu l-am văzut niciodată, dar îi
spuneam „nenea Costică”. După moartea
băiatului, situaţia şi aşa rea din familia lor
s-a înrăutaţit şi mai tare. Vamca şi-a luat
lucrurile din casă şi a plecat la Puturoasa;
moş Costache, care n-o iubise niciodată, i-
a dat tot, numai să se ducă – asta s-a
întâmplat când tăticu era plecat pe moşie,
pleca pe câte trei-patru zile. El a lăsat
lucrurile aşa cum le aranjase ea. 

(În Viaţa nu e vis, episodul Vamca
este expediat într-o frază: „Se despărţise
de prima soţie pentru că nu-i făcea copii”.) 

Era singur, la treizeci şi doi de ani,
în toamna anului 1912 – despărţit, deşi nu
divorţaseră. Mama mea era o fată voinică şi
frumoasă. După ce făcuse patru clase primare,
părinţii au dat-o la meserie; a învăţat croitorie
la Slatina, la o Nemţoaică foarte cumsecade,
de la care a învăţat nu numai meserie ci şi tot
menajul. Când s-a întors acasă, părinţii ar fi
vrut s-o scutească de munca câmpului, dar
mama nu i-a lăsat să muncească singuri nici
atunci când era căsătorită. 

La şaptesprezece ani, a fost „furată” de
un băiat din Bălăneşti, N. Marin Ţăndărică.
Cu toată împotrivirea ei şi a părinţilor, a fost
silită să-l accepte. La 18 ani, a avut o fetiţă, pe
Sabina. Tata-mare i-a făcut casa ei, i-a
cumpărat car şi boi, şi i-a instalat la Stârciog.
Dar ginerele nu se simţea bine la socri; cu
toate că aveau gospodăria lor, la distanţă buni-
cică de tata-mare, el nu se împăca. Omul era
altminteri domol – şi cam leneş, aşa că nu se
potrivea cu mama, care n-avea odihnă. 

Ţăndărică îşi petrecea vara la
Bălăneşti, la părinţii lui, pe care mai mult îi
necăjea decât îi ajuta; iarna, venea acasă la
nevastă, la toate gata. În 1912, au mai avut o
fetiţă, pe Marioara. Cea mare, Sabina (sau
Anastasia, după numele ei de botez), era o fată
tare frumoasă, blondă cu ochi de viorele, şi
blândă ca o mieluşică. Marioara era o şatenă
cu ochi negri şi posomorâţi, care plângea uşor
şi râdea greu, aşa zicea mama. 

Când s-a decretat războiul din
Bulgaria, a fost trimis şi soţul mamei. Iar pe la
sapa de porumb, l-a cunoscut pe tatăl meu. Cu ani
mai târziu, ea ne vorbea cu drag despre întâlnirea
lor.

Povestire a Dinei, la persoana întâi

Plecasem cu mâncare la oameni: aveam
cinci-şase fete şi vreo doi băieţi la sapă – pe soră-
mea Lina şi pe cumnata Ioana. Pe drum, văd un
nor de praf; la început, mi-am zis că e un vârtej
dar, cum praful se lungea şi se apropia, mi-am dat
seama că e un om călare. Am trecut drumul şi am
mers pe marginea şanţului. Mergeam îngân-
durată, auzisem că bărbatul meu e pe moarte în
Bulgaria, bolnav de holeră… 

Deodată, mă trezesc mergând în rând cu
călăreţul – cu doi cai alături şi unul liber, în urma

RALIÞA CONSTANTINESCU

CAIETUL MAMEI
(1956-1958)

Delphi. Fragment de coloană
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DECEMBRIE ♦ 2007

lui. Am întors capul să-l salut, mi-am închipuit că
e vreun logofăt de pe moşie. Am rămas mirată
când m-a salutat el: 

„Bună ziua, tată, a cui eşti?” 
Eu am găsit de cuviinţă să-i spun a cui

nevastă sunt, spre a nu lungi vorba cu el, deci i-
am răspuns cam supărată: 

„A lui Voicu Ţăndărică.” 
S-a uitat lung la mine, apoi m-a întrebat: 
„Şi cum o duci, tată, cu potaia aia? E mai

leneş ca ăla care a arătat fântâna cu picioru’!” 
Am crezut că trebuie să-i iau apărarea: 
„Eu nu-l cunosc de leneş. Avem şi noi

casă, car, boi, vite – ca orice gospodari, şi nu sun-
tem aşa vechi în căsnicie.” 

„Ai copii?” 
„Avem două fetiţe, una de abia unşpe

luni…” 
„Hm, şi zici că o duci bine, tată?” 
Am tăcut; dar ce dracu’ se tot ţine domnul

de mine să mă descânte? Între timp, mă apropi-
am de loc. I-am cerut coşul, că mi-l luase de pe
cap, şi i-am mulţumit că mi-l purtse pe şea. 

„Eu sunt administratorul Constantines-
cu – sau „Sfranciog”, cum îmi spun ai voştri.
Când ai nevoie de ceva, să mă cauţi la conac.
Oricum, o să te caut eu, că mi-ai plăcut… Da,
tată, ar fi ceva pentru mine, hm!” 

Atunci am izbucnit: 
„Noi îţi spunem Chioru’, şi toată lumea

zice că eşti rău şi curvar! Că ţi-ai lăsat nevas-
ta, şi vrei să iai fată mare.” 

A râs încet, gânditor, a dat pinteni calu-
lui şi a plecat. Din mers, a mai întors capul ca
să adăuge: 

„Vesteşte-i pe ai tăi că trec pe la voi azi,
când m-o răzbi foamea!” 

Când am ajuns la loc, Lina m-a şi luat
la rost: 

„Ce vorbeai, dodă, cu Chioru’? Ţi-o fi
spus că eşti frumoasă, cu bluza ruptă-n spate!” 

Acasă, la Malu-Roşu, în graba mea de a
pleca la câmp cu mâncarea, inversasem
bluzele: luasem una să fac glamnicu’ pe cap, şi
alta s-o îmbrac; din zăpăceală, am îmbrăcat-o
pe cea ruptă! Am râs toate de isprava mea,
apoi am mâncat. La masă le-am spus ce-mi zi-
sese domnul la despărţire, şi i-am păstrat din
mâncare. 

Aproape de nămiez, vedem iar norul de
praf pe drum, şi numai ce-o taie de-a dreptul
peste câmp. 

„Hai, tată, lăsaţi lucru’ şi veniţi să
mâncăm, că mi-e foame!” 

Noi ieşeam cu rândurile spre căruţă, şi
mai aveam o bucată bunicică. El a dat drumul
cailor, a pus mâna pe o sapă şi a venit să
lucreze în rând cu noi, spre marele nostru haz –
căci nimeni nu-l mai văzuse săpând… 

Am ieşit la cap, am pus masa. El a scos
un pachet mare – credeam că n-are mâncare, d-
aia venea la noi, dar el ne adusese şi nouă: şuncă,
salam, brânză. La masă a vorbit numai cu Lina.
Nu ştiu de ce aveam simţământul că e al meu, că
trebuie să-l îngrijesc. M-am trezit punându-i haina
pe spate să nu răcească: şedea cu spatele rezemat
de căruţă, şi-l trăgea curentul, aşa mi se părea
mie. A discutat mult cu sora mea, cu toţi ceilalţi,
dar cu mine n-a vorbit nici patru sau cinci
cuvinte. Mi-a spus la masă, când i-am servit nişte
ouă fierte, moi, că-s tocmai cum îi plac lui, şi că
pâinea mea e aşa cum îi place. Iar când i-am pus
haina pe umăr a şoptit: 

„Bine, tată, bine – dacă vrei tu…” 
El a lăsat caii să se odihnească, şi ne-a mai

ajutat puţin. Dar m-a rugat să rămân pe lângă
căruţă că poate adoarme, şi să nu-l las să doarmă
prea mult că are altă treabă pe moşie. Am primit
cu gândul că o să se culce săracul, o fi şi obosit
– şi cred ca era. Dar abia făcusem câteva rând-
uleţe, şi se depărtau fetele, că-l văd că se scoală
şi vine cu sapa în mână spre mine: „Tată, nu pot
să dorm singur, răcesc la rinichi”. 

Am tăcut. A săpat câtva timp lângă mine,
apoi s-a pornit pe râs, un râs nestăpânit, sănătos.
M-am uitat la el, credeam că s-a tăiat cu sapa!
Fără să vreau, m-am uitat în ochii lui; atunci am
descoperit că nu era deloc chior, cum credeam noi
– închidea ochiu’ numai când măsura ceva sau se
uita în zare. 

Am râs şi eu, de descoperirea mea: în loc
să văd înaintea mea un chior, un urât, mi s-a ară-
tat un bărbat tânăr şi frumos, şi-l prindea aşa de
bine vesta lui maro pe cămaşa albă, de mătase! 

„Cine-ţi spală rufele, domnule Constanti-
nescu?” 

L-a bucurat faptul că i-am zis pe numele
său de familie. 

„Rufele şi casa mi le gospodăreşte mama,
iar de vite se îngrijeşte tăticu’. Mama e o femeie
frumoasă, ca tine – poate nu chiar aşa –, şi e
nemţoaică…” 

De aci s-a legat discuţia; m-am pornit şi eu
să mă laud cu nemţoaica „mea”, aceea la care am
învăţat meseria, i-am vorbit de obiceiurile ei, de
felul cum mă crescuse. 

„O cunosc, şi ea mi-a vorbit de tine. Te
mai iubeşte încă, şi-ar vrea să te mai vadă”. 

Când a văzut că fetele erau pe la jumă-
tatea locului spre noi, mi-a spus cu oarecare
grabă:

„Tată, acum eu plec, te rog răspunde-mi la
două întrebări: te-ai putea lipsi de Voicu
Ţăndărică?” 

Fără să vreau, am zis da. 
„Bine. A doua o să fie mai grea: ai putea

să iubeşti un chior ca mine?” 

„Nu răspund acestei întrebări”, i-am zis
eu, „nu ne potrivim”. 

S-a întristat, a chemat caii, a încălecat: 
„Mai gândeşte-te . Mi s-a spus că nu sunt

chiar aşa urât.” 
Nu ştiu nici eu ce am răspuns dar, când a

plecat, parcă ceva din mine plecase cu el.
Credeam că nu mai vine... 

A treia zi, la Malu-Roşu, şedeam pe prispă
şi lucram la maşină, când poarta se deschide şi
intră el, tot cu cei trei cai. Venea de peste Olt, era
obosit şi alb de pulbere. A intrat cu aerul unui
stăpân: 

„Sărut mâna, doamnă Constantinescu,
cred că te-ai gândit…”. 

Mi-a luat mâna, mi-a sărutat-o şi mi-a dat
un testimel de mătase. Eu m-am pus pe plăns: 

„Sunt o femeie săracă, cu doi copii. Nu
vreau să mă despart de fete… Dacă mă vrei cu
ele, bine – dacă nu…” 

A intrat în casă, fetiţele dormeau amân-
două. A venit tot atât de încet, şi mi-a spus: 

„Tată, a mare e un înger! Şi cea mică se
va face fată frumoasă. Află că şi dacă ai avea
patru nu doi, tot te-aş lua! Eşti femeia de care am
nevoie, dar va trebui să-mi faci şi mie copii!” 

A cerut să mănânce, s-a spălat şi s-a cul-
cat lângă fete. Eu am dat fuga la tata, lui îi
spuneam tot. I-am vorbit deci şi despre pro-
punerea lui Constantinescu… 

„Să nu te mai aud de măritat, că te bat
acum, cât eşti de mare! Spune-i ăluia că până nu-
ţi vin actele bărbatului, nu faci nici un pas.” 

M-am întors acasă cu sufletul greu; mi-era
ruşine de taica, dar de Ilie mi-era milă, poate-l
iubeam, nu ştiu. Când s-a deşteptat i-am spus tot;
credeam că o să se supere, dar el a zâmbit: 

„Numai de nu ne-ar băga în iarnă. Tu ai
să ai atâta treabă acasă, că o să te iai cu mâinile
de cap!” 

Cred că-l priveam zâmbind, căci m-a prins
de mijloc şi m-a dus în faţa oglinzii: 

„Vezi, Dina, noi ne potrivim amândoi!” 
În oglindă el părea şi mai frumos. Am

uitat tot ce-mi spusese taica, şi l-am sărutat; de
atunci nu m-am mai gândit decât la el…

Imediat după plecarea lui, a venit taica,
mi-a luat copiii şi maşina de cusut şi m-a mutat
acasă la ei. Cum eu aranjasem cu Ilie că ne putem
întâlni oricând, şi poate veni când are el vreme,
până ne mutăm la Izvoare, mi-a fost foarte necaz.
Dar tot răul aduce un bine – acasă era mai multă
muncă şi trebuia să începem la secere –, tot spe-
ram să-l conving pe tata că Ilie e om bun. Dar
„moş Voicu” era turc, nu asculta de nimeni. 

Peste două-trei zile, s-a întors din
Bulgaria şi „Buriac” al meu (aşa-i ziceau unii,
pe poreclă). Taica l-a luat la goană, la
rugămintea mea. Când Ilie a ştiut că soţul meu
nu murise, şi cum la mine acasă aflase că e
încuiat, a venit la taica. Nici una nici două,
pădurarul a încuiat poarta ogrăzii! Parcă-l văd
pe diliul meu peţitor cum a sărit pe de-asupra,
cu ceilalţi doi cai după el. A sărit din şea, l-a
îmbrăţiaşat pe stăpânul casei şi i-a adresat
cuvântul, pe un ton solemn, de parcă recita
dintr-o baladă: 

„Taică Voicule, îţi cer mâna Dinei. Nu-
mi trebuie altă avere decât fetiţele ei – fără ele
ar fi tristă, iar eu o vreau veselă, aşa cum am
cunoscut-o şi cum îi este firea. Ţi-o cer pe Dina
pentru că te respect şi-mi eşti drag, altfel o iau
şi singur!” 

Tata, ţi-ai găsit: pe loc a intrat în casă,
a luat revolveru’ şi-a ieşit glonţ; nu i-am dat
timp să coboare scara, am sărit parmalâcu’ şi
l-am luat pe Ilie în braţe. 

„Poftim”, i-am zis tatii, „împuşcă-ne pe
amândoi!” 

Fraţii mei îl iubeau pe Ilie, sora mea la
fel, ca şi mama – dar taica, nu. Când a văzut
gestul meu, a lăsat mâna în jos. 

„Dină, nu cu voia mea faci pasul acesta
dar, dacă până aici au ajuns lucrurile, poţi
pleca cu el şi acum!” 

Ne-a deschis poarta, ne-a luat de mână
pe amândoi şi ne-a dat afară; muteşte, caii au
sărit singuri pe de-asupra. Taica mi-a aruncat
cheia de la mine si mi-a spus: 

„Copiii sunt ai noştri.” 
Am plecat, dar am ajuns acasă la Izvoare,

nu la mine. A doua zi, Ilie mi-a arătat-o pe mă-sa,
pe surori, şi le-a spus că am venit atunci să-i spoi-
esc casa şi să-i spăl că vrea să-şi aducă nevastă în
casă. Mă-sa tot îmi da ocol: 

„Câţi ani ai, fetiţa mamii? Aş avea pentru
tine un băiat frumos, seamănă cu nen-său, dar e
mai mărunţel”. 

Mie mi-a scăpat, cam în glumă: 
„Dacă, dar mie-mi place domnu’ Ilie!” 
Să fi văzut atunci bucurie pe viitoarea

mea soacră, să fi văzut cum mi-l lăuda: 
„Să-l iai mata, dacă te roagă, că noi te-om

iubi ca şi pe el!” 
Eu am început a face pe nevinovata şi a le

turna la minciuni de mai-mai să le cred şi eu: 
„Bine, dar domnu’ Constantinescu mi-a

spus, când am venit, că are să-şi aducă o cucoană
frumoasă şi cu ochii negri ca noaptea.” 

Cum el plecase, noi am făcut treabă bună
împreună şi, pe la două-trei după amiază , totul
strălucea de curăţenie. Când a venit „domnul
Ilie”, cum îi ziceau vecinii, eu mă pregăteam să
plec, soacră-mea trăgea de mine să rămân la
masă. Când el a văzut că mama lui m-a plăcut, mi-
a cerut, cam autoritar: 

„Tată, eu aş fi vrut să-mi faci şi ceva de
mâncare.” 

Fragment din Caietul mamei,
în curs de apariţie la 

Editura Ideea Europeană

Delphi
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ŞTERGE…
Vine doar din prejudecata luminii de a căuta
corpuri prin toate ungherele

întâmplarea că te zăreşti
în indulgenta ironie a plânsului

calmă
dezeternizare

in timp ce arunci
cu bulgări de text în toate

direcţiile.

Tăcerea filtrează ţiuitul strident
al timpului

undeva
ambulanţe grăbite transportă prin
noapte moartea.

(Ce are ea atât de urgent de
îndeplinit

cu sirenele poliţiei deschizându-i 
calea?)

Cineva călăreşte cocoaşa insomniei 
tale

şi păşeşte greoi în pietrişul 
respiraţiei tale

şi înghite resturile durerii tale 
de care

toate cuvintele ştiu să-şi bată joc
cineva distrat

face între degete cocoloaşe
din firimiturile plânsului.

Iar absenţa devine carnaţia florală a
trupului
scame de sunete de la castanii aflaţi
în rut
ce inundă noaptea

luminile
de afară

îşi intind
rădăcinile

spre termitiera
acestei odăi
şterge
şterge…

WIPE...

It comes only from Light’s 
preference for seeking out 

bodies from all angles
happenstance

you’re finding yourself
in the indulgent irony of weeping

calm
diseternalization

while you are hurling yourself
in all directions with balls of text.

Silence filters time’s strident 
whizzing

somewhere
rushing ambulances carry death through the night.

(What is it they have to do that’s so urgent
with police sirens blazing their trail?)

Somebody rides the hunch of your insomnia 
and treads heavily in the gravel of your breathing 
and swallows the scraps of your sorrow which
all the words know how to mock 

someone distracted
makes balls with his fingers
from the weeping crumbs.

And absence becomes your body’s floral complexion 
lint of sound from the chestnut trees in rut
invading the night

lights outside 

stretch their roots
towards the anteater

of the room
wipe 
wipe…

ZONA ZOSTER

Infectat cu urgenţa de a răcni
patruzeci şi nouă de zvâcnete numărate între
respiraţia oprită şi lacrima

ros
to

go
lită

intoxicat cu mila de tine insuţi

o pată pe zid cât Danemarca
miroase a zăpadă tristă şi te priveşte
trebuie ca există o Zonă Zoster a sufletului
ce emite durerea de piele arsă

pe când a fi
seamănă cu a simţi
că te deteşti (şi) postum…

SHINGLES

Infected with the urgency of yelling
forty-nine throbs counted between
the catch in your breath and the tear

ro
ll

ing
intoxicated with self-pity

a patch on the wall as big as
Denmark
smells of sad snow and looks at you
there must be somewhere shingles
of the soul
exuding the sorrow of burnt skin 

while to exist
seems like feeling
that you loathe yourself 

posthumously (too)…

PEISAJ NORMAND

Ani în picaj
păsări plonjând în mare

pliscurile lor se înfig adânc
între

omoplaţi
stol la orizont
inexprimabilul se deschide doar
pentru sine
vântul ghemuit în spatele dunei
pândeşte valurile.

Briză consolatoare când fruntea
ademeneşte ultimul snop de

raze de după nori
ca pe o recompensă

pescăruşii manevrează
refluxul

sub imobilitatea aparentă
a cerurilor.

Pretutindeni mă anticipă
urma absenţei mele
dau târcoale aceleiaşi pietre
spălate de flux

caut intrarea…

NORMAN LANDSCAPE

Diving years
birds diving into

the sea
their beaks thrust deep 

between shoulder blades
flock on the horizon
the inexpressible opens itself but for itself
the wind crouched behind the dune watches the
swell.

Consoling breeze when your forehead
lures the last sheaf of beams from behind

the clouds
as a reward

seagulls maneouvre the ebb
under the heavens’ apparent

immobility.

Everywhere the trace of my absence
anticipates me
I go round the same stone
washed by the tide

seeking the entrance...

Traducere în engleză de OLGA DUNCA
Translation in English by OLGA DUNCA

DINU FLĂMÂND
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DECEMBRIE ♦ 2007

În nedoritul balamuc cultural din zilele
noastre, când o întreagă pleiadă de histri-
oni se dau de ceasul morţii să ne impună

propriile lor erezii (şi pe ale altora), este învioră-
tor să aflăm că mai există şi scriitori autohtoni cu
coloană vertebrală, artişti care nu-şi defăimează
propriul neam şi nici nu se hrănesc cu trufan-
dalele second-hand, fără gust, importate prosteşte
de pe toate meridianele. Aşa că nu ne grăbim să
deplângem dispariţia totală a poeţilor de mare cul-
tură şi de mare vocaţie, din care face parte şi
Viorel Dinescu, autor al unui recent volum, intitu-
lat Arhipelag stelar, dar şi al unei serii de alte
unsprezece cărţi de poezie, cele mai multe dotate
cu prestigioase premii literare, între care premiul
Academiei, obţinut în 1984, pentru volumul Ecu-
aţii albastre, titlu emblematic pentru un creator de
versuri care este, în acelaşi timp, un experimentat
practicant al ştiinţelor matematice. Din comodi-
tate intelectuală, unii comentatori l-au categorisit
în linia poeziei matematice profesate de Ion Bar-
bu, etichetare greşită în ambele cazuri, aşa
cum de altfel s-a demonstrat cândva, cu
argumente de nezdruncinat. Dar, într-o
anumită zonă culturală, preocupată doar de
slujirea unor „idola tribus”, stereotipiile
sunt mai puternice, iar etichetele devin de
neînlăturat.

Nu ne vom opri asupra acestui aspect,
pe care-l considerăm doar ca pe un fel de
epidemie de febră papataci a vremurilor
moderne. Autorul refuză să scoată limba la
public, sau să-l delecteze cu măscări şi nici
nu-şi dă pantalonii jos ca să arate în faţa
iubitorilor de poezie, în toată splendoarea
originalităţii sale antero-posterioară. Dacă
ar fi vorba doar de exemplul de eleganţă
intelectuală, de probitate şi respect pentru
cititor şi pentru sine însuşi, şi tot ar meri-
ta să ne ocupăm cu seriozitate şi cu bună
cuviinţă de exemplul pe care ni-l oferă acest
scriitor matur, devotat unor nemuritoare
criterii universale, care definesc arta euro-
peană a tuturor timpurilor. Din fericire, scrierile
sale ne oferă şi multe alte motive de justă apre-
ciere, cum ar fi: talentul, bogata sa informaţie,
spiritul de echilibru, capacitatea de a fi permeabil
la orice sugestie clasică sau modernă de valoare,
capabilă să-i potenţeze propria sa inspiraţie şi pro-
pria sa putere de concentrare lirică. Arhipelag ste-
lar este un opulent volum de versuri, apărut în
2006 la Editura Fundaţiei Scrisul Românesc din
Craiova, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ga-
laţi, cu o preţioasă prezentare făcută de acad.
Fănuş Neagu, el însuşi fiu al acestor meleaguri
binecuvântate. Are 138 de pagini, cu 98 de poeme
de largă respiraţie, distribuite în trei secţiuni: I.
Un ochi ascuns ce priveghează zborul (34); II. O
umbră printre lucruri adormite (31); III. Înalt, fru-
mos, înfrigurat de teamă (33), titluri oarecum ne-
obişnuite, dar caracteristice pentru stilul lui Viorel
Dinescu. Poate că e oportun de menţionat şi fap-
tul că, în afară de prefaţa lui Fănuş Neagu, volu-
mul este girat şi de semnăturile altor scriitori
cunoscuţi: Nicolae-Paul Mihail, Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, cu o copertă de primul dintre con-
silierii editoriali menţionaţi. 

Privind în perspectiva întregii opere a poetu-
lui Viorel Dinescu, ne vom da fără dificul-
tate seama, că Arhipelag stelar, nu este
câtuşi de puţin un atol născut la întâm-
plare din valurile zbuciumate ale anului.
Avem în realitate, de-a face, cu o nouă
cărămidă a unei întregi opere poetice elab-
orată în mod conştient, dar şi în deplină
libertate a inspiraţiei artistice. Viorel
Dinescu este poate printre puţinii scriitori
care se străduiesc să încropească un
întreg edificiu, coerent în totalitatea lui şi
plauzibil în fiecare sector în parte.

În explicarea mai clară a acestei
scheme globale, ne propunem să par-
curgem treptele creaţiei sale, fiecare
volum constituind o etapă în calea unei
cât mai rodnice fructificări a inspiraţiei
lirice. În primele cărţi, Viorel Dinescu por-
neşte de la filonul autohton românesc, de
la pământul natal, de la călăuzele arhaice
în care are cea mai mare încredere. Apoi,
ca o consecinţă a profesiunii sale, el des-
coperă, în matematică, un mijloc de a
acceda la esenţe, la filosofie şi credinţă, şi,
finalmente, la poezia adevărată. Este clar că efor-
tul său de a cunoaşte o lume conceptuală, născută

la răscrucea celor două direcţii spaţio-temporale:
nesfârşitul galactic şi cel al unor particule
nevăzute care ne conduc la credinţă într-o imate-
rialitate finală a Universului, trece prin cultură,
prin cercetarea unor întrebări şi răspunsuri for-
mulate de mulţi clarvăzători inspiraţi, în decursul
timpului. Aşa se explică dragostea şi respectul poe-
tului pentru Eminescu şi Dante (mai ales), dar şi

pentru mulţi alţi slujitori cinstiţi ai adevărului ar-
tistic. Dar, această continuă panoramare în zona
inefabilă a valolrilor spiritului, nu-l face să uite că,
în centrul atenţiei noastre rămâne tot omul, cea
mai plauzibilă dintre minunile Creaţiei. Pentru
moment, s-ar părea că volumul Arhipelag stelar
încheie, deocamdată, un stadiu al prospectărilor
sale sublunare, pe masa de lucru a poetului Viorel
Dinescu aflându-se acum un proiect despre „omul
virtual” (sau „omul gol”), o entitate deasemeni
greu dacă nu imposibil de descifrat. În această
ordine de idei, însuşi autorul ridică o serie de
întrebări care sunt departe de a fi primit şi
răspunsurile adiacente: În fiinţa mea, în mine sunt
alte uşi ce aşteaptă/Cuvântul magic ce va face să
cadă zăvoarele;/O lume-n altă lume – acesta ne e
rostul,/O punte de lumină peste-un abis în care/Se-
ascunde taina lumii, în veci nedovedită! (Anabis,
p.9). În volum, trimiterile la această idee sunt
nenumărate; vom reproduce doar un ultim frag-
ment în care fiorul liric este mai evident decât în
altă parte: Era târziu în sânul acestei vaste ore/Ca
într-un somn de moarte lipsit de orice speranţă/
Când dincolo de valul ce-nchide orizontul/Priveam
întâia dată peretele albastru/Ce-nconjură şi frânge
năvala unor aripi/Spre punctul de genune care

născu lumina. (Răspântie, p.19). După cum se
poate deduce din context, înseşi titlurile celor trei
capitole ale Arhipelagului stelar, trasează anumite
stadii ale cunoaşterii prin poezie; Un ochi ascuns
ce priveghează zborul sugerează efortul poetului de
a înţelege taina creaţiei; O umbră printre lucruri
adormite este omul însuşi, care, potrivit textului
din cartea Genezei, trezeşte la viaţă elementele
nediferenţiate ale naturii înconjurătoare, dând
fiecăruia câte un nume, şi ultimul capitol: Înalt,
frumos, înfrigurat de teamă, ne aduce în prim-plan
chipul poetului, al fiinţei harismatice, al iniţiatoru-
lui care, pătrunzând în inima tainelor, nu-şi pierde
respectul faţă de cel care le-a creat. Un ambient
subtil, aproape paradisiac, se află risipit prin pagi-
nile întregului volum. Să reţinem câteva cioburi:
Timpul se scurgea ca o  cenuşă violetă (p.18); imag-
inile se sting în remuşcările zilei (p.27); cai de rouă
trec în goană printre nori, iar demonul luminii s-a
exilat în moarte (p.35); o grădină păleşte încet
prăbuşindu-se-n sine (p.36). Ca în Pindar sau Emi-

nescu, poetul este o umbră a visului ce mă
visează (p.39). Ca-ntr-un panoptic straniu,
oamenii dispăruţi îşi uită în cuiere măştile
lor de ceară (p.38). Într-un tablou de Cha-
gall (o altă obsesie plastică a autorului),
marile orgolii ocupă stalurile acestor vre-
muri scăldate în disperare şi moarte, în
timp ce provinciile tinereţii sunt năpădite
de largi inundaţii (p.59). Valabil este şi
acest sentiment de abandon, suportat într-
o aşteptare înfiorată, care străbate prin
următoarele versuri: Gara mă priveşte ca o
fiară cu ochi obosiţi,/Renunţ la lunga călă-
torie pe care o visasem,/Voi lua primul tren
spre noaptea viitoare. (Trenuri cu ferestre
aprinse, p. 73).

Să nu trecem peste poezia intitulată
Balena de cositor a lunii (p.77), pe care un
mirmidon a contestat-o, pe motiv că nu
există cositor în lună şi că balenele nu trăi-
esc în acvariu!!… Halal critic literar! Piesa
e scrisă într-o elegantă prozodie horaţiană

şi eminesciană, şi are în plus, o discretă trimitere
spre textele hermetice, de care, evident, mirmi-
donul contestatar nu avea de unde să le ştie. După
cum era de aşteptat, nici dominantul sentiment al
iubirii nu putea să lipsească din versurile Arhipe-
lagului stelar, în care femeia apare ca o fiinţă ide-
ală, când dătătoare de speranţă, când regretată
pentru plecările ei inexplicabile. În starea lirică a
autorului, vibrează ca-ntr-o harpă, o veche coardă,
aceeaşi de la Petrarca şi Alecu Văcărescu până în
zilele noastre, la Nichita Stănescu şi Ştefan
Augustin Doinaş. Tema e, de altminteri, inevita-
bilă, dar poetul o prezintă într-o aură diafană,
muzicală, mărturisită cu multă discreţie şi fără
intenţia de a epata publicul cititor. Pentru Viorel
Dinescu, iubita din poeme, este o palidă şi trecă-
toare stăpână împreună cu care, spune poetul, sun-
tem ca două lacrimi gemene (p. 89). Uneori femeia
e absentă: Se făcea apelul de seară, iar tu
lipseai/Erai ascunsă într-o icoană cu gesturi de
lemn. (p.100). La plecarea ei neaşteptată, iubita
stinge o ţigară în potirul Sfântului Graal, uitat pe
noptieră (p.97); trandafirii se ofilesc prin parcuri
şi o fântână de sunete se resfiră sub privirile lunii
(p.107). Revenirea muzei e simţită ca o renaştere:

Şi-atunci sunt sigur că exişti. Înaltă/Ca
un moment feeric al luminii/Pe care cerul
dragostei se-arată…//Şi iarăşi înviez. Şi
iar sunt tânăr. (Revelaţie, p.101).

Chiar atunci când fiorul liric tinde
spre o înaltă cotă de abstractizare, el
păstrează în arta poetului Viorel Dines-
cu, aşa cum apare aceasta în Arhipelag
stelar, o mare putere de seducţie, pentru
cititorul de elită ispitit să admire, în
primul rând entuziasmul creatorului, fru-
museţea ideilor mărturisite în volum şi
căutarea valorilor ascunse ale unei lumi
ideale, lectura volumului Arhipelag stelar
este şi delectantă şi incitantă. Autorul
evită şi chiar respinge efectele ieftine,
fără a polemiza. Îşi rezervă acest drept
pentru scrierile în proză. Nu găsim nici
un motiv de a-l infirma pe Fănuş Neagu,
care, în prefaţă, îl consideră poate cel
mai bun poet al oraşului.

Viorel Dinescu este un reprezentativ
poet al prezentului, peste mode şi timp.

NICOLAE-PAUL MIHAIL

Peste mode 
şi timp

Erechtheionul
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Biografic, Anton Holban (1902-1937) este un provincial născut la Huşi,
care ajunge în Capitală şi funcţionează ca profesor de franceză la
Constanţa, Galaţi, Cernica, Bucureşti. Inadaptat la cotidianul modern,

consolat cultural şi artistic, călătoreşte în Franţa, Egipt, Israel. În acest caz,
există o comuniune de destin între viaţă şi operă. Ambele apar marcate de
obsesia premonitorie a prematurei sale extincţii, care s-a produs în urma unei
operaţii de mare risc, în acea vreme, la nervul simpatic. Explicaţii posibile s-ar
putea găsi într-o, încă amânată, psihocritică, ce ar trebui să plece de la părinţi,
asimetrici prin vârstă şi conformaţie afectivă,  un tată „rău, avar, grosolan”, cu
20 de ani mai vârstnic decât mama sensibilă şi ocrotitoare. Nervii sunt baza sa
biologică pentru estetica prozei subiective, „poetice”. 

Sincronizarea sa literară, nelipsită de unele note de diferenţiere (este
suprinzător că ele nu sunt înţelese tocmai de teoreticianul sincronismului şi difer-
enţierii literaturii române în relaţie cu literatura occidentală, E. Lovinescu,
fratele mamei lui Anton Holban, care îşi mută şi îşi agravează neînţelegerea din
proza sa critică în jurnal, în Agende) s-a dovedit una durabilă, actuală. Opera sa
rămâne, totuşi, încă de recitit şi de reinterpretat. Ea era efectul insolit, al întâl-
nirii unui temperament cu o tehnică epică, fapt ce a părut unora o insolenţă lit-
erară. Nu şi pentru E. Ionescu, spirit afin, într-un punct cardinal (neabordat în
această perspectivă), care l-a citit prin proza subiectivă, ficţională, mai nouă
(Proust, Gide), sau mai veche (B. Constant), dar şi nonficţională (Amiel). Ionescu
intuieşte masiva intruziune a discursului documental în acela ficţional, şi îl
citeşte predominant prin grila diaristului Amiel, cu care-l vede înrudit „prin abu-
lic, prin şovăială şi nehotărâre, prin pasiunea pentru introspecţie, veritabil
viciu”.

Speranţa sa artistică era conformă formaţiei clasiciste, contrapunând per-
sistenţa artei efemerităţii vieţii umane sublunare (nu s-a afişat religios). În
Testament literar, 1937, el înţelege literatura ca scop mijlocitor: „să profiţi de li-
teratură pentru a-ţi face portretul interior şi a căuta să-ţi prelungeşti existenţa”.
Practica literaturii pare a fi un nerecunoscut succedaneu confesional, profund şi
revelator, nu doar moral, dar în totul existenţial. Literatura e concepută ca
„expresie a vieţii celei mai intime”. E aici un aspect feminin unit cu unul reli-
gios, neconştientizate, chiar neadmise, în proza lui afişat falocratică. Pentru
cineva pentru care literatura este mai mult decât viaţa, determinările contin-
gente (familie, societate, profesie, spaţiu şi timp de viaţă) sunt neglijabile şi,
desigur, incluse. 

Un singur aspect ar egala pentru el literatura: evaziunea. Să nu ne ducem
cu gândul la o evaziune în ireal, transcendent, în visul romantic, care nu i-ar fi
fost îndepărtat, precum cel suprarealist. Decelăm o evaziunea în real. Viaţa este
pentru Holban „aici”, şi totuşi, cu expresia unui contemporan, „în altă parte”.
Când puterea voinţei literare îşi atinge limitele, nu mai vede decât o cale posi-
bilă, neputincioasă, îndepărtată, dar nu ireală. În această circumstanţă îşi afir-
mă derelicţiunea artistică, scriind: „nu-mi place literatura. Nu mai găsesc în ea
nici un motiv de orgoliu. Scriu pentru că n-am destul curaj să plec în lume.”
Credinţa literară nu e nemărginită. Spritul său deliberativ se fixează doar în
modurile substituţiei şi alternativei existenţă-literatură. Formula sa epică e com-
binaţie de analiză interioară şi de verité exterior.  Contemporanii îl citesc în
cheie neliterară, nu doar literară. Mai mult decât în situaţia altor prozatori, per-
sistă până azi în memoria cititorilor modelele personajelor, îndeosebi feminine:
Irina (Nicoleta Ionescu), Ioana (Maria Dumitrescu, soţia de care divorţează),
Dania (Lydia Manolovici). 

Deşi s-a format în cercul revistei conduse de unchiul său, „Sburătorul”, are
tatonările sale literare între proza obiectivităţii şi proza subiectivităţii. Oscilaţiile
sunt fireşti. Nelămurirea era generală, deşi de grad diferit. Lovinescu susţinea
programatic trecerea de la proza subiectivă la cea obiectivă, răsturnând şi încur-
când modelele numite prin capii de serie, pe Proust cu Balzac. Holban este un
emul lucid şi declarat (complex cultural de superioritate tipic scriitorului dintr-
o literatură marginală) al lui Proust. Insistenta anamneză, psihologismul femi-
nin nubil, misterul ori mistica lucidităţii, stilistica discontinuităţii spus-nonspus
sunt desigur raporturi cu marele roman ciclic al lui Proust. Locul preferat al
investigaţiei este intimitatea conştiinţei existenţiale moderne, sigilată de cultură
şi de artă. Viaţa rămâne cu totul dedată culturii şi artei. În afara lor, există
moartea netragică, aceea care poate fi îndepărtată. Holban nu este nici el un
proustian pur, ortodox. Atinge autenticismul şi metaromanescul lui Gide. Dar şi
conştiinţa literară la care ajunge trece nu doar prin Proust, dar şi prin Joyce.
Memoria sa funcţionează liber, natural, nedirijată metodic. „Memoria fiind ana-
logică, nu cronologică, trecutul şi prezentul se întâlnesc pe neaşteptate în scurt-
circuite norocoase.” (N. Manolescu, Sandu scrie un roman, în Arca, II, p. 175).
La Joyce, vorbirea interioară, nu peste tot la fel de destructurată, emană dintr-
o memorie (re)prezentificată. De altfel, Holban, omul subjugat de experienţe, are
o memorie „fantastică”, egală, neselectivă, neierarhizată, nemanipulată. „Eu nu
uit nimic”, avertizează într-o scrisoare. Scopul literaturii diferă la Holban de
Proust. În În căutarea timpului pierdut, Marcel le comunică cititorilor că le oferă
cartea nu ca obiect ori ca lume ultime, ci ca intermediar sau pretext, atunci când
se referă la „mon livre grâce auquel je leur fournissais le moyen de lire en eux-
meme”. Sandu vrea să-şi mute viaţa în carte şi să fie numai el citit. Romancierul
nu-şi deghizează în esenţă naratorul. De aceea ajunge, inevitabil, la metaroman,
la romanul narat de un scriitor, unul, desigur, ficţional, diferit de  cel implicit,
Holban însuşi. El este un romancier al bio-graficului, întrucât romanescul său
înglobează memorialisticul şi diaristicul, dar şi discursul unor specii critice.
Debutase, de altfel, în critică literară, 1924, iar în 1936 a fost cronicar la „Viaţa
literară”. Perspectiva narativă, focalizată în ţesuturile palimpsestice ale
conştiinţei, cu rol de revelator al dificultăţilor trăirii, este încredinţată exclusiv
bărbatului, Sandu, un saturnian autoscopic, cuprins deopotrivă de misoginism şi
misandrie. Subiectivitatea este decisiv marcată sexual. Romanele cuplului sunt
relatări unilaterale, ale bărbatului, care îşi asigură dominaţia ficţională, într-un
eşec existenţial comun. Cuplurile sunt nepotrivite. Bărbatul rămâne acelaşi. I se
schimbă, ce-i drept, vârsta. Femeia este ori sub ori peste aşteptări. Sandu are o
iraţională luciditate a trăirii senzoriale, urmată în aspiraţia echivocă spre
filosofia, logica, gramatica, retorica vieţii. Uneori travestiul este real şi convenţia
premodernă îl opresează pe prozator. Nu toate romanele lui sunt scrise la per-
soana întâi, de care fuge mereu, atunci când decide statutul naratorului,
Hortensia Papadat-Bengescu.

Construcţia prozei, una de puzzle fragmentarist, atât de diferită de aceea a
lui Proust, nu poate fi echivalată cu destructurarea suprarealistă şi nici cu inabil-
itatea de a structura. Programul său literar rămâne esenţial restructurator,
pornind chiar şi de la recunoaşterea respiraţiei epice scurte, într-un interviu din
1934: „nu am suflu epic”. Identificarea naratorului cu autorul, la Proust şi la el
însuşi, intră în aceeaşi logică poetologică a eliminării travestiurilor estetice şi a
suprapunerii, în chip radical autenticist, a factualului şi ficţionalului. Holban

urmează programatic şi ilimitarea de gen şi specie a textului său livresc, deschis
spre o lucidă şi diversă intertextualitate. El impune o altă relaţie cu cititorul
decât Proust. Îl are în vedere pe cititorul care urmăreşte textul direct, nu ca pre-
text pentru autolectură. În Romanul şi nuvela („Vremea”, nr. 408, 6 oct. 1935),
se referă chiar la cititorul francez, care ar alege nuvela în defavoarea romanu-
lui. „A prefera nuvela romanului este mai ales o chestiune temperamentală.” Iar
în teoria şi practica romanului, reperul ce crede el că trebuie depăşit este cel
francez, adoptat şi de proza românească: „noi avem un punct de vedere
franţuzesc, vechi franţuzesc, în a privi romanul: o construcţie”. Nuvela este
dorită şi dintr-un scrupul estetic, el însuşi vechi, clasicist, perfecţionist. La
nuvelă s-ar observa imperfecţiunile. E curios acest scrupul premodern la un aut-
enticist în căutarea stilului potrivit pentru obsesiile sale adânci şi tiranice, care
se apără, atunci când este acuzat că scrie fără control, că adoptă stilul neglijent,
„singurul posibil pentru a spune lucruri grave”, după cum îi spune lui Şuluţiu.
Dar el preferă proza concentrată, esenţializată. Mai degrabă, de exemplu, nuvela
Conversaţii cu o moartă, decât romanul, concentrat şi el, Ioana. 

Inovator uluitor în câteva aspecte capitale ale prozei, are ambiţia de a porni
de la nimic, ceea ce devine la el expresia unei conştiinţe, cel puţin intuitive,
(inter)textualiste, autoreferenţiale. „A face ceva din nimic. Suprema ambiţie a
lui Racine. Se poate ambiţie mai mare?” Putea prelua pariul literar nu de la un
dramaturg clasic, dar şi de la prozator realist critic cu anticipări moderne, e
drept că nu unul de stil autenticist, dar calofil, G. Flaubert. Putem vorbi la el
de deliteraturizare şi antiliteratură. Fără a fi un avangardist, în sensul poetolo-
gic, Holban este un înnoitor fixat în proximitatea antiliteraturii. El se vrea un
adversar al convenţiilor literare tradiţionale, epuizate şi, de aceea, interesat de
noi convenţii literare, considerate radicale în epocă. Faţă de literatura curentă,
manifestă o susţinută înclinaţie pentru deliteraturizare. Practică mimetismul de
tip emulativ, întrucât adoptă şi nu instituie procedee. Este un sincronizator al
modelelor, şi el confiscat de un anume eclectism: Proust, Gide, dar parcă şi
Joyce, dacă transcrie realitatea în derularea ei.

Personal rămâne în substanţa prozei. Materia este deci autobiografică,
urmează sugestia autoficţională, numită în epocă de Petru Comarnescu expe-
rienţialistă. De aici scoate tot. Nu învăluie cu distanţare. Pune un mod de a trăi
în formele curente, adoptate şi adaptate, occidentale, propriu-zis franceze, ale
prozei. Nu depăşeşte complexul literar naţional al experimentalismului, impus de
cutuma artistică mefientă şi conservatoare.   Holban are intuiţia transvazării
structurilor poeziei în acelea ale prozei, închisă faţă de relaţia exterioară, socială,
deschisă spre relaţia de conştiinţă, orientată spre subiectivitate, interioritate,
intimitate. Nimic surprinzător pentru contextul prozei europene. Nefirească era
doar întârzierea în cunoaşterea şi practica noii convenţii literare a genului.
Faptul că el este „poate primul promotor al analizei interioare”, al „vieţii morale
subiective” (Şerban Cioculescu) este doar un merit într-o literatură obişnuită cu
reproducţia lărgită după tehnici inflate ori stagflate, dacă mi se admit
metaforele economice. E drept că proză poetică, subiectivă, mai avusesem la
poeţii simbolişti (Macedonski, Anghel), dar ea era intens imaginativă, irealistă.
Subiectivitatea şi realismul de tip autenticist devin acum dominante, deşi nara-
torul lui Holban poate fi bănuit, uneori, şi el, de exces al subiectivităţii, adică de
subiectivism, de irealism, pe scurt de propensiune imaginativă. Aproape că o
recunoaşte chiar Holban. El îi scrie prietenului Ion Argintescu, identificându-se
cu Sandu, personajul-narator, că obsesia pentru Irina „demonstrează că sunt un
om fantastic”. Există în conştiinţa lui Holban o dimensiune fantastă, imagina-
tivă, romantică. De aici provine şi obsesia temei morţii şi a sinuciderii.
Experienţele sale sunt autobiografice, dar deopotrivă naturale şi culturale, ale
omului şi receptorului, nu doar de literatură, sau producătorului de artă, de
proză (auto)ficţională ori critică.

Expresivitatea prozei sale nu este doar una a autenticităţii trăirii morale şi
psihologice, dar şi a textului. Proza lui Holban este orientată nu doar spre real,
dar şi spre discursul acestuia. Ea este, deci, (auto)referenţială. Holban e un spi-
rit etic, un moralist, asociat puternic cu un spirit estetic, absorbit de frumuseţea
formei care continuă existenţa supusă conştiinţei în proiectul ei de a o (re)gen-
era, de a o cunoaşte („co-naşte”). Prin structură, Holban este şi un inovator pro-
priu-zis, în realizarea decompoziţiei conştiinţei psiho-morale, evenimentelor, nar-
ativităţii, sintaxei şi figuraţiei retorico-stilistice. Enunţarea proprie textului său
este aceea de tip adiţional, nu analogic.

MARIAN VICTOR BUCIU
Un inovator 
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S-ar părea că nimeni astăzi nu mai poate
nega prezenţa lor efectivă în Europa
într-o anume epocă. Chiar dacă în spri-

jinul acestei afirmaţii n-au prea existat până în ulti-
ma vreme decât nişte fabulaţii literare şi doar rare
studii mai serioase. Fiindcă într-adevăr, la dovezile
concrete erau de ajuns, izolate şi pierdute prin
meandrele câtorva mari Biblioteci, precum cea din
Oxford (cu texte în arameică), de la Moscova (scri-
se cu litere chirilice), sau precum cele din Peking,
în alfabet chinezesc Geutăţi naţionale. Sunt cu alte
cuvinte lipsite de o totală obiectivitate.

Cât despre dicţionarele istorice, enciclopediile
universale şi alte manuale deschise publicului, nu
descoperi în ele cu privire la chestiunea khazară
decât sumare dări de seamă, scrise într-un stil
extrem de evaziv. Dar din aceste câteva paragrafe
afli totuşi că prin secolele VII-VIII ale erei noastre,
khazarii au existat neîndoios, şi se aflau instalaţi
pe un teritoriu situat între două fluvii, Dunărea şi
Volga, la Nordul a două mări, Caspica şi Marea
Neagră.

Care dintre aceste două fusese pore-
clită „Marea khazară”? nu se mai ştie prea
bine. Scurtele dări de seamă sunt în tot
cazul unanime atunci când afirmă că tribul
era în acea vreme extrem de puternic şi de
războinic. Iar doimeniul său se întindea, la
Est până în Asia – la Bagdad (oraş devenit
califat arab după Mahomed, mort în 632)
– în timp ce la Nord atingea împrejurimile
Moscovei, iar la Vest, dincolo de Ucraina,
cu cetatea ei Kievul (cucerit în secolul IX),
atingea ţinuturile Panoniei aparţinând
acum Serbiei şi Ungariei. Vaste regiuni nu
se aflau niciodată la dăpostul incursiunilor
acestor vijelioşi călăreţi pe jumătate
nomanzi… Dar, în definitiv, cine erau?
Cum de apăruseră aici? Deoarece în Anti-
chitate nu fuseseră semnalaţi de fel prin
aceste locuri… Şi pentru că, se înţelege!, ei
trebuie să fi avut un punct geografic
de plecare, un loc de obârşie… Nu e
posibil să fi răsărit aşa, ex nihilo, într-
un perimetru atât de imens, dar îngh-
esuiţi între un Orient Mijlociu
proaspăt islamizat şi Bizanţ, această a
doua capitală a creştinătăţii?

Marele Larousse în 12 volume şi
alte Enciclopedia Universalis; emit dife-
rite ipoteze. Cum că ar fi vorba de pro-
to-bulgari, sau zic unii de o populaţie
proto-turcă, ba chiar ugro-finică, în
legătură, în tot cazul, cu vreuna sau
vreo altă invazie barbară, din cele se
ţineau pe atunci lanţ.

Privind însă mai bine constaţi
totuşi că un cronicar grec menţionase
cu mult înainte numele lor, în legătură
cu campaniile militare purtate în Asia
de Alexandru Macedon. Comentatorul
acesta grec, nota cu privire la moartea
prematură a celebrului cuceritor, „că
ea se produsese din pricina farmecelor
şi a blestemelor iscusite ale femeilor
khazare”. Deces ce, precum se ştie, a
survenit neaşteptat cu patru secole
înainte de Christor, mai precis în anul
323. Şi tocmai în Babilon, pe atunci
capitala acestei părţi a lumii. Acolo de
unde, în ciuda afirmaţiilor Vechiului
Testament, din exilul în care fuseseră târâţi de
Nabucodonosor, nu se întorsese decât un mic rest
al locuitorilor Palestinei, mai precis două triburi
iudee, pe când mulţi membri ai comunităţii rămăs-
eseră pe loc, bine implantaţi… Prin urmare, khaz-
arii se aflau acolo, în Mesopotamia. Ciocnirile lor
cu oştile macedoniene se situează cam cu o mie de
ani înainte de data când îi înregistrează istoria
noastră în mod oficial. (!)

Oricum, toţi sunt de acord atunci când afirmă
că aproximativ în al VII-lea al VIII-lea şi al IX-lea
secol d. Chr., expansiunea khazarilor era de necon-
testat. Având la Sud peninsula Crimea şi cetatea
Kersonesos (cucerită, ăn ciuda bunelor relaţii cu
Bizanţul), ţinând seama că în acele vremuri, impor-
tanţa unui popor se dovedea pe calea armelor. Şi,
deşi khazarii formau o adevărată centură de secu-
ritate în jurul curţii imperiale de la Constan-
tinopol, bogată dar decadentă, incapabilă să se
apere singură. În această calutate, ei au respins
numeroase atacuri, ale Pecenegilor sau ale
Cumanilor de pildă, dar mai ales ale Arabilor în
plină expansiune, cei ce, înainte de a se avânta
într-un război sfânt pentru cucerirea Europei prin
Vest, de-a lungul coastei de Nord a Africei şi apoi,

prin Gibraltar până în Spania, încercau să
pătrundă pe continentul nostru prin Est, pe un
drum cu mult mai scurt, peste Urali, frontieră na-
turală între Asia şi Europa.

În realitate însă, caracterul khazarilor era cel
puţin dublu.

Ostaşi buni conform obiceiurilor vremii, ei se
dovedeau a fi şi buni agricultori, precum şi naviga-

tori, negustori şi artizani iscusiţi, prac-
ticându-şi negoţul în tot Sudul asiatic
pînă sub zidurile Chinei.

Îşi clădiseră două capitale: una „de
iarnă”, Itil, pe malul mării Caspice, şi
alta „de vară”: Semander. Erau, pe de
altă parte, oameni plini de imaginaţie,
povestitori înăscuţi, încât unele din leg-
endele lor fondatoare au ajuns până la
noi, graţie lui Yehuda Halevi, un mare
poet şi teolog evreu din Spania secolului
XII. Prin cartea acestuia, Sepher za Ku-
zari putem întrezări ceva din viaţa aces-
tui popor meditativ şi tolerant, înclinat
spre spiritualitate. Pe scurt, nivelul
acestui trib era atât de ridicat încât o
principesă din Khazaria, Trizakion,
măritată fiind cu împăratul Constan-
tinos V pentru întărirea bunelor relaţii,
s-a grăbit să se reîntoarcă acasă, jignită

fiind de sălbăticia moravurilor şi de inferioritatea
condiţiei femeilor la Curtea Bizanţului. Un eveni-
ment înregistrat istoric. Mai ales că rodul acestei
scurte uniuni, va deveni la rândul său împărat
bizantin, cu numele Leon IV khazarul (775-780).

Fără acest conflict intervenit în secolul VIII,
khazarii ar fi adoptat poate religia creştină. Dar
realmente marea aventură survenită la apogeul
evoluţiei lor, a fost trecerea în masă la religia
iudaică.

În ce au constat mai înainte practicile lor reli-
gioase? Nu se ştie prea bine. Nici limbajul lor
iniţial (oghuric presupun unii), nu este cunoscut.
Înainte de exilul său în Franţa, filologul Lazăr
Saineanu a încercat să-l reconstituie (emiţând însă
unele ipoteze istorice contestabile astăzi). Se
păoate însă spune cu certitudine că acet limbaj era
foarte răspândit, încât sfântu8l Ciril, cel ce a inven-
tat alfabetul crilic, aflându-se la Itil, a încercat să
predice aici creştinismul, în limba khazară.

Începând cu această dată – însă – destinul
khazarilor se schimbă fundamental. Şi nu
peste mult timp, regatul lor va dispare. Un
principe descins din Nord, Sviatoslav, îi va
izgoni de pe teritoriile lor. Cetatea Itil va
fi, în 943, distrusă. Şi totuşi statul ca atare
va fi desfiinţat între 965 şi 970.

Dar să revenim la această ciudată con-
vertire. Pe cât ea s-a produs în doi timpi:
mai întâi, prin 730, a trecut la iudaism
clasa diriguitoare şi cam zece ani mai târz-
iu cea mai mare parte a acestei etnii.
Fiindcă trebuie ştiut că în acea epocă toate
cele trei religii ale Scriptului îşi făceau con-
curenţă, şi trecerea de la un monoteism la
un altul se petrecea destul de frecvent.
Totuşi alegerea aceasta făcută de majori-
tatea unei comunităţi rămâne surprinză-
toare. Ce a determinat-o?

Se pare că întâlnindu-se cu diferite
religii pe acel vast teritoriu, khazarii înţe-
leseseră că viitorul aparţinea celor ce cre-
deau într-un singur Dumnezeu. Strânşi,

între un Islam agresiv şi creştinismul bizantin
decadent şi corupt, ei ar fi ales această a treia cale,
cea mai străveche şi, pe de altă parte, aceea ce nu
reprezenta geografic vorbind, nici un pericol.
Totuşi trebuie remarcat că încă dinainte, conduc-
erea Khazariei era, cum am spus, bi-cefală, ea
posedând nu numai un rege, ci totodată şi un „kha-
gan”; un mare preot. Se zice că numirea „khagan”
ar proveni din cuvântul „khan”, un titlu al mongo-
lilor. Conform altora însă, el reprezintă o aliteraţie
a termenului ebraic „kahen” sau „kohen”, numind
mari preoţi.

Aşa au apărut dintr-o dată în Europa, cei pe
care Koestler I-a numit „al 13-lea trib”. Ei au con-
stituit brusc o masp de iudei importantă. Se
înţelege că după divorţul şi jignirea lui
Constantinos V., o asemenea alegere nu putea
decât să deterioreze şi mai rău relaţiile cetăţii Itil
cu Bizanţul. Or, descinşi din regiunile hiper-
boreene, alţi concurenţi mai cruzi decât khazarii şi
mai belicoşi, râvneau să le ia locul şi băteau la
porţile bogatei curţi imperiale.

Erau numiţi „varegi” (cuvânt scandinav !

MIOARA CREMENE

Din nou despre
Khazari

Acropole

Trezoreria. Delphi
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însemnând „aliaţi”). Nişte vikingi
blonzi coborând pe mici plutea de-a

lungul fluviilor, dinspre marea Baltică
până la Marea Neagră. Briganzi, merce-
nari, vânzători de sclavi, ei împreună cu
slavii atacaseră încă din 569 Constan-
tinopolul, pentru a intra însă până la
urmă în slujba bine plătită a împăratului
Vasile I. pentru ca, uitându-şi originile şi
contopindu-se cu slavii orientali, să dev-
ină strămoşii ruşilor de astăzi, şi, toto-
dată, rivalii şi deci duşmanii neîmpăcaţi
ai evreilor Khazariei. De altfel aceştia din
urmă se arătau mult mai puţin războinici
şi refuzau să se bată sâmbăta.

Foarte religioşi, ca toţi neofiţii, pe
teritoriul lor se ridicau acum numeroase
sinagogi, iar khaganul lor, Bulan, poftea
la el kabbalişti de prin alte ţări, pentru a
explica Thora şi Mishna, sau pentru a îi
învăţa Talmudul. Ba chiar se apucase el
însuşi să studieze cu sârg limba sacră în
care Dumnezeu i se adresase lui Moise.

Societăţile Evului Mediu nu rămă-
seseră desigur inerte, la apriţia acestui
nou regat iudeu.

În secolul X, de pildă, din Spania,
unde mulţi din Diaspora ebraică găsiseră
refugiu după distrugerea zidurilor Ieru-
salimului, Ibn Shaprut – un vizir evreu
din Cordova în timpul lui Abd-er-Rahman
III – i s-a adresat ultimului rege khazar,
Iosif, cerându-I preciziuni şi punându-I
numeroase întrebări. A urmat un schimb
de scrisori ale căror manuscrise se află acum la
Oxford, la Christ Church Library. Ele au fost auten-
tificate.

Alte documente din aceeaşi epocă au fost
descoperite la Cairo, într-o veche „geniza” (un
depozit de texte sacre devenite inutilizabile). Ele se
află în prezent la Moscova.

Varegii slavizaţi între timp, devastau Crimeea,
Ucraina, şi îşi instalau primul voievodat la Kiev,
devenit oraş fondator al poporului rus. Legendarul
„bogatâr” Sviatoslav reuşise să-I învingă pe khazari
şi să le dizolve imperiul. Cât despre urmaşul său,
Vladimir Sviatoslavici, acesta fără probleme a
făcut gestul respins de rivali: el s-a botezat împre-
ună cu supuşii săi (988-989), pentru a se căsători
apoi cu o principesă bizantină, sora lui Vasile II.

Odată cu asta, notează Enciclopedia Univer-
salis, istoria Khazariei ca stat independent, a luat
sfârşit. Da – spunem noi – dar nu şi cea a neamu-
lui întreg. O bună parte a populaţiei a rămas – se
înţelege – încă multă vreme fixată prin aceste
locuri. În 1083, de pildă, un anume Oleg se va
prezenta ca „arhonte”, adică jude, al Khazariei,
deşi încă din secolul X o căpetenie maghiară îi pof-
tise pe khazari să vină să se instaleze pe pământul
său. În 1117, o delegaţie khazară a sosit la Kiev
pentru a se plânge din pricina persecuţiilor
împotriva acestor tătari-evrei. Iar în 1309, la Pres-
burg (actuala Bratislava), biserica catolică le-a
interzis enoriaşilor ei căsătoriile cu khazarii (o
decizie confirmată şi de papă), deoarece erau cir-
cumscrişi. O dovadă în tot cazul ca exodul evreilor
de Răsărit   atinsese Europa centrală.

O dovadă de asemeni că, deşi îşi părăsiseră
ţara, tot nu scăpaseră de persecuţii. Ba chiar ei se
aflau doar la începutul acestei tragedii. Şi, tot aşa,
urmăriţi, respinşi din ce în ce mai mult către Vest,
khazarii s-au risipit, pentru a se aşeza, unii în actu-
ala Polonie, alţii la Sud de Marea Neagră sau de-a
lungul afluenţilor ei, adică al Dunării, al Tisei şi al
Mureşului. Sau în Sudul Olteniei actuale. Precum
şi în Bulgaria, Serbia, Cehia şi mai ales Ungaria,
unde multă vreme se vor vorbi două limbi oficiale,
maghiara şi graiul khazar.

Aşa încât, izgoniţi până în Europa centrală,
khazarii vor împărtăşi soarta celorlalţi co-reli-
gionari goniţi la rândul lor din Peninsula Iberică –
după aşa numita „reconquista” – expulzaţi în sens
contrariu, de la Vest spre Est, fiindcă refuzaseră să
se boteze.

La Tchelovo, în Sudul Dunării, în Serbia, mai
dăinuie încă urmele unui cimitir din secolul
unsprezece, atribuit mai întâi Avarilor, dar unde s-
au găsit în morminte menore, inscripţii în ebraică,
precum şi de jur împrejur o mulţime de blide spar-
te şi cioburi de ulcioare, un obicei al iudeilor din
Răsărit care mai dăinuie încă. Ele însă simbolizau
de astă dată, nu atât moartea vreunui părinte sau
al unei rude apropiate, cât mai ales soarta, desti-
nul sfărâmat al unei întregi etnii.

Pe când, cei ce continuau să-şi păstreze cre-

dinţa, dar din ce în ce mai prignoniţi, mai pricăjiţi,
mai aproape de vechea lor stare semi-nomadă,
aceşti iudei ai Europei de Est îţi continuau exodul.
În cămăruţele lor cu coviltir, ei încercau să treacă
Prutul, semnalaţi aici de un francez, Emile Picot,
secretarul trimis de Napoleon III pe lângă princi-
pele Carol I, pentru limba franceză.

Cineva spunea că dintre toate războaiele, cele
religioase sau cele mai lungi. El a durat între ruşi
şi khazari câteva secole. Dar oare s-a stins cu totul
în zilele noastre?

Am spus-o adesea şi o cred din inimă: gene-
raţia noastră – şi când spun «generaţie» mă gân-
desc la întreaga istorie umană cunoscută nouă – se
caracterizează printre altele prin lipsa ei de mem-
orie. Khazarii şi epopeea lor sunt un foarte bun
exemplu. În timp ce contribuţia lor la soarta euro-
peană este indiscutabilă. În acelaşi timp cu Charles
Martel victorios la Poitiers şi la Tours (în 732) con-
tra arabilor, ei au ţinut piept la Est încercărilor
arabe de a pătrunde pe continentul nostru. „Fara
ei”, spunea un istoric, „musulmanii ne-ar fi cotro-
pit. Şi cine ştie?, Notre-Dame ar fi fost, azi, o mos-
chee.” (Peter B. Golden: Khazars, 1991).

Iar eu v-aş vorbi dindărătul unui tchador, al
unui voal!

Şi totuşi, câteva veacuri au fost deajuns pen-
tru ca totul să se scufunde în uitare. Singură
rămăşiţă a acestor întâmplări (apărută încă la con-
stituirea poporului rus şi intrată parcă şi în sub-
conştientul altor naţii slave, a rămas acea veche
rivalitate. Rivalitate ale căror motivări s-au pier-
dut. Ea a dat naştere pogromurilor atât de nume-
roase, din ce în ce mai numeroase pe la începu-
turile secolului XX. Din ea s-a născut, nechibzuit,
endemic, anti-semitismul (dar oare în cazul acesta
termenul mai era decvat?).

Iată o întrebare jenantă încă în zilele noastre.
Din Europa până la Ierusalim. Aceşti evrei din
răsăritul Europei – desigur nu toţi, deoarece s-au
produs între timp mixaje – dar, acei evrei ucişi în
timpul celui de-al doilea război mondial, în ghetto-
ul din Varşovia de pildă, exterminaţi de Hitler la
Auschwitz, şi ai căror supravieţuitori şi urmaşi ăşi
revendică azi locul în Ţara Făgăduinţii, ei, aceşti
martiri, se poate admite ideea că n-ar fi semiţi?

Pentru a răspunde, ajunge să-i priveşti, încă
acum atât de diferiţi de cei ce provin din Africa de
Nord. Aceştia din urmă au tenul smead, părul neg-
ru şi buclat, precum de altfel palestinienii în gene-
re, fraţi vitregi conform Bibliei. Să recunoaştem că
la sfârşitul vieţii, Yaser Arafat semăna mult cu o
evreică bătrână!

Pe când cei veniţi din Bielorusia, din Basa-
rabia, din Polonia, ei, au rămas aşa precum i-au
descris cronicile arabe: blonzi-roşcovani, cu ochii
uşor obligi şi sensibili, pistruiaţi, cu pomeţii tipic
mongoli.

Se numesc Askenazi. Din rândurile lor au

apărut mari savanţi, scriitori (toţi auto-
rii literaturiui „idiş” s-au născut în Ru-
sia sau în Polonia). În timp ce istoricul
evreu Josephus Flavius, la curtea împă-
raţilor Vespanian şi Titus, spunea des-
pre conaţionalii săi că sunt kabbalişti
erudiţi, desigur, dar oameni bătăioşi,
agresivi, şi puţin înclinaţi spre cultură.

Se numesc Akenazi.

Iată spre ilustrarea celor de mai
sus, câteva imagini. În prima (1) apare
un rabin din Minsk, Kaplan (sau
Kagan?), cu faţa sa prelungă, tipic mon-
golă şi cipilica adusă din regiunile Ext-
remului Orient; iar lângă el (2) un aris-
tocrat coreean. E ciudat cum seamănă!
Merită de asemenea să fie examinată
statueta reprezentând un negustor
străin în China secolului nouă (3). Nu
aduce ea oare cu una din caricaturile
naziste ale secolului XX? Iată apoi (4)
soldatul mongol din hoarda lui Atila…
Şi grupul de evrei de pe basorelieful
medieval (5). Toţi apar înrudiţi şi toţi
poartă aceeaşi pălărioară ţuguiată (6)
care mai apoi, în decursul exodului
european, asemenea „stelei lui David”
(„steaua galbenă” de mai târziu) a sfâr-
şit prin a fi obligatorie pentru evreii din
Boemia (6) şi din statele germane: „spre
a putea fi recunoscuţi de departe”. Vezi
şi gravura reprezentând martirul apos-
tol Andrei (7). Se vede bine că autorul

ei a desenat din imaginaţie; într-adevăr, precum se
ştie, Sf. Andrei a murit nu pe o cruce clasică, ci cu
braţele încrucişate în X, numită chiar aşa: „Crucea
sfântului Andrei”… Dar cine sunt „duşmanii creşti-
nătăţii”, cei ce – conform închipurii desenatorului
– l-au crucificat? Ei sunt uşor de recunoscut după
cipilica ţuguiată. Ea a fost ăurtată în Europa timp
de câteva secole. Ceea ce s-a uitat.

Trebuie să recunoaştem de altfel, ce-i drept, că
în urma atâtor frământări, cei mai mulţi evrei din
Est au pierdut ei înşişi amintirea epopeei lor.
Totuşi am cunoscut înainte de plecarea mea din
România, la Constanţa, familii ce se declarau khaz-
are. Şi am găsit asemenea descendenţi la Paris.

În fine, să revenim la întrebarea principală:
venit din Asia, iar mai apoi din Europa de Est,
putem considera că acest „al 13-lea trib” ar fi fost
cu totul neprevăzut? L-ar fi surprins pe Dumne-
zeu?

Să ne amintim un lucru. Să ne amintim cele
relatate la începuturile umanităţii în Vechiul
Testament. (Geneză, 5-9). Şi anume despre cei trei
fii ai lui Noe: Sem, Ham şi Iafet (Geneză, 9, 1-17).
Potopul despre care e vorba, a vut loc cam 6000 de
ani înaintea erei noastre. La ieşirea din arcă, tatăl
lor i-a binecuvântat. Mai întâi pe Sem (Geneză, 9,
32) fiindcă îl îndrăgea mai mult: din el se vor trage
semiţii. Pe Ham în schimb îl va blestema (Geneză,
9, 20-27), pentru obrăznicia sa (se înţelege că îi va
trimite descendenţa în Africa). Dar iată, înscrisă în
Biblie şi urarea făcută lui Iafet. (Geneză, 9, 27):
„Lui să-i dea Domnul lărgimile” (căci Iafet înseam-
nă „Deie Domnul lărgimea”), o urare ce evocă
vastele stepe şi starea nomadă… Urmează însă şi
a doua frază – o precizare, sau o binecuvântare? –
rostită de Noe: „…Şi va locui în corturile lui Sem!”.

Mulţi exegeţi, de-a curmezişul topurilor, s-au
întrebat care a fost sensul unei asemenea urări. S-
a vorbit mult, s-au înnegrit multe pagini. Şi iată
astăzi nemaipomenita adeverire a acestei clarviziu-
ni post diluviene… prin Askenazi (un askenasi de
altfel figurează efectiv în Biblie şi e poemnit print-
re urmaşii lui Iafet), (Geneză, 10, 2 şi infra)… În
Israel deci, şi sub aceleaşi corturi, se află acum
reuniţi fiii lui Iacob şi cei ce descind din Iafet…

Uimitor, nu-i aşa!?

!

Nicolae Breban, Janina şi Ion Ianoşi.
Erechthteionul
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Cercetătorul Andrei Oişteanu (n. 1948),
cunoscut cu cărţi de referinţă (Mit &
Logos, Imaginea evreului în cultura

română) este şi prozator şi încă unul de forţă. În
1980-1981 a scris două nuvele pe care le-a înglobat
într-un roman Cutia cu bătrâni, care nu a fost
acceptat nici de „Cartea Românească”, pe atunci
singura editură mai „liberală” în faţa cenzurii.
Abia în 1995 manuscrisul a fost tipărit la Ed. Me-
ta, cartea nu a fost prea atent cercetată de critici,
iar, după zece ani, aceeaşi „Carte Româ-
nească” intrată „sub pălăria” Polirom-ului
(unii au zis, Editura Cartea Poliro-
mânească) a scos ediţia a II-a cu o mai ve-
che prefaţă a exigentului Dan C. Mihăilescu,
ca şi două recomandări: a lui Bedros Hora-
sangian („o carte de mare rafinament”) şi a
lui Vitalie Ciobanu, plus un voluminos
„dosar de presă”.

Cartea merită citită şi chiar recitită. Pe
lângă erudiţia cunoscută, prozatorul dove-
deşte o reală artă beletristică, este un bun
psiholog, discret filosof în galeria lui Ca-
mus, ca să nu mai amintim de expresivita-
tea limbajului pentru care l-ar putea invidia
şi studia mulţi alţi prozatori români: „Ro-
manul” (punem ghilimele, fiind totuşi vorba
de două nuvele fantastice) este alcătuit din
„Comisionarul” şi „Arhivarul”, iar atmos-
fera este „eliadescă” (de la Mircea Eliade).
Spre deosebire de maestrul său, Oişteanu
este mai riguros, fără a pierde din savoare. Ne
aflăm într-un port balcanic, iar comisionarul Filip
se angajează să-l împiedice pe bătrânul Carol, cel
„sătul” de viaţă, să se sinucidă. Între cele două
personaje se leagă o discuţie şi un „raport” de gen
„camusian”. „Tăcerea dintre ei dusă toată vara”,
scrie autorul în cap. III. Carol încearcă să-l ucidă
pe paznicul său cu fum de pucioasă. Se discută
despre viaţă şi moarte, în fond despre valoarea
umană, credinţă şi luciditate. În final Filip, ca per-
sonaj „se evaporă” spre disperarea lui Carol. Nu
voi reface aici traseu „Arhivarului”, din a doua
parte a cărţii. Nu am pretenţia să fac o analiză a
prozei lui Oişteanu. Spun doar că m-a încântat şi
m-a fermecat, fiind şi eu de părerea lui Horasan-
gian. Urmându-i pe Mateiu Caragiale, Radu
Albala, la care l-aş adăuga pe Alexandru Vona,
Andrei Oişteanu a reuşit, în urmă cu un sfert de
secol (când a scris cartea) o performanţă: intrarea,
fără tam-tam, în istoria prozei româneşti.

* * *

Înainte de război, Barbu Lăzăreanu a publicat
la „Cultura Românească” un studiu despre Emi-
nescu, din care vom extrage anumite aspecte ce ne
interesează şi astăzi. Era în 1937, când numele lui
Eminescu era vehiculat şi de extrema dreaptă spre
a-şi „fundamenta” aberaţiile. Barbu Lăzăreanu
începe prin a evoca pe creatorul „versului com-
plex”, un rezultat al unor „îndelungate căutări”.
„Pe Eminescu îl comemorăm zi de zi”, scrie
autorul. Până şi Macedonski care a încercat să se
detaşeze de modelul eminescian a căzut adesea,
fără voie, sub influenţa marelui poet. Că Eminescu
era un titan al harului şi trudei pentru artă o
dovedeşte de pildă timpul de elaborare a Scrisorii
I, care s-a extins la 9 ani. Cine, în epocă, şi astăzi,
ar trudi 9 ani la un poem? La fel a fost cu

„Luceafărul,”. Poetul a fost un bun cunoscător al
trecutului dacic, dar nu numai, ci şi al culturii
latine, evitând astfel elucubraţii protocroniste ce s-
au manifestat în secolul XX şi anume anii de după
1970, în scrierile unor critici şi poeţi care au
devenit fervenţi apologeţi ai unui trecut, prea
puţin cunoscut, traco- daco-getic. Eminescu era un
spirit european, mai mult, poate, decât unii
exegeţi născuţi la un secol după el. Barbu Lăză-
reanu, în eseul său se referă şi la memoriile unui
fost elev la Institutul Academic din Iaşi, Eugen
Vincler, care scrie cu multă simpatie şi înţelegere
despre dascălul de limba germană Mihai Emines-
cu. Mai erau la acest Institut N. Culiano, P. Poni
(savant chimist), Cobălcescu, Xenopol (istoricul),
ş.a. Eminescu era deprimat, nervos, slujba îl dis-
trăgea de la ocupaţiile la care ţinea mai mult, ast-
fel că elevii săi s-au revoltat, nemulţumiţi şi de exi-
genţa profesorului. Eminescu a fost înlocuit cu un
oarecare Paicu, la 1 septembrie 1875. Trebuie spus
că elevii Institutului erau în majoritate fii de
oameni cu influenţi şi cu stare, astfel că orice
nedreptate era posibilă. 

În următoarele capitole, Lăzăreanu se ocupa
de inspiraţiile şi munca de culegător de folclor a
lui Eminescu, de mistica din unele poeme („Stri-
goii”), ca şi de respectul pentru înaintaşi, el având
admiraţie şi pentru Ţichindeal „Gură de Aur”. „E
o contribuţie, aceasta, la intrarea în tainele acelei
minuni care se cheamă poezia lui Eminescu.”

Credem că studiul lui Barbu Lăzăreanu este
şi o contribuţie la confluenţele culturale din evolu-
ţia literaturii române.

* * *

La 20 august 1940, Stalin a reuşit să-l lichi-
deze, cu ajutorul comuniştilor din Mexic (mulţi
erau agenţi ai Moscovei), pe cel mai puternic

adversar al său: Lev Troţki, după ce îl lichidase pe
fiul acestuia. Troţki a fost organizatorul puciului
devenit „Marea Revoluţie din Octombrie” şi a pus
la dispoziţia bolşevicilor, în numai câteva luni, o
nouă armată: „Krasnaia Armia”, care în trei ani
de război civil cu forţele pro-ţariste a provocat
moartea a milioane de oameni. Lev Troţki, când-
va un critic înverşunat al lui Lenin, i-a asigurat
acestuia o victorie de care acesta nu era sigur
până în 1920. După moartea (boală? otravă?)

„marelui” Lenin, Stalin a reuşit, între 1924-
1927, să marginalizeze pe toţi capii Revolu-
ţiei, iar, apoi, l-a obligat pe Troţki să se
autoexileze. Acesta a creat în Vest o nouă
Internaţională, a IV-a, care se baza pe prin-
cipiul „revoluţiei mondiale” (adică perma-
nente, până la victoria „finală”), conform
chemării marxiste: „Proletari din toate
ţările, uniţi-vă!”

Casa în care a locuit ultimii ani Troţki
a devenit muzeu şi punct de atracţie pentru
turişti, în Ciudad de Mexico. Influenţa lui
Troţki în lume a fost considerabilă: Mao Tze
Dong, Che Guevara, Fidel Castro (la
începutul activităţii sale), mulţi comunişti
spanioli (1936-1939), francezi (cei antistali-
nişti), germani, revoluţionarii din Asia, Afri-
ca erau adepţii teoriilor lui Troţki. În Gulag-
ul sovietic mulţi deţinuţi erau condamnaţi
pentru „troţkism”. Troţki nu şi-a negat evre-
itatea, îl chema Lev Davidovici Broustein

(s-a născut în 1879 ca şi Stalin), părinţii săi erau
ţărani. Se bucura de mare popularitate în rândul
soldaţilor Armatei Roşii, care respingeau orice
„aluzie” că el ar fi fost evreu (mai precis, „jid”). În
timpul războiului şi-a împărţit viaţa între exilul
siberian şi nu s-a alăturat sioniştilor dar a susţin-
ut ideea respectării drepturilor şi libertăţii evreilor
oriunde se aflau. Lev Troţki şi-a expus ideile în
„Viaţa mea” şi în „Istoria Revoluţiei ruse”,  apă-
rute în Franţa, de unde fusese cândva expulzat (în
1916).

Troţki nu a fost un mediocru, el s-a remarcat
din adolescenţă, ca elev strălucit, apoi bun cunos-
cător al marxismului. Numele şi l-a preluat de la
un gardian al închisorii unde a stat în anii 1898-
1900 (el spunea că ar proveni de la germanicul
„Trotz” - perseverenţă). Până la izbucnirea războiu-
lui şi-a împărţit viaţa între exilul siberian şi călă-
toriile în Vest, ideologic oscilând între menşevici
şi bolşevici. După Revoluţia bolşevică i s-a propus
postul de premier (Preşedinte de Consiliu al
Comisarilor Poporului), dar a refuzat, sub motivul
originii sale etnice, cu atât mai mult că Sverdlov,
evreu, era preşedinte al noului stat – (funcţie for-
mală, puterea fiind în mâna lui Lenin, lider poli-
tic). S-a opus păcii capitularde încheiate la Brest-
Şitovsk, în 1918, cu Germania. Nu se ştie care ar
fi fost cursul istoriei în Rusia cu Troţki în frunte,
dar el avea o încredere neclintită în marxism.
Simptomatic este faptul că din marii lideri ai
bolşevicilor în primii ani de Putere Sovietică,
Stalin a lichidat în anii 1930-1940 cu precădere
evrei: Kamenev, Zinoviev, Troţki, Rîkov (fost pre-
mier, după Lenin), Radek (redactor-şef al „Prav-
dei”), păstrând, apoi, numai colaboratori servili.
Troţki îl considera pe Stalin un semidoct, neştiind
că era şi antisemit („tătucul,” îi ura pe intelectuali
înainte de toate).

BORIS MARIAN

Fragmente
de lectură

Turnul Vânturilor. Plaka
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Histoire d'0 depăşeşte până şi fanteziile
domnului de Sade, nu atât prin
reprezentarea unor scene erotice scan-

daloase pentru publicul bine crescut al anilor '50
(cartea a fost publicată în 1954), cât prin focali-
zarea unor stranii raporturi între parteneri.
Aşadar, sub zodia insolitului, a perversiunii, a de-
rapajului în amoralitate se află majoritatea per-
sonajelor din jurul lui 0 care, confruntată cu fi-
xaţiile sadice şi masochiste ale „iubitului/
iubiţilor”, nu ezită să-i idolatrizeze, supunân-
du-se dresajului menit să o transforme într-un
obiect sexual multifuncţional. Bref, 0 ajunge
să-şi adore condiţia de sclavă şi stăpânii-
torţionari. Histoire d'0 a fost una din cele mai
citite cărţi din lume, cu un impact sigur
asupra sensibilităţii veacului XX, de vreme ce
maestrul genului, Georges Bataille, o ia în
seamă: „paradoxul lui 0… e un martiriu în
care călăul îi este complice victimei. Această
carte trece dincolo de cuvinte, în măsura în
care devine ea însăşi corp şi proiectează fasci-
naţia erotismului într-o fascinaţie şi mai
mare, cea a imposibilului”.

După 53 de ani de la apariţie, publicul de
limbă română poate, în fine, să citească
Povestea lui O de Pauline Réage. Apărut la
Editura Trei (2007) însoţit de eseul lui Jean
Paulhan (Fericirea în sclavie), prefaţat de
Magdalena Mărculescu (coordonatoarea, ală-
turi de Pascal Bruckner, a colecţiei „Eros-
cop”), romanul este tra-dus fără cusur de
Doru Mareş. Publicat doar în 600 de exemplare la
jumătatea veacului XX, când asemenea trangresive
violenţe aveau încă farmecul indiscret al fructului
oprit, romanul a circulat semiclandestin, căci a
fost judecat drept obscen, şi deci neavenit unei
difuzări la nivel naţional. A fost nevoie de inter-
venţia in extremis a ministrului culturii, André
Malraux, pentru ca volumul să nu fie imediat dat
la topit. Ceea ce în zilele noastre nu s-ar mai repe-
ta, de vreme ce fetişismul şi sexul explicit sunt de
vânzare pe rafturile supermarketului şi pe
ecranele tv. Literatură erotică din belşug, dar
parcă lipsită de eleganţa dozării frumuseţii şi cru-
zimii tip Antonin Artaud, de rafinamentul chiar
dacă diabolic al explorărilor şi descrierilor, fie că
e vorba de detalii anatomice îmbietoare, inclusiv
orificiile angelicei 0, fie de sentimente şi reacţii
psihologice paradoxale animând galeria de perso-
naje din jurul naratoarei (René, Stephen, Jacque-
line, Yvonne, Anne-Marie, Natalie etc.). Deşi scrisă
de o femeie îndrăgostită, Povestea lui 0 nu evită
divagaţia fetişistă, scenele de fornicaţie – în direct
şi în grup, heterosexuală sau lesbiană – şi nici
repertoriul sado-maso cu tot soiul de accesorii ale
sclaviei şi supunerii oarbe: brăţări de piele,
lanţuri, cravaşe, căluşuri, bice ş.a.m.d. Eroina
noastră poartă între gambe un disc cu numele
stăpânului său, Sir Stephen, ca să nu mai vorbim
de rănile şi vânătăile din zonele erogene sau de
organele ei genitale sodomizate  de
nişte indivizi cu apucături de caste-
lani satanişti - stăpâni de sclavi -
posedaţi şi eventual impotenţi, chiar
dacă în perpetuă erecţie. 

Protagonista 0 este perfecta în-
trupare a sclaviei fericite să se ofere
(imoleze) stăpânului său René, care
nu pregetă să o lege, să o biciuie, să
o ardă cu fierul roşu, să o ofere altor
bărbaţi, spre a-şi procura inclusiv
plăceri de tip voyeurist. Aşadar, o
femeie  care, spre a face pe placul
bărbatului său, nu ezită să îndure
cele mai înfiorătoare umiliri sexuale,
menite să o reducă la condiţia unui
animal destinat supliciului. Dar cine
era Pauline Réage, autoarea unei
cărţi a cărei eroine devenise depen-
dentă de tortură ca de un drog? O
certă autoritate o dădea romanului
Jean Paulhan, semnatarul prefeţei şi
totodată „stăpânul” de la Editura
Gallimard, prinţul literelor franceze.
Multă lume a crezut că el ar fi
autorul cărţii, căci naraţiunea dădea
dovadă de limpezime şi stăpânire a
mijloacelor specifice când venea
vorba despre reprezentarea unor
scene fierbinţi. Nu, nici vorbă de aşa
ceva, Pauline Réage exista în carne
şi oase. 

Incendiara scrisoare de dragoste fusese expe-
diată de Dominique Aury, 47 de ani, nu alta decât
colaboratoarea şi secretara directorului Editurii,
Jean Paulhan. Ea, mignonă şi înfăşurată în
veşminte cenuşii ca şi cum ar fi vrut să-şi eclip-
seze condiţia de femeie, el, cu fruntea sa impună-
toare şi un imens prestigiu. Ea care îl venera, el
care era căsătorit. Ea care, probabil, îl iubea, aşa
cum protagonista 0 a romanului se simţea fizic şi
sentimental înlănţuită de René. Enigma pseudo-
nimului Pauline Réage a dăinuit decenii în şir. În
1975 romanul a servit drept subiect unei
ecranizări mediocre, în 1990, Guido Crepax l-a
rezumat în benzi desenate. Abia în 1994, la patru-
zeci de ani de la publicarea cărţii, Dominique Aury
în vârstă de 87 de ani, a recunoscut că Pauline
Réage era ea. Prin urmare, Dominique Aury, tra-
ducătoarea lui Fitzgerald şi a lui Mishima, autoare
a unei "Anthologie de la poésie religieuse", debu-
tase printr-o carte provocatoare, chiar dacă pe
alocuri saturată de fantezii monotematice tipice
pentru un roman-tratat de pornografie feminină.
Cu toate astea, scriitura nu coboară sub un anu-
mit nivel, mai ales în descrierea ambianţelor lu-
xoase şi a detaliilor privind stofe, corsete, machiaj
ş.a.m.d. Secvenţele erotice cu 0, mai precis, expe-
rienţele extreme la care este supusă, au şi o tentă
ridicolă şi chiar patologică din cauza supralicitării
şi credibilităţii reduse a eroinei, mai ales în plan
psihologic. Protagonistul real al romanului este
jocul sado-maso în care eroina, drogându-se cu
durerea fizică, încearcă să-şi aline durerea lăun-
trică, mult mai intensă şi mai distructivă.

Inactuale şi misogine ni se par astăzi afir-
maţiile lui Jean Paulhan care confundă o patolo-
gie - dureroasă şi ruinătoare – cu o inedită, atipică
„sinceritate” feminină a confesiunii până la capăt:
„În sfârşit, o femeie care mărturiseşte! Ce măr-

turiseşte? Lucrul de care femeile s-au
apărat întotdeauna şi azi mai mult
decât oricând. Lucrul pe care dintot-
deauna bărbaţii le-au reproşat: că nu
încetează să îşi asculte glasul sângelui,
că totul în ele este sex, trup şi suflet.
Că trebuie fără încetare hrănite, fără
încetare spălate şi fardate, fără înc-
etare bătute. Fiindcă pur şi simplu ele
au nevoie de un stăpân bun care să
ţină piept propriei bunătăţi… Fără mul-
tă vorbă: trebuie să îţi iei biciul când
mergi să le vezi”. Cuvinte de o desue-
tudine revoltătoare  şi care ascund un
viciu de fond în privinţa relaţiei de
cuplu: este cel puţin exagerat să faci
dintr-o colecţie de cazuri clinice fictive
o emblemă reală şi profundă a sexua-
lităţii feminine în general.

În imagine: Acropolele

GEO VASILE

Femeia, obiect
sexual fericit?

Portret de
Tudor Jebeleanu
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DECEMBRIE ♦ 2007

În cercul „celor mai buni” 
(Vis dublu sau hora morţii) 

– I – 

Când o fiinţă umană încearcă să se sustragă mişcării, înţeleasă
ca participare la o proiecţie metafizică a propriilor forme inte-
rioare către ceilalţi, semnele se acumulează, se încarcă de o
semnificaţie exagerată, în lipsa unei acţiuni rapide de digerare,

fluxurile de energie în direcţia sa sunt deviate, ca şi când ar fi respinse de un
scut magnetic, algebra devine din ce în ce mai complexă, nivelul de abstracţie
creşte ameţitor, capacitatea de a distinge, artificială, însă utilă discernământu-
lui, între cantitativ şi calitativ, se risipeşte, cuvinte latente aşteaptă rezolvarea;
şi cu cât încercările de imobilitate sunt mai improvizate, cu cât voinţa şi proiec-
tul care susţin această oprire sunt mai efemere, cu atât întoarcerea inevitabilă
la mişcare va fi mai dezarticulată, mai stângace, ba chiar catastrofică. 

După mai bine de o lună de retragere, întoarcerea la viaţă a lui Reis,
cu ruperea legământului de tăcere şi sobrietate, fu grăbită şi violentă. Spre sfâr-
şitul dimineţii de marţi, când decise să viziteze gazda pentru a-i încredinţa câş-
tigul din vânzare, precum şi unul din cele două exemplare (ales la întâmplare)
din preţiosul volum, lucrurile i se dezvăluiră cu o limpezime brutală, nodurile
adunate în vremea îndelungatei tăceri se desfăcură, situaţia care trebuia să îl
determine în sensul unei dezastruoase sau providenţiale schimbări de idei, se
precipită. Îi păru atunci că abţinerea şi renunţarea încărcaseră în mod negativ
câmpul lui de acţiune, şi că eliberarea voinţei dezlănţuise o energie incontrola-
bilă. 

Mătuşa lui Alfonso locuia în centru, într-una dintre cele mai frumoase
clădiri baroce din oraş. Mergând ca de obicei cu capul aplecat, Reis zări o bise-
ricuţă de vreo douăzeci de persoane care bloca trecerea abia când ajunse la câţi-
va metri de imensa uşă de la intrare. Erau mai ales femei, probabil vecine, între
care Reis păru să recunoască câteva bigote asidue ale parohiei; un bătrân, mic
de statură, în costum cu două rânduri de nasturi, cu ac de cravată din aur care
strălucea în soarele curat de amiază, şi un baston cu mânerul de fildeş, stătea
puţin mai retras şi dădea din cap, lângă doi băieţaşi de vreo cincisprezece ani,
fiecare aşezat pe scooterul lui, care vorbeau între ei şi râdeau, pradă unei exci-
taţii inconştiente, hormonale; un tinerel înalt şi blond, în blugi şi geacă de piele
întoarsă, aflat în mijlocul mulţimii, îi interpela pe toţi cei pe care îi avea la înde-
mână şi lua noţiţe pe un carneţel. Măcelarul din prăvălia de vizavi, un ditamai
bărbatul la vreo cincizeci de ani, cu şorţul plin de sânge deasupra burţii înalte
şi ovale, se apropie, cu paşi lenţi şi solemni, de adunarea spontană de oameni.

Când Reis fu în spatele roiului, zumzetul, până atunci uniform, care nu-i
permitea să distingă un singur cuvânt întreg, suferi o schimbare bruscă de tona-
litate, zgomotul măcinant al flecărelilor se întunecă, în timp ce grupul lua amin-
te la noul venit; apoi se ridică iarăşi, deveni strident, imediat ce un ochi al uşii
se deschise puţin şi o mână de femeie îi făcu semn ultimului venit să intre.

Reis fu tras înăuntru de braţul energic al portăresei, care îl recunoscuse
ca pe un „prieten al domnului Alfonso”. Doamna Natalini, ştergându-şi lacrimile
cu o batistă albă mototolită pe care o tot scotea şi o vâra frenetic în buzunarul
din faţă al şorţului cu flori, îl invită pe „doctorul Reis” – Şi dumneavoastră sun-
teţi medic? – să se aşeze în cabina sa de sticlă şi aluminiu din care suprave-
ghea intrarea de douăzeci şi cinci de ani. În curtea interioară se aflau două
maşini ale poliţiei şi o ambulanţă. 

Domnişoara Santamaria fusese arestată – „O, Doamne, vă daţi seama?
Sărăcuţa!” – şi era deja sigur că pentru uciderea fratelui ei – „Trântorul ăla,
beţivanul, rămâne între noi. Sărmanul Alfonso!” – şi, poate, şi pentru uciderea
infirmierei braziliene – „Una dintr-alea, vă zic, una dintr-alea!” – doamna Nata-
lini adunase mai multe informaţii „confidenţiale” într-o dimineaţă decât ar fi
adunat ziariştii în următoarele trei luni, şi fu generoasă în detalii.

Sărmanul, adică beţivanul – „Sărman şi el, totuşi!” – nu fugise deloc
cu ajutorul infirmierei, cum lăsase domnişoara să se creadă. Părea că, după ce
îl obligase să semneze un act care îi asigura dreptul de administrare al bu-
nurilor; îl omorâse de atâtea lovituri în cap – „L-am auzit pe comisar vorbind
la telefon” – Părea că îşi făcuse deja rost de un certificat de deces fals din
Brazilia (pe care l-ar fi arătat de-abia ulterior) cu care ar fi închis gura tuturor,
însuşindu-şi probabil lovelele. Ştiau şi pietrele că totul era pe numele fratelui ei
şi că pe acesta din urmă îl puteai juca pe degete. Da, pentru că limbile de viperă
lansaseră zvonuri, mai ales din parohie. Poliţia, continua portăreasa, fără să se
oprească din văicăreală şi din umblat înainte şi înapoi de la bucătărie la cabină,
o căuta pe această infirmieră, căreia de două săptămâni nu i se dădea de urmă,
fiindcă – şi aici explodă într-un hohot violent – „se zice că a ucis-o şi pe ea!
Sfinte Dumnezeule! Nu-mi vine să cred!”.

Cadavrul domnului Santamaria fusese găsit chiar în acea noapte
în imensul congelator din beci, unde domnişoara păstra carnea
şi tăvile cu biscuiţi, pe care îi oferea cu generozitate în fiecare
duminică în parohie şi a căror reţetă, nu era un secret pentru

nimeni, era cât se poate de fidelă celei a mamei. „Părea”, în plus, dar în această
privinţă existau puncte obscure; tocmai în acea duminică, o şuviţă de păr semi-
congelată a sărmanului om rămăsese lipită pe fundul uneia dintre tăvi. O eno-
riaşă, al cărei nume nu putea să-l dezvăluie, intrase la bănuieli din pricina şu-
viţei, dar mai ales din pricina explicaţiei fratricidei, care vorbise de un câine,
în timp ce toată lumea ştia prea bine că ura câinii şi că nu ar fi lăsat nicicând
pe vreunul să se apropie de biscuiţii săi sacri, această enoriaşă, încurajată, „se
pare”, de însuşi preotul paroh – „Asta ştia multe” – venise s-o viziteze în seara
zilei de luni şi se strecurase, încă nu se putea pricepe cum, în beci, unde desco-
perise mortul, sub un strat de tăvi de biscuiţi. 

Şi Alfonso? Nimeni nu ştia unde era. Îl anunţaseră noaptea (era de
gardă la spital), infirmierele l-au văzut telefonând soţiei şi apoi fugind ca un
hoţ, pe la două şi jumătate dimineaţa, dar nu se dusese acolo şi nimeni nu
putuse să-i dea de urmă. Şi soţia lui? Da, ea venise pe la trei noaptea, intrase
întrebând-o de Alfonso, dacă Alfonso venise, ce zicea Alfonso, cum se simţea
Alfonso, dar Alfonso nu era acolo. Poliţia îi arătase cadavrul domnului
Santamaria şi ea leşinase – „Sărăcuţa! Atât de firavă, doamna, atât de firavă!”
– La cinci întrebase dacă putea să plece acasă şi ea însăşi o văzuse ieşind bul-
versată – „Parcă era pietrificată”. 

Reis stătu aşezat la locul de pază pe toată durata povestirii incredibile
şi disperate a portăresei, luându-şi capul în mâini, din când în când, şi amuzân-
du-se, în acelaşi timp, pe scaunul rotitor care scârţâia de parcă s-ar fi smior-
căit. În vreme ce doamna Natalini dezvăluia detaliile macabre ale regăsirii
cadavrului, zăbovind asupra descrierii durităţii chipului „doamnei Lisa”, de obi-
cei „atât de umană”, Oreste avu certitudinea că ştie unde să-l găsească pe
Alfonso, dar nu spuse nimic, dimpotrivă, zărind un bărbat în uniformă ieşind
din hol şi îndreptându-se spre cabină, se grăbi să încredinţeze cartea portăresei,
însărcinând-o să o dea domnişoarei când va putea, explică în mod confuz că avea
de făcut un comision urgent şi ieşi în grabă, tăind în două grămada de curioşi
şi îndreptându-se către staţia lui 36, urmărit de ziaristul blondin. 

Lisa Santamaria era o femeie cultă şi de o extraordinară sensibilitate
artistică. Iniţiată în artele plastice pe la vârsta de zece ani de către tatăl său,
comerciant, sculptor amator şi colecţionar rafinat de „avangarde”, ea era înzes-
trată şi cu un remarcabil talent muzical: studiase vioara încă de la şase ani;
zdrobită de pasiunea mamei pentru literatura franceză, vorbea corect această
limbă de la zece ani şi „citise clasicii” la şaisprezece. 

Înclinată spre aprofundarea sentimentelor umane, pe care din cea mai
fragedă vârstă le intuise ca fiind asemenea unor complexe, schimbătoare, fasci-
nante şi multiple construcţii, se afundase în studiile filosofice, apoi psihologice,
apoi istorice, şi apoi chiar biochimice, până la epuizare, până la depresia ner-
voasă survenită la vârsta de douăzeci şi patru de ani, care o slăbise, de parcă
i-ar fi fugit pământul de sub picioare, revelând cu cruzime enormele sale caren-
ţe afective, pe care tânăra cercetătoare, având nevoie de odihnă, încercase să le
compenseze cu un vagabondaj nesocotit care avea să o conducă, pentru mai bine
de cinci ani, în Africa, în India, în America Latină, în Scandinavia, şi care avea
s-o convingă pentru totdeauna să-şi abandoneze toate activităţile artistice şi in-
telectuale în care se investise, încă din copilărie, în favoarea unei fanatice inten-
sificări a „relaţiiilor umane”, ce o făcea să-şi cheltuie întreaga energie pentru
înţelegerea şi rezolvarea problemelor psihologice şi afective ale celor pe care îi
frecventa, excluse fiind situaţiile în care cădea fatal într-un gol al sensului impo-
sibil de susţinut, într-o lipsă de motivaţie pentru viaţa ucigătoare.

Fragment de roman
Traducere de 

IOANA CĂPITĂNEANU şi CLARA NEGRESCU

···DEBUT

PHILIPPE PALINI

Eclipsa
Philippe Palini s-a născut la Paris, în data de 23 aprilie 1971. La vârsta de patru ani, se
întoarce, împreună cu părinţii săi, italieni de origine, în Italia, unde locuieşte până la 27 de
ani şi unde absolvă două facultăţi: Ştiinţele Politice (Universitatea din Perugia) şi
Jurnalismul (Universitatea din Urbino). Din 1999 locuieşte la Paris. Diplomă Europeană în
Istoria Ideilor şi Doctrine Politice, Universitatea d’Aix-Marseille III, cu menţiunea „Bine”
(1998-1999). D.E.A. (Masterat), Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), cu menţi-
unea „Excelent”, în „Istoria secolului XX” (1999-2000). Câştigă Concursul de Doctorat, cu o
bursă de trei ani, în Istoria Contemporană, la Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa,
Neapole (Cotutelă Sciences Po, Paris), renunţă însă, în favoarea vocaţiei de scriitor (2002).
A realizat multiple lucrări axate pe istoria contemporană şi istoria gândirii politice, inclusiv
un amplu studiu referitor la partidele comuniste italiene şi franceze din anii ´50 şi ´60, şi
altul – despre filosoful francez Raymond Aron, precum şi despre Jean-Paul Marat. Într-un
eseu biografic, Philippe Palini menţionează că „între 22 şi 28 de ani, am studiat ca un
dement zi şi noapte, sacrificând astfel vocaţia mea literară […] asumată cu adevărat de
patru sau cinci ani”. Publicăm un fragment din romanul de debut al scriitorului.



Prin acest volum, se continuă publicarea jur-
nalelor lui Rainer Maria Rilke, redactate în tinereţea lui.
Jurnalul florentin este cea mai timpurie însemnare auto-
biografică a poetului, prilejuită de un voiaj în oraşul lui
Dante, aşternută pe hârtie la puţin după 20 de ani.
Valoarea lui nu constă doar în impresiile, stările
sufleteşti ori trăirile autorului, ci şi în faptul că el
dezvăluie câteva dintre conceptele fundamentale, pe care
se va sprijini întreaga lui creaţie ulterioară. El dezvăluie
obsesia durabilă a autorului cu privire la destinul său
artistic: „Deseori mă cuprinde o imensă nostalgie după
mine însumi. Ştiu prea bine, drumul e încă lung.”

Jurnalul de la Westerwede, deşi evocă doar un
an din existenţa lui Rilke, dezvăluie o întretăiere de
experienţe şi de evenimente, precum debutul căsniciei cu
Clara Westhoff, dar şi lupta cotidiană pentru existenţă
în sensul cel mai propriu al cuvântului. Lipsit de aju-
torul financiar patern, el se vede nevoit să-şi câştige
pâinea printr-o salahoreală istovitoare şi deloc artistic
măgulitoare la diverse ziare şi reviste. 

Nu lipsesc, desigur, reflecţiile despre artă,
văzute ca un modus vivendi: „Arta este un mijloc
al indivizilor, al însiguraţilor de a se împlini pe
sine”.

DACĂ sunt deja îndeajuns de
liniştit şi de matur să încep
jurnalul pe care vreau să ţi-l
aduc acasă – n-o ştiu. Dar

simt că bucuria mea rămâne străină şi nesăr-
bătorească, atâta vreme cât – cel puţin printr-
o însemnare sinceră şi profundă a aceleiaşi
într-o carte, tu nu devii confidentă. Astfel,
încep totuşi; şi iau cu plăcere drept un semn
faptul că îmi încep o atare dovadă a dorului
meu în aceste zile care se află cu un an întreg
îndărătul celor în care mă îndreptam la fel de
dornic spre ceva imprecis şi când încă nu
ştiam că tu eşti împlinirea pentru care mă
pregăteam în cântece şoptite.

Locuiesc în Florenţa de paisprezece
zile.

La Lungarno Serristori, nu departe de
Ponte delle Grazie, se găseşte casa al cărei acoperiş
plat îmi aparţine, atât cu partea sa acoperită cât şi
cu cea cât cerul de întinsă. Odaia în sine reprezintă
doar anticamera – cuprinde şi treptele de la etajul
trei, ce duc sus – şi drept adevăratul meu aparta-
ment se prezintă înalta, spaţioasa terasă de piatră,
care desigur că e într-atât de superbă, încât pot locui
bine acolo şi mai pot primi, în chip demn, câte un
oaspete onorabil. Peretele camerei mele este încăr-
cat, în exterior, de flori, de trandafiri galbeni, cu al
lor miros matur, şi de floricele galbene, asemănă-
toare sălbaticilor măceşi; doar că ele suie ceva mai
tăcute şi mai supuse înaltele spaliere, două câte
două, precum îngerii lui Fra Fiesole întru slava şi
răsplata Judecăţii de Apoi. În bazine de piatră,
dinaintea acestor ziduri, s-au trezit multe panseluţe
ce îmi urmăresc, aidoma unor calzi şi vigilenţi ochi,
agitaţia şi odihna zilelor. Mi-aş dori să fiu mereu aşa,
astfel încât ele să nu trebuiască să se mire în ce mă
priveşte şi să le apar, cel puţin în ceasurile mele cele
mai profunde, precum o fiinţă a lor demult înrudită,
al cărei ultim crez e o primăvară sărbătorească şi
luminoasă şi, mult mai îndărăt, un rod mare şi fru-
mos. – Însă, cât de departe păleşte fastul acestui zid
singular înaintea luminoasei măreţii a celorlalte trei
flancuri, înaintea cărora peisajul atârnă în sine,
întins, călduros, uşor stilizat datorită slăbiciunii ochi-
ului meu, care nu reuşeşte să perceapă decât acor-
duri de culori şi însumări de linii. Bogat de
dimineaţă, în strălucirea a sute de speranţe, aproape
vibrând din cauza nerăbdătoarei aşteptări, bogat la

amiază, sătul, dăruit şi greoi, de o simplă claritate şi
de o sfântă regalitate în seara ce se stinge. Atunci
începe ceasul în care aerul devine precum oţelul
albastru şi multele lucruri se ascut tare de el. Mai
zvelte par să se ridice din unduirea cupolelor tur-

nurile, iar crenelurile Palatului Signoriei sunt ca şi
împietrite în bătrâna lor îndărătnicie. Până când
tăcerea se acoperă de stele şi lumina blândă
îmblânzeşte din nou totul, prin delicata, sfioasa ei
tandreţe. Marea transformare în tăcere se rosto-
goleşte, aidoma unui fluviu umflat, peste uliţe şi
peste pieţe, unde totul apune după o scurtă luptă –
şi, în fine, nu mai este nimic treaz, decât un dialog,
un încoace şi încolo al întrebărilor apunânde şi al
întunecatelor răspunsuri, un larg vâjâit, pe sine com-
pletându-se: Arno şi noaptea. La această oră dorul e
cel mai puternic; şi dacă apoi vreunul îngână visător
acolo, tare jos, un cântec duios la mandolină, atunci
nu te mai gândeşti să îl atribui unui om; simţi cum
suie nemijlocit din acest vast peisaj, ce nu mai poate
tăcea în dornica, ciudata lui fericire. El cântă precum
o femeie însingurată, ce face să răsune în noaptea
adâncă numele îndepărtatului ei iubit şi se osteneşte
să înghesuie în acest strâmt, sărman cuvânt întrea-
ga ei duioşie şi jarul ei şi toate comorile profundei ei
fiinţe.

Cele mai decorative sunt serile roşii.
Deasupra Cascinei se află ultimul luciu ce se stinge,
iar Ponte Vecchio, de care se lipesc vechile case aido-
ma unor cuiburi, se întrepătrunde precum o panglică
neagră cu mătasea galbenă ca soarele. În tonuri con-
ciliate de maro şi de gri se extinde oraşul, iar munţii
de la Fiesole

8
poartă deja culorile nopţii. Doar San

Miniato al Monte mai are singură soare pe simpla şi
draga ei figură, iar eu nu uit niciodată să îmi ofer
ultimul ei zâmbet, precum o tăcută graţie deplină.

Poate te vei mira că în Florenţa nu mi-a izbu-
tit încă nimic, în afară de cele câteva poezii neînsem-
nate, ce precedă aceste rânduri. Asta pentru că,
înainte de toate, nu am fost singur. În primele două
zile, Dr. L., corespondentul parizian, s-a ocupat,
extrem de binevoitor, de mine şi mi-a ajutat să găs-
esc una-alta, chiar dacă a răpus în mine, prin felul
lui de a fi, orice dispoziţie. Apoi, de îndată ce am fost
cazat în pensiune, s-a dovedit că verişorul lui Endell,
profesorul B. din Berlin, ar fi vecinul meu, iar
această surpriză a avut drept consecinţă că, de-acum
încolo, cel puţin după-amiezele ne aparţineau împre-
ună lui, soţiei sale şi mie. Cu siguranţă că au fost
ceasuri ce nu se numără printre pierderi, bogate prin
prompta bunătate a acestor oameni minunaţi, însă
fără de sunetul ce vibrează mai departe după clipă.
Dar nu numai oamenilor li se datoreşte amuţirea
mea. Mai degrabă lucrurilor. Chiar dacă Florenţa se

află atât de larg şi de docil întinsă înainte-mi
(poate că tocmai din această cauză), m-a dezori-
entat la început într-atât, încât abia dacă am
putut să mai cern impresiile şi am crezut că voi
pieri în marile lovituri de valuri ale unei splen-
dori străine. Abia acum încep să respir.
Amintirile devin tot mai clare şi se izolează
unele de altele, simt ce mi-a rămas în năvod şi
constat că e mai mult decât mă aşteptasem să
fie. Ştiu ce a rămas în stăpânirea mea şi vreau
să ofer fiecare parte din ea ochilor Tăi scumpi
şi luminoşi. În toată tihna, fără să Te gonesc
din loc în loc şi fără să vreau să fiu conştiin-
cios, Îţi arăt una şi alta, Îţi spun ce înseamnă
pentru mine şi o pun, din nou, la loc, în
provizia mea. Dacă prin asta îţi dau o imagine
a Florenţei – nu ştiu; căci îţi aduc ce ştiu că
îmi este întru totul al meu; şi aceasta îmi
aparţine doar de-acum mie, nu şi luminosului
oraş al crinilor; însă, în orice caz, am găsit
această frântură din mine în Florenţa şi aceas-
ta nu poate fi întâmplător. Tu doar nu aştepţi,
din parte-mi, niciun ghid de călătorie, nicio
culegere completă, fără de lacune şi cronologic
aranjată, nu-i aşa?

Prima seară îmi vine în minte, în primul
rând, prin importanţa ei. În ciuda oboselii, după călă-
toria de multe ore, căreia a trebuit să îi supravieţui-
esc, în chip mizer, pe geamantane, am pornit-o, de la
hotelul meu, de-a lungul străzilor, am găsit Piazza
Vittorio Emanuele şi am păşit cu totul şi cu totul
întâmplător în Piaţa Signoriei. Tăindu-ţi respiraţia,
prin puterea lui de stâncă abruptă şi defensivă,
Palatul Signoriei se ridică înainte-mi, iar eu cred că
îi simt deasupră-mi cenuşia, apăsătoarea umbră. Sus,
deasupra umerilor ascuţiţi, de cositor, ai clădirii, tur-
nul de pază îşi ridică vânosul gât în noaptea ce se
apropie. Iar el este într-atât de înalt, încât mă apucă
ameţeala privind până la creştetul lui acoperit de un
coif şi, uitându-mă neobosit după un adăpost, o min-
unată sală largă îmi deschide în întâmpinare marea
ei arcadă: Loggia dei Lanzi. Pe lângă doi lei, păşesc
în amurgul acesteia, de unde îmi ies înainte imagini
albe de marmură. Pot recunoaşte „Răpirea Sabi-
nelor”, iar pe zidul dindărăt creşte umbra Perseului
de bronz al lui Benvenuto Cellini şi rămân uimit în
faţa acestei siluete de frumosul, victoriosul
dinamism şi de avântul mândru al acestei statui, pe
care nu am putut-o evalua niciodată din depărtare,
iar eu devin tot mai liniştit şi mai contemplativ
dinaintea acestor înalte şi luminoase imagini care
îmi par din ce în ce mai cunoscute, protejat de
această atât de sigur arcuită şi sobră sală, ce se spri-
jină cu deplină încredere pe puternice coloane gotice.
Şi atunci, un personaj îşi dezvăluie destinul pentru
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mine: Andrea Orcagna, creatorul acestei con-
strucţii, a încetat să mai fie pentru mine un
nume fără de importanţă; mă simt copleşit
de seninătatea bărbatului şi de adânca şi
credincioasa seriozitate a însinguratului.
Aceste arcade au fost boltite de un tăcut şi
solemn stăpân al vieţii, care a creat coloane
după chipul şi asemănarea lui şi care a
coborât deasupra lor acoperişul după mod-
elul vieţii, prea împovărător, dar totuşi fără
a reprima evidenta năzuinţă a masivilor
stâlpi. Iar primul om al Renaşterii mă iniţi-
ază astfel în secretul vremii sale. Am ajuns
de-a dreptul în miezul ei. Percep deopotrivă
cadenţa respiraţiilor adânci, faţă de care res-
piraţia mea este doar un lipăit de copil, iar
eu devin ciudat de liber şi de temător în
această construcţie, precum un prunc ce
poartă pe ai săi umeri armura unui înaintaş
al său şi pentru care, în afara fericirii
provenite din strălucire, greutatea apăsă-
toare începe să se facă simţită, constrângân-
du-l să coboare din trufia lui de copil în
genunchii tremurânzi. – Apoi, pe când
păşesc la marginea sălii spre dreapta şi mă
uit într-o parte, mi se deschide înainte-mi,
unde nici nu bănuiam, o piaţă întunecată şi
goală, o piaţă San Marco mai strâmtă, fără
luminoasa festivitate a domului. Două clădiri
înalte, tăcute, scobite de umbrare, merg ală-
turi, precum într-o perpetuă dorinţă de a se
înlănţui, până când, într-un sfârşit, o boltă
nerăbdătoare va sări dintr-o parte în
cealaltă. Deasupra bolţii se află o oarecare
făptură albă a unui domnitor. Şi, pe când
ochiul meu atinge din nou umbrarul de-a lun-
gul lui, se petrece o mişcare; din întuneric
ies o sumedenie de făpturi luminoase, de
parcă ar vrea să întâmpine pe cineva. Mă
întorc, dar nimeni nu este îndărătul meu, –
poate că îmi este adresat mie salutul lor? Dintr-odată
o resimt clar. Şi, într-o ruşinare timidă, mă grăbesc
în întâmpinarea lor, eu, micul, cel fără de nume,
nevrednicul şi merg, recunoscător şi pios, de la unul
la celălalt, binecuvântat de fiecare, recunoscând pe
fiecare: Andrea Orcagna, primul, cum mi-l imagi-
nasem, cu privirea, plină de înfrânte simţuri, îndrep-
tată în sus, şi cu fruntea astfel îndreptată, încât să
aibă loc pe ea mai multă lumină. Şi Giotto, adâncit
în meditaţie şi Michelangelo şi Leonardo. Apoi şi
poeţii Boccaccio, Petrarca, încoronat cu entuziasm,
Dante... Astfel le-am privit chipul tuturor şi m-am
întărit cu liniştea lor. Apoi am păşit pe sub boltă
spre marginea pieţei şi am văzut noaptea înflorind
peste Arno, şi micile case şi înaltele palate îmi
părură mai cunoscute şi mai de înţeles decât în
urmă cu un ceas; căci am văzut oamenii care au ieşit
din micile case spre marile palate şi s-au înălţat
peste toate acestea într-acea patrie eternă a întregii
măreţii şi glorii. –

În prima seară, cugetul îmi era fericit că
aflarea mea aici îşi va găsi un sens după câteva săp-
tămâni bune; căci simţeam: Florenţa nu i se des-
chide trecătorului precum Veneţia. Acolo, luminoase-
le şi veselele palate sunt elocvente şi demne de
încredere şi stăruie necontenit, aidoma unor femei

frumoase, înaintea oglinzii canalului, îngrijorate să
nu li se observe cumva îmbătrânirea. Ele sunt
fericite în strălucirea lor şi n-au avut niciodată altă
dorinţă decât pe aceea de a fi frumoase şi de a evi-
denţia şi de a savura toate avantajele acestei calităţi.
De aceea, şi cel mai grăbit pleacă împovărat cu
daruri de la ele, mai bogat cel puţin cu acest incom-
parabil surâs auriu al faţadelor sărbătoreşti, ce
rămâne în fiecare ceas treaz într-o anumită nuanţă,
iar noaptea se abate către uşor dulceaga, devotata
melancolie, adăpostit în amintirile veneţiene ale
oricărui grăbit călător prin Italia. Altfel e la
Florenţa: palatele îşi ridică aproape duşmănos
mutele frunţi către cel străin şi o ascultare încăpăţâ-
nată persistă îndelung în jurul întunecatelor nişe şi
portaluri şi cel mai limpede soare nu mai poate să-i
şteargă ultimele urme. – Întru totul ciudat
acţionează, mai ales în mijlocul vieţii cinstite a
străzilor moderne, în care poporul îşi celebrează săr-
bătorile şi îşi vesteşte negoţurile, această suspicioasă
capacitate defensivă a vechilor palate burgheze, aces-
te întinse, uriaşe arcade burgheze, cu seriozitatea lor
veşnică, ce par împietrite în adâncimile puternicelor
blocuri de piatră. Puţine şi discrete ferestre,
împodobite cu o strălucire ce seamănă cel mult cu
surâsul unui copil intimidat, întrerup apăsătoarea

muţenie şi se tem să nu
trădeze ceva din sensul
ce înaripează aceste
ziduri. Dar într-o nerăb-
dătoare, verticală năzu-
inţă ţâşnesc din crăpă-
turile pietrelor supor-
turile de făclii şi de
steaguri; de parcă totul
ar fi umplut de prea
mult fier, aşa se răsucesc
aceste structuri aidoma
unui îndârjit prisos ce
avertizează şi veghează
din colosala clădire. Şi
sus, deasupra marginii,
se întinde iscoditor o
severă şi simplă cornişă,
de obicei zimţuită, pre-
cum o serie de arcaşi la
pândă care apără
intrarea de la înălţimea
de unde privesc. Sunt
monumente ale unui
timp dur şi controversat,
martori ai acelor zile de
devenire ale demnităţii
florentine, în care s-a
construit, din încă-
păţânare şi conştiinciozi-
tate, fundamentul
seninei arte a celor mai

luminoase zile ale ei. Şi chiar în construcţi-
ile din plină Renaştere de mai târziu,
această veche şi înţeleaptă prevedere îşi
găseşte încă sens şi loc; ea determina acea
lapidară şi măreaţă frumuseţe a palatului
florentin, ai cărui onorabili locuitori
puteau să pară nişte făpturi impunătoare
ale lui Michelangelo.

Însă, de îndată ce ai cucerit încre-
derea acestor palate, ele îţi povestesc cu
plăcere şi cu bunătate legenda existenţei
lor, în minunata şi ritmata limbă a curţilor
lor. Arhitectura pare să-şi fi păstrat şi aici
severa demnitate până la frumoasele mon-
umente ale apogeului Renaşterii. Însă dis-
tanta neîncredere va fi ocolit raţionala şi
conştienta destăinuire de sine a min-
unaţilor oameni care, fără afectare şi fără
teamă, dau senzaţia că doar cel mai bun
primeşte ce este mai bun; căci doar aces-
tuia îi poate aparţine ceva prin cunoaştere.
În locul tăcutelor blocuri de piatră, au
apărut în întregul subsol ample arcade
care păzesc o intimitate plină de umbre şi
care încă se prelungesc adesea, într-o
dublă succesiune de coloane, într-o parte a
primului etaj, oferind atunci o abundenţă
de privelişti care sunt aidoma unor şoptite
şi intime mărturisiri şi care fac frumoasa
relaţie cu privitorul încă mai seducătoare.
Podoaba ce se mulează pe coloane este, în
cel mai bun caz, neostentativă şi de la sine
înţeleasă, un gând frumos sau un drag sen-
timent, mărturisite ocazional coloanei, – şi
consimte apoi, de bună seamă, la festivi-
tatea bine proporţionată a capitelurilor ce
se despică adesea antic sau imitând liber
Antichitatea, aflându-se doar atât sub
povara arhitravelor, cât este, fireşte, şi
necesar pentru a valorifica supla forţă a

fusului prin această mută şi victorioasă luptă cu con-
trapresiunea. Izbânda lor este sărbătorită, în plus,
prin lunete şi rozete, care se arată într-o abundentă
şi neobosită schimbare de motive ce susţin tavanul
printre arcade sau pe peretele dindărătul bolţii,
printre stâlpi ori console şi prin statuile care
luminează, ici şi colo, în nişe umbroase. Din când în
când, sunt zidite într-un perete, – ce ar părea sărăcă-
cios fără podoabă şi arc –, blazoanele foştilor propri-
etari, suind în şiruri libere, iar această parte
covârşeşte prin simplitatea poveştii ei: ca un nepot
îmbătrânit ce colecţionează, ca ultim vlăstar al sem-
inţiei lui aristocratice, faptele împlătoşaţilor lui stră-
moşi, spre dreapta aducere aminte şi care vorbeşte
şoptit, precum din propria-i amintire, despre măreţia
şi splendoarea lor, în cuvinte semeţe şi inaccesibile
şi căruia nu-i pasă câtuşi de puţin dacă îl ascultă
cineva.

Cele mai frumoase dintre aceste curţi îi
dezvăluie celui ce păşeşte într-însele şi o parte a
scării, care se potriveşte apoi – precum în Palazzo
del Podesta din Florenţa – cu peretele acoperit de
blazoane, mărginită în cealaltă parte de un lat para-
pet, ce suie, pe sub înaltele arcade ale porţii, în
trepte cavalereşti şi se opreşte într-una dintre fas-
tuoasele şi luminoasele săli. În pavajul de marmoră
al curţii, ziua senină se delimitează, printr-o linie
fermă, de umbra gri-pietroasă, iar ea pare să se
întrerupă doar în rotundul fântânii care, pe câteva
trepte, semnifică, precum un minuscul altar al casei,
inima acesteia: răcoare şi limpezime pentru locatari
şi pentru oaspetele binevenit.

Asemenea ghizduri sunt şi punctele centrale
ale acelor curţi umplute de mici grădini, cum există,
de exemplu, la Certosa di Val d’Ema şi la alte mănă-
stiri. Deasupra hăului fântânii, de la o margine la
alta, se află o bucată de fier ornamentată şi curbată,
care susţine coarda găleţii sau, aceluiaşi scop, îi
serveşte un jug, ridicat deasupra fântânii de două
coloane simple. În curţile mănăstirilor domneşte mai
multă simplitate şi unitate decât în cazul arhitecturii
interioare ale acelor case de patricieni. 

Fragment din vol. Jurnale de tinereţe, 
în curs de apariţie la 

Editura Ideea Europeană
Traducere de Bogdan Mihai Dascălu

În imagini: 
Rainer Maria Rilke, 1926
Biserica Sf. Gheorghe, văzută de pe Acropole
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Aflate în Palatul Venier dei Leoni din
Veneţia, cele două opere strălucesc cu auto-
ritate în spaţiul animat de faimoase opere

ale fondatorilor picturii moderne Kandinski şi Mon-
drian, suprarealiştii Ernst, Tanguy şi Magritte, de
tablourile pictate de Picasso, Matisse şi Braque, Lyonel
Feininger sau Pollock, Rotko şi Tobey şi de sculpturile
create de artişti valoroşi, precum Calder, Giacometti,
Marino Marini care au urmat generaţiei lui Brâncuşi. 

Prezenţa în muzeul din Veneţia a celor două
sculpturi Măiastra şi Pasărea în Văzduh, prima
anunţând ciclul temei zborului şi a doua înche-
indu-l, vădeşte clarviziunea selecţiei asupra
excepţionalei valori a operelor şi mai mult,
chiar, conştiinţa locului ocupat de ele în creaţia
sculptorului şi a rolului lor în evoluţia sculp-
turii universale.

Tema dezvoltată de Brâncuşi în cele două
cicluri întrupează 29 de variante,  sculpturi
create în decursul a treizeci de ani. Primul
ciclu, Măiastra, este reprezentat de versiunile
create în perioada 1910-1915, când Brâncuşi
era la începutul interpretărilor sale date ideii
zborului, soluţiile păstrând imaginea evoca-
toare a păsării. Al doilea ciclu, Pasărea în
Văzduh sau Pasărea în Spaţiu, formulează eta-
pa superioară a interpretării ideii prin trans-
ferul şi desprinderea din mimesis către simbol.
Versiunile progresiv decantate ale ideii de ima-
terial şi imponderabil au fost realizate în peri-
oada 1915-1940. Treizeci de ani de creaţie
concentrată asupra ideii, temei, conceptelor
de formă, volum, spaţialitate şi stilizare-sin-
teză sunt expresia efortului creator al unui
mare sculptor dedicat problemelor funda-
mentale ale sculpturii şi soluţiilor originale
împlinite în axioma „formei aerodinamice”
a Păsării în Văzduh.

MĂIASTRA, creată de Brâncuşi în 1912,
a ajuns în posesia lui Peggy Guggenheim,
provenind din colecţia Poiret. Soluţia origi-
nală care începe să prindă formă şi viaţă
expresivă urmăreşte renunţarea la res-
pectarea figurativului şi desprinderea din
mimesis. Proiectat globular, spre în afară,
volumul siluetei Măiastrei aminteşte soluţia
plastică a anticului Horus egiptean. Brân-
cuşi sugerează figurativul, renunţă la
reperele realităţii naturale pentru arhitec-
tonica volumului plin, frumos prin el însuşi.
Opera şochează sensibilitatea datorită
siluetei insolite şi materiei ei puternic stră-
lucitoare. Şochează optic şi, în aceeaşi mă-
sură, emoţional estetic, prin frumuseţea
spectaculară a bronzului desăvârşit polisat.
Suprafaţa aurie şi strălucitoare, perfect şle-
fuită, reflectă ambianţa asemenea unei lumi
fermecate. Personajele din jur în mişcare,
obiectele, formele şi culorile alăturate, sunt
proiectate mereu altfel datorită unghiului
optic diferit al privitorului, îşi modifică
siluetele şi profilele, în pledoaria pentru
dezvăluirea multiplicităţii infinite a calităţii omogeni-
tăţii şi discursivităţii spaţiului şi luminii înconjură-
toare. Epiderma sculpturii acoperă forma plină, fără
goluri, asemenea unei pieliţe strălucitoare, fraternă cu
lumina, frumoasă prin continuitatea învelirii şi con-
fundării ei cu volumul. Scopul lui Brâncuşi de a real-
iza alunecarea luminii pe materie, înfrăţirea lor astfel
ca umbra să nu pângărească, era împlinit. „În sculp-
tura mea, am suprimat golurile care nasc umbrele.
Formele şi proporţiile echilibrate sunt marele DA…”
Emoţional estetic, Măiastra este fascinantă graţie
strălucirii ei aurii şi tensiunii energetice a arhitecturii,
este impresionantă prin monumentalitate şi ţinuta
maiestuoasă. 

Pasărea în Văzduh va fi etapa superioară a prob-
lemei morfologice şi expresive puse de sculptor după
ciclul Măiastra şi va avea soluţionări cu rezonanţă mai
complexă, progresiv cu fiecare nouă versiune creată în
următorii ani. Amintind sublimarea formei şi materiei,
proiectate ca simbol al imponderabilului materiei în
zbor, Pasărea în Văzduh se elansează în strălucitoarea
epură verticală, subţire, elegantă, abstractă, formă ae-
rodinamică. Încă de la primele versiuni ale Păsării în
Văzduh, Brâncuşi schimbă soluţia compoziţională
folosită în Măiastra. După forţa şi încordarea materiei
din Măiastra, Brâncuşi a realizat punctul final al temei
zborului. Evocând în Pasărea în Văzduh desprinderea
din orice încordare, eliberarea din gravitaţie, elanul
spre spaţiu, ţâşnirea spre infinit devin imagine-simbol,
fericit împlinită. Versiunile acestui al doilea ciclu par
făpturi care şi-au abandonat învelişul terestru pentru
a-şi dezvălui misteriosul chip nevăzut înainte, miracu-
los transfigurat. Strălucirea siluetei din bronz fasci-
nează prin expresia de linişte aproape magică. Pasărea

în Văzduh sau Păsărea în Spaţiu dezvăluie privirii eter-
na frumuseţe a simplităţii şi calmului. Dobândită din
armonia cu sine şi cu universul, desăvârşita seninătate
a lui Brâncuşi este transmisă expresiei formei, degaja-
toare de vibraţiile liniştii. Aforismele artistului formu-
late în catalogul expoziţiei din 1926 (Brummer Gallery,
N.Y) dau măsura concentrării şi dimensiunea filosofică
a concepţiei artistului: „Când creezi, trebuie să te con-
funzi cu universul şi cu elementele… Dumnezeirea e pre-
tutindeni(...). Divinitatea rămâne în opera ta. Ea este
magică.” Spiritualizarea formei comunică despre con-
centrarea şi spiritualitatea elevată a marelui artist.
Pasărea în Spaţiu (1940) era capodopera al cărei ori-

zont spiritual împlinea visul întregii vieţi
artistice a sculptorului, idealul său estetic sup-
rem. Preţioasa sculptură a fost dobândită de
colecţionară chiar din atelierul artistului aflat
în Impasse Ronsin. După aşteptări prelungite
şi mari insistenţe, în sfârşit, Peggy a reuşit să
smulgă capodopera din ansamblul atelierului
lui Brâncuşi. La despărţirea de sculptura
iubită se ştie că lacrimile brăzdau faţa sculp-
torului ca la pierderea unui copil adorat. 

Decantarea ansamblului spre sinteză era
esenţializare, rezultatul nu se confunda cu
simplificarea fără sens. Brâncuşi pusese pen-
tru întâia dată în istoria sculpturii problema
volumului esenţial, nucleic, ermetic închis
spre miezul materiei în Sărutul din 1907.
Soluţiile originale şi inedite care s-au succedat
şi au prins formă şi viaţă expresivă în simpli-
ficarea figurativului am urmărit-o în primul
ciclu al păsărilor şi reprezentativa operă
Măiastra de la Veneţia, pentru ca desprin-
derea de mimesis, renunţarea la detaliile fizi-
onomice să însemne, în Pasărea în Spaţiu,
nu simpla lor eliminare, ci căutarea sintezei,
însumarea cunoaşterilor, chintesenţa. Brân-
cuşi însuşi comenta acest tip de probleme în
axiome cu valoare antologică precum este
aceasta: „Simplitatea nu este simplitate, e de
fapt complexitate şi trebuie să ne umplem de
esenţa sa pentru a-i înţelege forţa” şi, mai
departe, încheie: „Simplitatea este complexi-
tate rezolvată”. 

Poate nimic nu dezvoltă mai bine aces-
te adevăruri decât cuvintele profesorului
Friedrich Teja Bach, unul dintre importanţii
cunoscători şi comentatori ai operei lui
Brâncuşi: „Simplitatea este, deci, produsul
efortului artistului de a rezolva complexitatea
formelor naturale. El este mai mult rezolvare
decât eliminare; este de asemenea păstrarea
şi chiar generarea formei. Cuvintele lui Brân-
cuşi se cer citite în lumina altui aforism atri-
buit prin tradiţie lui: simplitate este complex-
itatea însăşi. Forma esenţială la Brâncuşi nu
este reductivă ci productivă. Este definită nu
prin precizia geometriei ci prin (în toate sen-
surile) concizia pregnantă a vieţii.”*

Pe acest miraculos fir al vieţii infuzate
formei plastice, al transferului de la seva
vieţii artistului la tensiunea şi expresia de
viaţă dată formei sculptate, capacitate artis-
tică excepţional de rară, bogăţia semnificaţi-
ilor estetice ale operei lui Brâncuşi se comu-
nică sufletului, încarcă spiritul de admiraţie

şi armonie, dăruie revelaţia măreţiei artei. 
În final, pasărea s-a confundat cu tema zborului.

Ideea imponderabilului materiei, al materiei elansate
în absolut, în văzduhul universului, eternul ideal uman
al zborului în spaţiu şi al anulării masei, materiei şi
gravitaţiei primesc trup simbolic în volumul fusiform
al Păsării în Văzduh. Brâncuşi, ca toţi marii creatori,
şi-a devansat timpul, prin interpretarea plastică şi exp-
resivă a relaţiei materie-spirit, materie-spaţiu şi impon-
derabil. Soluţiile plastice ale operelor sale vesteau
epoca viitorului. Volumul aerodinamic al ultimei vari-
ante a Păsării în Văzduh – preludiul ingineriei aerod-
inamice, enunţul zborului spaţial de azi- rămâne
metafora poetică a zborului, a eliberării spiritului de
materie, magică întrupare a frumuseţii capodoperei.

* Bach, F.T.: Brancusi: The Reality of Sculpture
eseu în Constantin Brancusi/ Friedrich Teja Bach,
Margit Rowell, Ann Temkin/Philadelphia Museum of
Art, 1995, The MIT Press

În imagini: Pasărea în Văzduh (1923, 1925, 1940) şi
Măiastra (1912)

ADRIANA BOTEZ-CRAINIC

MAGIA CAPODOPEREI
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Lawren Stewart Harris s-a născut în
Brantford, Ontario, la 23 octombrie 1885.
Era unul dintre moştenitorii averilor a două

familii reunite: Massey şi Harris, ceea ce i-a asigurat
toată viaţa o independenţă financiară utilă nu numai
lui, ci şi viitorilor săi colegi din Grup.  Educaţia sa
conservatoare şi religioasă, din Toronto, i-a înlesnit
experienţe spirituale nu la îndemâna oricui. Studiile
superioare le-a făcut la St. Andrew's College din
Universitatea din Toronto. La nouăsprezece ani a ple-
cat să se desăvârşească în domeniul artelor, timp de
trei ani, în Germania. În 1908, a însoţit un prieten
scriitor în Orientul Apropiat, iar schiţele realizate pe
parcursul acestei călătorii i-au fost publicate de
„Harper's Bazaar”.

Lawren Harris a fost unul dintre membrii fonda-
tori ai Clubului de Arte şi Litere. Acolo i-a întâlnit pe
viitorii săi colegi cu care urma să înfiinţeze Grupul
celor Şapte. Foarte distincta sa formare, în raport de
aceştia, ca şi situaţia materială prosperă, făceau din
prezenţa lui în mijlocul lor o necesitate determinantă.
De pildă, datorită entuziasmului şi spiritului său orga-
nizatoric, i-a venit excelenta idee, pe care a tranfor-
mat-o într-o realitate, de a se creea o clădire cu stu-
diouri pentru artişti (Studio Building), unde să poată
lucra nestânjeniţi toţi membrii Grupului. În vederea
construcţiei acesteia, a depus trei sferturi din
suma necesară, iar doctorul McCallum, despre
care a mai fost vorba, un mecena al locului şi
momentului, a pus la dispoziţie restul banilor. 

În acea perioadă,  picta în manieră impre-
sionistă peisaje cu case. 

Nevoia de schimbare i-a insuflat demision-
area din armată; fusese profesor la Camp
Borden. Fostul cadru didactic avu una dintre
cele mai neobişnuite idei. A convins, în 1918,
conducerea căilor ferate centrale Algoma să-i
îngăduiască folosirea unui vagon de servici
autodeplasabil. Îl dotă cu mese, scaune, paturi
de campanie, o sobă, rafturi pe pereţii interi-
ori, un canoe şi o drezină destinată dep-
lasării pe şine, pe distanţe mici. Îşi invită
prietenii să-l însoţească în multiple cuceriri
ale Algomei, cheltuielile tuturora suportân-
du-le el. A fost primul studio de pictură pe
patru roţi şi altul nu ştim dacă i-a urmat. Cu
prilejul acestor călătorii şi-a schimbat radi-
cal viziunea şi stilul. Genul acesta de viaţă a
continuat până în 1921. Peisajele sale din
acea regiune, ca şi de pe malul de
miazănoapte al Lacului Superior, unde pictă
împreună cu Jackson, din zona montană
Rockies şi Arctica Canadiană, au o putere
mult mai mare decât îşi obişnuise el publicul
până la contactul cu aceste teritorii. În
sfârşit, îşi găsise peisajul ce să-l exprime cel
mai bine. Pregătirea sa universitară, ca şi
lipsa unor legături apăsătoare cu problemele
existenţei materiale imediate, e de bănuit a-
l fi dirijat în opţiunile filosofice şi artistice
către care se îndreptă. Convingerea lui era

că în datoria artei intra exprimarea valorilor spiri-
tuale, atunci când urmăreai portretizarea lumii vi-
zibile. Se depărtă de sensul conferit de prietenii săi
realizării peisajelor canadiene, pentru el rolul person-
al şi funcţia artei lui devenind revelarea forţelor divine
din natură. Atari principii îl îndreptară pe nesimţite
către abstract, un abstract filosofic motivabil, a cărui
valoare consta în corectitudinea cu care se supunea
ideei de bază.  

Strădania de a încorpora în noile imagini ale ţin-
uturilor nordice realizate de el sentimentele duhov-
niceşti pentru peisaj, îl convinse că, personal, era

dator să dispară din opera sa dematerializată. Aşadar,
începând cu anul 1924, nu-şi mai dată, nici nu-şi mai
semnă lucrările. 

Aceasta nu înseamnă că, dacă se lăsa cucerit de
idei atât de neobişnuite, ele l-ar fi depărtat de prietenii
săi. Nu. Rămânea, pe mai departe sprijinul lor, liantul
dintre ei, forţa care îi stimula pe toţi.

La 29 ianuarie 1970 a murit, lăsând în urmă-i nu
doar o vastă operă deosebit de variată, ci şi o comuni-
tate artistică datorându-i, la drept vorbind, totul.

Pentru perioada iniţială, impresionistă, din opera
lui Lawren Harris, aş vrea să citez: „Încărcătura cu
stâlpi de poartă”, tip de imagine foarte apropiat de
sensibilitatea românească datorită plasării unei căruţe
încărcate cu respectivii stâlpi, proiectată pe cerul por-
tocaliu orbitor al apusului, ceea ce îi răpeşte o parte
din claritate şi ne îngăduie să o punem într-o paralelă
sentimentală cu multe dintre lucrările lui N.
Grigorescu, obişnuite formării noastre, reprezentând
carele cu boi. Doar că aici, animale de tracţiune sunt
cai. „Smârcul castorului” (Beaver Swamp) îl plasează
pe pictor în comunitatea de viziune a Grupului, de n-
ar fi o blândeţe a acceptării sălbăticiei cu care se con-
fruntă, confruntare ce nu rareori îi face pe prieteni să
geamă, să icnească, să se grăbească să fugă departe de
solitudinea dinainte-le. Aici, siluetele golite de frunze

ale câtorva copaci din prim-plan îşi trăiesc trep-
tata degradare umedă, într-o lume cenuşiu-
brună, în care, totuşi, palpită – cine ştie cât de
adânc, către centrul pământului – pojarul unei
tăvi cu jar auriu (reflectare a apusului), ca o
făgăduinţă a unui viitor posibil răsărit. „Mon-
treal River” face un pas către noile preocupări
ale artistului, cele urmărind mai curând ritmuri
decât materie. Patru brazi întunecoşi străjuiesc
uleiul de pe baza inferioară, sumbri, pe când în
faţa lor, ca nişte puieţi roşii de zbenguială, alţi
patru mărunţei primesc ultimile raze ale crepus-
culului ce-i cufundă într-altă dimensiune a exis-
tenţei, aceeaşi ca a vegetaţiei de pe malul de

care-i desparte fluviul. „Lake and Mountains”,
precum se vede, nu mai comunică despre care
lac este vorba, nici ce munţi se ridică în jurul
său. Adică agăţarea de împrejurarea car-
tografică a dispărut. În schimb, peisajul
abstractizat e selenar, iar norii ascund gestul
împreunării unor mâini în rugăciune, acest
univers alb şi albastru. În „Maligne Lake
Jasper Park”, autorul îşi sprijină întregul pe
patru triunghiuri unite în unghiurile de vârf,
cu bazele pe laturi, cu numeroase variante
menite să turbure monotonia iscată. Final-
mente, un tablou fără titlu, reprezentând un
fel de ciupercă galbenă, cu un posibil soare
amplasat în pălăria ei, cu câteva raze
descinzând din el, întregul scăldându-se într-
un violet ceresc, vesteşte, poate, amiaza.

În imagine: Delphi. Fragmente de coloană 

MIHAI RÃDULESCU

Lawren Harris

Aura Christi
IRINA, O FORŢĂ NĂUCITOARE

M-au apropiat de Irina Petraş cărţile ei despre moarte. Nu mai reţin când
anume am citit-o pentru prima dată, cred însă cu fermitate că acest detaliu
nici nu mai contează; există oameni pe care ai senzaţia că îi cunoşti de secole

interioare; pentru mine Irina e un asemenea om. Ştiinţa morţii, citită şi recitită nu o
dată, m-a impresionat, m-a făcut să revin la paginile ei, iar şi iar, ca şi când acolo,
între coperţile acelei cărţi aş fi găsit răspunsul la nu puţine întrebări obsesive. Aşa se
întâmplase nu o dată. Textele ei pot să supere sau să încânte, niciodată însă ele nu te
lasă intact în carcasa propriei fiinţe. Apropo, ţin minte şi acum cât de supărată fu-
sesem pe o cronică scrisă de Irina despre una dintre cărţile mele, cronică publicată de
mine în Conte! Irina Petraş – autor a peste treizeci de cărţi, critic şi istoric literar,
traducător – are darul de a scrie texte ce conţin mai multe straturi care ţi se dezve-
lesc generos, savant şi simplu, în egală măsură, la fiecare lectură. (În adolescenţă,
văzusem un şantier arheologic, dezvelit în toată splendoarea în faţa ochilor mei,
conţinând straturi care delimitau cu stricteţe câteva epoci culturale; ei, aşa visez de
atunci textul perfect: cu câteva straturi, numărul acestora variind, firesc, în funcţie de
scriitor, de capacitatea-i de a „închide”, ca să nu spun de a „înghiţi” realitatea (re-
alităţile) în text, recreând-o, smulgându-i din stângăcii, imperfecţiuni, înălţând-o la
rang de simbol. Cărţile Irinei nu ţi oferă; ele te solicită, îţi cer imperios aproape par-
ticiparea, şi, nu rareori, complicitatea, iar densitatea lor te îmbie să te reîntorci la ele
cu firescul cu care revii la un prieten recunoscut de la bun început... 

Apoi, în timp (prin 2001?), atunci când m-am trezit în situaţia de a face Conte în
ritm săptămânal, cu o echipă tehnică alcătuită din patru-cinci colegi, am
descoperit, încet-încet, o altă faţă a Irinei, cea de complice, cea de editor, de la

care, recunosc, am învăţat nu puţine lucruri, şi, înainte de toate probabil, tendinţa de
a face ceva la modul ireproşabil. Da. Când faci o carte, un număr al revistei, să oferi
toată ştiinţa ta, ca să iasă cât mai bine, dacă se poate – şi uneori se poate!, nu poţi
să nu crezi asta, altfel praful şi pulberea se alege din credinţa ta – ireproşabil. Dacă
nu ştiam ceva anume, o întrebam pe Irina, care – răbdătoare, exactă, plină de solicitu-
dine, săritoare – îmi răspundea la fiecare întrebare... În familia mea, a ajuns prover-
bială expresia „Întreab-o pe Irina!”, repetată de Mama mea, Liuba, ori de câte ori, nu
ştiu ce soluţie să găsesc la vreo problemă de ordin editorial. Este explicabil asta. Irina
mi-a făcut o succintă şi discretă revistă a revistelor, trimiţându-mi-o pe e-mail – şi asta

luni întregi! –, ca să-mi arate
ce se cade şi ce nu, atunci
când elaborezi o revistă. Fiind
o personalitate funciar inco-
modă, fireşte, asprimea nu-i e
deloc străină. Dimpotrivă.
Deosebirea de alţi scriitori-
colegi, nu puţini de altminteri,
stă în faptul că Irina ştie să-ţi
spună lucruri, uneori cumplite,
fără să te jignească; din con-
tră, punând în scenă o
întreagă armată în rândurile
căreia nu lipsesc delicateţea,
discreţia, diplomaţia,
francheţea ce-şi pune mereu,
cu o inventivitate cuceritoare,
„mănuşi albe”.

Un om rar, Irina Petraş.
Avid de operă. De
lucrări de sinteză, în

care literatura română nu
excelează. Un om împlinit. Un
scriitor de prim-rang. Dispus
să se risipească în continuare.
De o discreţie de lady descinsă
din alte vremi. O mare doam-
nă, cum puţine există în lite-
ratura română. Un scriitor de o forţă năucitoare; într-un timp, o credeam, da-da,
ubicuă! O personalitate puternică, da-da, foarte puternică, pururi pregătită să depis-
teze împrejur semnele care o fac să creadă lumea fantastică, deşi poartă în teaca spiri-
tului o luciditate tăioasă, ca lama sabiei de Damasc! Uimitor este – şi când scriu aces-
te rânduri, buricele degetelor mi se înfrigurează! – că Irina are forţa de a considera
lumea – în ciuda micimii ei, în ciuda mizeriei, în ciuda felului ei de a fi măruntă,
câteodată, până la... greaţă!, în ciuda..., în ciuda... – drept o fantastică poveste!!; şi îi
sunt recunoscătoare că, uneori, în clipele în care eram mai puţin decât sunt, de obi-
cei, eu însămi, acest mare prieten (la bine şi la rău!) mă accepta, mă îngăduia în prea-
jma sa, lăsându-mă să mă înfrupt din această rară forţă până redeveam, iar şi iar, eu
însămi. 
La mulţi ani, Irinel scump!        

Octombrie 2007
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Ca odolescentă, eram pasionată şi de
proza nordicilor. Pasiunea se pare că a
rămas pentru gustul paradoxului, senti-

mentul morţii frivole, privirea infinitului care te
privesc la fiecare colţ de cuvînt, aşezate cît se poa-
te de firesc în paginile acestui tip de literatură.

Nuvele norvegiene.ro (norske noveller.no), Ed.
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, propune o infuzie
meandrică de povestiri, scrise într-o paletă temat-
ică foarte diversă.

12 proze scurte, semnate de autori de vîrste
diferite, cum ar fi Knut Hamsun, Johan
Borgen, Kjell Askildsen, Bjorg Vik, Oys-
tein Lonn, Sidsell Morck, Wera Saether,
Gunnar Staalesen, Lars Saabye Christe-
nsen, Jan Kjaerstand, Thorvald Steen,
Unni Lindell, stimulează imaginarul,
provoacă la dialog perpetuu.

Sugestiv intitulat, nuvele norveg-
iene.ro, volumul se înscrie pe dimensi-
unea alertă a transferului de informaţie,
de spaime, idei, lectura nesfîrşindu-se
odată cu parcurgerea ultimului text, ci,
dimpotrivă, deschide o perspectivă ine-
dită, care se răsfrînge asupra realităţii.
Knut Hamsun (1859-1952) în nuvela Fiul
soarelui reuşeşte să configureze portre-
tul, tipologia, Artistului, plasat în colţuri
mereu dureroase. Detaliile unor psi-
hologii se împletesc, într-o manieră ciu-
dat-poetică, printr-o estetică a penelului
inserată în literă, cu neliniştea lumii,
urmărită de fiecare dată de perspectivele
semantice ale gerului.

„Iarna îi aducea mereu o perioadă grea, o
suferinţă unică, pe care nimeni altcineva n-o putea
înţelege. Simpla privelişte a zăpezii îi striga în ure-
chi moartea, îi striga distrugere.”

Obsesiile se ţes din aproape în aproape, sînt
viu colorate, pătrunse puternic de melancolic, de
nostalgic. O simplă amintire a unui geam zugrăvit
în alb îi răscoleşte artistului, metaforic numit fiul
soarelui, o durere profundă în trupul stăpînit de
gheaţă: „Odată, vara, a locuit într-un oraş mic,
într-o cameră mare şi luminoasă, în care ochiurile
de jos ale geamurilor erau văruite. Acea vopsea de
var îi amintea de gheaţă şi, văzînd-o, nu-şi putea
înfrînge suferinţa.” (...) „O amintire îi vorbea din
depărtări, în lumini, în ochii lui, fluturaşii de con-
feti păreau zăpadă şi încîntarea-i lua sfîrşit.(...)
Unde să-şi afle locul sufletul său? Poate într-o ţară

a soarelui, într-o ţară a palmierilor.”
Febrilă prin strania întrepătrundere a firescu-

lui întîmplării cu nerostita dorinţă, cu durerea
searbădă abia sesizabilă, creatorul duce cu sine
două vieţi. Una capabilă de atingere a inefabilului
zilei, capabilă de a dărui dragoste propriei copile,
alta încărcată de strania durere, şi, aş sublinia, de
o necesară durere, din care-şi trage seva creaţiei:
„Nimic nu-l mai putea opri, o neobişnuită putere îl
stăpînea şi-l fermeca. În cinci zile ploioase, făcu
schiţa tabloului Fiului Soarelui.”

O altă nuvelă fascinantă prin firescul ei – de
parcă firesc e să-ţi desfăşori întreaga existenţă în
văzul tuturor, şi, totuşi, aşa se petrece viaţa – este
cea semnată de Lars Saabye Christensen, Frizerul
pizmaş.

Atmosfera este una banală, în aparenţă, limi-
tată la nimicurile zilnice, plictisitoare, ca frizeria,
tunsul, spitalul, camera unui apartament, fereastra

din spatele căreia oricînd te priveşte un ochi.
Ingeniozitatea textului constă tocmai în acest plic-
tis existenţial, în acest spleen care ne bîntuie, care
ne supune morţii. Practic, sîntem fiinţe gregare,
de cînd e lumea aceleaşi lucruri se rostuiesc, nimic
nu se schimbă, poate, apariţia unei firme lumi-
noase să spargă scenariul degradării oxigenului
înghiţit de-a sila, ca pe nişte hapuri. Bent, person-
ajul care trece pe aceeaşi stradă, practică aceeaşi
meserie, se tunde în acelaşi fel, este fiecare om. O
nouă frizură îl sperie, îi provoacă o tresărire, îi răs-

toarnă limita. Ce nu înţelege Bent, e ceea ce
nu înţelege omul, schimbarea resuscitează
celulele. Proiectată între poezie şi proză, tex-
tul lui Lars Saabye Christensen ne pune sub
ochi adevărate pagini de filosofie, mesajul
fiind unul simplu. Viaţa este un depozit
îmbîcsit de întîplări inutile, fără de care nu
poţi parcurge însăşi viaţa.

Frumuseţea acestei cărţi stă tocmai în
ceea ce are literatura nordicilor, dar  lipseşte
literaturii române cu desăvîrşire: filosofia
vieţii, nu teoretizată, canonizată în pagini de
beletristică, ci aşezată în poveste firesc,
asemenea unei pînze de păianjen, abia per-
ceptibilă, cum, de altfel, se întîmplă în nuvele
norvegiene.ro, volum în traducerea Sandei
Tomescu Baciu.

„Bent căscă ochii mari şi văzu în
oglindă, în vechea oglindă spălăcită, care
mai mult estompa, şi putu să-şi vadă ţeasta,
iar craniul firav, neregulat, ieşi la iveală,
acelaşi înveliş fragil şi alb din jurul a ceea ce

era el.
Frank îşi aşeză mîna acolo, pe capul dezgolit,

în timp ce maşina de ras încă mai zbîrnîia în
cealaltă mînă.

Bent simţi o greaţă nestăpînită. Se zvîrcoli să
scape. Vru să se ridice. Dar Frank îl ţinu jos.”
Temele, întîmplările se construiesc pe coincidenţe,
avînd accente puternice de existenţialism, aparent
lipsite de semnificaţie. Încărcătura stilistică, frivo-
litatea sentimentelor explorează cele mai intime
trăiri, dîndu-ţi impresia de revelaţie unică, sustrasă
tocmai din insuportabilul adevăr, cel al întîm-
plărilor simple. 

În imagine: Nicolae Breban şi Ion Ianoşi. Delphi

LUCIA DÃRÃMUº

Frivolitate
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Magdalena Brătescu
O solie românească
la Yaffo

Din turnul geamiei, cu vârful înălţat spre stele, împodobit cu neoane
verzi şi semiluna cu coarnele în sus, vibrează cu inflexiuni tânguitoare, vocea
amplificată electronic a muezinului: „Allaaaah uakbar!”(Dumnezeu e mare). 

Yaffo vechi, în întunericul căzut devreme, ne întâmpină cu
umezeala sărat-iodată a mării şi cu o briză răcoroasă, mângâi-
etoare.Pe când urcăm dealul pietruit, privirea se întoarce fasci-
nată spre dreapta, unde Mediterana calmă, cu buze înspumate,

se uneşte cu cerul la fel de negru ca ea. De-a lungul falezei nesfârşite, hoteluri,
zgârie-nori şi alte construcţii luminate feeric mă transformă brusc într-un
zburător, fermecat de licăririle electrice. Tel Aviv-ul nu doarme niciodată,
becurile lui nu se sting decât în zori. Strâng mâna Elianei, o copilă de 10 ani,
născută în Israel, dintr-un tată de origine română. Are pielea bronzată şi doi
ochi adânci, luminând a întuneric, ca şi Yaffo în pragul nopţii. Ne apropiem
de Biserica Sf.Petru, în faţa căreia, solii artizanatului românesc, invitaţi de
Institutul Cultural Român, în colaborare cu Primăria Tel Aviv Yaffo, îşi expun
creaţiile măiestre ale artei lor. O lume de talent, migală, iscusinţă, răbdare şi
bun gust. Nu ştiu ce să-i arăt mai întâi micuţei mele însoţitoare: broderiile,
bluzele naţionale, războiul de ţesut ştergare, fluierele, obiectele gospodăreşti
din lemn, scoarţele ţărăneşti, împletiturile din mărgele, chimirele, statuetele
naive… „Ce e asta?” mă întreabă uimită, arătându-mi o pereche de opinci. Iar
eu tac un timp, privind bucata de piele, simplă ca viaţa însăşi, îndoită şi strân-
să spre vârf, ca ea, cu şiretul subţire, însăilat dibaci, ca firele existenţei noas-
tre. Şi-n aceeaşi clipă, pe ecranul minţii mi se derulează imaginile dealurilor
cu păşuni, colorate în verdele românesc, pe care l-aş recunoaşte dintr-o infini-
tate de peisaje din toată lumea şi cireada păscând şi pielea atârnată la uscat,
apoi argăsită şi meşterul croind, găurind, lustruind şi picioarele graţioase ale
mândrei, cu ciorapii albi de lână, încălţaţi cu opinci, săltând abia atingând
pământul, alături de bădiţa ei. Deodată, clopotul bisericii creştine îşi face auzit
dangătul discret, ridicându-şi glasul deasupra zumzetului sutelor de israelieni,
care gândesc şi vorbesc româneşte, veniţi la întâlnirea cu nostalgia, cu trecu-
tul, cu frumosul etern al creaţiei populare. În acelaşi timp, se înfiripă o doină
cântată la un fluier, apoi la două şi se trezesc sunetele sincopate ale cim-
poierului. Mă învârt ameţită de senzaţii, dau mâna cu prieteni şi cunoştinţe
locuind pe o rază de cel puţin 50 de km, care au înfruntat dopurile de circu-
laţie şi au găsit cu greu un loc de parcare, la intrarea sau la ieşirea din Yaffo.
Pornim în detaşament, înarmaţi cu sacoşe, să cumpărăm cozonaci, brânză de
burduf, vinuri premiate, sarmale şi dulceţuri, după cum anunţau reclamele
publicitare publicate în toată presa israeliană de limbă română. Să fi ajuns
noi prea târziu? Să se fi terminat oare toate proviziile? Nu găsim nimic din
bucatele promise, dar nu ne întristăm noi din atâta lucru, mai ales că pe
estrada din capul scărilor, apare Nancy Brandes şi ne vorbeşte despre „hrana
spirituală” pe care ne-o vor servi orchestrele, cântăreţii şi dansatorii români.
Poliţia, atotprezentă în mijlocul şi primprejurul publicului, ne aminteşte
brusc, în ciuda atmosferei idilice, că trăim într-o ţară, în care atentatele sunt
la ordinea zilei. Chioşcului cu băuturi răcoritoare, unde turiştii străini pot
achiziţiona suveniruri, cruci din lemn de măslin, mătănii arăbeşti sau Steaua
lui David cu şase colţuri, stă chezăşie convieţuirii neamurilor şi credinţelor.
Suntem în Israel. Iar muzica românească, fotele şi catrinţele învârtite, strigă-
turile şi chiuiturile, sunt şi ele în voiaj în Israel.

„De ce ţipă dansatorii?” se interesează speriată copila, strângându-se
lângă mine pe băncuţa de lemn, din spatele scenei. „De bucurie” îi şoptesc.
„Jocul, cântul, veşmintele de sărbătoare, toate sunt semnele bucuriei
româneşti!” „Ce popor fericit!” exclamă interlocutoarea mea…

Ivan Lungu
Legături 
culturale puternice

Un vechi cântec popular israelian spune că „după sărbători
totul se înnoieşte”, înţelegându-se evident sărbătorile de
toamnă – ele fiind cele mai importante la evrei – adica Rosh
Hashana (Anul Nou), Iom Kipur (iertarea păcatelor) şi Sukot-

ul (sărbătoarea cortului). Şi, într-adevăr, nimic nu se potriveşte mai bine cu
realitatea. S-au terminat aceste sărbători, şi, iată, au şi apărut activităţile cul-
turale care să întărească prietenia şi colaborarea dintre cele două ţări ale noa-
stre.

La Tel Aviv, în localul Institutului Cultural Român a avut loc vernisajul
expoziţiei comune a pictoriţei Liana Saxone Horodi şi a sculptoriţei Fani
Cohn, ambele israelience originare din România, intitulată – pe bună drep-
tate – „Din România în Israel şi înapoi”. „Nu, nu este vorba de o călătorie,
ci este vorba de o stare... cu încărcătură emoţională, de o acumulare petre-
cută în România şi adusă în Israel şi apoi retrimisă cu drag României”, aşa

cum menţionează cronicarul cotidianului romaâesc Viaţa Noastră. Un ade-
vărat regal de cultură. 

Să ne oprim puţin la această expoziţie. Ambele artiste expun lucrări
de o reală valoare artistică. În pictura Lianei apare clar legătura puternică
între ţara în care s-a născut şi ţara în care trăieşte acum, între Bucureşti şi
Haifa, între Braşov şi Wadi Nisnas, între peisajele de aici şi de acolo, cu toate
asemănările şi deosebirile. Tablouri precum „Piaţa din Braşov”, „Stradă din
Braşov”, „Stradă din Bucureşti”, „Cu căruţa spre casă”, „Întoarcere acasă”,
„Drum de ţară” şi multe altele redau culoarea şi atmosfera specifică dar şi
specială a acestor locuri, reuşind să prezinte şi coloritul atât de viu şi variat
nu numai al locurilor dar şi al oamenilor, ca să nu mai vorbim de deosebita
atenţie acordată arhitecturii, reliefându-se amănunte ca turla bisericii sau
acoperişurile colorate ale caselor. Pe de altă parte, casele din Haifa, văzute
printre ramurile de copaci, casele şi curţile din Wadi Nisnas, un conglomerat
de forme şi culori, acoperişurile de ţiglă lângă colibele cu asbest sau deschi-
deri rupte din clădiri vechi, toate acestea formează o lume complexă de care
imaginaţia şi penelul Lianei sunt atrase şi pe care le redă cu multă emoţie. 

Trecând la sculpturile lui Fani, trebuie spus ca multe din ele, fiind luc-
rate în lut, realizăm profunda ei legatură cu pământul, chiar dacă mai târziu
începe să lucreze şi în bronz şi în teracotă. Lucrările ei reprezintă, în gene-
ral, un gen sculptural foarte stilat, cu rădăcini adânci în arta europeană mo-
dernă, bazându-se – fără îndoială – pe o mare dragoste pentru om şi, poate,
în bună parte, pe imaginea lui. De aici rezultă şi amănuntele de stil la re-
alizarea feţelor evidenţiind liniile fine, ceea ce dovedeşte şi influenţa cubismu-
lui, nu numai a formelor lineale şi geometrice. O altă serie de lucrări arată
legătura artistei cu muzica şi instrumentele, figurile instrumentiştilor fiind
sculptate cu blândeţe, creând un fel de „armonie muzicală”. Interesantă este
apoi seria de statui de animale, dovedind şi aici o deosebită expresivitate. De
remarcat că statuile lui Fani sunt dintr-o singură bucată, pline de forţă şi
vitalitate, stilul ei denotând totodată multă blândeţe. Trebuie menţionat că
acest vernisaj, realizat sub patronajul Institutului Cultural Român din Tel
Aviv, condus de dna Madeea Axinciuc, s-a bucurat de o prezenţă deosebit de
numeroasă, de un public realmente de cultură venit din toată ţara şi din
partea multor nevorbitori de limbă română. Faptul că toate textele au fost
scrise în ambele limbi, româna şi ebraica, dovedeşte odată mai mult că între
cele două ţări există o colaborare şi o continuitate cel puţin în preocupările
culturale şi artistice. S-a remarcat în mod deosebit prezenţa noului Amba-
sadior al României în Israel, Escelenţa Sa, dl. Edward Iosiper, deoarece aproa-
pe un an reprezentanţa diplomatică a României a suferit de această lipsă. 

Un alt semn de „înnoire” de după sărbători l-a reprezentat şi recenta
expoziţie retrospectivă a artistului fotograf israelian Armand Beraru, şi d-sa
originar din România, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Lucrările lui sunt de
asemenea o colecţie de imagini fotografice din România şi Israel: case şi
acoperişuri, mâini care lucrează, obiecte artizanale, instrumente muzicale,
precum şi imagini turistice din cele două ţări, dar şi din altele. De menţionat
că Beraru a avut foarte multe expoziţii personale şi colective, nu numai în ce-
le două ţări, de baştină, ci şi în altele şi este membru al multor foto-cluburi
din diverse ţări. Vorbindu-se despre fotografiile sale s-a spus ca „o fotografie
de a sa face cât 1000 de cuvinte”. Vernisajul acestei expozitii a fost onorat de
prezenţa directorului Biroului de Turism Român în Israel, dl. Doru Antonie. 

Şi, evident, trebuie amintită vizita, imediat după Anul Nou evreiesc, a
reputatei scriitoare Aura Christi, redactor-şef al revistei Contemporanul, îm-
preună cu editorul de la Fundaţia Culturală Ideea Europeană, Andrei Potlog.
Ei au avut o serie de întâlniri cu Cercurile Culturale din Ierusalim şi Haifa,
cu oameni de litere şi de cultură în general, din aceste două mari centre, pre-
cum şi din Tel Aviv, purtând discuţii despre „Contribuţia scriitorilor evrei în
cultura română”. Totodată a avut loc şi lansarea cărţii De la Iaşi la Ierusalim
şi inapoi” a prof. Leon Volovici, editată de Ideea Europeană. Titlul acestei
cărţi, precum şi titlul expoziţiei de la Tel Aviv sugerează elocvent că nu este
vorba de o „reîntoarcere” ci despre faptul că astăzi nu mai exista nici o rup-
tură între cele două ţări, ci o colaborare (aşa cum am mai amintit), o conti-
nuare a legăturilor în cele mai largi domenii. 

Nu pot să închei această înşiruire „de înnoiri de după sărbători” fără
să menţionez desigur Festivalul românesc de la Yaffo, organizat de ICR Tel
Aviv în colaborare cu Muzeul Ţăranului Român şi intitulat semnificativ „A 17-
a oaie”. Vă veţi întreba de ce tocmei a 17-a? Simplu. Inspiraţia organizatorilor
a venit de la o poezie populară israeliană a scriitorului Ionatan Ghefen, în
care numărătoarea făcută de un copil pe cale să adoarmă se întrerupe mereu
înaintea celei de-a 16-a oi, care, şugubeaţă, se întruchipează într-un personaj
imaginar. Acest eveniment-festival intitulat pe drept cuvânt „Nopţile româ-
neşti din Yaffo” a fost, de fapt, un târg unde s-a vândut mâncare românească,
băuturi şi artizanat românesc, unde s-a ascultat muzică româneascp şi unde
au fost titluri şi inscripţii în ambele limbi. 

Sperăm că asemenea colaborări, precum şi participarea tot mai mul-
tor scriitori şi oameni de litere israelieni de expresie română la evenimente
cultural-artistice din România să sporească, iar participarea oamenilor de cul-
tură din România în Israel să fie tot mai activă şi, evident, traducerile dintr-
o limbă în cealaltă să se înmulţească spre bucuria unei largi paturi intelec-
tuale din ambele ţări. 

Corespondenţe din Israel
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Pinacoteca Artei Moderne din München
şi-a serbat recent cinci ani de existenţă
cu un eveniment artistic de mare strălu-

cire – inaugurarea expoziţiei „Max Beckmann în
exil la Amsterdam”. Pusă sub înaltul patronaj al
Preşedintelui Germaniei, Horst Köhler, expoziţia
cuprinde peste o sută de pânze şi lucrări de grafi-
că, adică aproape toată producţia artistului din cei
zece ani de exil petrecuţi la Amsterdam, ani
extrem de rodnici, în care a luat naştere cam o
treime din întreaga sa operă. Expoziţia, deschisă
până pe 6 ianuarie 2007, a fost realizată în cola-
borare cu Muzeul Van Gogh din Amsterdam, unde
între 6 aprilie şi 19 august a şi fost prezentată
într-o primă versiune, un accent aparte punându-
se acolo pe relaţia cu locurile prin care artistul şi-
a petrecut anii exilului. Pentru o bună parte a pub-
licului olandez s-a dovedit a fi o veritabilă surpriză
să afle acum că oraşul lor îl găzduise în acei ani
pe cel mai important pictor german al secolului
XX, cum pe bună dreptate este socotit el astăzi.

Pentru München, expoziţia are însă o altă
semnificaţie, cu rezonanţe pe mai multe niveluri.
Pinacoteca Artei Moderne deţine, pe lângă Muzeul
din St. Louis (SUA), cea mai bogată colecţie de
picturi ale artistului şi, găzduind totodată Arhiva
Max Beckmann, este instituţia cea mai competen-
tă în privinţa studiilor asupra vieţii şi operei aces-
tuia. Pe de altă parte, capitala Bavariei rămâne
legată de numele lui Max Beckmann, şi în special
de decizia lui de a-şi părăsi patria, prin expoziţia
de tristă amintire Entartete Kunst (Artă degene-
rată), inaugurată de Führer în Galeriile de la
Hofgarten la 19 iulie 1937, zi în care artistul lua
calea exilului, pentru a nu mai reveni niciodată în
Germania. Expoziţia îşi datorează notorietatea
sinistră brutalităţii cu care reprezentanţii artei
moderne au fost puşi atunci la stâlpul infamiei, iar
lucrările lor, scoase din muzee, confiscate, în
parte distruse, au fost batjocorite şi hulite, ca
fiind expresia însăşi a putreziciunii şi a decadenţei
(orice asemănare cu perioada proletcultistă este
pur întâmplătoare...). Printre exponate se aflau
zece pânze şi numeroase lucrări de grafică ale lui
Max Beckmann, căruia de ani de zile i se interzis-
ese să mai predea la vreo academie de artă şi să
mai expună în public; hotărârea lui de a emigra
fusese luată cu o zi mai devreme, pe când asculta
la radio cuvântarea inaugurală a lui Hitler de la
Haus der deutschen Kunst (Casa artei germane),
tot din München, exemplu tipic de arhitectură
nazistă, unde era celebrată arta oficială, naţional-
socialistă (o analogie cu arta zisă realist-socialistă
este, de asemenea, curată întâmplare!). Şi iată că,
la şapte decenii după cumplitele fapte, o nouă
expoziţie müncheneză se defineşte, printre altele,
şi ca un act de dreptate la adresa memoriei mare-
lui pictor, precum şi a celorlalţi artişti defăimaţi şi
persecutaţi în acele vremuri.

Max Beckmann nu avea de fapt de gând să se
stabilească la Amsterdam, el intenţiona să plece
mai departe, la Paris, dar izbucnirea războiului şi
ocuparea Olandei l-a surprins aici şi l-a împiedicat
să-şi ducă la îndeplinire planul iniţial. A reuşit, cu
greu, să evite recrutarea în Wehrmacht, iar în
1939 a depus chiar o cerere de emigrare în Statele
Unite. Viza a primit-o însă abia în anul 1947, după
care a fost profesor la St. Louis, unde Muzeul de
Artă i-a dedicat în 1948 o mare expoziţie retro-
spectivă, la Boulder (Colorado), la Carmel
(California) şi la New York; aici s-a săvârşit din
viaţă, la 27 decembrie 1950, în vârstă de numai 66
de ani.

Cei zece ani de exil la Amsterdam au fost,
cum spuneam, deosebit de productivi. Din cele
zece tripticuri, câte a pictat (ultimul, rămas neter-
minat), şase au fost realizate aici (cinci dintre
acestea sunt prezente în expoziţia de la München).
Tripticul, gen ilustrat de maeştrii vechii picturi
religioase, destinat îndeobşte împodobirii
altarelor, a fost ales de către Max Beckmann ca
modalitate predilectă de manifestare a propriei
viziuni asupra artei. Se ştie că în 1904, la numai
20 de ani, în timpul unei călătorii de studii spre
Italia (dar care a luat sfârşit la Geneva), el a avut
ocazia să vadă la Colmar, în Alsacia, extraordi-
narul Altar din Isenheim, capodopera lui Matthias
Grünewald, pe atunci mai puţin cunoscută, şi care
îi va fi lăsat o impresie de neşters. Cert este că
Max Beckmann s-a opus prin întreaga sa creaţie
artei abstracte, căutând cu obstinaţie o soluţie
modernă pentru arta figurativă, căreia să-i redea
dimensiunea sacrală, o religiozitate desprinsă de
credinţele şi canoanele bisericeşti. În această

căutare, sprijinită şi de contactul cu
texte gnostice, vedice şi teozofice, el şi-a
croit un drum marcat cu simboluri
tainice, dând până astăzi destulă bătaie
de cap exegeţilor preocupaţi să-i dezlege
şaradele. „Altarele” lui, şi nu numai ele,
povestesc – la fel ca scenele biblice ale
vechilor maeştri – istorii pline de înţe-
lesuri ascunse. Numai că, spre deosebire
de acestea, pentru tălmăcirea lor lipseşte
o scriptură, lipsesc legendele scrise, şi de
cele mai multe ori interpretarea
rătăceşte pe potecile, adeseori amăgi-
toare, ale presupunerilor şi ipotezelor.

Cine să fie acest Perseu hirsut,
purtând-o pe cică eliberata, dar evident
resemnata Andromedă, atârnată cu
capul în jos, ca un sac cu cartofi, împre-
ună cu monstrul marin ucis, trofeu arun-
cat neglijent peste umăr? E vorba de o
eliberare, sau mai curând de un rapt, de
o alegorie a unei Germanii războinice,
după brutalul ei triumf, vremelnic de alt-
fel, împotriva Poloniei şi a Franţei? Dar
acest Prometeu, răstignit ca un Christ şi
căruia nu una, ci două păsări îi sfâşie, cu
schimbul, ficatul (sau inima?), pentru
cine să se fi jertfit oare, pentru aceste
personaje lascive cumva, dedate exce-
selor, crăpelniţei şi desfrâului, şi pe care

valurile unui potop trandafiriu sunt pe cale să le
înghită pe neobservate? Sau scena stranie a
Călătoriei, cu trenul din care militari în uniforme
roşu-albastre ne adresează un salut roman (sau
nazist?), în timp ce, aşezate pe câte-un cufăr cu
inscripţia Ber(lin), respectiv Paris, două femei –
una cuprinsă de deznădejde, iar cealaltă într-o ţin-
ută provocatoare şi făcând semne cu batista – par
să fi scăpat trenul, în timp ce o a treia, aproape

despuiată, se depărtează grăbită în compania unui
paj al hotelului (E)den – această scenă, sugerând
mai curând un moment crucial al vieţii, cu un
deznodământ incert (era în 1944, pictorul
împlinise 60 de ani, războiul se apropia în chip
fatidic de catastrofa finală), în ce cheie s-ar cuveni
oare să fie interpretată?

Se afirmă că Max Beckmann n-a pictat nicio-
dată altceva decât ceea ce a trăit el însuşi, dovadă
nenumăratele sale autoportrete, nu mai puţin
enigmatice, din care artistul ne priveşte ca
dindărătul unor măşti impenetrabile, precum şi
numeroasele portrete ale celor apropiaţi: despre
cea de a doua soţie a lui, Mathilde Kaulbach, zisă
Quappi, se zice chiar că ar fi printre cele mai des
pictate şi desenate femei din istoria artei. Dar de
cele mai multe ori realitatea nu apare aici într-o
redare nemijlocită, ci purtând o încărcătură sim-
bolică, prin care pictorul îşi ilustrează de fapt pro-
priile trăiri, transpuse în parabolele unei mitologii
apocrife. Deşi vedem ici-colo case arzând, sau câte-
un soldat în ţinută marţială strecurându-se în cor-
tul unui circ, nici războiul în sine şi nici barbaria
dictaturii hitleriste nu reprezintă teme dominante,
ci obsesiile proprii, coşmarurile şi viziunile artis-
tului bântuit de spectrele unei lumi apocaliptice.
Drept care detaliului realist, reproducerii mi-
nuţioase, perspectivei corect construite i se acordă
prea puţină atenţie, opera lui Max Beckmann ilus-
trându-se mai ales prin strălucirea culorilor, prin
compoziţia şi echilibrul ansamblului, prin forţa
extraordinară şi dramatismul imaginilor. O
prezenţă singulară, de o remarcabilă consecvenţă
cu sine, refuzând orice concesie modelor şi curen-
telor care s-au perindat de-a lungul veacului.

Corespondenţă din Germania

Gheorghe Sãsãrman

Max Beckmann
în exil la Amsterdam 

Delphi. Altarul lui Apollo

Altarul zeului care patrona artele frumoase



Rădăcinile mitizării în plan cultural sunt
complexe, iar mitul "poetului naţional
Eminescu" are resurse de activare şi

dezactivare foarte speciale, pe fondul unei culturi
care-şi clamează uneori crizele de identitate, fie se
autoflagelează prin desincronizare, fie se exhibă
orgolios prin protocronism. În mod serios putem
vorbi despre mit-demitizare, nu din perspectiva
teribilistă a frondei reactive la însăşi forma exte-
rioară a mitului şi nu dinspre conţinutul ideatic şi
literar al autorului propriu-zis mitizat, în acest al
doilea caz cunoaşterea operei în sine, a integralei
eminesciene, rămâne cu totul înafara discuţiei, nici
nu se pune problema cunoaşterii în profunzime
(postumele şi variantele eminesciene dezvăluie o
scriitură neaşteptat de modernă, cu bijuterii ideat-
ice şi de expresie superioare mult antumelor).
Numărul 265/ 1998 al revistei Dilema şi antologia
intitulată Cazul Eminescu rămân simptomatice ca
reacţii culturale numai din cauză că reprezintă
dinamica în volute a oricărui fenomen cultural. 

În istoria ideilor se observă adesea fenomenul
de recul la ceva supra-generalizat ca valoare, o
reacţie la absolutizări, prin prevalarea contrariilor
lor, precum este chiar fenomenul social al modei,
contratimpic adesea, cuprinde legitim, uneori dom-
inant, varii aspecte culturale şi de orientări ştiinţi-
fice, chiar politice; astfel o anume perspectivă
analitică ori filosofică este la modă
într-o perioadă, dezavuând cu totul
posibilele ei polarizări şi apoi apare o
orientare opusă. 

Dincolo de obtuzităţile şi necu-
noaşterea în adânc de care nu sunt
vinovaţi contestatarii mai mult decât
mediocrii elogiatori, textieri de ocazie
şi supralicitatori ai unor clişee cre-
atoare numai în suprafaţa stilului de
tinichea al glorificării, unii dintre
aceşti demitizatori au măcar intenţia
„unui sănătos aer de prospeţime”, cum
s-a mai spus, ori insolitul unui alt
unghi de abordare. 

Oricum tinerii de azi simt că
Eminescu este demodat, este depăşit
"modelul", canonul de scriitură roman-
tică. De altfel, foarte multor tineri de
azi, sub influenţa stilului de viaţă
american, cultura în genere li se pare
ea însăşi depăşită. La aceasta se ada-
ugă, în privinţa lui Eminescu, nivelul
unei cunoaşteri minimale şi deformate
de cei 50 de ani de comunism, evident
reductivi ai personalităţii sale com-
plexe, în urma cărora oameni serioşi,
chiar profesori cu aer onest, se mai află atât de
impregnaţi de natura progresistă a gândirii emine-
sciene, încât relevarea gândirii sale sacre ori
filosofico-mitice, cu rădăcini şi afinităţi orientale,
li se pare o aberaţie. Atât de mare este prestanţa
şcolii, încât din fondul ideatic eminescian, atât de
întins în cuprindere, cu un cheag de majoră
deschidere şi absolut personalizată, nu s-a receptat
decât un poet social-justiţiar, patriotic patetic si
liricoid-romanţios în iubire. Este oarecum bizar,
dar explicabil prin pozitivare şi ideologizare, faptul
că aceşti bine şcoliţi acceptă un Eminescu pes-
imist, derivat tot din schematizarea socialistă a
artistului pauper, care-şi plânge amarul sărăciei.
Este încă o dată curios acest transfer de coordo-

nată preferată, pentru că eticheta Eminescu pesi-
mist fusese cap de afiş a conservatorismului în
artă. 

Mai este de discutat fenomenul unei habitudi-
ni tenace a culturilor europene de
a se privi prin oglinzi deformante,
de a-şi afirma astfel superioritatea
în faţa barbarilor, a orientalilor, a
necreştinilor etc., obicei despre
care vorbeşte şi Josef Fontana.
Acest fenomen complică şi el o
evaluare adevărată a geniului emi-
nescian, atât de complex şi nu
prea intim format în perimetrul
tradiţiilor europene, însă receptat
exclusiv prin criteriile roman-
tismului din acest areal ideatic. 

Rezistenţa mentalităţilor
la schimbare este o altă motivaţie,
activă paradoxal, în cazul Emi-
nescu, mai grav vinovată la parti-
zani decât la detractori, pentru că
în rândul celor care-l păstrează pe
Eminescu în vârf de piedestal
există foarte mulţi care tot nu ştiu
mai nimic profund despre adân-
cimea şi vastitatea operei sale şi
astfel partizanatul lor este o sim-

plă comoditate mintală, vulnerabilă şi perdantă în
faţa celor care sunt sătui de repetarea cutumelor
unei epoci şi care sunt sensibili la schimbare, une-
ori de dragul schimbării numai. Clişeele, se ştie,
au o binecunoscută înverşunare de a se insinua în
conştiinţe, în aşa măsură încât autori de studii
eminescologice, cu funcţii universitare importante,
se exprimă şi astăzi, fără frisoane provocate de
vreo conştiinţă profesională, în termenii următori:
„necontestatul poet naţional”, „mărturisirile încre-
dinţate de geniul neînţeles, cu descurajarea pe
care societatea timpului i-o provoca”. Formule pon-
cife active încă, cu o pletoră de variante asemănă-

toare, de care este plină peste poate toată eseisti-
ca şi întâmpinarea de limbaj revuistic din festivis-
mul ca fenomen mitic „eminescian”, repetat de
două ori pe an. 

Acest pesimism eminescian a fost cap de afiş
multă vreme, fiind uşor de evidenţiat tocmai prin
mecanismele augmentative ale gustului epocii şi
prin inerţia locului comun; pesimismul era toto-
dată o cupolă emblematică a culturii formatoare a
poetului, cea a romantismului epocii şi mai ales a
celui german. Numai că, în abordarea recentă pe
linia arheologiei unui mit cultural, la care m-am
referit anterior, atitudinea pesimistă şi disperarea
eminesciană „sunt truisme niciodată verificate”, în
schimb „toate documentele din epocă vorbesc
despre veselia şi bucuria de care dădea dovadă
omul Eminescu” . Cea de a doua faţă ar fi, impli-
cit, cea a naturii originare, cea pe care Blaga o
extrage din subconştient, ca structură stilistic
matriceală, sau pe care Edgar Papu o numeşte a fi
„tracismul” eminescian. Apare astfel, cel puţin
neaşteptat, faptul că pentru a contracara ide-
alizarea extremă a mitului naţional Eminescu,
chiar universal, în varianta Călinescu, nu se poate
recurge decât la o demontare a constructului mitic
pe direcţia primei coordonate, respectiv a pesimis-
mului caracteristic, deconstrucţie care în sine
absolutizează însă, de această dată, sursele directe

„neviciate ale contemporanilor”, care
dau mărturie despre o natură opti-
mistă eminesciană. 

Conform „adevărului” receptării
omului Eminescu în epocă, se apasă
pe pedala unei naturi impresionabile
şi la extrem adaptabile, conturată
funciar de o apetenţă a bucuriei de a
trăi în mod neproblematic, specifici-
tate surprinsă încă de Călinescu.
Numai că astfel, pe o altă cale, se
reajunge la repudierea componentei
eminesciene dramatic-tragice, de
împrumut, aceeaşi pe care exegeţi de
marcă ai operei eminesciene, cum ar
fi prin excelenţă Lucian Blaga,
Edgar Papu sau Liviu Rusu, o con-
damnă ca inautentică şi care ar tre-
bui să contribuie de fapt substanţial

la perpetuarea mitului poetului naţional. Cu toate
acestea, în mod paradoxal, conturarea în diverse
epoci a figurii identitare a poetului naţional n a
fost ancorată numai în arhaicitatea şi autohtonis-
mul său, cum s ar putea crede, ci, pe urmele unor
mari tribuni ai acestui mit, cum ar fi Titu
Maiorescu, George Călinescu, Nicolae Iorga,
Constantin Noica etc. s-a exaltat tocmai ceea ce s-
a numit funcţia compensatoare a mitului, alături
de cea care deculpabilizează  o comunitate. Petru
Creţia atinge cel mai reliefant, ca idee, această
funcţie compensatoare a mitului naţional, remar-
când un aspect izbitor, anume acela „că Eminescu
nu este reprezentativ pentru etnie în nici
una din trăsăturile lui şi ale ei. Ne recunoaş-
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RODICA MARIAN
Repere ale demitizării

Turnul Vânturilor. Plaka

Plaka
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Corespondenţă

MIHAI CIMPOI

Faţă în faţă cu Europa
(urmare din pagina 2)

Prin urmare, care ar fi drumurile spre Europa
(sau mai sofisticat: prin ea către ea, cea esenţială, ade-
vărată) şi care ar trebui să fie comportamentul nostru
„cultural”. Continuăm să ne cultivăm grădina noastră?
Rămânem la „fenomenul nostru original” care contează
atât de mult în cultură, după cum ne spun filosofii ei?
Sau, dacă pornim pe drumurile ei magistrale (care pot
fi chiar drumurile întrerupte de pădure heideggeriene),
cum pornim? Cu trăistuţa cu „forme pure” româneşti a
lui Brâncuşi sau cu tolba de toate nihilismele radicale,
înverşunat-existenţiale ale acestui homo europeus,
deschis la toate, reprobând totul şi lăsându-te să obţii
Totul pe cont propriu, bineînţeles.

Calea lui Brâncuşi este calea integrării cu
„fenomenul original”, cale Cioran este cea a renunţării
nihiliste la „fenomenul originar”. Adică: ne încadrăm,
aşa cum suntem, cu „întregul cu sens”, precum pro-
cedează Brâncuşi sau, îmbrăcând masca metafizică a
disperării, propunem „întregul fără sens”, precum face
Cioran? Ne păstrăm, pe aceste drumuri, statutul de
român sau ne dezicem de a mai fi români, aşa cum
regretau că sunt români unii tineri din anii 30, despre
reacţia cărora Mircea Eliade spunea că a început prin
a fi pur spirituală, pentru a ajunge în deplin nihilism,
negaţie a istorie, relativism în cultură, disoluţia con-
ceptelor critice. Aceşti tineri intelectuali „judecă un
popor prin ce creează, nu-l judecă prin ceea ce este,
prin supravieţuirea lui. Or, «a crea» este o concepţie
individualistă: a fi aşa cum a lăsat Dumnezeu, este ade-
vărata axă a «spiritualităţii» poporului: nimic nu se
creează, nimic nu se face; lucrurile vin şi pleacă,
lucrurile se întâmplă” (Mircea Eliade, Meşterul Manole,
Iaşi, 1992, p. 295).

N-am vrea să reactualizăm total această obser-
vaţie, dar în virtutea a ceea ce se întâmplă – dureros,
dramatic, tragic chiar în România – suntem nevoiţi s-

o facem: mulţi intelectuali tind să fie europeni, fără a
mai fi români, fără a cultiva propria vatră.

E cazul să invocăm, în acest context, memorabilul
schimb de scrisori, din 1957, dintre Constantin Noica
şi Emil Cioran, primul deplângând starea de lucruri
din România şi cultura română căreia i-a fost impusă
utopia socialistă şi adorând Europa (o altă Europă
decât cea veştejită de Cioran), care scrie o carte a fac-
erii, şi nu Cartea nemângâierilor lui Iov, şi care, în
ciuda Spiritului de geometrie ce triumfă în defavoarea
spiritului de fineţe, este o Europă a împlinirilor; iar cel
de-al doilea, elogiind resemnarea lui Noica cu ţărâna
noastră natală, îşi destăinuie disperarea totală gener-
ată de impactul cu Europa pusă sub semnul unor ide-
aluri fără conţinut sau al miturilor fără substanţă.
(„Este o societate lipsită de rădăcini, prin esenţă super-
ficială – asta pentru că libertatea, fragilă în sine, nu
are nici un mijloc de a dăinui şi de a supravieţui prime-
jdiilor ce o ameninţă şi din afară, şi dinlăuntru, în plus,
ea nu apare decât profitând de agonia unui regim,
atunci când o clasă apune şi se destramă: slăbiciunile
aristocraţiei au permis veacului al XVIII-lea să bată
câmpii în stil mare; ale burgheziei ne permit capriciile
de arii; libertăţile înfloresc doar într-un corp social bol-
nav: toleranţă şi neputinţă sunt sinonime” (Cioran,
Istorie şi utopie, Bucureşti, 1992, p. 19).

Ei bine: acest schimb de scrisori poate fi rodul
amar al unor stări de spirit ale momentului 1957 şi
nimic mai mult. Oricum, el pune cel puţin în plan
filosofic problema opţiunii ţărână natală (fie şi sub
forma resemnării), adică europocentrism şi europocen-
tripetism organic, şi acceptarea înstrăinării totale de
ea, adică europocentrism metafizic pur şi europocen-
trifugism.

Dilema din 1957 rămâne viabilă şi azi, în elanurile
noastre europolatre neînfrânate.

Europa ne fascinează prin îndemnul la încorporare
în istorie, prin Unul multiplu al modelului cultural,
după cum preciza Noica, prin caracterul deschis al
acestui model care nu cere o iniţiere specială (totul –
raţiune, metode, valorile morale şi politice – e la
îndemâna oricui), prin ceea ce se opune chiar spiritu-
lui românesc: cultul ne-firescului, al suprarealităţii, al
cunoaşterii raţionale care include şi cunoaşterea
iraţională, al superioarei organizări ştiinţifice şi

tehnice de viaţă şi al cunoaşterii de sine prin istorie
(vezi Noica, Modelul cultural european, 1993, pp. 33-34).
E atâta ordine raţională strălucită în Europa încât
Ralea era cuprins de groază în faţa lui Dostoievski şi
Tolstoi, care prin contradicţia simultană a rusului
(iubire-ură, afirmare-negare), prin adoraţia opusă cal-
culelor meschine şi cumpănirii logice, prin obscuritatea
şi absurditatea, prin căutările neîncheiate ale spiritului
lor religios sunt imperialiştii cei mai primejdioşi, care
pot cuceri uşor întreg bătrânul continent.

Ce sperie în acest model îmbietor? Infinitul, pe
care Europa l-a adăugat modelului lumii greco-romane.
Şi, fireşte, libertatea deplină, a inteligenţei nesupusă
nici unui imperativ şi alunecătoare, după cum spunea
Cioran, în Neantul lipsei credinţelor, axiomelor, legilor.

E singura teamă care trebuie să ne cuprindă? Sau
mai intervin tradiţionalele complexe de inferioritate ale
intelectualului român?

Şi care este drumul spre Europa al românilor
basarabeni, care n-am dovedit să fim români ca atare?

S-ar putea să avem o şansă chiar cu „grădina noas-
tră”, cu „condiţiunile şi accidentele solului”, despre
care vorbea poporanistul Stere în articolul despre
Coşbuc şi Goga, sau cu fausticul şi misticul pe care-l
ridica la rang de program Nicolae Costenco în anii 30
în Viaţa Basarabiei sau cu sacrul şi eticul lui Druţă şi
cu valorile maternităţii şi copilăriei lui Grigore Vieru şi
ale generaţiei sale; cu mesianismul şi tradiţionalismul
programatic al lui Matcovschi, Dabija, Lari, Vatamanu,
cu concetismul şi metaforismul baroc al lui Anatol
Codru, cu eseismul prozei lui Saka sau cu realismul
parabolic al lui Strâmbeanu, cu întoarcerea lui Aureliu
Busuioc, a lui George Meniuc şi a optzeciştilor Popa,
Gârneţ şi Galaicu-Păun, Suceveanu şi Chiriac, care îl
readuc de altfel la experienţele fundamentale ale
perioadei interbelice? Evident, integrare înseamnă nu
doar încadrare simpatetică, ci şi verificare, examen
aspru, cântărire valorică sub semnul absolutului axio-
logic.

Prin ceaţa metafizică a îndoielii se întrezăreşte un
orizont de aşteptare atât de aproape şi, totodată, atât
de îndepărtat.

•••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

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

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

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

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

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

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

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

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

tem în el pentru că este mare şi pentru că
este atipic într-un mod compensator”.

În relevarea preferenţială a uneia dintre feţele
eminesciene, de-a lungul evoluţiei eminescologiei,
dinamica schimbării de accent semnificativ rămâne
intactă, în funcţie de nevoile demonstraţiei, fiecare
orientare umbrind, voit ori nu, argumente posibile în
sens contrar. Acest mecanism periodic repus în
ecuaţie, fie în exegeză, fie în studiile culturale care
au început să aibă ca obiect mitul cultural emines-
cian, poate deveni merituos în măsura în care nu s-
ar închide el însuşi în mit, ci ar rămâne deschis
oricăror nuanţe complementare. Aşadar ambivalenţa
eminesciană poate fi una dintre soluţiile pozitive ale
judecării unei complexităţi magmatice ca cea a sufle-
tului eminescian, cuprinsă implicit în formula oxi-
moronică romantică, care am văzut  că este apropi-
ată într un fel intim de acea „configuraţie nativă a
poetului”  despre care vorbea Blaga adică de „sufle-
tul românesc”, care este „călător sub zodii dulci-
amare, nu se lasă copleşit nici de un fatalism feroce,
dar nici nu se afirmă cu feroce încredere faţă de put-
erile naturii sau ale sorţii, în care el nu vede vrăj-
maşi definitivi”. (s. n.)  

Aşadar ambivalenţa eminesciană apare destul
de departe de natura duală a omului şi a scriitoru-
lui, dacă o considerăm o formă de reflectare a com-
plexităţii rezultate din îmbinarea celor două mental-
ităţi creatoare, în sensul de strategii ale producerii
textului, nu neapărat scindând personalitatea autoru-
lui în funcţie de condescendenţa pentru orizontul de
aşteptare al gustului epocii, ci stratificând-o adesea

ca nivel de construcţie a sensului poetic. În schimb,
strategiile mentalităţii de receptare sunt dominate de
modul de gândire european, cel din şi în care s-a
întemeiat şi cultura română, adică, în esenţă de acea
viziune despre lume care vede în moarte şi în
pierderea identităţii o dramă şi o tragedie exis-
tenţială, chiar o angoasă, şi nu o dorită reîntoarcere
în mama natură, veşnic renăscătoare, mod mitic şi
arhaic de gândire nu numai tracic ci şi general în
străvechime.  De aceea, cea de a doua mentalitate
creatoare eminesciană este de obicei şi cel mai ade-
sea obnubilată de diversele receptări, cât şi de
exegeză, eventual revalorizată, simptomatic, ca o
răbufnire paradoxală a vieţii, în prag de moarte. 

Din această voluptate a morţii, absolut deloc
plutonică, prezentă în Mai am un singur dor, Peste
vârfuri şi încă în multe alte texte poetice emine-
sciene (precum în altele nu este exclus, la nivelul
expresiei poetice, şi un sens subiacent tragic, coex-
istând ca un fel de contra-balans, venit dinspre surse-
le romantismului german), decurg şi alte trăsături
ale spiritului şi simţirii eminesciene, cum ar fi sen-
inătatea şi un anume sentiment de indiferenţă, dacă
nu chiar de dispreţ, faţă de lumea instituţionalizată,
cu valorile ei de eficienţă, ca şi acea temă constantă
a operei eminesciene, observată cu fineţe de Ioana
Bot, într-un context cu totul deosebit de intenţiile
noastre, şi care ar fi „aceea a deriziunii oricărui ori-
zont de receptare”, temă diferită de „toposul roman-
tic al geniului neînţeles”. Iritarea cu care D.
Caracostea taxează opiniile lui  T. Vianu, în epoca
anilor 1930, contrazicându-le în numele unor repere

care favorizează imaginea tipică a geniului romantic,
pledează pentru distanţa instalată între absolutizarea
trăsăturilor romantice  „apusene” şi relevarea în
compoziţia sufletească a lui Eminescu a acelor reacţii
care vădesc însuşirile sale de om „al acestui pământ
răsăritean”. T. Vianu, prin lucrarea sa Poezia lui
Eminescu, este considerat de D. Caracostea ca
reprezentant al tinerei generaţii de cercetători ai
operei eminesciene, fiind ilustrativ „pentru erorile la
care ajungi când desfaci poezia de expresia ei”, acuză
nefondată în sine, după opinia noastră şi după cum
se poate imediat constata, dar motivată de tendinţa
stilisticianului Vianu de a pleda pentru un Eminescu
în opera căruia „soarta rezervată geniului” „nu încar-
că sufletul său cu sentimentul unei conştiinţe ofen-
sate, dar cu atât mai puternice, şi care în epoca mar-
ilor pesimişti al Apusului echivalează cu un fel de a
afirma viaţa şi valoarea personalităţii” . Această sen-
inătate afirmată de criticul Tudor Vianu şi în
exegeza Luceafărului nu convine viziunii interpreta-
tive în grilă romantică, pentru că nu exaltă persona-
litatea.

În schimb, poziţia critică a lui D. Caracostea
este partizană nedisimulată a dominantei numite, în
acelaşi context, „acea plinătate a demnităţii emine-
sciene, conştiinţa de sine opusă lumii”. Numai că,
deşi atât de tranşant separate, aceste două orientări
se pot foarte bine îmbina, într-un aliaj care este posi-
bil de detectat în orice analiză concretă a expresiei
poetice, precum şi în ceea ce însuşi D. Caracostea
numea „stilul de viaţă”, nedespărţit de „axa creaţi-
unii”.

!
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•Ion Ianoşi, Autori şi opere · Culturi occidentale, 2007
•Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, 2007
•Ştefan Borbély, O carte pe săptămână, 2007
•Crişu Dascălu, Poetikon, 2007
•Gheorghe Glodeanu, Poetica romanului interbelic, 2007
•Aura Christi, Exerciţii de destin, 2007
•Aura Christi, Religia viului, 2007
•Aura Christi, Zăpada mieilor, 2007
•Aura Christi, Trei mii de semne, 2007
•Irina Airinei, Sortiţi să vadă, 2007
•Inesa Ţiporkina, Un apstect fizic de invidiat, 2007
•A.A.Nalceagian, Enigma morţii, 2007
•M.Kedrova, Secretele Kleopatrei, 2007
•V.G.Krîsiko, Psihologia socială, 2007
•100 de mari genii, 2007
•Eugen Cojocaru, Şocul viitorului, 2007
•Eldar Hasanov, Infracţionalitatea în domeniul dorgurilor şi
lupta împotriva ei în Uniunea Europeană, 2007
•Nicolae Bud, Neliniştile unui parlamentar, 2007
•Rodica Marian, Dicţionarul Luceafărului eminescian, 2007
•100 de enigme ale lumii, 2006
•100 de proroci, 2006
•Rilke, Tvetaieva, Pasternak · Roman epistolar · 1926, trad.
de Janina Ianoşi, adaptarea notelor şi comentarii de Ion
Ianoşi, 2006  
•Eugen Cojocaru · Big Bangs Back, roman, 2006 
•Ovidiu Morar · Scriitori evrei din România, 2006
•Constantin Virgil Negoiţă · Ecouri şi dialoguri, 2006
•Ion Ianoşi, eu – şi el · Însemnări subiective despre Ceauşescu
•Nicolae Breban · Vinovaţi fără vină, 2006
•Mihai Cimpoi · Leopardi, 2006
•Bogdan Mihai Dascălu · Germanitatea şi literele române, 2006
•Aura Christi · Marile jocuri, 2006
•Irina Petraş · Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi, 2006
•Mihai Rădulescu · Manualul creştinului începător, 2006
•Marin Radu Mocanu · Scriitorii şi puterea, 2006
•Florentin Popescu · Dicţionar de literatură română,2006
•Petru Poantă · Cercul de la Sibiu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Jurnal, trad. B.M.Dascălu, 2006
•Rainer Maria Rilke · Elegii duineze, 2006
•Nicolae Breban · Puterea nevăzută, 2006
•Andrei Codrescu · Un bar din Brooklyn, 2006
• Nicolae Breban · Elegii parisiene, 2006
•Alina Beiu-Deşliu · Versuri pentru doamna regină, 2006
•Aura Christi · Banchetul de litere, 2006
•Problema evreiască · ed. alc. de Aura Christi, 2006
•Horia George Plugaru · Creştinism şi sinucidere, 2006
•Ion Necula · Ion Petrovici, 2006
•Marian Victor Buciu · Zece prozatori exemplari, 2006
• Daniela Petroşel · Retorica parodiei, 2006
•Ovidiu Pecican · Ce istorie scriem, 2006
•Gilbert Durand · Ştiinţa despre om şi tradiţia, trad. Janina Ianoşi,
2006
•Nadine de Rothschild · Codul bunelor maniere, 2006
•Anca Pedvis · Propilog, poeme, 2006
•Ivan Ognev · Universul magiei, 2005  
•Ivan Ognev · Psihologia succesului, 2005
•N. Baratova M. Ripinskaia, Cum să manipulezi bărbaţii, 2005
•Ivan Ognev · Securitatea psihologică, 2005
•Mihail Arţâbaşev · Sanin, Trad. de Dumitru Balan, 2005
•Gilles Deleuze · Nietzsche şi filosofia, Traducere de Bogdan Ghiu, 2005
•Cristian Tiberiu Popescu · Templierii. Istorie şi mistere, ed. II-a, 2005
• Nicolae Breban •Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, 2005
•Ion Ianoşi · Tolstoi · Romanul unei drame, 2005
•Mihai Cimpoi · Secolul Bacovia, 2005
•Ionel Necula · Căderea după Cioran, 2005
•Marin Radu Mocanu · Vremuri satanice, 2005
•Adrian-Paul Iliescu · Anatomia răului politic, 2005
•Aura Christi · Celălalt versant, 2005
•Aura Christi · Labirintul exilului, 2005
•Mircea A. Diaconu · Atelierele poeziei, 2005
•Florentin Popescu · Necunoscutul Macedonski, 2005
•M. V. Buciu · Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău, 2005

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