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3d eosebit de interesant [i de îndr\zne]
totodat\ mi s-a p\rut unghiul din
care doctorul Ion Vianu accept\

discu]ia, foarte deschis\ [i sincer\, cu Ioana
Scoru[ (psiholog, psihiatru [i romancier, care
i-a mai luat un interviu doctorului Vianu în 2007,
în vol. Paradoxurile psihanalizei în România.
Convorbiri cu [ase psihanali[ti) despre via]a,
familia [i preocup\rile sale, totul privit de pe
în\l]imea celor opt decenii traversate cu nenum\rate
probe, [i traversate cu fruntea sus. El are modestia
de a spune c\ n-a f\cut nici un fel de concesii
regimului din care s-a smuls prin exil, dar nu [tie
dac\ n-ar fi fost silit s\ le fac\ r\mânând în ]ar\,
lucru u[or de în]eles pentru c\ cei care [tiu sigur
c\ n-ar fi f\cut concesii nu mai pot vorbi: despre
mul]i nici nu se [tie unde sunt îngropa]i. Ca
scriitor nutrit mai ales din substan]a autobiografic\
[i în acela[i timp ca medic psihiatru, ca exilat
prin propria decizie [i în acela[i timp ca fiu al
profesorului Tudor Vianu, a c\rui personalitate
[i oper\ a l\sat o urm\ adânc\ în cultura româneasc\
din secolul trecut, aceste convorbiri aduc în
publicistica agitat\ a zilelor noastre un material
care va coagula desigur aten]ia cititorilor, inclusiv
a celor profesioni[ti, cum au f\cut, de altfel, toate
c\r]ile sale memorialistice. 

Pentru un psihiatru, adic\ pentru un
specialist obi[nuit s\ p\trund\ dincolo de aparen]e
[i de bariera de rezerve mentale, experien]a
exilului este de dou\ ori important\, pentru c\
presupune s\ tr\iasc\ dou\ vie]i, dou\ vie]i relativ
distincte, un lucru pe care pu]in\ lume [i l-ar
dori, dac\ ne gândim bine. Aceast\ situa]ie
este generatoare de compara]ii [i permite
celor puternici s\ încerce diverse noi începuturi,
dar lecturile în domeniu ne arat\ cât de frustrant\
[i de marcat\ de propriul parcurs este aceast\
dubl\ identitate. Indiferent de premise, când
pleac\, nimeni nu [tie cu adev\rat cum va tr\i
realitatea des]\r\rii, cu toate componentele ei,
cum vor fi momentele de îndoial\ [i chiar derut\
[i mai ales momentele de indecizie, pentru c\
„dincolo”, într-o lume liber\ [i lipsit\ de monolitismul
structural din „lag\rul socialist”, dificultatea nu
era de a avea o ocazie, ci de a alege ocazia care se
va dovedi bun\ cu timpul. Aceast\ component\
lipse[te aproape din cartea doctorului Vianu
pentru c\ el este, vrând-nevrând, într-o situa]ie
privilegiat\: fiul profesorului Vianu la Paris, este
primit cu bra]ele deschise de familia lui Eugen
Ionescu, de „Ierunci” [.a., dar prefer\ Elve]ia,
unde so]ia are familie cu statut normal [i nu de
emigrant. Exilat sau emigrant? Doctorul nici nu
atinge practic aceast\ problem\ pentru c\ statutul
s\u este determinat de op]iunile intelectuale [i
morale; el, precum marele memorialist care a
fost G.M.Cantacuzino (educat în Elve]ia, a
avut revela]ia românit\]ii sale venind în vacan]\)
a sim]it, pur [i simplu, c\ este român (român
100% [i evreu 50%, pentru c\ originea bunicului
patern, colonelul medic Alexandru Vianu, era
evreiasc\).

m -a surprins în primele pagini ale
c\r]ii m\rturisirea c\ de fiecare
dat\ când revine în ]ar\, Ion

Vianu vede pe [osea dovada c\ pe noi ne fascineaz\
[i c\ am adoptat modelul american – în afi[ajul
stradal de pild\, dar nu numai – [i nu pe cel
european. Concluzia cititorului, poate precipitat\,
este c\ nu l-am adoptat pe cel european pentru
c\ nici nu l-am avut [i cel american s-a impus
pentru c\ [i ei „au fugit” din Europa [i de modelul
european de atunci. De avut l-am avut, desigur,
în secolul al XIX-lea [i referirile la diversele familii
cu care este înrudit\ familia Vianu sunt elocvente;
de altfel, o spune el însu[i [i are desigur dreptate:
„România este o parte a Europei [i a progresat
prin Europa. De câte ori a f\cut un salt, a fost
în stil european”. În orice caz, românii care s-au
exilat în Statele Unite resimt aceast\ diferen]\
fa]\ de modelul european, acest stil viguros în
tot ce fac americanii, precum [i presiunea statului
asupra individului; unii dintre ei, m\ gândesc
de pild\ la Const. Eretescu care e [i romancier,
nu numai etnolog, resimt de-a dreptul opresiv
acest control al unor autorit\]i „oculte” care se
manifest\ în cele mai diferite feluri, de exemplu
în supravegherea lecturilor, adic\ a fi[elor de
la bibliotec\, [i l-au [i ilustrat în literatura lor.
Pân\ la urm\, a fost o [ans\ c\ doctorul Ion Vianu
n-a ajuns în America, fie [i în Hawaii unde spune
c\ se gândea s\ plece, probabil pentru c\ era
oarecum la antipozi.   

Ideea cu care a plecat, de a rupe orice
leg\tur\ cu ]ara (care era, între altele, efectul
[edin]elor de condamnare public\ de la Facultate

când a declarat c\ a cerut pa[aport; scena e descris\
în Exerci]iu de sinceritate, [i a fost înc\ relativ
suportabil\ fa]\ de altele), s-a evaporat repede
[i proasp\tul revenit la civiliza]ie [i-a descoperit
curând o voca]ie, nu politic\ precizeaz\ el, ci
cet\]eneasc\: începe s\ scrie mici eseuri [i articole
în care se simte c\ „ eram o voce a României”.
Aceast\ asumare treptat\ a unei voca]ii de
intermediar cultural este dublat\ curând de
obi[nuin]a scrisului, de practica unei îndeletniciri
pe care o anun]ase episodul din copil\rie când
încearc\ s\ scrie cu stiloul tat\lui, cum sugereaz\
psihanalitic Ioana Scoru[: „l-a]i deposedat pe
tata de însu[ire”. A[a se na[te un probabil scriitor
care î[i ignora disponibilit\]ile: „A ap\rut în via]a
mea obiceiul de a scrie zilnic, obicei pe care nu
l-am p\r\sit pân\ ast\zi”. Discu]ia este mai larg\

[i autorul o dezvolt\ cu pl\cere [i interes, evocând
atmosfera din casa „în care toat\ lumea st\tea
la birou [i scria. {i mama mea scria. Era profesoar\
de literatur\ francez\...”. În orice caz, indiferent
de atmosfera din cas\, scrisul nu se desparte
de psihiatrie, c\ci „Literatura este pentru mine
o prelungire a psihiatriei... Personajele mele
con]in proiec]ii ale eului meu”. Literatur\ în
cel mai propriu sens al cuvântului, adic\ roman,
mi se pare de pild\ puternicul Amor intellectualis,
care [i este subintitulat „romanul unei educa]ii”;
el este roman în principala sa parte nu numai
prin subtilit\]ile unor profile unde psihanaliza
are partea ei decisiv\, ci [i printr-o structurare
elastic\, dar coerent\ a episoadelor unui
traseu ini]iatic, unde intervine „ceva demiurgic”,
care nu se poate mima.

v orbind despre europeismul României
[i în general despre ]ara sa natal\,
aflat\ în concuren]\ cu aceea de

adop]ie, doctorul Vianu o nume[te „o lume
binecuvântat\, Gr\dina Maicii Domnului” de
care ar trebui s\ avem grij\. Este imaginea abstract\
a ]\rii [i aceea care se reflect\ în personaje [i
institu]ii care vin din trecut pentru c\, a[a cum
m\rturise[te la un moment dat, „modul în care
a evoluat România în ultimul timp m-a dezam\git...”
[i mai departe: „când e[ti în România, percepi
]ara cu totul altfel... nu e ceva pl\cut, este ceva
dureros [i dezam\gitor”. Între iubire, sau mai

bine zis sentimentul profundei apartenen]e
(„România este destinul meu”) [i aprecierea
clinic\, cu acea r\ceal\ [i precizie a anatomo-
patologului, nu poate exista confuzie [i scriitorul
eseurilor cet\]ene[ti simte c\ e de datoria
lui s\ comunice rezultatul analizei. Nu e
nou, l-au intuit [i comentatorii politici,
dar venit din partea unei autor de suprafa]a
[i cu abilit\]ile doctorului Vianu, este
zguduitor: „România va fi, este deja
depopulat\... aceast\ popula]ie lips\ va fi
înlocuit\ de alt\ popula]ie. Societatea  va
disp\rea... va fi alta, populat\ cu sirieni,
cu oameni din Asia central\...”. Sun\ ca o
condamnare, dar ea nu este f\r\ apel
pentru c\, a[a cum spunea Carp dup\
Primul R\zboi Mondial, România are
noroc: „Dar exist\ popoare cu noroc... s-
ar putea s\ existe [i o redresare...” 

Dar casa, spre deosebire de ]ar\,
care implic\ un alt sistem de rela]ii,
casa este „casa uterin\”, casa în care, cum
spunea bunicul pe care îl citeaz\, este ideal
„s\ te na[ti [i  s\ mori” ca simbol [i
mijloc foarte concret în acela[i timp de a te împlini
în spa]iul natural. Ca [i casa, natura a fost
întotdeauna un refugiu [i mi[carea, aerul pur al
p\durii sau al muntelui („aveam un cult al mun]ilor”,
spune [i în Amor intellectualis), i s-au p\rut
întotdeauna un corectiv, o [ans\, un mediu
stimulativ: ca [i prietenia. De[i pare un singuratic
la prima vedere, autorul a avut mul]i prieteni
buni, [i calitatea oamenilor se reflect\ în calitatea
rela]iilor. Ea se impune prin „lipsa unui interes
imediat”, c\ci prietenia pur\, „dac\ exist\”, este
un act absolut gratuit; asta explic\ [i de ce prietenia
presupune discre]ie, lipsa ostenta]iei, deci a-i
spune neap\rat prietenului adev\rul, sau ceea
ce consideri tu adev\rul, este „ceva provocator,
exhibi]ionist, agresiv”.

Ca [i detaliile vie]ii schizoide pe care e
obligat s\ o duc\ înainte de plecare, aceste lucruri
ajung la discu]ia despre libertate sau despre bine
[i r\u [i, inevitabil, la compara]ia dintre ]ara care
l-a adoptat [i pe care o admir\ [i ]ara unde s-a
n\scut [i unde, mi se pare, continu\ s\ tr\iasc\.
Cum este deci via]a în Elve]ia? {i r\spunsul
este cel a[teptat doar în prima lui parte:
„...suntem mult mai liberi decât eram. Dar
aceast\ libertate are un pre] foarte mare, iar
pre]ul se resimte [i într-o anumit\ uscare
a rela]iilor umane”. Este adev\rat apoi c\
via]a curent\, rela]ia cu autorit\]ile, îndeplinitul
unei obliga]ii [.a. sunt facile [i lipsite de agresivitatea
cu care noi aproape ne-am obi[nuit (mersul la
ghi[eu pentru orice informa]ie: „dar de ce exist\
telefon?”) [i c\ elve]ienii, care au un nivel
foarte ridicat de civism, [i-au f\cut institu]ii
publice prietenoase, dar când partenerul de
discu]ie supraliciteaz\ (nici nu [tiu dac\ f\r\
inten]ie, c\ci [i Ioana Scoru[ este psihiatru) [i
trage concluzia c\ „nici nu po]i s\ nu te sim]i
bine în Elve]ia”, doctorul Vianu r\spunde: „ca
psihiatru nu pot spune asta, exist\ un maleficiu
subtil al binelui. Nic\ieri nu exist\ atâ]ia bolnavi
psihici [i atâ]ia psihiatri ca la Geneva”. S-ar putea
îns\, m\ gândesc, s\ existe în alte p\r]i mul]i
bolnavi psihic care se ignor\, fa]\ de elve]ieni
care par a fi foarte aten]i la problemele de s\n\tate,
igien\ [i existen]\ în societate. În definitiv, ca
s\ citez înc\ o dat\ titlul fascinantului spectacol
al supunerii psihanalistului la psihanaliz\, „A
tr\i [i a-]i asuma contradic]ia, asta e nevroza”,
dar nici asta nu este o nenorocire, de[i suntem
to]i f\cu]i din contradic]ii, pentru c\ „nevroza
este ceea ce e mai bun în om” .

c artea pe care am încercat s\ o prezint
era desigur sub tipar când doctorul
Vianu a acordat un interviu revistei

noastre, în februarie, în seria deja consacrat\
sub semn\tura colegului Cristian P\tr\[coniu.
Ca [i „amintirile în dialog” cu neuitatul s\u prieten,
„geam\nul” Matei C\linescu, sau celelalte c\r]i
memorialistice la care m-am referit, [i acest
interviu l\rge[te imaginea omului [i scriitorului
Ion Vianu, [i mai ales aduce unele preciz\ri:
da, spune eseistul, exist\ o literatur\ a r\ului, o
literatur\ „care colporteaz\ ura [i resentimentele”,
malefic\, dar marea literatur\ este întotdeauna
eliberatoare, [i pentru scriitor, [i pentru
cititor: „Contactul cu lumea transcendent\ te
face extatic. Dar [i cel cu lumea real\. De ce nu
ne-ar face la fel [i contactul cu lumea actual\, cea
în care tr\im [i pe care o sim]im, care ne este
dat\ o singur\ dat\? Ce minune mai mare decât
simpla existen]\? Eminescu o spune clar în
Rug\ciunea unui dac”. 
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s intagma aceasta a fost decenii la
rând cal de b\taie pentru propagandi[tii
partidului comunist. Voiau astfel s\

arunce cea mai biciuitoare anatem\ asupra lumii
capitaliste, explicându-le oamenilor muncii de
aici, din ]ar\, c\ dincolo cet\]enii nu mai au statut
de fiin]e umane, ci s-au transformat în simpli
consumatori, muncesc, sunt pl\ti]i, cheltuiesc
banii, iar apoi o iau de la cap\t. Deci ce sunt ei?
Simpli consumatori. Nu au idealuri, nu gândesc
mai departe de orizontul de a doua zi, în asemenea
condi]ii politicienii versa]i [i corup]i îi manipuleaz\
a[a cum vor. Ironia sau viclenia istoriei a f\cut
ca [i noi, pân\ mai ieri îndoctrina]i, s\ c\dem în
aceea[i situa]ie. S\ facem parte din aceea[i societate
de consum [i, evident, s\ nu mai avem nas s-o
critic\m. Cine face
aceasta nu e luat în
seam\ de nimeni.

{i cu mai bine
de o jum\tate de veac
în urm\ erau critici
vehemen]i, apar]inând
bun\oar\ „[colii de
la Frankfurt”, ideologi
publici[ti de teapa lui
Herbert Marcuse, care
luau în t\rbac\ „omul
unidimensional”...
Mai unidimensio-
nalizat decât românul
acestor zile nu exist\,
ha, ha... Dar fiindc\
problema, cum ar veni
spus, a poposit în
ograda noastr\,
suntem mai aten]i la
fenomen [i, cu orice
risc, ne punem ni[te
întreb\ri absolut
necesare. De acord,
consum\m, arunc\m
la gunoi resturile

de la mas\, ne
umfl\m burta,

ne desc\rc\m
[i o lu\m de la
cap\t,  dar,
pentru numele

lui Dumnezeu,
care este dede-

subtul acestei. . .
opera]ii? Dup\ p\rerea
mea, consumul vrea
s\ acopere un vid
ucig\tor.  Cre[te
consumul pe m\sur\
ce vidul care domin\
societatea se adânce[te.
Evident, chestiunea
nu e con[tientizat\.
Nici un Fritz [i nici
un Popescu nu pricep
de ce dau iama prin
supermarket-uri [i
nu se mai satur\. Apar
psihologi perver[i care ne spun c\ „shopping”-
ul e terapie [i deci omul se echilibreaz\ mental
tocmai dac\ va cump\ra în ne[tire. Este, fire[te,
o explica]ie, dar de ce s-a ajuns aici? Care este
CAUZA adev\rat\? Cauza e una singur\:VIDUL.
Oamenii, dac\ ar gândi pu]in, nu ar fi atât de
preocupa]i de mecanismul intestinal. Nu e vorba
de gânduri [i de preocup\ri inspirate de r\spunderile
de la locul de munc\, ci de acele gânduri GRATUITE,
gra]ie c\rora omul poate avea surpriza s\ descopere
c\ nu e un simplu mamifer. Surpriza e, desigur,
mare, iar un sinonim al ei e {OCUL. Dar oamenilor,
pe de alt\ parte, le e fric\ de [oc.

Nu întâmpl\tor, în lumea occidental\ sau
mai degrab\ în aceea a necontenitei occidentaliz\ri,
discu]iile despre moarte sunt tot mai ocolite. OK,
vorbim despre moarte, dar ca profesori de filosofie
sau de teologie, ca profesioni[ti numi]i la o catedr\
care doar pentru a[a ceva sunt pl\ti]i,  ca
pastori blânzi [i nu... „savonaroli[ti”, dar atât...
S\ vorbe[ti despre moarte întrucât chiar te
intereseaz\ [i, Doamne sfinte, chiar ai vrea s\
[tii ce va fi dincolo, reprezint\ un subiect tabu.
Dar poate exagerez, sar peste cal... Oricum, sunt
convins c\ dac\ am ajuns victimele consumului,
aceasta se datoreaz\ vidului din sufletul [i din
mintea noastr\. Suveranii pontifi, de la Ioan Paul
al doilea bun\oar\, trecând prin Ratzinger [i

acum Francisc, au pus [i ei degetul pe ran\, dar
cu acea delicate]e pe care înalta lor func]ie le-o
cerea. Nu au for]at fiindc\ pesemne [i-ar fi pus
lumea în cap. Adic\ îi ar\]i omului de ce sufer\,
dar f\ asta cu pruden]\, altfel bolnavilor le sare
]and\ra. Demascarea vidului este de aceea o
opera]ie extrem de dificil\. Aceasta [i din motivul
c\ lecuirea nu are loc de azi pe mâine.

Probabil c\ ne afl\m acum la o r\spântie.
În fa]a noastr\ sunt dou\ drumuri. Fie ne adâncim
în aceast\ pseudoterapie a consumului, fie alegem
ie[irea din impas [i atunci singura miz\ pe
care o mai avem este aceea a luptei cu vidul...

Omul s-a luptat cu balauri, cu c\pc\uni,
s-a b\tut cu entit\]i care de care mai înfrico[\toare

[i mai ilizibil\. Nici
nu a mai [tiut cu cine
se bate. Cu ni[te stafii,
cu ni[te fantome, cu
ni[te cuvinte absconse?
Dar s-a b\tut.
Civiliza]ia [i cultura
noastr\ sunt rodul
unei neîncetate
confrunt\ri cu cei
care au vrut s\ nege
identitatea uman\.
Dac\ a venit chiar
îngerul s\ ne ia la
trânt\, aceasta a f\cut-
o pentru ca dimen-
siunii umane s\ i-o
al\ture pe aceea du-
hovniceasc\. Nu a
mai fost lupt\ între
du[mani, ci o form\
de-a ne recunoa[te
vasalitatea fa]\ de ce
ne era superior. Toc-
mai de aceea acum
ne afl\m în fa]a unei
înfrunt\ri de o
maxim\ subtilitate.
Ne vom lupta exact
cu ceea ce ne ofer\
pl\cere, incredibil.
Oare cum s\-i explici
omului c\ savoarea
de care are nevoie
reprezint\ un virus
care roade în modul
cel mai silen]ios cu
putin]\ pentru ca
h\ul odat\ deconspi-
rat s\ înghit\ hulpav
toat\ fiin]a pân\ în
acel moment r\sf\-
]at\? Cum? Nu are
rost s\ vii cu cuvinte
mari,  cu numele
Domnului pe buze,
nu, de altceva e ne-
voie. Este nevoie
de o experien]\ per-
sonal\ dur\.

e u nu am fost niciodat\ în via]a mea
consumator [i acum depind de
consum în propor]ie de peste 90

la sut\. M\ bucur când am bani în buzunar [i-i
cheltuiesc pe mâncare, pe b\utur\ [i pe ]ig\ri.
Când am traista plin\, tr\iesc plenitudinea
sufleteasc\ a unui pelerin la Ierusalim. De
unde pân\ unde o asemenea perversiune? Evident,
tot vidul e de vin\. Iar vidul izvor\[te tocmai din
dezacordul dintre ce ai dorit [i ce ai primit.
Este a[adar o nostalgie otr\vit\ peste care, ca un
tiran neînduplecat, s-a întronat resemnarea.
Cred de aceea c\ ne vindec\m doar dac\ vom
încerca tot timpul s\ definim vidul. Ce e? Necredin]\,
pasivitate, lehamite, dezinteres? O fi numele cel
mai codificat al e[ecului? Dac\ de exemplu
consumatorii no[tri ilu[tri ar reu[i într-un moment
de inspira]ie s\ dezbrace din priviri MALL-
urile pe unde cutreier\ [i ar vedea în spate schel\ria
de fier beton turnat\ înc\ de pe vremea lui
Ceau[escu, ar r\mâne cu gura c\scat\ [i ar în]elege
pe ce pardosea minat\ circul\. Asta e baza, scheletul,
[i nu spuma de la suprafa]\... În saco[ele voastre,
iubi]i concet\]eni, e numai vid... Cadavre în vid,
volumul de versuri al lui Anatol Baconsky, ehe,
de când oare?

 Dan Stanca

societatea
de consum

actu
alit

atea
7.08.1890 –– a murit N. T. Or\[anu (n. 1833)
7.08.1907 –– s-a n\scut Ion Zamfirescu (m. 2001)
7.08.1922 –– s-a n\scut Aurel Mihale (m. 2007)
7.08.1931 –– s-a n\scut Emilia C\ld\raru (m. 1988)
7.08.1937 –– s-a n\scut Kántor Lajos (m. 2017) 
7.08.1948 –– ss-aa nn\scut HHelliana IIanculescu
7.08.1953 –– ss-aa nn\scut VVasile GGogea
7.08.1974 –– s-a n\scut Valentin Mic
7.08. 11998 –– aa mmurit GGeorge DDamian ((n. 11927)
7.08. 22002 –– a murit Petru Vintil\ (n. 1922)
7.08. 22013 –– aa mmurit PPetru UUrsache ((n. 11931)
7.08. 22016 –– a murit Ion Murgeanu (n. 1940)

8.08.1892 –– s-a n\scut Mihail Sevastos (m. 1967)
8.08.1902 –– s-a n\scut Sa[a Pan\ (m. 1981)
8.08.1912 –– s-a n\scut Liviu Bratoloveanu 

(m. 1983)
8.08.1921 –– s-a n\scut Emil Iv\nescu (m. 1943)
8.08.1926 –– s-a n\scut Horia Stancu (m. 1983)
8.08.1936 –– s-a n\scut Bianca Balot\ (m. 2005)
8.08.1936 –– s-a n\scut Maria Petra 
8.08.1939 –– s-a n\scut  Ana Ruse
8.08.1943 –– aa mmurit HHaig AActerian ((n. 11904)
8.08.1950 –– s-a n\scut George Theodor Popescu
8.08.1957 –– s-a n\scut Tompa Gábor
8.08.1969 –– s-a n\scut Daniel Grosu
8.08. 22001 –– a murit George Munteanu (n. 1924)

9.08.1934 –– s-a n\scut Romulus Cojocaru 
(m. 2007)

9.08.1937 –– s-a n\scut Florin Mih\ilescu
9.08.1942 –– s-a n\scut Gabriel Ple[ea
9.08.1946 –– s-a n\scut Nicolae Gâlmeanu
9.08.1947 –– s-a n\scut Marcel Constantin 

Runcanu (m. 1987)
9.08.1977 –– a murit Ion Marin Iovescu (n. 1912)
9.08.1991 –– a murit Cella Delavrancea (n. 1887)
9.08.1997 –– a murit Eugen Todoran (n. 1918)
9.08. 22011 –– a murit Constantin Stan (n. 1951)

10.08.1884 –– s-a n\scut Panait Istrati (m. 1935)
10.08.1921 –– s-a n\scut Ion Negoi]escu (m.1993)
10.08.1927 –– s-a n\scut Barbu Cioculescu
10.08.1937 –– s-a n\scut Dan Lauren]iu (m. 1998)
10.08.1938 –– ss-aa nn\scut LLeon VVolovici ((m. 22011)
10.08.1942 –– s-a n\scut Nicolae Prelipceanu
10.08.1943 –– ss-aa nn\scut IIvo MMuncian 
10.08.1962 –– s-a n\scut Horia Gârbea 
10.08.1968 –– aa mmurit EEugen SSchileru ((n. 11916)
10.08.1969 –– s-a n\scut Ioana Dr\gan
10.08.1980 –– a murit I. Peltz (n. 1899)
10.08.1984 –– a murit Virgil Mazilescu (n. 1942)
10.08.2003 –– aa mmurit CConstantin GGaleriu ((n. 11918)
10.08.2008 –– aa mmurit TTudor }}opa ((n. 11928)
10.08.2014 –– a murit Victor Sterom (n. 1937)
11.08.1900 –– s-a n\scut {tefan Lupa[cu (m. 1988)
11.08.1929 –– s-a n\scut Modest Morariu (m. 1988)
11.08.1930 –– s-a n\scut Teodor Mazilu (m. 1980)
11.08.1951 –– s-a n\scut Vasile Mih\escu 
11.08.1961 –– a murit Ion Barbu (n. 1895)
11.08.1966 –– s-a n\scut Ovidiu Morar

12.08.1816 –– s-a n\scut Ion Ghica (m. 1897)
12.08.1930 –– s-a n\scut Veronica Bîrl\deanu
12.08.1939 –– s-a n\scut Nicolae Busuioc
12.08.1946 –– s-a n\scut Jancsó Miklós   
12.08.1946 –– s-a n\scut Tatiana Flondor Arie[anu
12.08.1947 –– s-a n\scut Gabriel Pârvan
12.08.1947 –– s-a n\scut Ion Dinvale
12.08.1963 –– ss-aa nn\scut  TTatiana  DDragomir
12.08.1965 –– a murit Constantin Kiri]escu 

(n. 1876)
12.08.1966 –– s-a n\scut Ovidiu Simion
12.08.2011 –– a murit Radu Bogdan (n. 1920)
12.08.2017 –– a murit Olimpiu Vladimirov 

(n. 1942)

13.08.1864 –– s-a n\scut Spiridon Popescu 
(m.1933) 

13.08.1917 –– s-a n\scut Ovidiu Bârlea (m.1990)
13.08.1917 –– a murit Alexie Mateevici (n.1888)
13.08.1927 –– s-a n\scut Silvia Andreescu
13.08.1928 –– ss-aa nn\scut DDávid GGyula   
13.08.1928 –– ss-aa nn\scut IIon LL\ncr\njan ((m.1991) 
13.08.1936 –– s-a n\scut Alexandru Mihalcea
13.08.1937 –– a murit Alexandru Sahia (n. 1908)
13.08.1940 –– ss-a n\scut Anger Horst Schuller
13.08.1943 –– ss-aa nn\scut FFlorin MMuscalu ((m. 22001) 
13.08.1949 –– s-a n\scut Ion Muscalu
13.08.1951 –– s-a n\scut Ion Cepoi   
13.08.1956 –– a murit Victor Papilian (n. 1888)
13.08.1957 –– s-a n\scut Adina Kenere[

 calendar

Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea
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România literar\  num

\rul 35-36 / 3 august  2018
a utorul c\r]ii Împotriva uit\rii, Alexa

Visarion,  a absolvit Institutul de
Art\ Teatral\  [i Cinematografic\

„I.L. Caragiale” în anul (1971) când „faimoasele
teze din iulie”, dup\ o perioad\ de relativ\ relaxare,
anun]\ restric]ii draconice, cu consecin]e nefaste
pentru creatorii de art\. Liviu Ciulei, Lucian
Pintilie,  Radu Penciulescu, Vlad Mugur,
David Esrig, Horea Popescu, Valeriu Moisescu,
Gheorghe Harag sau Lucian Giurchescu, to]i
aceia care sunt tenta]i s\ dea  bobârnace serioase
dogmatismului realist-socialist, se trezesc iar\[i
fa]\ în fa]\ cu diabolica „vigilen]\”a comisiilor
de vizionare. O soart\ asem\n\toare împ\rt\[esc
[i tinerii regizori pentru care mul]i dintre cei
aminti]i deveniser\ veritabile modele. Intrarea
lor „în scen\” se produce în 1968, odat\ cu promo]ia
de absolven]i ce-i are cap de serie pe Aureliu
Manea [i Andrei {erban, atunci când modelele
înseamn\ enorm. Rând pe rând celor  doi li se
adaug\, într-o cronologie aproximativ\, C\t\lina
Buzoianu,  Purc\rete, Tocilescu, Dan Micu, Iulian
Vi[a, Mircea Marin, Corni[teanu, Ieremia,
Colpacci, M\niu]iu, Tompa, Dabija, Galgo]iu,
Darie, Frunz\ [.a.m.d. Între ei, decis s\ urmeze
calea deschis\ de predecesori, Alexa Visarion
atrage aten]ia înc\ de la debutul cu Cartofi pr\ji]i
cu orice de Arnold Wesker. Refuzând categoric
cantonarea în tiparele a ceea ce Brook aprecia
c\ este „teatrul mortal”, spectacolele sale dobândesc,
de la o premier\ la alta,  o identitate vizibil\.
Elementele ce le definesc codific\ însemne
personale nu doar la nivelul viziunii [i scriiturii,
ci [i la acela al lecturii [i interpret\rii. Forma [i
mesajul  în poetica sa teatral\ sunt expresia unor
explor\ri în zone de natur\ s\ re-a[eze textul
într-o alt\ logic\ decât cea propus\ de dramaturg.
Din aceast\ perspectiv\, Împotriva uit\rii are [i
o valoare de profesiune de credin]\, întrucât e
legat\ de o practic\ regizoral\  cu un program
estetic responsabil asumat. Un exemplu asupra
c\ruia se cere meditat este statutul rezervat
actorului. Direc]ionat spre simplitate [i emo]ie,
acesta e un depozitar exclusiv al teatralit\]ii,
performând prin tr\iri de o sinceritate brutal\,
la limita exacerb\rii, epurate de orice tentativ\
de exteriorizare. Dac\ mul]i colegi de genera]ie
supraliciteaz\ imaginarul [i inventeaz\ situa]ii
[i rela]ii cu scopul clar de a înl\tura eventualele
dificult\]i cu care se confrunt\ interpretul,
încercând s\-i stimuleze presta]ia prin solu]ii
auxiliare, Alexa Visarion îl trateaz\ tiranic, cu
cruzime, împingând-l în pr\pastie f\r\ s\-i
arunce nicio sfoar\ de care s\ se prind\ [i s\ ias\
la suprafa]\. Dimpotriv\, îi rezerv\ [ansa s\ se
descurce singur, obligându-l s\-[i descopere
energii necunoscute, uneori de domeniul
paroxismului, care s\-l duc\ c\tre esen]a personajului. 

a dept declarat al teatrului politic,
regizorul î[i gânde[te [i elaboreaz\
spectacolele obsedat nu numai  de

cum spune, ci [i de ceea ce spune.  Nu e cazul
acum s\ intru în am\nunte. O precizare, totu[i,
e necesar\. În epoc\ existau dou\ accep]iuni
radical diferite prin care era privit [i în]eles
teatrul politic. Pe de o parte, oficialit\]ile promoveaz\
[i încurajeaz\ teatrul propagandistic, cu piese
scrise la comand\,  bântuite de subiecte contraf\cute
[i „eroi pozitivi”, dar [i cu regii facile, indiferent
c\ se exerseaz\ pe o dramaturgie clasic\ sau
contemporan\.  Pe de alta, adev\ratul teatru
politic, atât estetic, cât [i ca mesaj, ignor\ creativ
[i etic „indica]iile”, b\gând groaz\ în cenzori
la fel ca romanele obsedantului deceniu. Din
acest punct de vedere spectacolele lui Alexa
Visarion (O pas\re dintr-o alt\ zi, Procurorul,
Unchiul Vanea, Woyzeck, Echipa de zgomote)
constituie totdeauna semnale de alarm\, sunt
continuu cu sabia lui Damocles deasupra capului,
fiind expuse unor interven]ii aberante. În paralel,
regizorul experimenteaz\, totodat\, modalit\]i
de o [ocant\ diversitate, unele care ast\zi ni se
ofer\ ca nout\]i. De pild\, N\pasta, dac\ e s\ o
privesc retrospectiv, a fost, în urm\ cu aproape
cinci decenii, o reprezenta]ie  exemplar\ de teatru
minimalist. Nu denotând îns\ o s\r\cie de idei,
de fantezie [i mijloace, cum se întâmpl\ curent,
ci dintr-o esen]ializare [i tensionare extrem\ a
actului teatral, în care actorii ([i ce actori: Dorina
Laz\r, Florin Zamfirescu, Corneliu Dumitra[,
Gelu Ni]u!)  devin veritabile nuclee de energie
primar\, men]inându-se la un grad de concentrare

sinonim cu transa.
Alexa Visarion simte în Împotriva uit\rii

o  nevoie imperioas\ de eliberare a memoriei de
ceea ce a asimilat de-a lungul a jum\tate de secol.
În principal dou\ sunt sursele care îl determin\
s\ se dest\inuie în scris. Prima are la baz\ pro-
pria-i experien]\ teatral\ [i cinematografic\,
acumulat\ gra]ie profesiei de regizor, care-i
faciliteaz\ numeroase contacte cu  personalit\]i
de vârf din domeniu.  M\ gândesc la profesorii
avu]i în studen]ie, la colegii din facultate, dar [i
la aceia cu care a lucrat în spectacole [i filme,
depunând împreun\ eforturi exasperante pentru
a se sustrage  concesiilor conjuncturale.
Evoc\, [i nu f\r\ emo]ie [i patos, regizori (Ciulei,
Manea, Pintilie, Pen-
ciulescu, M\niu]iu,
Tompa etc.),  actori
(George Constantin,
Marin Moraru, Liliana
Tomescu, Victor Re-
bengiuc, {tefan Iordache,
Olga Tudorache), sce-
nografi (Vitorio Holtier,
Viorica Petrovici) [i
chiar critici (Valentin
Silvestru, George Banu).
Poate dintr-un  atare
motiv vor fi destui tenta]i
s\ vad\ în Împotriva
uit\rii o carte cu un real
substrat memorialistic.
A[a o fi. O asemenea
etichet\ îns\ nu se
justific\ decât par]ial.
C\ci apetitul devorator
al autorului pentru
lectur\ [i informa]ie,
obiectul celei de a doua
surse, apare [i el ca o component\ la fel de relevant\.
Aria referen]ial\, enciclopedic\ de-a dreptul, are
o ampl\ bibliografie în spate, se extinde de la
anticii greci [i Tratatele despre Teatrul No ale lui
Zeami la scriitori [i filosofi ilu[tri precum Shake-
speare, Cehov, Caragiale, Eugen Ionescu, O’Neill,
Tolstoi, Dostoievski, Nietzsche, Pascal, Hegel,
Eminescu, Heidegger, Blaga, Cioran, Eliade etc.
Numele ce figureaz\ în carte, unele apar]inând
unor savan]i, cum ar fi fizicianul Richard Feynman,
de pe alte „meleaguri” decât cele umaniste, dac\
ar fi s\ se  adune laolalt\, multe prezente [i cu
citate copioase, ar dep\[i cel pu]in înc\ o dat\
spa]iul comentariului de fa]\.  

a mbele surse semnalate nu sunt
livrate secven]ial, ci fuzioneaz\, fac
corp comun, asigur\ materia unui

discurs unitar. În compara]ie cu cele  cinci apari]ii
editoriale anterioare ale sale, Spectacolul ascuns,
Cortina de cuvinte, Goana pe nisip, De la Ziditorul
la Zidirea [i ANA-sens [i imagine, în care, de
regul\, arta spectacolului e analizat\ din multiple
unghiuri, în Împotriva uit\rii Visarion realizeaz\,
[i prin con]inut [i prin stil, o scriere dominant

confesiv\, nu u[or de încadrat într-un anume
gen. Redutabil eseist, constant  în c\utare de
semnifica]ii existen]iale [i literare inedite, de
limbaje [i teme teatrale, el e [i un  portretist [i
povestitor de har, care  converte[te anecdoticul
cotidian din via]a protagoni[tilor, picant în sine,
în fic]iune. În ceea ce scrie, ca [i în spectacole,
cota de implicare afectiv\ [i intelectual\ e ridicat\,
autorul exprim\ [i se autoexprim\ dinl\untrul
unui univers fabulos, reu[ind, dac\ e s\ apelez
la o sintagm\ a lui Cioran, o suit\ ampl\ de
„exerci]ii de admira]ie” cu destina]ie dubl\:
arti[ti [i idei. Cite[te textul dramatic cu  inteligen]\,
f\r\ inhibi]ii, obsedat de sensurile lui ascunse.
Analizele atest\ un spirit critic permanent în

alert\, scormonitor,
ar\tându-l capabil
s\ formuleze
judec\]i de valoare
pertinente, temeinic
a r g u m e n t a t e .
Alterneaz\ cu dezin-
voltur\, lecturând [i
montând piese de
Shakespeare, Cehov,
Caragiale sau O’Neill,
disocieri teoretice cu
detalii de istoric teatral
versat. Personal i-am
v\zut, cu vreo trei-patru
excep]ii, toate specta-
colele realizate în ]ar\,
dar [i unul cu O noapte
furtunoas\ la Moscova,
fiind atât un comentator
fidel al lor, cât [i un
complice. Cred c\ [i în
scris [i în regie, în cazul
s\u, sensibilitatea [i

luciditatea critic\ conlucreaz\ pe acela[i fond
de afinit\]i, cu acela[i fanatism [i impuls creator. 

` mpotriva uit\rii e o carte-spectacol,
tr\it\ la maxim\ intensitate, care se
cite[te dintr-o suflare, tot a[a cum

probabil c\ a [i fost scris\, un monolog ame]itor
plin deopotriv\ de respect [i dragoste pentru
înainta[i [i contemporani. Exist\ în aceast\
rostire patetic\ tensiune, spontaneitate, un
tumult de sinceritate ce fream\t\ în fiecare
pagin\, o not\ de oralitate care îi asigur\ farmec.
De aceea unele neglijen]e de scriitur\ [i de
corectur\ tipografic\ sunt inerente, a[ zice c\
trec neobservate. Între c\r]ile-confesiune semnate
de Manea, Pintilie [i Andrei {erban ori de Brook,
Grotovski [i Barba, dac\ e s\ ]intim mai departe,
volumul regizorului [i profesorului Alexa Visarion
î[i g\se[te un loc  onorabil. Este nu numai o
pledoarie  împotriva uit\rii, de[i nici atât nu
ar fi pu]in, fiindc\ ap\r\ de uitarearti[ti  memorabili
[i idei la fel de memorabile, ci [i un prilej de
reflec]ie pentru cei ce aspir\ la o carier\ teatral\.
Desigur, cu condi]ia de a o citi.

 Ion Cocora

comentarii critice

o carte spectacol

` mpotriva
uit\rii e o
carte-
spectacol,
tr\it\ la

maxim\ intensitate,
care se cite[te
dintr-o suflare, tot
a[a cum probabil c\
a [i fost scris\.

Alexa Visarion, 
Împotriva uit\rii,
Editura „Ideea
European\”,
Bucure[ti, 2017,
310 pag.



l iteratura dialectal\ este de mult privit\, la
noi, ca o curiozitate amuzant\, înc\ de pe
când G. C\linescu a men]ionat-o (cam cu

jum\tate de gur\) în Istoria...
sa, acolo unde dedic\ fix 10
rânduri fenomenului, citân-
du-i pe Victor Vlad Delamarina
[i pe Dr. G. Gârda. Nici în
Fran]a, de altminteri, feno-
menul literaturii occitane nu
este receptat altfel decât cu
condescenden]\: numai noi,
la Gurile Dun\rii, avizi de
recunoa[tere, cum suntem,
am luat în serios premiul
pe care felibrii lui Mistral i 
l-au decernat lui Alecsandri...
Dar o masiv\ antologie vine
s\ ne conving\ cel pu]in de
seriozitatea fenomenului,
dac\ nu cumva [i de necesitatea
unei discu]ii mai aplicate
despre regional [i na]ional
în literatura noastr\. Îngrijit\
de Ioan Viorel Boldureanu,
Simion D\nil\ [i Cornel
Ungureanu [i ajuns\ la edi]ia
a II-a, Antologia literaturii
dialectale b\n\]ene acoper\

toate genurile fic]iunii [i peste 120 de ani de
literatur\.

La drept vorbind, în cazul culturii române,
sintagma de literatur\ dialectal\, a[a cum este
ea utilizat\ în mod curent, este inexact\. {i
aceasta, deoarece pe teritoriul României – acolo
unde se vorbe[te româna literar\, care are ca
baz\ dialectul daco-român – nu exist\ dialecte,
ci graiuri. Vorbitorii dialectului aromân, destul
de numero[i, azi, sunt rezultatul unor valuri de
migra]ie din Balcani, începute în 1864, [i, de[i
unii dintre ei (de la Nicolae Batzaria la Toma
Caragiu) au scris [i în dialect, s-au integrat pe
deplin limbii literare. Mai mult decât atât, scrisul

lor în dialect, menit a le reliefa identitatea [i
a între]ine con[tiin]a românit\]ii macedonene,
nu a inten]ionat s\ creeze o literatur\ distinct\
de cea român\, ci doar s\ serveasc\ men]inerii
[i conserv\rii dialectului însu[i.

Ceea ce se cheam\ la noi, în general,
literatur\ dialectal\ denume[te, îns\, altceva.

{i anume, literatura naiv\ scris\ în grai popular,
cu certe tr\s\turi regionale. Fenomenul e de
înregistrat în toat\ ]ara, dar a c\p\tat o
anume consisten]\, în forme culte, mai ales în
Banat [i, pe alocuri, în Ardeal. De ce acolo, nu
e greu de dedus: aflate în afara frontierelor
statului nostru, exact în perioada norm\rii limbii
literare [i a constituirii literaturii române moderne,
cele dou\ provincii au c\utat un timp s\ ajung\
la expresia literar\ pe c\i proprii. Mai relaxate
[i cu umor în Banat, cu mai mult\ încrâncenare
latinist\ în Ardeal, aceste încerc\ri au fost repede
prinse din urm\ de valul alinierii la norma literar\
impus\ de literatura „Junimii”, dobândind
statutul de literatur\ naiv-ludic\.

c u atât mai mult, cu cât, cum spuneam,
la noi nu exist\ dialecte, ci doar
graiuri. Adic\ variet\]i idiomatice

localizabile [i identificabile lingvistic, dar care
nu sunt ininteligibile pentru vorbitorii altor
graiuri, din alte regiuni. Spre deosebire de ceea
ce se întâmpl\ în Germania sau Italia, unde
varietatea dialectal\ face imposibil\ în]elegerea
altfel decât prin intermediul limbii literare, la
noi, vorbitorul b\n\]ean, s\ zicem, nu are nici
o problem\ în a se face în]eles în graiul s\u de
vorbitorul bucovinean. În afara unor particularit\]i
de pronun]ie [i a unor lexeme regionale (inteligibile
[i ele din context, îns\), graiurile au pu]ine
diferen]e, iar acestea nu împiedic\ nicidecum
în]elegerea cu vorbitorii altor graiuri. Cultivarea
unei mari literaturi cu specific regional este
dificil\, din cauza insuficien]ei diferen]elor
lingvistice. Tocmai de aceea, ea nu trebuie privit\
cu încrâncenare, ca o form\ de „separatism”, ci
cu interes pentru ceea ce con]ine aparte, în
ansamblul culturii na]ionale.

Antologia literaturii dialectale b\n\]ene
î[i propune, în acest sens, s\ umple un gol [i,
reeditat\ cu un an înaintea Centenarului Marii
Uniri, se dore[te [i o contribu]ie factual\ la
dezbaterea complex\ despre unitatea în diversitate,

care e cultura român\ a ultimilor 100 de ani. O
unitate la care provinciile alipite în 1918 nu au
participat prin renun]area la specificul lor istoric,
dobândit în secole de existen]\ în alt context
decât cel moldo-valah, ci au venit cu valorile
proprii. Care, m\car acum, când pericolul lipsei
de unitate cultural\ a trecut de mult, se cer mai
bine cunoscute de restul lumii române[ti. În
numele respectului reciproc, dac\ nu în cel al
eviden]ei c\ diversitatea înseamn\ bog\]ie...

A[adar, Ioan Viorel Boldureanu, Simion
D\nil\ [i Cornel Ungureanu au selectat 37 de
poe]i, 8 prozatori [i 5 dramaturgi, care ilustreaz\
126 de ani de literatur\ dialectal\ în provincia
noastr\ vestic\. Antologiei propriu-zise i se
adaug\ (inspirat, cred eu) un florilegiu din
crea]iile remarcate la primele cinci edi]ii – 2012-
2017 – ale Concursului de literatur\ dialectal\
„Marius Munteanu”, care, dac\ nu au scos la
iveal\ cine [tie ce talente, atest\ dou\ aspecte
la fel de  importante ale fenomenului: faptul
c\ e înc\ viu [i c\ nu se transform\ în folclor,
r\mânând o form\ cult\.

Cu excep]ia celor doi cita]i de C\linescu
(Victor Vlad Delamarina [i George Gârda), pu]ine
nume din antologie spun cu adev\rat ceva
lectorului profesionist, în pofida faptului c\ unii
dintre felibrii no[tri sunt în via]\ [i în plin\
crea]ie. Semn c\ orientarea centralist\ a literaturii
noastre, decis\ dup\ model francez înc\ din
perioada pa[optist\, a exclus ace[ti autori din
circuitul mare, la decenii dup\ ce unitatea
na]ional\ a fost ob]inut\. E greu de spus dac\
antologia va reu[i s\ îi repun\ în circula]ie: cert
e doar c\ ea ofer\ cercet\torilor literari – de ce
nu?, [i lingvi[tilor [i istoricilor mentali[ti – un
cuprinz\tor material documentar, care argumen-
teaz\ necesitatea introducerii unui nou capitol
în sintezele noastre, fie cele de istorie modern\,
fie cele de istorie recent\. Un capitol mai cuprin-
z\tor decât cele 10 rânduri [i dou\ strofe
citate de G. C\linescu. 

Nu în ultimul rând, culegerea invit\,
spuneam, la o discu]ie aprofundat\ despre
na]ional [i regional, atât din punctul de
vedere tradi]ional (care subliniaz\ particulari-
t\]ile lingvistice [i de mentalitate central-
european\ ale acestei literaturi), cât [i din cel al
circuitelor institu]iei literare. Ace[ti autori au
publicat [i public\ volume, particip\ la concursuri
literare, scriu în reviste, î[i au publicul lor: în ce

mod [i pe ce filiere comunic\ literatura lor cu
literatura „mare”? Este vorba de un raport de
opozi]ie sau de complementaritate?

Dac\ individualit\]i artistice puternice
sunt mai greu de eviden]iat, trebuie spus c\,
în întregul ei ([i în special în prima parte, de
selec]ie istoric\), antologia constituie o
lectur\ delectabil\. Umorul, una dintre tr\s\turile
pregnante ale spiritului b\n\]ean, este prezent
pe spa]ii largi [i, cu toat\ „culoarea local\” pe
care o imprim\ graiul, e vorba de un umor sub]ire.
Mai aproape de witz-ul central-european, amestec
de ironie [i auto-ironie, decât de grosul h\h\it
balcanic. Nu doar mai cunoscutul Victor Vlad
Delamarina, dar [i George Gârda (C\ t\t B\natu-
i fruncea!), Ion Ni]\ Seco[an (Boanc\ la p\tica)
sau Nichifor Mihu]a (Muierea) scriu povestioare
hazlii în versuri, în care râd mânze[te [i... fac
haz de necaz. Râsu’plânsu’, categoria estetic\
hibrid\ invocat\ de Nichita St\nescu, e bogat
reprezentat\ în poezia [i-n proza dialectal\
b\n\]ean\. 

Teatrul, în schimb, ofer\ mai mult material
de cercetare pentru via]a cotidian\ în Banatul
rural din secolul trecut. Mai pu]in închegat decât
poezia [i proza, el ilustreaz\ mici ipostaze
cotidiene [i drame familiale, care, în lipsa
altor virtu]i artistice, sunt autentice [i pun în
lumin\ complexitatea societ\]ii române[ti
din provincie.

t rebuie spus [i c\ editorii, confrunta]i
cu dificila misiune de a strânge la
un loc texte scrise într-o multitudine

de norme lingvistice personale, au f\cut un efort
considerabil de uniformizare a nota]iei graiului
b\n\]ean. Rezultatul ofer\ celor familiariza]i
cu dialectologia [ansa de a [i „auzi” textele editate.
Altminteri, rezultatul paradoxal este c\, în scris,
din cauza semnelor grafice diferite de alfabetul
standard, crea]iile acestor autori sunt mai dificil
de în]eles decât dac\ ar fi performate oral... Este
problema dintotdeauna a literaturii regionale,
care se abate de la norma literar\.

O antologie necesar\, cu un aparat critic
impresionant prin acurate]e [i completitudine,
care acoper\ definitiv înc\ o „pat\ alb\” pe harta
– cum ar spune Cornel Ungureanu – geografiei
literare române[ti. 

6  cronica edi]iilor de r\zvan voncu
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7
e forturile colectivului de filologi ie[eni de-a p\stra memoria

magistrului Dumitru Irimia continu\ cu un nou volum
masiv, la aceea[i editur\ la care au (re)publicat [i revizuit

pân\ acum contribu]iile majore ale reputatului lingvist din capitala
moldav\. E vorba acum de formula „despre”, în acela[i format grafic
profesionist în care au ap\rut [i celelalte c\r]i ale seriei. La el au
contribuit intelectuali umani[ti de toate calibrele care, la un moment
dat, s-au intersectat cu regretatul eminescolog. 

Cele peste 300 de pagini ale volumului Profesorul nostru, D.
Irimia con]in amintiri, interviuri, texte de laudatio [i scrisori, pe care
îngrijitorii edi]iei, Cristina Irimia [i Dinu Moscal, le-au adunat în
[apte sec]iuni distincte. Ele surprind în cea mai mare parte ocazii
responsabile de întâlnirile universitarului ie[ean cu oameni care l-au
înso]it în aceea[i genera]ie, pe care i-a format sau cu care a lucrat în
diferite etape ale existen]ei sale: perioada studen]iei, anii desf\[ur\rii
celebrului Colocviu Na]ional Studen]esc „Mihai Eminescu”, rela]iile
cu prieteni, colegi [i studen]i, câteva interviuri, momentele când al]ii
au rostit discursuri la conferirea titlului de „Doctor Honoris Causa”,
lucr\ri ale participan]ilor la o sesiune de exegez\ literar\ dedicat\
figurii onorate în volum, câteva pagini din coresponden]a aceluia[i.
Toate acestea reprezint\ ipostaze variate ale activit\]ii unui intelectual
care [i-a dedicat via]a profesional\ idealului paideic umanist [i mai
ales limbii române, pe care a slujit-o prin c\r]i, prin activitatea la
catedr\ [i prin prezen]a meritorie în func]ii culturale la Torino, Milano
[i Vene]ia. La aceste ipostaze au fost martori nu pu]ini [i ei s-au bucurat
din plin de d\ruirea exemplar\ a omului „de carne” [i a omului „de
duh”: Mihai Zamfir, Solomon Marcus, Lorenzo Renzi, Valeria Gu]u
Romalo, Dan H\ulic\, Lidia Bodea, Andrei Bodiu, Maria {leahti]chi,
Eugen Munteanu, Grigore Ilisei, L\cr\mioara Petrescu, Bogdan Cre]u,
Mihai Cimpoi, Gellu Dorian, Anatol Ciobanu, Rodica Zafiu, Ala Sainenco,
Mircea A. Diaconu [.a.

c eea ce vreau s\ remarc e diversitatea tipologic\
a celor care l-au apreciat pe autorul Dic]ionarului
limbajului poetic eminescian, de la tineri la

maturi, de la prieteni la fo[ti studen]i, colegi de universitate,
critici literari, omologi interna]ionali [i oameni din media
cultural\. Ei au reconstruit în straturi edificatoare portretul
omului [i al savantului, de la începuturile activit\]ii sale
publice pân\ la regretabila sa dispari]ie, în 2009. A[ dori s\
selectez aici trei fragmente din volum, culese din „zone”
foarte diferite. Un fragment apar]ine unui critic literar din
genera]ia matur\ ([i dintr-un areal cultural opus celui
moldovean),  alta apar]ine unuia din genera]ia mai tân\r\
(care i-a fost student [i apoi coleg la literele ie[ene) [i, în
sfâr[it, alta apar]ine omului care i-a fost cel mai intim înso]itor.
Iat\-le:

Mihai Zamfir, cu o interesant\ paralel\ antitetic\ între
Dumitru Irimia [i Matei C\linescu: „Amândoi savan]ii s-au
stins cu o suferin]\ adânc\ [i greu de m\rturisit: unul – cu
regretul de a fi obligat s\ p\r\seasc\ România, [tiind c\ opera
îi va fi cunoscut\ în ]ar\ doar cândva, într-un viitor incert,
cel\lalt – cu regretul de a-[i fi jertfit o mare parte a
timpului pentru crearea de institu]ii [i de opere destinate
mai ales altora. Au scris [i s-au luptat pentru a îmblânzi aceast\
suferin]\”.

Bogdan Cre]u, despre credin]a ferm\ a savantului: „c\ nu are
rost s\ discut\m decât despre lucrurile serioase. Or, a pretinde ca [i
ceilal]i s\ fac\ lucruri serioase este în primul rând respect fa]\ de tine
însu]i. Exigen]a profesorului D. Irimia era semnul unui profesionalism
des\vâr[it. Nu accepta niciun compromis [i bine f\cea. Dac\ lumea
e altfel – treaba ei”.

Cristina Irimia, vorbind într-un interviu acordat Mariei {leahti]chi
despre omul care i-a fost so]: „am acum convingerea c\, înainte de
orice, a fost un om liber. A fost cel mai liber om pe care l-am
cunoscut vreodat\, un dezm\rginit. Aminti]i-vi-l doar cum urca dealul
Copoului...”.

Între cele câteva fotografii reproduse în carte, e una care-mi
place tare. Îl arat\ pe viitorul savant ie[ean în vremea ultimei sesiuni,
ca student, în 1962: cu p\rul bogat, negru, dat peste cap, cu un
palton simplu [i fular (iarn\?), cu o map\ sub bra], zâmbind cu ochii
undeva, departe, dincolo de obiectivul aparatului. Era înc\ de atunci
o promi]\toare figur\, chiar un „dezm\rginit”. A confirmat-o.

 Adrian G. Romila
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despre dumitru irimia

 cartea de evoc\ri

e xist\ texte care, de[i se pot sus]ine în sine, cheam\, organic, [i o
escort\ teoretic\, în sensul c\ aceasta le-ar poten]a „gustul”. Greu,
spre imposibil, s\ nu admi]i un „avertisment” marca Roland Barthes,

la poetica lui Gheorghe Schwartz, în general: „Textul este plural. Ceea ce nu
înseamn\ doar c\ în el exist\ mai multe sensuri, ci mai curînd c\ el
realizeaz\ o pluralitate semnificativ\, o pluralitate ireductibil\. Textul
nu este o coexisten]\ a în]elesurilor, ci trecere, traversare (subl.
mea, G. C.); astfel el r\spunde nu unei interpret\ri, oricît de liberale,
ci unei explozii, unei disemin\ri” (De l’oeuvre au texte). Prozatorul
„inventeaz\”, „fabuleaz\”, ne oblig\, aproape, s\ punem multe ghilimele
cuvintelor, c\ci nimic nu e ce pare, chit c\ întreg ansamblul epic are
coeren]\, fiind construit dup\ toate „regulile” corinticului (iar\[i
ghilimele!). 

Fel de a spune c\, între inten]ionalitatea scriitorului [i
inten]ionalitatea exegetului, exist\ o inten]ionalitate a textului, proprie,
cum [tim [i de la Umberto Eco, cu implica]ia, aparent paradoxal\,
c\ aceea din urm\ se impune, nu vrea ambi]ie auctorial\ sau vreo
„explicitare”. Registrul autoironic este ales drept canava pentru o
construc]ie epic\ ingenioas\, care-[i con]ine propriul motor regenerator,
ce ar putea fi asociat, la rigoare, cu un perpetuum mobile. Pentru c\
iat\ subtitlul opului: „O abordare pe cât de doct\, pe atât de optimist\
[i de redundant\ a teoriei jocurilor de la tinere]e pân\ la senectute (cu
sublime exemple conving\toare)”. Cu astfel de paratext, opera e lansat\
liber\ pe apele învolburate ale tuturor interpret\rilor posibile. {i totu[i…

Vocalizele… se num\r\ printre cele mai satirice, mai mordante
galerii de portrete din epica noastr\, cu atât mai mult cu cât sunt „îmblânzite”
[i cau]ionate de fluiditate [i limpiditate de ordin sintactic despre care ai jura
c\ indic\ efortul conceperii unui portret clasic. Dar rigoarea formal\, cu supersti]ii
rigoriste venite ([i recunoscute ca atare) din Spinoza, Locke, Descartes sau Kant,
ascunde proiectul realiz\rii unei lumi pe dos, unde burlescul traseului unui
parvenit se amestec\, recognoscibil, cu date [i situa]ii din România de sub ochii
no[tri. Personajele revin periodic prin „fi[e” comportamentale de un casant [i

frisonant umor, demn de un clinician care face periodicele vizite la
salonul cu bolnavi care se ignor\: „Ini]ial, Julia Zimberlan a urmat clasa
de pian a celebrului Sir Hugh H. Hughson, dar, cum fata se maturiza
v\zând cu ochii, odat\ cu o pubertate venit\, [i ea, cu mult mai devreme
decât la al]i copii, Consiliul Director, luând în considerare [i
analizând cu maxim\ aten]ie situa]ia ap\rut\ – era totu[i vorba
despre fiica Marelui Julius Zimberlan Junior [i nepoata Academicianului
Julius Zimberlan Senior!! – a hot\rât ca domni[oara Julia s\ fie
transferat\ la clasa de violoncel a nu mai pu]in celebrului Sir Robert
R. Robertson”. Ni se explic\, apoi, tot cu „r\ceal\” tehnicist\, c\,
de fapt, schimbarea instrumentului a fost decis\ de precocitatea
hormonal\ a tinerei, care trebuia s\ ]in\ ceva între picioare. 

a stfel de fragmente abund\ [i adun\, pe terenul atot-
înc\p\tor al jocului (de ambi]ii sociale, de vanit\]i private,
de voin]\ de putere, nu import\) o serie de chipuri [i m\[ti

numai bune pentru vivisec]ie. Copiii Bibi [i Bubu pot deveni celebri prin
nota]iile care li se fac, în mod constant, pe m\sur\ ce ei trec de la abilitatea
timpurie de a-[i vârî degetul mare de la picior în gur\ pân\ la alte forme
de satisfac]ie imediat\ (c\ci, spre deosebire de adult, copilul nu în]elege
nici recompensa, nici pedeapsa, decât în imediate]e), ca, spre pild\,
proclamarea ca general sau lider de echip\ de fotbal în curtea

blocului. „Doamna profesoar\ Victoria, [efa de catedr\ de la {coala general\ nr.
13, nu în]elege aptitudinile decât într-un mod foarte pragmatic: nu conteaz\
cine [tie ce talentul – [i de ce talent m\re], Doamne iart\-m\! dispune inspectorul
de specialitate? –, important este modul cum î]i valorifici for]ele, atâtea câte
ai”. În fapt, absolut mândr\ de ambi]ia ei [i de concordan]a calit\]ilor sale cu
acelea expuse de somitatea Henri Piéron, doamna cu pricina nu viseaz\ decât
s\ devin\ directorul institu]iei. 

Din poncife atitudinale [i radiografieri ale unui psihism, generalizat, al
„câ[tig\rii” jocului social sunt edificate multe alte ipostazieri ale bovarismului.
De neuitat, mai ales c\ se „întoarce” frecvent în exemplific\ri, se dovede[te [i
„Domnul doctor inginer director Ministru Gheorghe Mora[anu”, specimen
„capabil întotdeauna s\ reac]ioneze la orice semnal reprezentativ receptat” [i
care „[tie, a[a cum s-a mai amintit, cu cine s\ fie aliat, fiind con[tient c\ orice
alian]\ este doar conjunctural\, a[a c\ se arat\ dispus pentru o vreme [i la un
rol subordonat, atunci când exist\ într-un viitor acceptabil posibilitatea de a
schimba rolurile cu temporarul [ef”. De[i teoria jocurilor beneficiaz\ de contrafor]i
[tiin]ifici (cei mai mul]i fiind simili-[tiin]ifici, oarecum à la Borges), cumva se
justific\ cutremur\torul adagio: la sfâr[itul jocului st\ diavolul. Tot cu o manevr\
ludic\ se întoarce pe dos, semantic, ca o m\nu[\, clasica înjur\tur\ de mam\,
omniprezent\ pe glob, prezentat\ drept un compliment involuntar, o urare
de suprem bine. Drept care ni se livreaz\, reiterat, ca un soi de nacazanie sîlnim,
un „Manifest pentru savan]ii lumii: L\sa]i din preocup\rile dumneavoastr\
temele inutile! Concentra]i-v\ geniul [i experien]a doar pentru a inventa
procedeele prin care s\ poat\ oricine reveni în burta mamei, unicul loc unde
fericirea dep\[e[te clipa singur\, fiind prezent\ tot timpul!”. 

Gheorghe Schwartz se num\r\, cred, printre cei mai aten]i cititori ai
lui Eco, având [i  for]a epic\, [i necesara deta[are a moralistului pentru a demonstra
c\ poate nimic nu e a[a cum credem noi. Dar ce spunea semioticianul italian
prea se potrive[te metodei subtile, chiar imbricate, din Jocurile trecerii: „Vom
descoperi poate într-o zi c\ Einstein s-a în[elat, dar fic]iunea, faptul c\ Emma
Bovary moare, asta e ceva sigur. Nu se discut\. Dac\ vre]i, pute]i scrie o alt\
istorie, dar în ceea ce prive[te universul lui Flaubert, ea moare. Narativitatea ne
d\ universuri ancorate, care floteaz\ mai pu]in decât universurile reale, chiar
dac\ de obicei se crede contrariul.” Vocalizele propuse reprezint\ chiar un joc
de virtuozitate, o ilustrare [i ap\rare a teritoriului ambiguit\]ii literare, acela
unde se na[te, îndeob[te, arta. 

Gabriel Co[oveanu

ludicul în slujba gravit\]ii

 cartea de proz\

Gheorghe Schwartz,
Jocurile trecerii.
Vocalize în Sol Ma-
jor, Editura Junimea,
Ia[i, 2018, 257 pag.

comentarii critice

Profesorul nostru,
D. Irimia, editori:
Cristina Irimia, Dinu
Moscal,  Editura
Universit\]ii „Ale-
xandru Ioan Cuza”,
Ia[i, 2018, 305 pag.



8 Iarna patriarhului

Toamna patriarhului ar fi floare (sau frunz\?) la ureche.

Imagina]i-v\ cum va fi iarna patriarhului 
odat\ ce toamna a fost cum a fost...

Adula]ia kitsch

Adun\tur\ de lume mult\ 
în care 
de te afli 
de te mai re]ii [i tu
chipul t\u de miss România
sau de miss world
se transform\ în mutr\.

Cu [anse

M\run]i-m\run]ei
cum sunt 
chiar de fac pacoste cât gigan]ii
pigmeii au totu[i mari [anse s\ ajung\ nemuritori.

Infimi cum sunt
pigmeii pur [i simplu nu consum\ prea mult\ nemurire.

Al]ii – chiar deloc. 

Interven]ia de urgen]\

De la un timp 
i se pare c\ are atâta poezie în sine 
încât se teme c\ 
pentru a o scoate la lumin\ 
ar fi nevoie de cezarian\... 

(Unde?
La inim\
la creier
la con[tiin]\
subcon[tient –

cezariana?...)

Lumina soarelui

S\ vezi! 
La atât de mul]i ani deja tr\i]i 
Doamne 
pentru prima oar\ m-am surprins 
de-a dreptul uimit:

Uite 
[i azi 
lumina soarelui e pe gratis!...

{i dragostea e pe...

Dar nu, nu 
dragostea nu e pe gratis...

Pe sine însu[i votându-se...

Reie[ind din cum î[i voteaz\ poporul politicienii 
dac\ s-ar pune la vot ca poporul s\ se voteze pe el însu[i 
probabil 

poporul nu ar ie[i înving\tor în scrutin...

Bastardul liric

Pentru c\ a[a cum cele mai frumoase poeme 
îi vin poetului dup\ întâlnirile cu inspiratoarele muze 
neexclus\ fiind chiar apropierea cam intim\ de ele 
este imposibil ca 
uneori 
s\ nu vin\ pe lume [i câte un poem-bastard 
zis atât de frumos: 

poem din flori...

Pete de cafea

Poate c\ sunt simple pete 
dar nu este exclus – vreo pictur\ întâmpl\toare 
oper\ de art\ totu[i
ce ]ine de minimalismul involuntar
m\rturisind [i ea oarece despre via]a unui om care scrie 
sau nu scrie poeme 
ci doar mesaje de sporov\ial\ pe FB

aceste mici contururi aproape brune pe 
3-4 clape ale claviaturii computerului 
precum cândva 
pe clapele ma[inii de scris 

pete din cafeaua pe care

în tinere]ile tale ]i se p\rea
c\ o po]i fierbe chiar la fl\c\rile ce r\zbat din n\rile 
celor trei capete ale balaurului – de ce l-ai fi r\pus
odat\ ce el mai putea fi de folos?

Cu anii
ai priceput c\ atare în]elegeri aleatorii a unor fapte obi[nuite
duse spre hiperbole
spre n\rile balaurilor
sau în iatacul fetei de împ\rat
ap\reau din cauza c\ erai terorizat (uneori
destul de prielnic) de hiper-imagina]ie
care nu ]i-a trecut nici ast\zi când 
acum aici [i astfel ]i se pare
c\ pe sub b\ncile din parc 
sau din fa]a blocurilor or\[ene[ti
vezi timpul ucis în amestec cu cojile de semin]e de 

floarea-soarelui 
sau de dovleac – timp ucis din neavând ce face 
de florile cucului 
pur [i simplu de – ia ne mai odihnim [i noi
ia mai st\m [i noi de vorb\ – timpul ucis în amestec 
cu cojile negre de floarea-soarelui 
sau cojile cafea-cu-lapte de dovleac 
acestea putând fi probabil numite [i florile-lunii.... 

Dar
odat\ ce suntem în sfera esteticului
a poeticului s-ar putea spune
de ce nu
oarecum mai nobil: flori de portocal
de magnolie?...  

(Întreb
sperând s\ nu fiu acuzat de discriminare 
sau Doamne fere[te! de rasism în
lumea botanicii...)

Între paradox [i naivitate

Dac\ un mort ar reu[i s\ se sinucid\ –
ar reînvia?

Omnia

Pe lume se isc\ teama c\ deja 
ultima nu va muri speran]a, 
ci postmodernitatea...

Singur\tatea ca necesitate 

{i totu[i 
faptele mari vin dup\ o mare singur\tate 
cum s-a întâmplat [i cu fapta faptelor – facerea lumii.
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9v olumul de povestiri semnat de Gabriel
Gafi]a, Alternativ\ la fuga în Egipt,
a fost publicat într-o form\ voit

comercial\, cu o copert\ „catchy”, scurte prezent\ri
f\cute celor patru proze, pe coperta a IV-a (aparte
de comentariul lui Stelian }urlea, el însu[i prozator),
[i un fel de reclam\ inserat\ pe coperta I: „Corup]ie,
putere [i violen]\ în patru întâmpl\ri din lumea
noastr\”. Pe o clapet\, coordonatoarea colec]iei,
Eli B\dic\, ne încredin]eaz\ (tutuindu-ne firesc)
c\ povestirile sunt „alerte, fruste” [i „]i se adreseaz\
direct”. „Le vei devora, te asigur”.

Dincolo de ambalajul acesta prea ]ip\tor,
primele dou\ proze din carte dezv\luie un scriitor
versat, iar urm\toarele, unul care, r\mânând la
un nivel onorabil, î[i pierde capacitatea de insolitare;
[i suflul. Cea mai pu]in conving\toare d\, în mod
curios, titlul volumului, care se cite[te totu[i de
la un cap\t la altul cu interes [i, pe întinse por]iuni,
cu pl\cere. Gafi]a nu construie[te de regul\ personaje
complexe, ci dezvolt\ câte o intrig\ urm\rind
acumularea faptelor [i progresia lor c\tre un
deznod\mânt greu de anticipat. Tipologia e de
cele mai multe ori sumar\, rezumativ\, reducându-
se la schi]ele f\cute unor personaje uni-dimensionale.
Psihologia lor este u[or de intuit, mai ales c\ ele
[i-o poart\, a[a zicând, la vedere, prin interven]ii
(comentarii sau ac]iuni) edificatoare. Autorul le
pune fa]\ în fa]\ [i le caracterizeaz\ indirect: fie
prin ceea ce un „erou” spune [i face, fie prin
evaluarea spuselor [i faptelor lui de c\tre un altul,
implicat într-o istorie comun\. De[i toate cele
patru povestiri sunt la persoana I, protagonistul
din perspectiva c\ruia se deruleaz\ proza nu este
„favorizat” în raport cu restul personajelor.
Dimpotriv\: ghinioanele, încurc\turile, belelele,
întâmpl\rile nenorocite sunt ale lui, uneori
împ\rt\[ite cu întreg blocul de locatari (în Balada
comitetului de bloc), de obicei numai cu so]ia sau
tovar\[a de via]\ (în restul povestirilor). Personajul
principal se distinge de celelalte prin modul în
care încaseaz\ lovituri repetate [i este purtat de
c\tre evenimente produse parc\ din senin, din
nimic, c\tre un deznod\mânt dramatic. Un
protagonist, consilier la Cotroceni, î[i pierde
pozi]ia; un altul, pre[edinte de bloc, [i-o p\streaz\,
dar dup\ ce trece prin incredibile întâmpl\ri
provocate de un locatar turbulent; un al treilea
„erou” este rechemat din misiunea de ambasador
în Peru; în fine, ultimul face un atac de cord [i
trece la cei drep]i. În volumul lui Gafi]a, numai
personaj principal s\ nu fii… Cele secundare [i
cele episodice alc\tuiesc un cor antic care-l înso]e[te
pân\ la cap\t pe bietul erou.

t otul fiind parc\ live, sub lumina
reflectoarelor, în prezentul unei societ\]i
în care fiecare are o opinie despre

orice [i informa]iile, adev\rate sau false, sunt din
abunden]\. În Experiment pe persoan\ public\,
o [tire de „senza]ie” este aceea conform c\reia
consilierul pe politic\ extern\ al Pre[edintelui
României a fost înregistrat la un mall, într-o zi de
luni, când în loc s\ trudeasc\ pe banii contribuabilului
pentru agenda extern\ a ]\rii, s-a afi[at cu o femeie.
Ca în bancul cu Gagarin [i cu bicicleta, care nu
i-a fost oferit\ cosmonautului, ci furat\, consilierul
de la Cotroceni fusese la mall, dar nu luni, ci
duminic\, [i nu cu femeia filmat\ al\turi de el,
ci cu so]ia. El poate ar\ta oricui probele c\ în lunea
respectiv\ fusese non-stop la Cotroceni; dar nimeni
nu pare interesat de aceste probe – nici m\car
colegii, preocupa]i s\ se delimiteze de el [i de
problema sa „personal\”. Pre[edintele ar ie[i cu
o declara]ie pentru a restabili adev\rul asupra
modului în care [i-a petrecut fatidica zi de luni
consilierul s\u; îns\ e sf\tuit de „exper]i” s\ se
ab]in\, l\sându-l pe don Juan-ul de mall s\ se
descurce singur. Ceea ce acesta [i încearc\ s\ fac\,
în cascada url\toare de „[tiri”, „opinii”, „dezv\luiri”
[i emisiuni referitoare la cazul s\u. {eful cancelariei
e sup\rat foc pe… victima scandalului mediatic,
cu toate c\ [tie prea bine c\ totul este un fake: „–
Ce ne-ai f\cut, Sorine? m\ întreab\ [eful cancelariei.
Ne-ai b\gat [i pe noi în scandalul t\u. {i te-am
rugat s\ nu implici Pre[edin]ia în cazul t\u
particular.” (p. 34). Intrat în „raza vizual\ a presei”,
avid\ aceasta de „[tiri” aduc\toare de rating,
consilierul de la Cotroceni se confrunt\ nu numai
cu so]ul femeii cu care s-ar fi plimbat lunea în
mall, ci [i cu mai multe specimene de jurnali[ti
autohtoni. Portretizarea unui „guru al presei
române” e savuroas\; dar, cum spuneam, f\cut\
nu direct, ci prin intermediul propriilor interven]ii,

care-l calific\. Respectivul guru este, fire[te, un
Cristoiu atot[tiutor [i plictisit de diferen]a de
nivel: „Blonda cu autodenun]ul e invitat\ în toate
talk-show-urile de la televiziuni pân\ când îmi
vine un ajutor completamente nesperat de la cine
m\ a[teptam cel mai pu]in. Un guru al presei
române, care, de altfel, m\ ataca fioros, o întreab\
într-o sear\, plictisit, pe ultima mea victim\ dac\
pân\ la urm\ copilul despre care se vorbea atât
fusese rezultatul unui viol sau al unui act consensual. 
– Pentru c\ diferen]a e esen]ial\, spune gurul.
Una e s\ avortezi produsul unui viol [i alta e s\
avortezi un copil nedorit, care apare într-un
moment nepotrivit al rela]iei cu cineva. – Un avort
r\mâne un avort, domnule drag\, r\spunde blonda,
indignat\. Ca b\rbat, dumneavoastr\ n-ave]i de
unde [ti ce simte… – Ba am, te rog s\ m\ crezi c\
am, o asigur\ gurul suficient. Dar tot nu mi-ai
r\spuns la întrebare. A fost sau nu a fost viol?

Femeia r\mâne pu]in descump\nit\. E

drept c\ pân\ atunci nu pronun]ase niciodat\
cuvântul «viol» în mod foarte explicit. D\duse a
se în]elege, sugerase doar. – A fost, roste[te
ea cu greu, chiar dac\ nu pân\ la cap\t. –
Cum nu pân\ la cap\t? se mir\ ironic gurul.
Exist\ [i violatiointerrupta? Sau poate începe
ca viol [i termin\ în sintonie?” (p. 30).

d up\ seara în care, în direct,
o reduce la t\cere pe noua
[antajist\ a consilierului

(„Nu mai conteaz\ reac]ia femeii, povestea
ei fusese desfiin]at\”), celebrul jurnalist
î[i reia atacurile la adresa eroului nostru,
ocupându-se de profilul s\u „moral corupt”
[i întrebându-se, cu retoric\ insisten]\,
dac\ mai e compatibil cu func]ia de consilier
preziden]ial, „[i anume pentru politic\
extern\”. Intr\ în joc [i... ambasadele, care
nu-l mai invit\ pe consilier la recep]ii, ba
chiar [i un procuror zelos (bun\ va fi [i
scena confrunt\rii de la Parchetul Special).
Vinovatul f\r\ vin\ e în epicentrul unui scandal
uria[. Prozatorul urm\re[te „la rece” [i „tehnic”
toate implica]iile, ducând povestirea din absurd
în grotesc f\r\ s\ dea impresia c\ exagereaz\,
c\ [arjeaz\. 

În Problema de la Lima, schema, modificat\
pe ici, pe colo, va fi reluat\. Iar\[i un protagonist
cu o pozi]ie social\ bun\, din nou un [antaj,
înc\ o dat\ un lan] de consecin]e parcurs pân\
la pierderea postului. Poate [i pentru c\ povestirea
e mai scurt\ [i prozatorul este obligat s\ „ard\
etapele”, efectul e mai palid.

Remarcabil\ este, în schimb, Balada
comitetului de bloc, în care Gafi]a are o alt\ partitur\
[i adun\ la un loc personaje diverse din comunitatea
unui bloc. La nivelul artistic al prozei pe care
Cimpoe[u a dedicat-o aceluia[i spa]iu, povestirea
e scris\ din perspectiva unui proasp\t pensionar
îndemnat st\ruitor s\ devin\ pre[edintele comitetului
de bloc. Acceptând onoranta postur\, protagonistul
nu are idee de calvarul ce urmeaz\ – [i pe care
îl descrie tot el, din aproape în aproape, în
aceea[i logic\ acumulativ\ folosit\ de prozator
pentru a-[i trasa [i urm\ri intriga. Spre
deosebire de povestirile care o încadreaz\,
aceasta aduce în scen\ personaje f\r\ o situa]ie
deosebit\ [i f\r\ leg\tur\ cu puterea (politic\,
administrativ\, mediatic\) din ]ar\. Blocul cu
noul pre[edinte de comitet este aidoma miilor de
blocuri din România post-ceau[ist\, cu via]a
aproape la comun, cu pere]ii sub]iri prin care se
aude tot, ca în Ilf [i Petrov, cu câte un pensionar
cu apuc\turi de securist care urm\re[te pe
geam ce se mai întâmpl\, cu restan]ele la între]inere,
cu disputele pentru locurile de parcare, cu liftul
în care se scriu obscenit\]i; în fine, cu via]a-standard
a locatarilor dintr-un bloc ca oricare altul. 

În aceast\ existen]\, vrând-nevrând,
împ\rt\[it\, în care intimit\]ile devin ale tuturor,
iar discre]ia nu-[i mai are rostul, prozatorul aduce
un personaj cu înc\rc\tur\ de explozibil.
T\nase Didinel, „de undeva din Dâmbovi]a”, devine
chiria[ în bloc, începând „lini[tit, amabil, timid”
(„umbla, ce-i drept, doar în bermude, maiou [i
[lapi”, adaug\ pre[edintele, ca [i cum ar fi intuit
aici un semn al destinului), dar continuându-[i
convie]uirea cu ceilal]i locatari dup\ reguli proprii.
Chiar dac\, de data aceasta, povestirea îngroa[\
unele scene [i situa]ii, autorul exploateaz\ excelent
poten]ialul comic-dramatic al vie]ii la bloc.
Personajele sunt mai complexe [i mai profunde
decât în celelalte proze; [i ele se re]in oricât de
redus, aparent, este rolul fiec\ruia. Preotul capabil
s\ fac\ un site [i care î[i programeaz\ slujbele
cu ajutorul telefonului mobil, administratorul
comunistoid doritor de a men]ine ordinea [i
controlul în bloc, concubina chiria[ului negr\bit,
pe care acesta o strig\ „Mareana”, [i chiria[ul
însu[i, care face numai probleme, întreprinz\torul
care l-a recomandat, chiar [i me[terii care-i lucreaz\
apartamentul lui Didinel dup\ ce acesta devine
proprietar: sunt personaje [i personaje, diferite
[i la fel de pregnante. Iar stilul elegant-oficial al
bietului pre[edinte de bloc confruntat cu ceea
ce tot el istorise[te este, în sine, o alt\ reu[it\ a
prozatorului.

c artea lui Gafi]a este una inegal\ [i
se încheie printr-o povestire ce ar fi
putut lipsi; ea arat\ îns\ un prozator

veritabil, bun cunosc\tor al situa]iilor de via]\ [i al
modului în care literatura le poate aprofunda.

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

comentarii critice

Gabriel Gafi]a, Alter-
nativ\ la fuga în
Egipt, Editura Nemira,
Bucure[ti, 2018, 248
pag.

b locul cu noul
pre[edinte de comitet
este aidoma miilor de
blocuri din România
post-ceau[ist\.

bietul erou
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e minescu a schi]at poemul Dumnezeu
[i om în 1869 (avea ini]ial titlul
Christ), [i a revenit de câteva ori

asupra lui, revizuindu-l [i amplificându-l, pân\
în 1873, când l-a abandonat. Forma lui ultim\
nu e [i definitivat\, seam\n\ tot cu o schi]\,
ceva mai complicat\. Au r\mas în text idei
neduse pân\ la cap\t, fraze dezlânate, relu\ri
tautologice ale unor enun]uri. În plus, cuvintele,
nu orânduite, ci înghesuite în poem, par folosite
f\r\... consim]\mântul lor, iar multe rime sunt
flagrant imperfecte.

{i totu[i, chiar [i în aceast\ ciorn\ de
poem, g\sim o observa]ie subtil\: credin]a
stângace [i naiv\ a primilor cre[tini era mai
sincer\ decât aceea, rafinat\, a contemporanilor
lui Eminescu. O idee asem\n\toare, aplicat\
la literatur\, apare cum se [tie în Epigonii.

Eminescu poveste[te c\ a v\zut, pe ultima
pagin\ dintr-o veche carte sfânt\, o „gravur\
grosolan\” care îl reprezint\ pe pruncul Mariei
cu „fa]a mic\ [i urât\”, specific\ unui nou-
n\scut, [i m\rturise[te c\ pentru el aceast\
reprezentare amatoristic\ nu e o blasfemie, ci
o dovad\ de candoare [i de credin]\ real\:

„C\r]ii vechi, roase de molii, cu p\re]ii
afuma]i,/ I-am deschis unsele pagini, cu-a
lor litere b\trâne,/ Strâmbe ca gândirea oarb\
unor secole str\ine,/ Triste ca aerul bolnav
de sub murii afunda]i.// Dar pe pagina din
urm\, în tr\suri greoaie, seci,/ Te-am v\zut
n\scut în paie, fa]a mic\ [i urât\,/ Tu, Christoase,
- o ieroglif\ stai cu fruntea am\rât\,/ Tu, Mario,
stai t\cut\, ]eap\n\, cu ochii reci!// Era
vremi acelea, Doamne, când gravura grosolan\/
Ajuta numai al min]ii zbor de foc cutez\tor…/
Pe când mâna-nc\ copil\ pe-ochiul sânt [i
arz\tor/ Nu putea s\-l în]eleag\, s\-l imite în
icoan\.// Îns\ sufletul cel vergin te gândea în
nop]i senine,/ Te vedea râzând prin lacrimi,
cu zâmbirea ta de înger./ Lâng\ tine-ngenunchiat\,
muma ta stetea-n uimire,/ Ridicând frumoas\,
sânt\, c\tr\ cer a sale mâne.”

Aceste prime patru strofe sunt [i cele
mai frumoase din poem. Ele pot fi citite [i
separat, ca un text de sine st\t\tor. Descrierea
„c\r]ii vechi” (f\r\ îndoial\, Biblia – o carte
c\reia nu i se indic\ titlul nu poate fi decât
Biblia) atrage aten]ia prin plasticitate. {i
înc\ prin ceva: prin atmosfera de triste]e pe
care Eminescu o asociaz\ cu religia cre[tin\
(ne aducem aminte cum explic\ Blanca, în F\t-
Frumos din tei, de ce nu vrea s\ mearg\ la
mân\stire: „– Nu voi, tat\, s\ usuce/ Al meu
suflet tân\r, vesel:/ Eu iubesc vânatul, jocul;/
Traiul lumii al]ii lese-l.// Nu voi p\rul s\ mi-l
taie/ Ce-mi ajunge la c\lcâie,/ S\ orbesc cetind
pe carte/ În fum vân\t de t\mâie.”).

Impresioneaz\, apoi, curajul artistic cu
care Eminescu [i-i reprezint\ „realist” pe fiul
lui Dumnezeu [i pe cea care i-a dat na[tere,
examinând o veche gravur\: „Te-am v\zut
n\scut în paie, fa]a mic\ [i urât\,/ Tu, Christoase,
- o ieroglif\ stai cu fruntea am\rât\,/ Tu, Mario,
stai t\cut\, ]eap\n\, cu ochii reci!” Cititorul se
simte f\r\ îndoial\ [ocat. Dar imediat dup\
aceea vine explica]ia, care mut\ discu]ia în alt
plan: „Era vremi acelea, Doamne, când gravura
grosolan\/ Ajuta numai al min]ii zbor de foc
cutez\tor…/ Pe când mâna-nc\ copil\ pe-ochiul
sânt [i arz\tor/ Nu putea s\-l în]eleag\, s\-l
imite în icoan\.”

Poetul evoc\ vremuri îndep\rtate când
privitorul colabora cu desenatorul, imaginân-
du-[i cu înfl\c\rare ceea ce fusese doar sugerat,
stângaci, în desen. Mâna artistului era înc\,
pe atunci, „copil\”, mod emo]ionant de a spune
c\ era înc\ neexperimentat\, incapabil\ s\
reproduc\ într-o icoan\ „ochiul sânt [i arz\tor”.

Dup\ primele patru strofe, „ac]iunea”
se mut\ brusc în India, unde un mag (preot,
în]elept, astrolog, vr\jitor), remarcând urcarea
unei stele foarte str\lucitoare pe cer,  prevede
apari]ia în curând în lume a unei noi credin]e,
mai puternic\ decât toate celelalte de pe p\mânt.
Din punctul de vedere al lui Eminescu,
acesta este un eveniment de mare importan]\,
care poate schimba în bine soarta omenirii:

„Dar un mag b\trân ca lumea îi adun\
[i le spune/ C’un nou gând se na[te-n oameni,
mai puternic [i mai mare/ De cât toate pân-
acuma. {i o stea str\lucitoare/ Arde-n cer
ar\tând calea la a evului minune.// Fi-va oare

dezlegarea celora nedezlegate?/ Fi-va visul
omenirei gr\m\dit într-o fiin]\?/ Fi-va
bra]ul care [terge-a omenirei neputin]\,/ Ori
izvorul cel de tain\ a luminii-adev\rate?/ Va
putea s\ risipeasc\ cea nelini[te etern\,/ Cea
durere ce-i n\scut\ din puterea m\rginit\/
{i dorin]a f\r’ de margini?... L\sa]i vorba-v\
pripit\,/ Merge]i regi spre închinare la n\scutul
în tavern\.” [de fapt, cavern\; prezen]a inoportun\
aici a cuvântului tavern\ o explic în post-
scriptum].

Dup\ cum se vede, na[terea unui nou
mod de a gândi are pentru Eminescu m\re]ia
cosmogenezei. Poetul omagiaz\ ca nimeni altul
gândul.

Impresionant este [i modul cum define[te
el cauza suferin]ei tuturor oamenilor, din toate
timpurile: dispropor]ia dintre „puterea m\rginit\
[i dorin]a f\r’de margini” (sau „dorul dup\ ce-
i mare-n ast\ lume trec\toare”, considerat la
fel de nefast ca un blestem în Mu[at [i ursitorile).

În sfâr[it, cu sensibilitatea lui artistic\,
Eminescu reac]ioneaz\ la... nedreptatea care
se face unui moment crucial din istoria umanit\]ii,
programat s\ se petreac\ într-un loc umil,
ignorat de majoritatea oamenilor. Pân\ la urm\,
îns\, tocmai aceast\ aparent\ insignifian]\
constituie gloria lui. Urmând steaua c\l\uzitoare,
oameni cu sufletul curat, unii regi, al]ii p\stori,
se duc la Betleem s\-l s\rb\toreasc\ pe noul
Mesia.

Prin contrast cu primii cre[tini, contempo-
ranii s\i – crede Eminescu – au un mod exterior
de a tr\i credin]a, religiozitatea lor s-a profesionalizat.
Ei fac din mitologia christic\ surs\ de inspira]ie
pentru picturi [i sculpturi:

„Azi gândirea se aprinde ca [i focul cel
de paie –/ Ieri ai fost credin]a simpl\ – îns\
sincer\, adânc\,/ Împ\rat fu[i Omenirei, crezu-
n tine era stânc\.../ Azi pe pânz\ te arunc\, ori
în marmur\ te taie.”

Convingerea aceasta c\ în art\ stâng\cia
este de efect, dând o impresie de autenticitate,
anticip\ o idee estetic\ din secolul dou\zeci (când,
printre altele, s-a cultivat infantilismul [i s-a
manifestat interes pentru pictura naiv\). Eminescu
ar zâmbi ironic dac\ ar afla c\ pân\ la urm\ [i
aceast\ stâng\cie omologat\ de esteticieni s-a
profesionalizat [i a devenit o mod\ ca oricare
alta, pierzându-[i candoarea. 

*

P.S. Ca loc al na[terii lui Isus, în poem
este men]ionat\, în mod scandalos [i, în orice
caz, în dezacord cu tradi]ia, o... tavern\. Ulterior
se vorbe[te [i despre staul, dar tavern\ ne
r\mâne în minte pentru c\ se repet\ [i pentru
c\ rimeaz\ cu etern\. 

În monumentala edi]ie critic\ ini]iat\
[i realizat\ în mare m\sur\ de Perpessicius,
Opere, [i anume în volumul IV, rezervat
postumelor, în poemul Dumnezeu [i om, st\
scris negru pe alb: tavern\.

Putea fi Eminescu atât de neglijent încât
s\ confunde un staul cu o cârcium\? În niciun
caz.

În mod indiscutabil tavern\ a ap\rut în
textul din edi]ia de Opere dintr-o gre[eal\ de
transcriere. Eminescu a scris, f\r\ îndoial\,
cavern\, preluând versiunea unor istorici
conform c\reia staulul în care s-a n\scut
Mântuitorul era ad\postit într-o pe[ter\ din
Betleem. (A[a se proceda pe atunci, explic\
istoricii: pentru a economisi munc\ [i materiale,
localnicii î[i ad\posteau animalele în nume-
roasele pe[teri din zon\, ca în ni[te grajduri
gata f\cute.) 

Pe[tera în care se spune c\ s-a n\scut
Isus este, de altfel, în vremurile noastre loc
de pelerinaj, ca [i biserica ridicat\ în secolul
IV deasupra ei; constructorii bisericii au
avut grij\ s\ lase liber accesul în pe[teri pentru
vizitatori.  

Cine a în]eles gre[it cuvântul? Perpessicius?
În mod sigur, nu.  Ca dovad\, în notele referitoare
la Dumnezeu [i om, din volumul V al edi]iei
de Opere, Perpessicius face referiri explicite
numai [i numai la cavern\. R\mâne de presupus
c\ gre[eala îi apar]ine ze]arului, care a lucrat
la carte, [i c\ serviciul de corectur\ nu sesizat-o
(era în 1952, Stalin înc\ tr\ia, iar ]ara vuia de
construirea comunismului).

Dumnezeu
[i om 

eminescu, poem cu poem
(postumele) de

alex [tef\nescu

i mpresioneaz\, apoi, curajul
artistic cu care Eminescu [i-i
reprezint\ „realist” pe fiul lui
Dumnezeu [i pe cea care i-a
dat na[tere.

isto
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te rup\ de lume spre a te
muta într-un spa]iu aseptic,
unde personajele nu au în
minte decît o singur\ obsesie:
bucuria de a tr\i prin art\.
Aproape c\ î]i vine s\ le
invidiezi: sunt atît de dedicate
dorin]ei de a sim]i pictura
în mod deplin, încît nici o
alt\ preocupare nu le mai
atrage aten]ia. Ni[te ahtia]i
de art\ în accep]ia nobil\
a termenului, ace[tia sunt
protagoni[tii Colec]ionarului
de nuduri. {i chiar dac\
ac]iunea se petrece în Parisul
zilelor noastre, ei nu pl\tesc
nici un tribut contextului,
fiindc\ nimic din spiritul

epocii nu  vine s\ le altereze gîndirea.  
Din acest motiv, Paul Manet, un b\rbat de

40 de ani, aflat în posesia unei colec]ii de tablouri
adunate de-a lungul a opt genera]ii, [i Simone Forbin,
o tîn\r\ de 20 de ani, ml\di]\ a unei vechi familii
aristocrate, sunt ni[te fiin]e serafice, neatinse de
griji lume[ti. Nici o mizerie nu le tulbur\ tihna [i
nici o urgen]\ cotidian\ nu le irit\ umoarea. Singura
lor sl\biciune e pasiunea pentru pictur\, c\reia îi
adaug\ apetitul pentru muzica clasic\, în numele
unei duble sinestezii:, fiecare culoare o asociaz\ unei
note muzicale [i, în al doilea rînd, contemplarea
unui tablou le cere o anumit\ melodie de fundal. Cu
exemplele din carte: „Dac\ m\ pun în fa]a unui
Monet, cu siguran]\ muzica lui Debussy m\ va ajuta
cel mai bine s\ savurez spectacolul cromatic care
sugereaz\ impresii. Dac\ m\ pun în fa]a unui tablou
de Boucher, Mozart este o alegere foarte bun\,
deoarece Boucher [i Mozart au în comun vioiciunea
[i bucuria, adic\ sunt în esen]\ rococo. Nu pot sta
în fa]a unui tablou de Caravaggio ascultînd Mozart,
desigur, ci Bach, mai degrab\.“ (p. 74).

Cum cei doi se întîlnesc în incinta unei expozi]ii,
atrac]ia pentru pictur\ va înlesni izbucnirea unei
iubiri la prima vedere. În ochii lui Paul, frumuse]ea
Simonei pare descins\ din chenarul pînzelor de
pe pere]i. Tema e facil\, dar Mirel Talo[ [tie s\ dea
pregnan]\ episodului, c\ci intriga romanului va
pleca din rama unui tablou c\ruia Paul, a c\rui colec]ie
cuprinde îndeosebi nuduri, nu-i poate afla autorul
[i nici anul realiz\rii. {i cum tabloul nu-i ie[ise
niciodat\ din cas\ spre a fi prezentat într-o expozi]ie,
nici un expert nu avusese prilejul s\ se pronun]e
asupra originii lui. Dezlegarea enigmei va veni în
urma unui incident dureros: un anticar sustrage
tabloul în al c\rui stil recunoscuse mîna de maestru
a lui Ti]ian. Recuperarea tabloului, cu suspansul a
c\rui nelini[te va atinge în sufletul celor doi tensiunea
unei drame, va l\muri restul necunoscutelor: pînza
renascentist\ apar]inuse mai întîi familiei Simonei,
pentru ca apoi, în urma r\sturn\rilor din timpul
Revolu]iei Franceze, s\ ajung\ în proprietatea familiei
lui Paul. Trecerea tabloului de la un neam aristocratic
la unul burghez e [tafeta care, peste amorul care îi
lega deja pe cei doi, îi mai une[te înc\ o dat\ sub
forma unei alian]e simbolice. Cei doi se iubesc în
numele pasiunii pentru art\: „Arta este pentru noi
doi o punte [i un  limbaj de comunicare. Nu am
îndoieli c\ nici o femeie nu ar fi izbutit s\ m\
ridice la acest nivel de emo]ii [i la acest tip de emo]ii
estetizate.“ (p. 96).

l uat în sine, cadrul narativ e neutru [i atins
de o patin\ vetust\, dar ce se întîmpl\
înl\untrul lui scoate cartea din condi]ia

unei roman obi[nuit. Cititorul asist\ la o pledoarie
radical\ în favoarea vie]ii tr\ite în numele artei. Paul
este un misionar vehement, un apologet al frumuse]ii
în care vede singura cale de a tr\i nobil. Tot ce
cade în afara artei nu are sens, ba chiar [i iubirea
î[i cap\t\ nimbul din ardoarea cu care cei doi, Simone
[i Paul, degust\ arta. „Am transformat arta într-
un mod de via]\. Unii spun despre art\ c\ este un
refugiu, o via]\ alternativ\ la via]a real\; pentru mine
este nu doar via]a real\, ci îns\[i via]a. Sunt un
dependent de art\ care are nevoie de o doz\ zilnic\,
sunt iremediabil dependent de narcoticul cultural
care este arta, produsul cel mai important din meniul
meu cultural. Consum art\ în fiecare zi pentru a-mi
asigura nevoia de frumos.“ (p. 47).

De aici pîn\ la preschimbarea picturii în
mijloc de mîntuire nu mai e decît în pas. Idolatrizînd
arta, Paul o ridic\ la rang de religie, [i de aceea e
firesc ca drumul spre rai s\ fie pavat cu capodopere
cromatice: „Sunt convins c\, dac\ Paradisul

exist\, el este o galerie de art\; dac\ Paradisul ar fi
doar o banal\ livad\ de pomi fructiferi, a[ fi profund
dezam\git. Dumnezeu reprezint\ în egal\
m\sur\ categoria moral\ a binelui [i categoria estetic\
a frumosului; trimful frumuse]ii e triumful binelui.
(p. 47)“.

O vehemen]\ estetic\ mai izbitoare ca în
Colec]ionarul de nuduricu greu po]i g\si. Superioritatea
artei e afirmat\ tran[ant, apodictic [i f\r\ [ov\ire.
Totul se subordoneaz\ ei: via]a, erosul, bucuria de
a fi. O expozi]ie de pictur\ este altar, catedral\ [i
purgatoriu, iar a admira un tablou e cum ai primi
euharistia. Chiar [i femeile au rost numai în m\sura
în care îi sugereaz\ lui Paul un contur de nud pictat.
O femeie care nu-l duce cu gîndul la un tablou
consacrat nu face dou\ parale. Ori vii în prelungirea
unui tablou, [i atunci prime[ti calificarea de vestal\
frumoas\, ori nu vii, [i atunci r\mîi o [tears\ mironosi]\
f\r\ drept de t\mîiere estetic\. 

Extra pictura nulla saluspare s\ rosteasc\ cu
aplomb prozelitic Paul, iar Simone, cu frumuse]ea
ei pictural\, îi înt\re[te gîndurile. Amîndoi vor cu
orice pre] „autenticul“,
care echivaleaz\ în ochii
lor cu emo]ia direct\. Ce
nu e tr\ire spontan\ e
m\sluire ipocrit\. De
pild\, o iubire care nu se
isc\ la prima vedere nu
e amor, ci cîrd\[ie senzual\.
De aceea, cei doi diger\
arta la fel cum resimt
iubirea: instantaneu,
devorator, f\r\ nuan]e
intermediare. Pentru ei,
criteriul vie]ii este: sentio,
ergo sum (p. 57). Simt,
deci exist. O exaltare mai
direct\ a sim]irii estetice
nu se poate închipui.
Poseda]i de demonul tr\irii frumoase, cei doi fac
figura unor apostoli atin[i de exclusivism calofil.
Principiul lor nu e „art\ pentru art\“, ci „art\ [i nimic
altceva“.p aul este un calofil inflexibil, a c\rui

intransigen]\ estetic\ nu se încurc\
în jum\t\]i de m\sur\: nu rabd\

concesiile în privin]a frumosului [i nu accept\ nuan]e
relative în materie de ierarhii valorice. De altfel nici
nu crede în ierarhii, ale c\ror pretinse criterii de
valabilitate universal\ le eticheteaz\ drept conven]ii
g\unoase. {i pentru c\ respinge tiparele înr\d\cinate,
pe care le consider\ idei defuncte ale trecutului, Paul

e un rebel care arunc\ în aer estetica în numele
propriului sentiment de frumos. Iat\ cum un adept
inflexibil al esteticului ajunge s\ saboteze tradi]ia
estetic\.

Ce-i place lui Paul e sfînt, iar reac]ia lui de
gust e unica autoritate menit\ a stabili valoarea.
Atîta doar c\ aceast\ autoritate nu e doct\, ci pur
intuitiv\, dovad\ c\, incapabil s\ recunoasc\
un tablou de Ti]ian, este tras pe sfoar\ de un anticar
cu mai mult\ erudi]ie plastic\. De aceea, de dragul
frumosului pe care îl tr\ie[te în mod solipsist,
Paul e un prozelit diletant c\zînd în plasa gîndirii
discre]ionare. Un plezirist sadea intrat în pielea unui
intratabil sus]in\tor al artei. {i cu cît se înc\p\]îneas\
s\ apere emo]ia artistic\ în fa]a teoriei estetice, cu
atît Paul face mai multe distinc]ii teoretice. Rezultatul?
Vrînd s\ apere emo]ia direct\ de efectul deformator
al teoriei, Paul sare din teorie în teorie, negîn-
du-[i singur regula la care ]inea atît de mult: suprema]ia
emo]iei artistice în fa]a doctrinei. Cînd în secolul al
XIX-lea Winckelmann [i Lessing polemizau cu
aplomb pe seama artei grece[ti aveau acela[i accent

radical ca Paul Manet în
Colec]ionarul de nuduri.

v o l u m u l
Colec]io-
narul de

nuduri con]ine un [ir de
medita]ii venite din partea
unor înrobi]i de patima
artei. Meritul lui Mirel
Talo[ este c\, prin mono-
logurile pe care le pune în
gura personajelor, d\
pregnan]\ literar\ acestui
mod radical de a în]elege
frumosul. Din acest motiv,
cadrul narativ e secundar,

el fiind umplut de medita]iile celor doi iubi]i. Celelalte
personaje au rol de figuran]i ce înso]esc sporadic
reflec]iile celor doi. {i cum reflec]ia înseamn\ implicit
teorie, Colec]ionarul de nuduri e un roman de
idei, [i nu unul de eroi dramatici. Tensiunea c\r]ii
nu vine din ciocnirea protagoni[tilor, ci din distinc]iile
teoretice cu iz t\ios. Mirel Talo[ este un doctrinar al
frumosului pe seama unei tr\iri personale, [i abia
apoi un scriitor de roman pe baza unei intrigi literare. 

Citindu-se cu pl\cere, Colec]ionarul de nuduri
e un exemplu de cum po]i pune elegan]a în slujba
intransigen]ei: manierat [i politicos, Mirel Talo[ este
un cruciat al artei ca scop în sine. 

România literar\  num
\rul 35-36 / 3 august  2018

v olumul Colec]ionarul
de nuduri con]ine un
[ir de medita]ii venite
din partea unor înro-
bi]i de patima artei.

Meritul lui Mirel Talo[ este c\, prin
monologurile pe care le pune în gura
personajelor, d\ pregnan]\ literar\ aces-
tui mod radical de a în]elege frumosul. 

 cronica ideilor de sorin lavric

frumosul radical

Mirel Talo[, Colec]io-
narul de nuduri, prefa]\
de Mircea Platon, Editura
RAO, Bucure[ti, 2018,
210 pag.
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` n niciun alt aspect al vie]ii lui Molly
Bloom, protagonista feminin\ a romanului
Ulysses mentalul nu se înf\]i[eaz\ cu

mai mult\ for]\ exploziv\ decât în rela]ia cu b\rba]ii.
Nu to]i îi sunt, fire[te, aman]i, cum se sugereaz\
în capitolul  Ithaca. Dar pân\ [i în rela]ia ei cu omul
care a crescut-o, Brian Tweedy, subzist\ ceva
misterios, ambiguu, tulbure, care dep\[e[te grani]ele
leg\turii biologice. Cât despre felul în care a
ajuns s\ rela]ioneze cu propriul so], Leopold,
strategiile ]in, în egal\ m\sur\, de domeniul afectelor
([i al alter\rii acestora) [i de psihanaliz\. Reali sau
pl\smuiri, aman]ii lui Molly Bloom sunt în egal\
m\sur\ crea]ii ale imaginarului individual [i social.
Ei apar]in unei lumi în care etichet\rile se f\ceau
cu u[urin]\, în care închipuitul se plasa mereu,
ca un ecran deformator, în fa]a realit\]ii.

Parcurgând lista celor dou\zeci [i cinci de
iubi]i ai lui Molly (men]iona]i în episodul
Ithaca), vom constata c\ ei sunt pure proiec]ii ale
unei min]i care baleia între posibil [i plauzibil. În
ordinea echivalen]elor homerice, ei reprezint\
varianta degradat\, devitalizat\ [i parodic\ a
pe]itorilor care ocupaser\ abuziv casa regelui plecat
la asediul Troiei. La Joyce, deznod\mântul nu difer\
prea mult: de[i nu vor fi uci[i la propriu, ei vor fi
aneantiza]i, redu[i la (in)consisten]a unor fanto[e
incapabile s\-[i ating\ scopurile. Motiva]ia vechilor
greci ]inea de l\comie. La cel]ii de la începutul
secolului al XX-lea, ea se exprim\ printr-o neobosit\
excita]ie a glandelor sexuale.     

Chiar dac\ textul episodului Ithacae emana]ia
unei entit\]i abstracte, informa]iile ajung nemijlocit
[i la Bloom. So]ul în[elat luase deja act de modificarea
mobilierului din cas\ [i [tia cu precizie ce determinase
reconfigurarea acestuia: dorin]a lui Molly de a crea
un nou cadru intensei, violentei, devoratoarei
partide de sex ce avusese loc în absen]a lui, cu
agentul muzical [i amant cert, Hugh E. (Blazes)
Boylan. Nu-i sc\pase nici neorânduiala ve[mintelor,
îndeosebi „textilele” ce aveau tangen]\ direct\ cu
pielea femeii: ciorapii lungi, negri ([i „f\r\ miros”),
jartierele violete ([i unele, [i altele, noi — ceea ce
arat\ premeditarea, preg\tirea femeii pentru
întâlnirea erotic\), pantalona[ii de dam\ impregna]i
cu miresme excitante (opoponax, iasomie [i ]ig\ri

turce[ti Muratti), un combinezon cu dantel\. 
Dintre obiectele de mobilier, memoria

selecteaz\ scaunul cu piciorul rupt pentru
oala de noapte, ligheanul [i savoniera. Rela]ia
acestora cu igiena intim\ dinaintea actului
sexual nu mai trebuie men]ionat\. Stranie

e îns\ resemnarea lui Leopold în fa]a inevitabilei
încornor\ri. Ea fusese anun]at\ în mod repetat

pe parcursul întregii zile, iar la ceasul târziu al
nop]ii, când se preg\te[te de somn, exhib\ o
pedanterie a gesturilor ce sugereaz\ un îndelung
exerci]iu al supunerii. Totul indic\ ordinea, precizia,
rutina: se dezbrac\ de hainele de zi, extrage de sub
pern\ c\ma[a de noapte, schimb\ locul pernei în
a[a fel încât s\ stea cu picioarele invers fa]\ de so]ie
[i urc\ în pat. Felul în care se desf\[oar\ ritualul
culc\rii spune totul despre personalitatea lui. E
vorba de un patrulater al pruden]ei: cu circumspec]ie
(„with circumspection”), cu solicitudine („with
solicitude”), u[or („lightly”), respectuos („reverently”).
Patul este un t\râm abstract, la fel de complex ca
îns\[i via]a, astfel încât el trebuie abordat a[a cum
a f\cut, în întreaga zi, în evenimentele la care a
participat.

Aerul de asumat\ seriozitate, de impenetrabil\
solemnitate e sfâ[iat de un gând n\stru[nic, provocat
de interoga]ia naratorului care între]ine, dup\ cum
se [tie, stilul catehetic al capitolului: „Dac\ ar fi
surâs, de ce ar fi surâs?” Chestionarea cade pe
nepreg\tite, neanun]at\ de niciunul din dubletele
întrebare-r\spuns anterioare. Iar replica (mut\) a
lui Bloom, cu o subtil\ trimitere la ideea de pat,
uime[te [i amuz\. El îi evoc\ pe aman]ii care-[i
imagineaz\ c\ sunt cei dintâi în via]a unei femei:
„S-ar fi gândit c\ fiecare dintre cei care intr\ î[i
închipuie c\ e primul care intr\, pe când în realitate
el e întotdeauna ultimul termen al unei serii
precedente chiar dac\ este primul termen al uneia
ce-i succede, fiecare imaginându-[i c\ e primul,
ultimul, unicul [i singurul, pe când în realitate
nu e nici primul, nici ultimul, nici unicul, nici
singurul într-o serie ce-[i are originea în, [i repetat\
la nesfâr[it”.

s eria aman]ilor lui Molly, debitat\ cu
aplomb, ca într-un echivalent al
faimosului catalog din Don Giovanni,

opereaz\ o subtil\ excludere [i o inexplicabil\
omisiune. De[i, tehnic vorbind, Bloom fusese [i
amantul lui Molly, deoarece primul lor contact
sexual se produsese înaintea c\s\toriei, el nu
figureaz\ în list\. Aceasta r\mâne deschis\ — ceea
ce presupune c\ via]a aventuroas\ a lui Molly va
continua —, rezemându-se la descrierea sumar\

a „ultimului membru al acestei serii”, care e totodat\
[i „cel mai recent ocupant al patului”, nimeni altul
decât Hugh E. (Blazes) Boylan. Portretul acestuia
se vrea demistificator: Boylan e înf\]i[at drept
un b\d\ran („a bounder”), cu o meserie demn\
de dispre]uit (lipitor de afi[e / „billsticker”), un
escroc („a bester”) [i un l\ud\ros („a boaster”). Ceea
ce nu înseamn\ c\ Bloom nu-l invidiaz\ [i c\ nu
e extrem de gelos. Cu un suprem efort, el g\se[te
puterea de  a-l trata (atât pe el, cât [i situa]ia provocat\)
cu o auto-indus\ superioritate, amestec de abnega]ie
[i sânge rece.      

{i totu[i, în ciuda insisten]ei asupra lui Hugh
Boylan, no]iunea de „amant” („lover”) trebuie
rediscutat\. Ea corespunde termenului de azi doar
printr-o imens\ exagerare, potrivit defini]iei ideii
victoriene de moralitate. În preajma lui 1900, o
privire languroas\, o strângere de mân\ fugitiv\,
un bile]el strecurat în mâinile unei femei puteau
avea efectul unui atac de artilerie grea. Pasiunile
se iscau dintr-un dialog de câteva secunde [i aveau

intensitatea unei leg\turi amoroase hard din ziua
de azi. Civiliza]ia occidental\ se afla în plin\
„education of the senses” (cu o sintagm\ a lui Peter
Gay), f\r\ s\ ajung\ îns\ în etapa r\zboaielor de
pl\cere („Pleasure Wars”, dup\ titlul c\r]ii care
încheie pentalogia lui Peter Gay The Bourgeois
Experience: Victoria to Freud). Lista „iubi]ilor” lui
Molly Bloom înt\re[te constatarea de ordin general
privitoare la „dubioasa certitudine a numerelor”
(Gay, 1984: 133). Hugh Kenner o percepe drept
emana]ia unei voci supratextuale. Ea nu este rostit\
în mod firesc, ci „intonat\” („intoned”), ca o partitur\
muzical\ sau ca ni[te versete religioase.   

A doua parte a secolului al XIX-lea [i începutul
secolului al XX-lea au cunoscut în Marea Britanie,
ca [i în Germania, o intensificare a studiilor privind
sexualitatea feminin\. În 1907, sexologistul german
dr. Iwan Bloch ajungea, pe baza unor studii îndelungate,
la concluzia c\, departe de a fi „inferioar\” celei a
b\rba]ilor, sensibilitatea sexual\ a femeilor e mai

intens\ [i mai durabil\. Chestionarele sale demonstreaz\
c\ multe femei vorbeau cu pl\cere [i dezinhibat
despre tr\irile senzuale, ceea ce confirm\ înc\ o
dat\ pr\pastia dintre „individul de interior” [i cel
„social”. Citându-l pe ginecologul sco]ian J. Matthews
Duncan, Peter Gay evoc\ pluralitatea de formule
prin care se exprim\ „dorin]a [i pl\cerea” feminin\.
Niciuna din variet\]ile de sexualitate [i senzualitate
atribuite b\rba]ilor nu lipsesc din panoplia feminin\:
de la furie [i exces, la dominare, repulsie, team\,
durere. Clelia Mosher, care a întreprins o cercetare
asupra sexualit\]ii feminine începând cu anul 1892,
a ajuns la concluzii aproximativ identice. De[i ea
îns\[i, ca persoan\, era o întrupare a inhibi]iilor
victoriene, dr. Mosher ofer\ un tablou extrem de
viu al raport\rii femeilor la „pl\cerile trupe[ti”. E
abordat\ [i chestiunea sexualit\]ii femeii în cadrul
vie]ii de cuplu, iar r\spunsurile primite încurajeaz\
ideea existen]ei unei „Molly Bloom colective”.

Dezinhibat\, aceast\ tipologie feminin\ era
extrem de prezent\ în via]a social\, chiar dac\

imaginea ei a r\mas prizoniera studiilor medicale,
psihologice, psihanalitice ori scriitorice[ti. Peter
Gay traseaz\ un portret complex [i nea[teptat:
„Sexualitatea acestor femei educate era pres\rat\
cu ezit\ri [i conflicte, dar era deosebit de activ\
[i intens\, [i, cu rare excep]ii, lipsit\ de regrete. Nu
e nimic extravagant s\ ni le închipuim pe aceste
matroane, înainte de 1900, luând ini]iativa în
pat. Capacitatea de a atinge orgasmul presupunea
dreptul de a-l a[tepta” (Gay, 1984: 137).

Molly Bloom nu mai e, a[adar, excep]ia de
la regul\, ci reprezentanta unei categorii vaste.
Originile ei mediteraneano-celtice, despre care am
vorbit, sunt perfect compatibile cu felul în care
multe „femei educate” (termenul le exclude, de
pild\, pe servitoare, referindu-se la persoanele cu
o pozi]ie social\ clar definit\) î[i gândeau [i tr\iau
sexualitatea în ultimele decenii ale epocii victoriene.
Diferen]a fundamental\ const\ în faptul c\ în toate
cazurile men]ionate e vorba de activit\]i întâmplate,
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de confesiuni [i rememor\ri ale unor situa]ii „rupte
din via]\”. În cazul lui Molly Bloom, „auto-chestionarul”
reprezint\, înainte de orice, o prob\ de virtuozitate
imaginativ\. „Aman]ii” ei sunt la fel de consisten]i,
de reali, de vii pe cât sunt, în epoca Facebook-ului,
„prietenii” afla]i în memoria calculatorului. Vorbind
despre ei, Molly Bloom devine centrul unei vaste
opera]iuni ce descrie nu atât realitatea, cât activitatea
mental\ care o produce. Numit\ „mind-style”,
aceasta e definit\ drept „oricare dintre prezent\rile
lingvistice specifice ale eului mental al individului”
(Fowler, 1977: 103). Iubi]ii lui Molly Bloom se afl\
doar „în capul ei” — iar câ]iva nici m\car acolo —
, în mintea asediat\ de senza]ii ce-[i a[teapt\
întruparea în cuvinte.

a ctivitatea confesiv\ a lui Molly Bloom
ia forma acestei „mind-style”, prin
care via]a subcon[tient\ se organizeaz\

în structuri lingvistice înc\rcate de expresivitate.
Toate procesele min]ii — importante ori lipsite de
sens — devin cunoscute prin transpunerea din
form\ psihic\ în realitate lingvistic\. Limitata ei
via]\ intelectual\ o pune în situa]ia de a g\si expresiile
[i exemplele relevante pentru a descrie ceea ce se
întâmpl\ — f\r\ ca ea s\ poat\ controla — în
adâncimile min]ii sale. Structura mental\ — stilul
min]ii — e atât de puternic\ încât î[i impune propria
selec]ie, dictându-i comportamentul în func]ie de
parametri a c\ror existen]\ o ignor\. Viziunea
asupra lumii a lui Molly Bloom se decupeaz\ din
înl\n]uirea de gânduri con[tiente [i incon[tiente,
de imagini par]iale, de prejudec\]i [i perspective
g\zduite de mintea ei suprasaturat\ emo]ional de
clipele zilei care tocmai trecuse. „În capul meu”
devine astfel un text lingvistico-literar perfect
articulat, n\scut din dramatizarea necon[tient\
a activit\]ilor psihice, a gândurilor con[tiente [i
a tr\irilor incon[tiente. 

Cele nou\ straturi de ad\ugiri operate de
James Joyce de-a lungul episodului Penelope nu
trebuie privite drept etape distinctive [i coerente
ale rescrierii biografiei lui Molly Bloom. Portretul
nu se modific\ fundamental. În schimb, apar
unghiuri de acces nea[teptate spre mintea ei, care
devin „supor]ii fizici” (Eagleman, 2016: 9) ai gândirii.
Nu e vorba doar de o metafor\. S-a dovedit pe
cale experimental\ c\ orice transform\ri ale creierului
atrag dup\ sine modific\ri ale modului de gândire.
Prin analogie, un text asupra c\ruia s-a intervenit
va da na[tere unor semnifica]ii diferite de cele
ini]iale. Joyce era con[tient de implica]iile neobositelor
sale ad\ugiri [i ajust\ri. Într-o scrisoare din octombrie
1921 c\tre Robert McAlmon vorbea despre imensul
efort de a ]ine cont, simultan, de o sumedenie de
obliga]ii. Riscul de a distruge scheletul construc]iei
deja existente nu era deloc neglijabil, astfel încât
era obligat ca la fiecare nou\ spiral\ a corecturilor
s\ încerce „s\ revizuiasc\, s\ îmbun\t\]easc\, s\
lege, s\ continue [i s\ creeze totul în acela[i timp”.
(Joyce, 1966: 173). 

Din aceast\ echilibristic\ s-au n\scut
profunzimile psihologice [i textuale care confer\
un relief abrupt [i manipulatoriu totodat\ vocii lui
Molly. Fiecare nou\ fraz\ scurtcircuiteaz\ întregul,
aducându-l în situa]ia unui text circular. Dinamismul
devine astfel marca lui distinctiv\, însu[irea prin
care câ[tig\, la fiecare nou\ r\spântie, coeren]\
[i profunzime. S-a spus deja c\ în Penelope Joyce
experimenteaz\, înaintea lui Finnegans Wake,
modalitatea „work in progress”. Perfect adev\rat,
dar cu o mare diferen]\. În romanul publicat în
1939 mobilitatea, instabilitatea, fluctua]ia, agilitatea,
versatilitatea împingeau realitatea spre profunzimi.
În Penelope, vocea lui Molly Bloom extrage din
adâncuri materia expresiv\ a unui subcon[tient
care se autoalimenteaz\ pe m\sur\ ce energia care
l-a propulsat se împu]ineaz\.

„Estetica mobilit\]ii” face posibil\ na[terea
unui hipertext în centrul c\ruia, zidit\ de vie, se
afl\ Molly Bloom. Ad\ugând, completând, rescriind,
Joyce nu mai era preocupat s\ inventeze noi modalit\]i
de exprimare. El încerca s\ dea consisten]\ logicii
interne a întâmpl\rilor, f\r\ s\ observe c\, în
felul acesta, p\trundea în zona unui nou experimentalism:
el nu mai viza doar forma, ci [i deformarea produs\
de c\tre aceasta în psihologia personajului. Molly
Bloom, cea cunoscut\ din capitolele anterioare, nu
mai are în comun aproape nimic cu imaginea ei
final\, produs involuntar al „aranjamentelor
lingvistice” operate de Joyce din cu totul alte motive
decât cele presupuse de redefinirea personajului.
„Noua” Molly se na[te, asemenea unei Venus
ivite de sub valurile de cuvinte ad\ugate de
autor, într-o alt\ lume [i sub alt cer. Vechile însu[iri
persist\, dar sunt luminate de un ansamblu de
reflectoare [i oglinzi în care conturul [i esen]a sunt
topite într-o magm\ identitar\ indistinct\.

Într-adev\r, diferen]a dintre femeia care,
în diminea]a zilei de 16 iunie 1904, roste[te doar

un sunet confuz, Mn, în care întrevezi nega]ia No,
[i cea care î[i face un blazon lingvistic-existen]ial
din zecile de utiliz\ri ale afirma]iei Yeseste substan]ial.
Rela]ia pare a fi dominat\ mai degrab\ de opozi]ie
decât de complementaritate. Nu neap\rat paradoxal,
Leopold Bloom traduce ineleganta morm\itur\
matinal\ prin pronumele feminin she — o trimitere
subtil\ la ideea de feminitate primordial\, ce poate
fi exprimat\ chiar înafara limbajului articulat. Arcul
de cerc — dublat de un curcubeu lingvistic — sub
care s-a a[ezat Molly Bloom este însu[i itinerariul
de la nearticulat la articulare parcurs în egal\ m\sur\
de c\tre autor [i personaj. Indirect, Molly este
investit\ cu atribu]iile scriitorului din categoria
autografilor. Rescris\ grafic de James Joyce, Molly
Bloom scrie sonor o poveste în care vorbe[te despre
sine, l\sându-se vorbit\ de o autoare ce se inventeaz\
în du-te-vino-ul ame]itor de la r\spântia dintre
confesiunea involuntar\, scriere [i rescriere.

Sunetul articulat inaugural o plaseaz\ pe
Molly Bloom într-o categorie distinct\ de a celorlalte

personaje importante ale romanului. Fiecare dintre
ei — Bloom, Stephen Dedalus ori Buck Mulligan
— provine din repertoriul u[or recognoscibil al
prozei realiste victoriene [i post-victoriene. Ei intr\
în scen\ înso]i]i de anumite atribute fizice sau
morale. Sunt plasa]i, a[adar, de la prima apari]ie
în categorii sau m\car în roluri clar definite. La
Leopold Bloom sare în ochi preferin]a pentru
alimente greu digerabile. Natura lui trebuie s\ fi
fost preponderent senzual\, dominat\ de concupiscen]\
[i lips\ de scrupule în a-[i satisface pl\cerile. Organele
de vite [i de p\s\ri sugereaz\ aplecare spre visceral,
spre primitivism [i frugalitate. Nu vom fi mira]i
c\ va recurge la orice metod\ pentru a se delecta
trupe[te.

Despre Buck Mulligan afl\m, de la prima
fraz\, esen]ialul. Faimoasa etichet\ prin care se
deschide romanul („Stately, plump Buck Mulligan”/
„Solemn, rotofeiul Buck Mulligan”) e, în acela[i
timp, o ermetic\ închidere. Personajul nu va ie[i
din cercul celor dou\ determinante, chiar dac\ una
dintre ele, solemnitatea, va fi absorbit\ de conota]iile
comportamentale aflate la polul opus: cinism,
l\comie, neru[inare, agresivitate, sadism. Prezentarea
în cheie realist\ elimin\, prin urmare, surprizele.
Ea e, simultan, descriere [i avertisment: ni se va
livra, pe parcursul romanului, exact ceea ce au
promis scurtele „instruc]iuni de folosire” decupate
din recuzita discursului realist.

Scenariul func]ioneaz\ întocmai [i în cazul

lui Stephen. Zona e îns\ diferit\: interioritatea
complex\ a unui intelectual „nemul]umit [i somnoros”.
Într-adev\r, ziua lui de 16 iunie va fi marcat\ de
aceste dou\ constante: iritarea difuz\ provocat\
de ceea ce i se întâmpl\ în planul general al vie]ii,
dar [i sl\biciunea datorat\ particip\rii inerte la
odiseea meschin\ a unui personaj aflat la antipodul
preocup\rilor sale poetic-filozofice. Nici Bloom,
nici Mulligan, nici tân\rul Dedalus nu-[i dep\[esc
involuntarele promisiuni narative. Drumul lor va
fi jalonat, aproape exclusiv, de viaticum-ul dinainte
preg\tit de c\tre p\pu[arul cinic din a c\rui imagina]ie
s-au n\scut.        

Or, realismul profund al personajului Molly
Bloom e consubstan]ial lipsei de... substan]\ narativ\
sub semnul c\reia e invitat\ s\ intre în scen\. Cele
dou\ referin]e la ea, în capitolele Calypso[i Wandering
Rocks, adic\ sunetul lipsit de noim\ din primul
[i imaginea fugitiv\ a „bra]ului gr\suliu dezvelit
[i generos”, din al doilea, au valoarea [i consisten]a
unei uverturi la o crea]ie muzical\ ampl\. Personalitatea
ei multi-fa]etat\ [i polistratificat\ se va na[te, ca
într-un palimpsest, din ad\ugarea treptat\ a tu[elor
de culoare. Ele nu se afl\ neap\rat într-o rela]ie de
comunicare, ci de co-existen]\ negociat\ la infinit.   

Din acest punct de vedere, Molly Bloom
str\bate drumul de la „identitatea f\r\ persoan\”
(legat\ de precaritatea lingvistic\ a primelor sale
apari]ii), la „persoana f\r\ identitate” (fiin]a topit\
în [uvoiul de cuvinte incontrolabile care ies
direct din subcon[tientul ei). Despre prima ipostaz\
scrie, în Nuditatea, Giorgio Agamben. Exact ca
în procesul hegelian dedicat recunoa[terii persoanei
(fiin]a uman\ se construie[te prin reflectarea în
con[tiin]a altor oameni), Molly Bloom se ive[te mai
întâi ca masc\. Afl\m mai multe despre ea privind
tabloul „Nimfe la sc\ldat” decât din propriile cuvinte
[i gesturi. Nu întâmpl\tor, evocarea fiin]elor
mitologice de c\tre Leopold Bloom anticipeaz\ o
însu[ire a femeii: capacitatea ei infinit\ de „a fi
schimbat\ într-un animal sau un copac”.

Reac]ia lui Molly arat\ c\ mai-[tiutorul
so] a atins un punct sensibil: „Linguri]a cu care
ea mesteca zah\rul se opri. Privea cu ochii mari
drept în fa]a ei, inhalând prin n\rile ei arcuite”.
Femeia intuia c\ metempsihoza nu era doar un
cuvânt greu de pronun]at, ci [i un proces magic,
o vr\jitorie în care se sim]ea implicat\. Cuvintele
ei subliniaz\ starea de alert\: „— Miroase a
ars”. Evident, referin]a direct\ prive[te olfac]ia
ascu]it\ provocat\ de rinichii care se pr\jeau
în tigaie, în buc\t\rie. Dar mirosul e [i anticiparea
metamorfozei prin care urma s\ treac\ pe
parcursul zilei propria sa fiin]\. Prin ardere,
adic\ prin dep\[irea condi]iei primordiale, nimfa
devine femeie. E inutil, a[adar, s\-i vedem
chipul, deoarece la sfâr[itul zilei el va ar\ta cu totul
diferit de cel la care are acces, diminea]a, doar so]ul
ei.

e timologic, „persoan\” deriv\ de la
latinescul persona, care înseamn\
„masc\”. Molly devine masc\ dup\

ce mai întâi apar]inuse, prin nume, unei stirpe,
gens. Urm\torul pas, f\cut pe parcursul romanului
prin intermediul a o mul]ime de voci, const\ în
dobândirea statutului de persoan\. Or, persoana-
masc\ nu se reduce la simpla identitate recunoscut\
juridic. Ea e mai mult de-atât, deoarece „a contribuit
hot\râtor la formarea persoanei morale” (Agamben,
2009: 68). Paradoxul const\ `n faptul c\ aceast\
îmbr\care cu sensuri corespunde unei despuieri
continue, denud\rii lipsite de echivoc. Renun]area
la haine se produce în timpul actului sexual din
cursul dup\-amiezii. Cu acel prilej cade prima
masc\. A doua vizeaz\ reinventarea radical\ prin
cuvânt. „Monologul” din capitolul Penelope ne
readuce la o situa]ie teoretizat\ înc\ din Antichitate.
Devenirea prin rostire [i interpretare nu e un
privilegiu al lumii moderne. Epictet anun]a în
primul veac cre[tin c\ „are s\ soseasc\ ziua în care
actorii vor crede c\ masca lor [i costumele lor sunt
chiar ei în[i[i” (Epictet, Discursuri, XXIX, I, 41).
Ad\ugându-[i noi m\[ti, Molly î[i adaug\ noi voci. 

(Fragment dintr-o biografie fic]ional\ a lui
Molly Bloom, aflat\ în lucru) 

__________________ 
Agamben, Giorgio, Nuditatea, traducere din ita-

lian\ de Anamaria Geb\il\, Bucure[ti, Humanitas, 2009.
Eagleman, David, Incognito. Vie]ile secrete ale

creierului, traducere de Ovidiu Solonar, Bucure[ti,
Humanitas, 2016.

Fowler, Roger, Linguistics and the Novel, London
and New York, Routledge, 1977.

Gay, Peter, The Bourgeois Experience. Victoria
to Freud. Volume I, Education of the Senses, New York,
Oxford University Press, 1984. 

Joyce, James, Letters, I, New York, Viking, 1966. 
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n ela Stroescu pare s\ fi dat, cel pu]in
dup\ p\rerea lui Constantin
Fântâneru,1 „suficiente probe de

talent” la debutul cu „poemele în proz\” din Cîntec
f\r\ glas.2 Destule, dar nu suficiente pentru ca,
bun\oar\, Mihai Zamfir s-o ia în seam\ cînd [i-
a scris istoria poemului românesc în proz\. Pare,
de altfel, s\ nu fi l\sat alt\ urm\ literar\ înafara
acestei plachete, de[i trebuie s\ fie destul de bine
cunoscut\ în lumea teatrelor de p\pu[i (unde nu
doar c\ a dramatizat Harap Alb, dar a [i scris ea
îns\[i unele piese, cum ar fi Balad\ pentru
[apte cerbi, jucat\ [i de p\pu[ile din Tîrgu Mure[
în 1973). A fost, în 1949-1950, directoare a sec]iei
de p\pu[i a Teatrului Dramatic din Bra[ov (actualul
„Sic\ Alexandrescu”), regizoare la p\pu[i, a lucrat
la Radio [i în cadrul Ministerului Culturii [i a
tradus „poemul dramatic” Jertfa, al lui Tagore.

Cam asta e tot ce-am aflat despre ea. 
N-a[ contesta îns\ chiar deloc „probele”

v\zute de Fântâneru, de[i nu mi se pare c\
ele ar ilustra „purificarea emo]iei prin în\l]are”
(dar „simpatia pentru am\nunt” - din bel[ug).
Nela se înal]\ [i ea, fire[te, pe un mic piedestal

de candoare (dar ce poet\ n-o face?) [i contempl\
lumea cu un ochi intrigat [i cu unul încîntat.

Transcrie, în nota]ii cît se poate de directe, [i ce
vede cu unul [i ce vede cu cel\lalt. Nu e peisagist\
(de[i are – obligatoriu! – anotimpuri), ci mai
degrab\ portretist\, investind art\ descriptiv\
într-o mic\ galerie; cu toate c\ se preteaz\ destul
de spontan la eufemistic\, miza e pe nota]ia
realist\ [i pe snoava portretistic\, pe portretul
narativ: „P\ze[te dou\ capre negre, cu ]î]ele as-
/cu]ite [i lungi, pîn\ la p\mînt./ E legat\ la cap
muiere[te. În mîn\ are o/ nuia de alun, bun\ de
aflat comori./ La ureche poart\ mint\ crea]\ – de
soare/ strînge stuful pr\fuit al genelor./ Cînd n-
o aude nimeni, cînt\ cu glas sub-/ ]ire – dac-o
întrebi cum o cheam\, fuge/ plîngînd” (Feti]a).
Exerci]iile contemplative au candoare [i precizie,
dar Nela nu se sfie[te s\ pun\ [i cinism în inocen]a
sa descriptiv\: „To]i sunt du[i la munci: ea a r\mas
acas\/ cu g\inile [i cu vi]elul mic cu picioarele/

groase./ Cîrpind, se mut\ pe prisp\ dup\
soare;/ morfole[te din gingii [i poate – gînde[te./
În obrazul de iasc\, ochii mici [i ce]o[i/ clipesc
des./ O puic\ alb\ [i mo]at\ se apropie de ea/ cu
grije. B\trîna zîmbe[te larg, desvelind/ gingiile
putrede./ Doamne, [i gura asta a fost s\rutat\ cu
drag!” (B\trîna). Cu aceast\ galerie, Nela poate
sta al\turi de portretistele actuale, c\ci [i ea
face realism cu tandre]e  - [i tandre]e cu realism,
fire[te. Ba poate sta chiar în fruntea lor, c\ci Nela
î[i sublimeaz\ într-o scriitur\ non-afectiv\
sentimentele participative [i emo]iile, l\sîn-
du-le în subtextual. Îi rezult\ astfel o iconografie
pur descriptiv\, cu emo]ia contras\ în premisa
tabloului: „În zugr\veala veche, Proorocul are
barba/ sburlit\ [i mijlocul încins cu tei./ Mîinile
care au chiemat pe Jehova îi stau/ pe genunchi
– ostenite./ Pustiul – de toate p\r]ile îl cuprinde./
Din asfin]it, rotind, doi corbi mari cu de-/mîncare
în ciocuri, î[i ciuntesc sborul pe/ zidul cojit”
(Proorocul Ilie). Mai degrab\ desen în c\rbune
decît gua[e ori acuarele exerseaz\ Nela: linii
precise, detalii fixate în fug\, dar inventariate
riguros – [i o mic\ anecdot\ unificatoare. Fotografii
candide ale unei lumi de m\runte, u[or intrigant\,
dar tonic\ prin voluptatea contemplativ\ [i
prin euforia [i concizia nota]iei.

Face mirare doar contrapunctul final
din T\tînul cel b\trîn, unde Nela se confeseaz\
în direct [i scrie depresii neb\nuite, absolute,
care pun în problematic toat\ tonifian]a desenelor
premerg\toare: „…/ Iar amintirile toate, ca furnicile
lîng\ un/ stîrv sunt adunate; [i-mi mînc\ inima
-/ ziua [i noaptea/ La tine vin, copac b\trîn./ Ca
frunza ta îng\lbenit\ mi-e via]a spul-/berat\,
risipit\.” etc. N-ai fi zis c\ o privire amuzat\ – cît
de cît – asupra lumii poate ascunde a[a dram\,
c\ grafica pur\ va da abrupt în jale de sine.   

 Al. Cistelecan
___________

1 Constantin Fântâneru, „Universul literar”,
nr. 6/1941. 

2 Tiparni]a „Gutenberg”, 1941 (Colec]ia „Cartea
de dar”).
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locomotiva Mircea Eliade la Craiova

fete pierdute
o iconograf\
amuzat\:
Nela
Stroescu

n u e nici o figur\ de stil la mijloc,
nici o aluzie în sensul c\ Mircea
Eliade a func]ionat sau c\ trebuie

s\ func]ioneze „ca o locomotiv\” pentru cultura
român\. Sigur, despre acest rol de port-drapel
cultural pe care l-a jucat Mircea Eliade s-a
scris, cu justificare, foarte mult. Cronicarul vrea
îns\ s\ spun\ altceva: c\ afirma]ia – am v\zut
locomotiva Mircea Eliade – trebuie s\ fie luat\ la
propriu. Sec, faptele s-au întîmplat dup\ cum
urmeaz\: joi (26 iulie a.c.) dup\-amiaza, în
jurul orei 17, în gara mare din Craiova, pe una
dintre [inele care p\reau nefunc]ionale, sta]iona,
singur\, izolat\, locomotiva „Mircea Eliade”.
Vopsit\ într-un ro[u puternic, deci distinct\ într-un
piesaj feroviar în care predomin\ nuan]ele [terse,
nu de pu]ine ori gri-[obolan. Despre condi]ia
actual\ a locomotivei „Mircea Eliade” nu a[ putea
aduce informa]ii suplimentare – era garat\ la

Craiova, nimeni nu era în ea, p\rea c\ se odihne[te.
Dar exist\ – motoarele de c\utare ne sunt aici de
mare ajutor – informa]ii despre trecutul s\u,
ca s\ zic a[a. Circul\ de cî]iva ani ([i) prin România,
apar]ine unei companii private de transport
feroviar, deci nu companiei na]ionale. A fost
remarcat\ pe unele forumuri de specialitate.
{i, în mod cert, ̀ n leg\tur\ cu transferul cultur\-
transporturi, nu e singura. Aceea[i firm\ mai are
înc\ o locomotiv\ care e botezat\ „Mihai Eminescu”.
Pe youtube exist\ [i un filmule] scurt – pu]in
peste un minut – cu cele dou\. Situa]ia aceasta,
inedit\ ca fapt, pregnant\ ca imagine, ar putea
fi inspira]ional\, ar putea da idei (bune). Anul
trecut, zburam pe intern cu o curs\ low-cost [i
pe avion era trecut numele aeroportului din
Gdansk: Lech Walesa. Da, trimiterea evident\
este la acel Lech Walesa...
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ste elementar: „unire” înseamn\ ([i) conjunc]ie. Dosarele
tematice pe care, lunar, le public\m sub prestigiosul
gir al României literare dau seama, din perspective
diferite, de acest adev\r minimal [i de bun-sim]. Scriem
[i reflect\m aici despre momente, elemente, personaje
distincte, dar, pentru fiecare num\r al dosarelor tematice
[i, în fond, pentru tot acest demers, le punem pe toate
acestea în sum\. În conjunc]ie. 

Con]inutul pachetului tematic pe care, în august
2018, îl supunem aten]iei cititorilor no[tri – inclusiv aten]iei critice, desigur
– ilustreaz\, dintr-o perspectiv\ aparte, ideea de „sum\” pe care o implic\
supraordonata sa, „unirea”.  În alte cuvinte, ilustr\m cu exemple dintre
cele mai pregnante (nu cu toate exemplele puternice, bineîn]eles, pen-
tru c\, în mod obiectiv, nu avem cum s\ o facem) c\ aceast\ sintagm\ care
vorbe[te despre ceva de maxim\ semnifica]ie pentru România – „Marea
Unire” – este a)o sum\ [i, mai precis, b)o adunare a unor momente
foarte bine delimitate în timp [i spa]iu [i a unor procese, care se întind,
pe axa timpului, [i în fa]a [i în spatele anului (nu e o exagerare deloc s\
îi spunem a[a!) astral pentru ]ara noastr\, 1918.

Logic (de)construind, a[adar: Marea Unire este moment [i proces.
{i mai riguros: momente (sunt mai multe borne care fixeaz\ [i consolideaz\
aceast\, s\ îi spunem, în limba modern\, „nara]iune”) & procese ([i în
aceast\ privin]\, eviden]ele ne impun s\ vorbim la un plural generos [i
nicidecum la singular). 

Apropo de „momente”: am insistat în mai multe rînduri c\ Marea
Unire e, în 1918, suma a cel pu]in trei asemenea momente (Basarabia,
Bucovina, Transilvania – fiecare dintre acestea vin c\tre „]ara mam\” la
date diferite!). De asemenea, am punctat, la începutul acestui proiect, [i
faptul c\ formula „Marea Unire” e [i un element retoric – profesorul Lucian
Boia insist\, [i argumentele sale sunt solide, c\ [i Unirea Principatelor
Române este mare, în fond. În dosarul de fa]\, ve]i g\si, en passant, [i
ideea c\ unirea cu Dobrogea are parte de o condi]ie istoriografic\ u[or
nedreapt\. A[adar, momente, nu moment. La plural!

Despre „procese”: doar o enumerare care include ceea ce ve]i g\si
în paginile urm\toare – a)serb\rile de la Blaj din 1911 – ca momente
anticipative ale Marii Uniri; b)catedralele Marii Uniri (plus, desigur,
bisericile care au fost construite în primele decenii de dup\ 1918) – ca
vectori ai construirii [i consolid\rii unei identit\]i na]ionale române[ti
derivate din proiectul de unire; c)muzeele care marcheaz\ conceptele
complexe de „unire” din istoria modern\ a României; d)coordonatele unei
Conferin]e de Pace cu efecte fundamentale pentru arhitectura –
istoric\, politic\, geopolitic\ – a ]\rii noastre. Toate aceste patru direc]ii
tematice marcheaz\ sau rememoreaz\ procese [i momente care anticipeaz\,
fundamenteaz\ [i consolideaz\ Marea Unire.

Prin urmare, Marea Unire = momente + procese. În sum\!

 Cristian P|TR|{CONIU
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Marea Unire – momente [i procese
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2 n 11911, ccând sse îîmplinea oo jjum\tate dde vveac
de rrodnic\ aactivitate aa AAstrei, llocul ss\rb\toririi
(anivers\rii) aacestui jjubileu aa ffost aales BBlajul.
Alegerea nnu eeste îîntâmpl\toare, cci îîndrept\]it\
de ccontribu]ia oora[ului „„luminilor aardelene”
la îîntemeierea [[i ddezvoltarea AAstrei. 

Blajul a fost desemnat la propunerea
„neuitatului Dr.
Bunea”, în prim\-
vara anului 1909,
pentru c\ [i din Blaj
a pornit ideea
înfiin]\rii unei
societ\]i care, prin
cultur\, s\ fie „un
reazem al na]io-
nalit\]ii române”.
În elaborarea statu-
telor [i în direc-
]ionarea progra-
mului de activitate,
Timotei Cipariu,
vicepre[edinte [i
apoi pre[edinte
al Astrei,  are o
contribu]ie însem-

nat\, iar cuvânt\rile lui, rostite în diverse ora[e
unde se ]ineau adun\rile Astrei, constituie
câteva pagini antologice ale oratoriei române[ti,
cu rezonan]e profetice, vizionare, cum sunt cele
rostite în [edin]a de constituire din 4 noiembrie
1861: „S\ ur\m deci acestei tinere plante, ce
ast\zi se împlânt\ în a doua noastr\ patrie, s\-i
ur\m binecuvântare de la cel ce sus]ine [i sprijine[te
toate, ca cu ajutorul Celui Preaînalt [i cu zelul
înv\p\iat al na]iunii nutrit\ [i crescut\, s\ ajung\
cât mai curând la statura normal\, în carea s\
înverzeasc\, s\ înfrunzeasc\ [i fructuri înmiite s\
aduc\ de bun [i dulce gust tuturor românilor, fructul
de cultur\ [i prop\[ire în toate ramurile [tiin]ei,
artei [i civiliza]iunii”. (Timotei Cipariu, Cuvânt Ia
inaugurarea „Asocia]iunii Române Transilvane”,
]inut\ în 4 noiembrie 1861, Blaj, 1862).

Dup\ 50 de ani, Serb\rile Astrei de la Blaj
d\deau cuvintelor lui Timotei Cipariu o str\lucit\
confirmare. Nu numai în istoria Astrei, dar [i în
cronica Blajului c\rtur\resc [i revolu]ionar constituie
un moment în\l]\tor, apropiat prin semnifica]ie
[i energia manifest\rii dorin]ei de libertate [i
unitate na]ional\ cu neuitata zi de 3/15 Mai 1848
de pe Câmpia Libert\]ii. C\ci multe secven]e de
triumf ale gândirii creatoare române[ti s-au
desf\[urat tot pe istorica [i sacra Câmpie a Libert\]ii,
a[a încât în memoria celor prezen]i acum un secol
la Blaj a r\s\rit ideea ce a înflorit în versul lui {t.
O. Iosif, participant el însu[i la acele însufle]ite
manifest\ri omagiale, vers amintind de unicitatea
zilei din mai 1848: „Povestea vremii ne înva]\ /
C\ orice ran\ are leac, / Dar o-ntâmplare a[a m\rea]\ /
Sbucne[te o dat\ la un veac”. {i acela[i poet, în
versuri profetice, vorbea de un ideal ce mâna
mul]imile din nou spre Câmpia bl\jean\ a Libert\]ii:
„Un zvon din sat în sat str\bate / {i d\ poporului
curaj, / El pleac\-n valuri tulburate / {i se îndreapt\
c\tre Blaj. / Sînt preo]i [i mireni, cu to]ii /
Mâna]i de-acela[i ideal”.

Idealul de care vorbea poetul era acum mai
viu [i mai previzibil ca oricând: apropiata împlinire
a visului de unitate politic\ [i na]ional\.
Aceasta este marea semnifica]ie a Serb\rilor Astrei
din 1911, c\ci, întocmai ca în 1848. al\turi de ardeleni
st\tea „lamura” culturii române[ti din Regat:
Caragiale, Co[buc, Ion Scurtu, Octavian Goga,
Nicolae Iorga, Petre Liciu, Aristizza Romanescu,
Olimpia [i Zaharia Bârsan, Simion Mehedin]i,
G. Munteanu-Murgoci [.a. Am avut bucuria s\
cunosc pe câ]iva dintre cei care au participat la
Serb\rile Astrei [i s\ mi le evoce cu emo]ionant\
tr\ire sufleteasc\: pe profesorul {tefan Pop (1881
- 1970), gazda lui Caragiale la Blaj, pe scriitorul A.
P. B\nu] (1881 - 1970), pe scriitorul Victor Eftimiu
(1888-1972)[i profesorul {tefan Manciulea (1894-
1985).

Dintr-o conferin]\ ]inut\ la Blaj în prim\vara
anului 1967, a lui Victor Eftimiu, desprind acest
fragment: „Am venit atunci (în 1911 n.n.) foarte
mul]i intelectuali din vechiul Regat. Pe vremea
aceea, Ardealul era sub împ\r\]ia habsburgic\ [i,
pe lâng\ to]i intelectualii de frunte din Ardeal,
au venit actori, scriitori. Mi-aduc aminte c\, dup\
serb\ri, dealurile [i Câmpia Libert\]ii [i str\zile
erau pline de ]\rani în straie albe, veseli, vioi, ferici]i
s\ vie la aceast\ serbare româneasc\ care presim]ea
c\ peste 6-7-ani o s\ fie uni]i: parc\ preg\tea aceast\
unire frumuse]ea de ]\rani de pe Câmpia Libert\]ii”.

(vezi Ion Buza[i, Scriitori români [i Blajul, E.D.P.,
Bucure[ti, 1998, p. 84).

Ionel Pop, la vârsta senectu]ii, la aniversarea
a [apte decenii de la Adunarea jubiliar\ de la
Blaj, rememoreaz\ emo]ia tr\it\ în acele m\re]e
zile, neuitând s\ noteze [i momente anecdotice:
„Ce a[ mai putea ad\uga, din memoria slab\, acelor
atât de precise [i proaspete ar\t\ri? [e vorba de
cronica evenimentelor din vol. Serb\rile dela Blaj,
1911, n.n.]. Amintirea mi se opre[te totu[i la un
moment oarecum comic. Toat\ lumea era pe Câmpia
Libert\]ii în frunte cu Arhiereii. Iat\-l pe Vlaicu
coborât din spatele p\s\rii lui m\iestre [i venind
spre mul]ime. Aparatul lui, minunat de altfel,
era prea pu]in grijuliu pentru comoditatea aviatorului.
A[a c\, în zbor se vede c\ împro[ca din ulei. Astfel,
s-a apropiat un Vlaicu, pe fa]\ cu o adev\rat\ masc\
de ulei cafeniu-negru. Pe rând, a trecut din îmbr\]i[are
de arhiereu în alt\ îmbr\]i[are de arhiereu, apoi
în altele, multe ale b\rbo[ilor preo]i [i profesori.
Astfel, când a sc\pat de ele, fa]a lui Vlaicu era curat\
alb\, tot uleiul a r\mas pe admirabilele prosoape
ale b\rbilor. Eram în apropiere [i am râs cu poft\”.
Evocarea lui loan Micu Moldovan cap\t\, în rândurile
scrise de Ionel Pop, – m\re]ie de simbol: „Îndat\

dup\ Mitropolit p\[ea prepozitul loan Micu Moldovan.
Pe aceast\ minunat\ personalitate a Blajului de
atunci, mare în rang bisericesc, academician,
om de mare suflet, nu l-am v\zut pân\ atunci
niciodat\ în od\jdii, f\când vreo slujb\ de biseric\.
M-a impresionat mult, v\zându-l m\run]el, gârbov
de ani, cu haine de slujb\, care îi erau prea mari,
p\[ind cu pa[ii scur]i ai b\trâne]elor cu capul
c\runt, coborât spre p\mânt. Deodat\ parc\ nu
mai era «Domnul Moldov\nu]», ci un simbol:
simbolul acelor mul]i preo]i-dasc\li în aparent\
modestie, ̀ n care ardea flac\ra [tiin]ei [i a dragostei
de neam, care din via]a lor plin\ de jertfe [i de
umilin]i au cl\dit cetatea de [tiin]\ [i de românism
a Blajului, [i, f\r\ n\dejdea s\ o ajung\, ziua marii
victorii”. (vezi Ionel Pop Pagini de coresponden]\.
Scrisori c\tre Viorica Lascu. Dialog epistolar cu
Monica Laz\r, Editura Ardealul, Târgu-Mure[,
2011, pp. 77-78).

d espre Serb\rile de la Blaj din 1911,
s-a scris o întreag\ literatur\
documentar\, memorialistic\ [i
beletristic\. Volumul omagial

Serb\rile dela Blaj, 1911 – o pagin\ din istoria noastr\
cultural\ – publicat de Desp\r]\mântul XI Blaj al

„Asocia]iunii”, Blaj. Tipografia Seminarului Teologic
greco-catolic, f.a. reconstituie în detaliu [i cu
fidelitate reportericeasc\ acele zile. Scopul acestor
serb\ri, dincolo de bilan]ul aniversar semicentenar,
era s\ dovedeasc\ „prin fapte c\ avem cultura
noastr\ na]ional\ care ne îndrituie[te a fi în rândul
neamurilor civilizate.” 

Primele pagini (pp. 1-54) sunt consacrate
Preg\tirilor. Pre[edintele Desp\r]\mântului Blaj,
loan Fekete Negru]iu, „abzice” (adic\ î[i prezint\
demisia), iar în locul s\u este ales Iuliu Maniu, la
acea dat\ avocatul Mitropoliei bl\jene. Reu[ita
serb\rilor bl\jene se datoreaz\ în mare parte
spiritului organizatoric al acestui patriot ardelean:
se alc\tuie[te un „proiect” al serb\rilor, se aleg
„comisiunile” [i se fixeaz\ sfera de munc\ a fiec\reia
(specificându-se c\ partea muzical\ – component\
important\ a serb\rilor, revine lui Iacob Mure[ianu);
se fixeaz\ termenul de 28-29-30 august 1911 pentru
serb\rile aniversare; se pl\nuie[te o vast\ monografie
Blajul, dar se renun]\ la acest proiect [i Prof. dr.
Ioan Ra]iu, monograful lui Andrei Mure[anu,
Timotei Cipariu [i al altor dasc\li bl\jeni, va scrie
o micromonografie- Blajul. Scurte noti]e informative,
care a [i ap\rut într-un timp record pentru acele

vremuri, la Bra[ov. Dintre proiectele propuse, trei
cap\t\ un contur pregnant: o expozi]ie istorico-
cultural\, un conduct etnografic care s\ demonstreze
frumuse]ea portului na]ional de pe Târnave [i
dezbaterile Societ\]ii pentru fondul de teatru
românesc – la care sunt invita]i pe lâng\ scriitori
[i publici[ti, arti[ti de oper\ [i actori. De la Sibiu,
Octavian Goga vine cu o propunere surprinz\toare:
Zborul lui Aurel Vlaicu!

Aproape toate ziarele [i revistele din
Transilvania, dar [i multe publica]ii din Vechiul
Regat salut\ evenimentul proiectat la Blaj [i ureaz\
succes acestor grandioase festivit\]i jubiliare. 

Volumul aniversar detaliaz\ „cronica celor
trei zile”. Astfel, în „ziua prim\”, dup\ o poetic\
descriere a dimine]ii de luni, 28 august, urmeaz\
Sfânta Liturghie în Catedral\, [edin]a „prim\” a
Astrei (tot în Catedral\), deschiderea Expozi]iei,
banchetul, conductul etnografic. Prima zi s-a
încheiat cu un concert, „a c\rui reu[it\ a fost un
adev\rat triumf al artei muzicale la noi”. Reu[ita
se datora lui lacob Mure[ianu ale c\rui crea]ii
muzicale (Uvertura festiv\ din {tefan cel Mare,
Balada popular\ Erculeanu [i, mai ales, Imnul
Astrei – compus special pentru aceast\ serbare, pe
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serb\rile Astrei de la Blaj (1911) 
o prefigurare a Marii Uniri

Ion Buza[i



3versuri de Andrei Bârseanu) au avut un succes
deosebit. Dup\ concert, spectatorii au mai stat
în curtea liceului, aduna]i în jurul scriitorilor veni]i
la Blaj: Caragiale, Co[buc, Ranetti, Victor Eftimiu.
Caragiale era în centrul aten]iei, perorând cu verva
lui cunoscut\ despre scriitori, despre opera sa,
cu aprecieri paradoxale, [ocante: „Eu sunt
sentimental, domnule, profund sentimental! – a
replicat ferm lui Ion Scurtu care a toastat în cinstea
„marelui satiric român”. A f\cut elogiul lui Co[buc:
„Eu sunt o nimica, am înv\]at doar patru clase
primare, dar cunosc [ase poe]i mari în lumea asta,
[i între ei este Co[buc al nostru”. Al. Ciura, în
amintirile sale despre Serb\rile de la Blaj, confirm\
sensibilitatea sau sentimentalismul lui Caragiale:
„Am [i avut atunci prilejul de a vedea de dou\ ori
sc\lda]i în lacrimi ochii m\estrului: întâi cu prilejul
conductului etnografic, dup\ banchet. Lumea se
înghesuia din toate p\r]ile s\ vad\ conductul. Fl\c\ii
[i fetele. în haine de s\rb\toare, treceau în [iruri
compacte, cu flamuri albastre, în ploaia razelor de
soare... Treceau mândri [i lini[ti]i, ca valurile unui
fluviu mare… M\estrul Caragiale sta pe treptele de
la ..Consum”, privea extaziat aceast\ rev\rsare
de lume româneasc\, apoi î[i lu\ ochelarii, î[i duse
mâna repede la ochi, s\ nu-l observ\m [i [terse o
lacrim\. Sufletul lui mare se cutremurase de bucurie,
v\zând defilarea atâtor odrasle viguroase, care ne
dau, cu munca lor grea hrana de toate zilele [i
credin]a în tr\inicia neamului. A doua zi, dup\
zborul lui Vlaicu, când lumea î[i pierduse capul
în be]ia timpului, când biruitorul v\zduhului era
purtat pe umeri, deodat\ îi vine unuia un gând:
«S\ vedem ce face Caragiale!» Îl afl\m în curând.
Ast\ dat\ nu î[i mai ascundea emo]ia. Î[i ]inea
ochelarii în mân\ [i dou\ lacrimi îi curgeau pe
obraz. - Ce zici, m\estre? - Ei, ce s\ zic? Stra[nic,
m\, divin! Fir-ar al dracului de Vlaicu. Trebuie
s\-l s\rut!” (vezi Al. Ciura, Scrieri alese, edi]ie
îngrijit\ de Aurel Millea, prefa]\ de Mircea
Zaciu, E.P.L., 1966, pp. 313-314).

c ea de-a doua zi a fost mai bogat\
în evenimente, dar dominant a
fost zborul lui Aurel Vlaicu, momentul
cel mai emo]ionant al Serb\rilor

de la Blaj, pentru c\ el „a reprezentat avântarea
sufletului românesc spre în\l]imile care nu cunosc
opreli[ti [i st\vilare, încât entuziasmul acelei
mul]imi de 30.000 de oameni de pe Câmpul Libert\]ii
era dezl\n]uit nu atât de eroul ce lua în piept
v\zduhul, cât de dovada destoiniciei noastre, care
ne va asigura biruin]a. C\ci pentru biruin]\ le facem
pe toate.” (v. Radu Brate[, Aspecte din via]a Blajului,
Blaj, Tipografia Seminarului, 1942, p.96). „Blajul
– scrie Victor Ion Popa – nu mai v\zuse a[a minune.
}ara nu mai v\zuse a[a minune! Mi[carea mul]imii
p\rea o vânzolire de lanuri. Scriitorii [i arti[tii care
au venit la serb\ri se g\seau cu to]ii pe câmp…
de-o parte, nenea Iancu Caragiale [i Petre Liciu
urm\resc zborul avionului. Cât un vultur, cât un
l\stun, cât o gâz\. Lui Caragiale îi tremur\ gura
[i plânge. De sub ochelari [iroiesc pe lungul obrazului
[i picur\ înainte pe sub b\rbie lacrimi una câte
una, repezi, tot mai repezi”. În roman, reflec]ia lui
Caragiale este premonitorie: „M\ Petrache, \sta
moare, m\… Dac\ p\c\toasa asta de na]ie a fost în
stare s\ dea asemenea om, apoi nu l-a dat ca s\
huzureasc\ el, nefericitul. Nu! L-a dat ca s\ puie
glorie pe numele de român. Iar gloria asta, Petrache,
se pl\te[te scump [i se pl\te[te repede”. (v. Victor
Ion Popa, Maistora[ul Aurel, vol. III, Bucure[ti,
1939, pp.174-175).

{i presa, care a consemnat evenimentul, îl
consider\ apogeul festivit\]ilor din 1911, dându-i
o semnifica]ie na]ional\: „{i apoi – last not
least – pe Câmpul Libert\]ii, cel mai nou triumf
al geniului românesc: zborul superb al lui Vlaicu.
Str\inii au cuvânt ca s\ ne invidieze [i s\ fie
îngrijora]i”. (v. „Cultura cre[tin\”. An I,1911,
nr.13, p. 440).

Dezbaterile Adun\rii de la Blaj continu\ în
jurul unei probleme ce ̀ i preocupa pe liderii culturii
transilvane: dezvoltarea unui teatru na]ional în
limba român\. Discu]iile pe aceast\ tem\ cap\t\
în Blajul anului 1911 rezonan]\ istoric\, pentru c\
aici s-au f\cut începuturile teatrului cult în
limba român\ prin reprezenta]ii de teatru
[colar, cum este acea Comedia amnbulatoria
alumnorum, pe la 1756, în vremea Episcopului Petru
Pavel Aron, [i la începutul secolului al XlX-lea prin
Ecloga (sau Drama pastoral\), din 1826, a lui Cipariu.
{i tot ca atunci, [i ca întotdeauna se vedea în teatru
nu un de[ert amuzament, ci un rost pedagogic [i
na]ional: preg\tirea prin cultur\ a unit\]ii na]ional-
politice.

De aceea, conferin]ele care s-au rostit atunci
la Blaj au evocat cu prec\dere dintre bl\jeni pe acei
care [i-au f\cut din unitatea na]ional\ a românilor
un crez puternic al vie]ii [i activit\]ii lor. Iosif
Popovici, profesor de literatur\ român\ la Universitatea
din Budapesta, îl evoc\ pe loan Maiorescu cu ocazia
centenarului (Ioan Maiorescu s-a n\scut la Bucerdea
Granoas\, lâng\ Blaj, în septembrie 1811). Activitatea
lui Ioan Maiorescu este înf\]i[at\ de conferen]iar
din trei puncte de vedere: ca român, ca scriitor
[i ca om de [coal\. Informat\ [i ampl\, conferin]a
se încheie cu ideea c\ pa[optistul transilvan este
un precursor al lui Titu Maiorescu: „Ioan Maiorescu
a fost embrionul mi[c\rii terminate de fiul s\u,
Titu, care a facilitat triumful culturii noastre
na]ionale. Rar se întâmpl\ în via]a unui popor ca
o familie s\ exprime cu atâta vigoare o direc]ie,
s\ o cultive [i s\ o des\vâr[easc\, dup\ cum aceasta
s-a f\cut din partea lui Ioan [i Titu Maiorescu. A
studia [i a s\rb\tori acest triumf, aceasta e o glorie
[i o datorie literar\”. (v. Serb\rile dela Blaj, ed. cit.,
p. 248). 

Conferin]a lui Octavian Goga se intituleaz\
Curente de idei în literatura ardelean\, de la 1848
pân\ în zilele noastre1. „Literatura acestui secol,

al XlX-lea – spune Octavian Goga – se leag\ de
istoria Blajului”. (Într-o tablet\-poem, Pecetea
Blajului, scris\ la aniversarea bicentenar\ a {colilor
Blajului, în 1955, s\rb\torite în exil, Mircea
Eliade va sus]ine [i mai tran[ant aceast\ idee,
subliniind sacrificiile [i jertfele acestor întemeietori
de cultur\ româneasc\: „Limba, literatura [i cultura
româneasc\ modern\ poart\ pecetea f\urit\ la Blaj
– cu câte lacrimi, cu cât sânge [i cu cât geniu o
[tie numai istoricul, care [i-a închinat via]a cercetând
aceast\ epoc\ eroic\. Asemenea crea]ii spirituale
n-au moarte, c\ci ele s-au identificat cu însu[i
geniul neamului care le-a dat na[tere.”! (v. Omagiu
{colilor Blajului, Paris, 1955, p. 148). „Figura cea
mai impun\toare în literatura ardelean\ pa[optist\
– spune Octavian Goga – este Andrei Mure[anu.
Marele glas al vremii r\sun\ în lira lui Andrei
Mure[anu: precum zbucium\rile Revolu]iei franceze
au smuls din sufletul lui Rouget de Lisle accentele
Marseillaise-ei, tot a[a fr\mânt\rile din ’48 produc
«chiotul de revolt\ [i mândrie al imnului De[teapt\-
te, Române!».” Celebra poezie a lui Andrei Mure[anu
a inspirat un bogat florilegiu critic, de la contemporanii
poetului, George Bari] [i Iosif Vulcan, pân\ la
contemporanii no[tri, Aurel R\u [i Mircea Scarlat,
dar, între aceste aprecieri, cuvintele lui Octavian
Goga sunt de o profund\ valoare caracterizant\ în
expresivitatea lor oratoric\: „De[teapt\-te, Române!

a fost trâmbi]a fermecat\ prin care anul patruzeci[iopt
al neamului românesc î[i strig\ lumii avântul spre
ideal... Poeziile mari pot fi socotite ca ni[te capitole
din istoria cultural\, politic\ [i social\ a unui popor.
În ele se oglindesc, cum spuneam, n\zuin]ele [i
aspira]iile celor mul]i, în ele se r\sfrânge curentul
de idei care st\pânea în vremea ce le-a scos la
suprafa]\. De[teapt\-te, Române! a lui Mure[anu,
a c\rui lir\ s-a discordat pe urma acestui cântec
zguduitor, e expresia de înalt talent literar a curentului
de idei care îndruma literatura ardelean\ în
acest timp [i pe urma c\ruia, mai multe decenii,
strunele cânt\re]ilor încearc\ aceea[i melodie, cu
mai pu]in relief, cu mai slab\ îndemânare. Ca un
mare foc e imnul lui Mure[anu, care înal]\
spre cer limbi orbitoare de fl\c\ri, în vreme ce
stihuitori m\run]i se ridic\ sfios, pe ici, pe acolo,
ca ni[te opai]e tremur\toare” (Serb\rile dela
Blaj, p. 251). 

La Blaj, de asemenea, se reprezint\ M\n\stirea
Arge[ului, de Iacob Mure[ianu, în care vedem nu
numai începutul operei române[ti,  ci [i o
simbolic\ alegere a mitului jertfei creatoare.
Cronicarul acelor zile consemneaz\: „Vestita
compozi]ie muzical\ a maestrului Iacob Mure[ianu
a ocupat seara zilei a doua a serb\rilor. În[ir\m
[i acest punct al programului între evenimentele
zilei. Compozi]ia a fost reprezentat\ scenic,
cu costume, tablouri, peisajuri, evocând duhul
vremii lui Negru Vod\ Basarab”. (ibidem, p.97).
Acum, la Blaj, cu ocazia acestor serb\ri, se lanseaz\
Imnul Astrei, compus de Iacob Mure[ianu, pe
versuri de Andrei Bârseanu, nou alesul pre[edinte
al Asocia]iunii: „Pe cerul nostru înnorat / Stea
mândr\ s-a ivit. / {i, iat\, s-a înviorat / Apus [i
r\s\rit. / L-a ei lucire, fra]i Români, / Din somn
v\ de[tepta]i; / Voi inimile v\-nc\lzi]i / {i mintea
lumina]i!”

l a pu]in\ vreme dup\ volumul ap\rut
la Blaj, N. Iorga, un mare pre]uitor al
Blajului istoric [i cultural, tip\rea la
V\lenii de Munte, cu acela[i titlu, Serb\rile

de la Blaj, – un volum ce completeaz\ în mod fericit
cronica acelor zile însemnate. Cronicarii gazetelor
din acea vreme au desprins aceea[i semnifica]ie a
serb\rilor de la Blaj, izvorât\ din convingerile
istorice ale reprezentan]ilor {colii Ardelene:
„.Serbarea jubileului semicentenar al Asocia]iunii
este numai prilejul binevenit pentru a ne manifesta,
în aceste zile de grea cump\n\, ca un factor cultural
important în aceast\ ]ar\, care în accep]ia proprie
este patria noastr\, c\ci aici a fost leag\nul încheg\rii
individualit\]ii noastre etnice din colonii lui Traian,
cari au absorbit r\m\[i]ele viteazului popor dac,
tulpina pe care s-a inoculat aici vl\stariul Romei,
ca s\ dea na[tere fiin]ei poporului român”. (ibidem,
p. 135). Andrei Bârseanu, nou alesul pre[edinte al
Astrei, în finalul discursului s\u, citeaz\ cuvintele
lui George Bari] despre meritele Astrei, – un str\lucit
[i succint bilan] al realiz\rilor Asocia]iunii: „De nu
ar mai fi f\cut nimic românii în 1860 spre dezvoltarea
[i consolidarea vie]ii lor na]ionale, posteritatea tot
le-ar fi datoare cu recuno[tin]\ pentru înfiin]area
Asocia]iunii. Cine neag\ aceasta, este dator, ca om
iubitor de adev\r, s\ ceteasc\ toate actele acelui
institut, ap\rute în cei 30 de ani [George Bari] scrie
aceste aprecieri în 1891, n.n.]ai existen]ei sale [i s\
trag\ consecin]ele: împrumutarea de idei între
compatrio]ii care vorbesc aceea[i limb\ matern\;
dezvoltarea sentimentelor umanitare; dezvoltarea
tot mai solidar\ a con[tiin]ei na]ionale; înavu]irea,
netezirea [i purificarea limbei materne, unificarea
ei, precum nu mai fusese niciodat\, pentru ca s\
o [tii [i cu atât mai mult stima [i iubi; câ[tigarea
convic]iunii c\ în aceast\ limb\ po]i cultiva prea
bine [tiin]ele [i artele, cum [i a legifera [i administra
o ]ar\, un stat; în fine, intrarea na]iunii noastre cu
limba sa în concertul din Europa”. (v. George Bari],
P\r]i alese din Istoria Transilvaniei, vol. III, p. 32).

Zilele de 27-29 august 1911 – la Blaj – sunt
comparabile, cum spuneam, cu cele de 3/15 Mai
1848, iar unul din poe]ii participan]i la Serb\rile
de la Blaj, {t. O. Iosif, scriind despre Câmpul Libert\]ii
[i despre mul]imile adunate acolo, arat\ unicitatea
secular\ a unor asemenea momente istorice: 
„...o-ntâmplare-a[a m\rea]\ / Zbucne[te o dat\
la un veac”. 

________________
1 Este o scriere cvasi-inedit\ a lui Octavian

Goga, pentru c\ a r\mas între coper]ile acestui volum
omagial, ca [i Discursul din 1926 ]inut pe Câmpia
Libert\]ii, la serb\rile [colare bl\jene din 3-15 mai,
una din cele mai frumoase pagini, veritabil poem în
proz\, despre acest loc sacru în istoria neamului
românesc.
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Cristian PP\tr\[coniu: CCe ssunt [[i ccare ssunt
marile eedificii îîn ssens rreligios aale MMarii UUniri?

Augustin IIoan: Edificiile de acest gen
sunt prilejuite de Marea Unire, sunt consecin]a
acesteia. Apoi, dup\ Marea Unire, dublîndu-se
practic suprafa]a României, ea a înglobat teritorii
foarte diverse, urbanistic în primul rînd. Transilvania,
ca [i Banatul, a venit cu un aport urban semnificativ
[i, în acela[i timp, sensibil diferit, dar în sensul
pozitiv al termenului. Zonele aceste vin cu acest
front de provoc\ri noi [i aceasta înseamn\ c\ avem,
practic, o alt\ jum\tate de ]ar\ care trebuia gîndit\
[i integrat\ într-un soi de discurs identitar cît mai
unitar; integrarea, în sensul unit\]ii na]ionale, pe
de o parte, [i, pe de alt\ parte, autocefalia Bisericii
Ortodoxe (1925) au fost motoarele unui proces
foarte intens de construire de l\ca[uri de cult. Mai
semnalez [i propor]ia acestor construc]ii: a existat
dorin]a puternic\, institu]ionalizat\, de a se construi
mare, la nivel de ora[e mari, uneori chiar provocînd
arhitectura [i pie]ele preexistente. Spre exemplu,
Clujul – unde se construie[te ceva foarte mare [i
cu referin]e din afara ]\rii, c\ci acolo ai Cupola
Pantheonului. La Tîrgu Mure[ apare o cruce greac\
înscris\, apoi; de asemenea, la Timi[oara, apare
o catedral\... bucovinean\. În Banat! 

Mai e ceva interesant: dup\ Marea Unire,
statul vorbe[te, prin arhitectur\, într-un fel, iar
Biserica Ortodox\ vorbe[te într-alt fel, oarecum
diferit. 

C.P.: AAdic\?
A.I.: S\ dau un exemplu din anii 1930. Statul

asum\ un tip de discurs apropiat de ceea ce f\cuse
Musollini cu un deceniu în urm\, în Italia. Pie]e
urbane, modernism clasicizant, modernism
conservator, un discurs ra]ionalist; acolo era evident\
referin]a roman\. Ei bine, la noi, un deceniu mai
tîrziu, nu doar arhitec]ii lui Carol al II-lea, ci [i
anturajul, cu to]ii spun: [i noi suntem latini;
avem aceea[i îndrept\]ire s\ ne folosim de referin]a
latin\, ca [i italienii. „Fratele vitreg, de la alt\ mam\“,
cum ar spune englezii. Sau, altel spus: avem acela[i
bunic. Ba chiar mai mult: fiindc\ la mine, în România,
ecartul de civiliza]ie e mai mare, am [i mai mare
nevoie s\ m\ revendic în acest fel. Acest „bunic“
latin se vede în lucr\rile de mare amploare ale
statului din epoca lui Carol al II-lea. Exemple: {coala
Superioar\ de R\zboi, Palatul Victoria, aproape
toate cl\dirile administrative, oficiale, care dateaz\
din acea perioad\. Uneori se folose[te explicit
sintagma „stilul Carol al II-lea“. {i invoc ceva care
e la a doua mîn\, dar care e, de fapt, o ipotez\ foarte
credibil\: academicianul R\zvan Teodorescu mi-a
spus c\ i s-a relatat de c\tre unul dintre arhitec]ii
din perioada lui Carol al II-lea c\ , atunci c`nd s-a
lucrat Pavilionul pentru expozi]ia Mondial\ de la
New York (1939), Regele l-ar fi chemat în audien]\
pe Octav Doicescu [i i-ar fi spus: „s\ face]i ca la
Hurezi“! Carol al II-lea nu era neutru în raport cu
arhitectura reprezentativ\ pentru România, se
implica direct în deciziile urbane [i în ce prive[te
arhitectura pavilioanelor regale ale României. Carol
al II-lea, [i în discursul de sosire în ]ar\ [i, iat\, [i
în aceast\ m\rturie, s-a asociat cu Brâncoveanu;
asuma aceast\ condi]ie, de patron al arhitecturii,
al artelor. Bun: aceasta este situa]ia pe latura statal\:
referin]a temporal\ este Roma.

Pe partea de Biseric\ Ortodox\, foarte
interesant de asemenea, „bunicii“ sunt la Bizan].
Statul e cu latinitatea [i trimite, prin ceea ce
construie[te, la Roma; ceilal]i sunt neobizantini,
cu unele referin]e (dar nu multe) regionale –  vedem,
spre exemplu, înainte de Primul R\zboi Mondial,
Biserica zis\ Nou\ din incinta M\n\stirii de la
Sinaia, acolo unde observ\m deja un discurs identitar.
Cu nuan]a c\, acolo, român înseamn\ moldovean
plus valah; c`nd spun „plus“, spun c\ e acela[i nivel
de referin]\ medieval\ [i c\ acestea se v\d pe cl\dire
– sunt contrafor]i moldovene[ti [i elemente
Brâncoveanu, valahe deci. Este un „[i-[i“ acolo.
Foarte important: acest discurs se schimb\ în
perioada interbelic\, fiindc\ nu mai este de
mare ajutor referin]a medieval\. 

C.P.: DDe cce?
A.I.: De ce nu ajut\? Fiindc\, în primul r`nd,

scara ora[ului românesc explodeaz\. Ad\ugarea
aceasta de material trimite într-un fel de competi]ie
toate ora[ele României [i atunci referin]a medieval\
nu mai este de folos. Începe s\ se construiasc\
monumental. Iar Biserica din ]ar\ nu avea referin]e
de tipul acesta decît în afara ei. Biserica Ortodox\,
vreau s\ spun. Or, în aceste condi]ii: de unde s\
lu\m referin]ele cele mai bune, ce e inspira]ional
[i apropiat? Bizan]ul. De acolo [i vine, de altfel.
Mai mult: la Bizan] exist\ referin]ele monumentale

înc\ de la început. Biserica cre[tin\ constantinopolitan\
a început edificiile sale cu Sf`nta Sofia. Anul 532.
A început cu un mare monument! În Sf`nta Sofia
putem parca lini[tit majoritatea catedralelor
occidentale care s-au f\cut mult timp dup\ ea,
vreme de un mileniu. V\ da]i seama despre nivelul
de analogie. Au urmat o mie de ani de arhitectur\
care nu au dep\[it aceast\ referin]\ monumental\.
Sf`nta Sofia a r\mas, de altfel, pentru întreaga
regiune, o referin]\ extraordinar\. În Grecia, [i
acum e invocat\ ca atare. {i la noi, la Sibiu, spre
exemplu, Catedrala Mitropolitan\, f\cut\ de un
arhitect maghiar, este, la alt nivel, Sf`nta Sofia. E
o replic\ regional\, mai mic\ a acestui edificiu
referen]ial; e ceva explicit. 

C.P.: CCe ee rromânesc îîn CCatedralele MMarii
Uniri?

A.I.: Nu e u[or de definit. Mai ales pentru
c\, obseva]ia aceasta mi se pare esen]ial\, ingredientul
identitar se construia pe sine, din mers, ca proces.
Acum, pentru c\ privim înd\r\t, pare c\ se vede
mai clar ce era românesc. Dar cei care au construit
catedrale [i biserici în deceniile de dup\ Marea
Unire – între altele [i în mod fundamental, pentru
a produce [i un discurs arhitectural identitar în
sensul na]iunii unite – c\utau acest „românesc“,
îl experimentau. 

C.P.: CCe aanume eexperimentau? {{i, dde ffapt,
mai îîntîi, dde uunde vveneau?

A.I.: E esen]ial s\ aducem în discu]ie r\zboiul.
În Bucure[ti, spre exemplu, pîn\ în 1914-1915, s-au
mai f\cut cîteva bisericu]e. Apoi 5-6 ani, haos,
ruptur\. {i, destul de mult dup\ Unire, de pe
prin 1920-1921, se reîncep construc]iile. Ceea ce
am discutat pîn\ acum e înc\ [i mai departe de
Marea Unire – [i, astfel, mai aproape de noi –,
pentru c\ lucrurile încep s\ se accelereze, sub specia
construc]iilor arhitectonice, din a doua jum\tate
a deceniului al treilea. Dup\ autocefalie, de fapt,
cînd Biseria Ortodox\ cap\t\ aceast\ energie
formidabil\, care se declin\ în mai multe feluri –
[i arhitectural e chiar spectaculos ce se întîmpl\.
E deja Patriarhie autocefal\ [i e a[a pe un teritoriu
de dou\ ori mai mare decît cel din urm\ cu un
deceniu. În plus, Biserica Ortodox\ avea de acoperit,
de umplut, dac\ vre]i, o caren]\ istoric\ în Transilvania:
fiindc\ nu i s-a dat voie s\ construiasc\ cine [tie
ce în trecut. La Sibiel, de exemplu, e camuflat un
spa]iu bizantin într-un interior destul de îngust,
iar pe dinafar\ e biseric\ la fel ca orice biseric\
maghiar\ din epoc\. E frumoas\ stratagema
camuflajului, foarte stranie [i are [i o for]\ puternic\
de exemplu. În afar\ e vopsit gardul, iar în\untru
e, ca s\ zic a[a, leopardul neobizantin. Ei bine,
de ce am invocat acest caz? Fiindc\, dup\ autocefalie,
ie[irea din acest tip de camuflaj a p\rut s\ fie nu

doar permis, ci chiar obligatoriu. {i aceasta se vede
pe arhitectura bisericilor [i a catedralelor. Pe logica:
în sf`r[it, putem s\ ar\t\m cine suntem!

C.P.: {{i ccine ssuntem, dde ffapt?
A.I.: R\spunsurile sunt – [i nu pot fi decît

a[a, cred – pe mai multe paliere. Întîi, o logic\ de
uniformizare: aduc o referin]\ bucovinean\ în
Banat, nu am dat înt`mpl\tor exemplul Catedralei
de la Timi[oara. Dac\ punem o linie pe harta nou\
a României Mari [i cau]i o diagonal\ foarte lung\,
deci una dintre cele mai îndep\rtate referin]e la
dispozi]ie, ce avem? Avem, între altele, aceasta:
Bucovina-Banat! A[adar, acesta este primul nivel:
colez referin]e regionale. Al doilea trimite la un tip
de modernizare care caut\ modelul cu totul în
afar\. Colajul, în situa]ii de acest gen, implic\
referin]e – cele mai pregnante referin]e – interna]ionale.
La Cluj, spre exemplu; sau la Tîrgu Mure[. În ambele
cazuri – e cîte un statement extraordinar. Situa]ii
similare se reg\sesc [i în alte localit\]i; un fel de
a te afirma tran[ant, de „a te duce peste ei“. Biserica
propune ni[te teme [i alege pe cei care s\ le execute;
or, alegînd, ea conduce un discurs. Iar acest discurs
deriv\, cum spuneam, din mai multe planuri. Mai
departe, f\c`nd media, cu toat\ buna-credin]\: aici,
în arhitectura religioas\, românitatea este
colat\. E colat\ din elementele locale – iei [i din

Bucovina, [i din Munteania, [i din Transilvania
[i le permutezi între ele. {i e colat\ din elemente
care dep\[esc grani]ele, cu Bizan] drept referin]\
suprem\, dar nu unic\. Scurtissim, vreau s\ punctez
[i faptul c\ exist\ [i cîteva referin]e brâncovene[ti
în cîteva dintre contruc]iile de acest gen – reprezent\ri
ale „sinelui colectiv“, s\ îi spunem. 

C.P.: CCele mmai ppolemice ddintre cconstruc]iile
de aacest ttip, rreligios? DDar ccele mmai ccumin]i?

A.I.: Cea mai cuminte, mai inclusivist\ este
chiar Catedrala Încoron\rii, de la Alba Iulia, îns\
doar în sine, în privin]a construc]iei; pentru c\,
altfel, ca amplasare este foarte polemic\ – împl`ntat\,
ca s\ nu folosesc alt termen, în cetatea de acolo
[i, în plus, chiar în proximitatea Catedralei Catolice
de la Alba Iulia. Atunci, la acel moment, era nevoie
de ceva care s\ dea un anumit numitor comun;
[i, din aceast\ perspectiv\, aceast\ catedral\ este
un r\spuns foarte bun. În plus, era plasat\ în
proximitatea locului unde a fost încoronat Mihai
Viteazul. S\ nu uit\m, de asemenea, nici am\nuntul
c\ Regele Mihai poart\ numele acesta de la
Mihai Viteazul; referin]a e direct\, explicit\. Nu
e o înt`mplare. 

În privin]a „catedralelor polemice“, cum
le-a]i numit, eu nu a[ folosi aceast\ sintagm\; le-a[
denumi mai degrab\ experimentale. Cea mai non-
standard este cea de la Cluj, în mod evident; for]at\
de acest mediu exogen în raport cu misia sa acolo.
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Ea trebuia s\ fie – [i este a[a – pandantul Bisericii
Catolice din Pia]a Mare. S-a construit un pol
„românesc“ în raport cu cel catolic. 

C.P.: IIar mmarile aarii ggeografice uunde aau lloc
nu ppolemici, nnu bb\t\lii ssimbolice, nnu cconflicte, cci
experimente ]]in dde...

A.I.:  Transilvania [i de Banat, în mod evident.
{i cred c\ am intuit spre ce b\tea observa]ia
dumneavoastr\: [i pentru mine a fost curios de
ce nu s-a construit mai mult\ arhitectur\ de cult
în Basarabia. A fost chiar ciudat. Marea Unire e

un...colaj din cel pu]in trei uniri – Basarabia, Bucovina,
Transilvania. {i mai e înc\ una, despre care nu
vorbe[te aproape nimeni: exist\ unirea intermediar\,
cea din 1878, cea cu Dobrogea. {i eu, ca tulcean, sunt
atent la aceste detalii. Pentru c\ Dobrogea particip\
la povestea aceasta – de uniune na]ional\ – cu
elemente specifice. Revenind la Basarabia, întrebarea
de ce nu s-a construit mai mult acolo, sau în Bucovina,
r\mîne pentru mine deschis\. Fiindc\, apropo de
cum se construie[te sinele colectiv, acolo chiar
era un teritoriu privilegiat, un teritoriu urgent.
Biserica Ortodox\ s-a definit foarte bine, foarte
tran[ant în raport cu zona catolic\. În Basarabia
erau tot „fra]i ortodoc[i“ [i, aceasta este numai o
ipotez\, poate c\ de aceea acolo s-a mers cu piciorul
pe frîn\. Dar tema este foarte interesant\ [i deschis\. 

C.P.: AAceasta, ddespre ccatedral\...
A.I.: Da. E un prim nivel de discurs prin

arhitectur\ – major, foarte vizibil, pregnant. Îns\
lucruri extrem de interesante se întîmpl\ [i în zonele
mai mici, la nivelul bisericilor de parohie. Trebuie
s\ le d\m o aten]ie mare, cuvenit\. O plimbare prin
Bucure[ti, în scopul de a privi cu aten]ie bisericile
construite în anii 1920-1930, este extraordinar de
revelatoare. Diversitatea [i frumuse]ea lor sunt
uluitoare. În plus, la scar\ mai mic\ se putea experimenta
mult mai mult – [i a[a s-a [i întîmplat, de altfel.
Nu doar în Bucure[ti, ci [i în alte ora[e. 

C.P.: {{i ddintre aarhitec]ii ccei mmai pprolifici?
A.I.: Dimitrie Ionescu-Berechet, probabil

cel mai important autor de biserici din România
Mare. El e cel care a f\cut, cel care a imaginat
Ca[inul; iar constructorul acesteia era, apropo,
tat\l lui Liviu Ciulei. Tot el, Ionescu-Berechet, c\
tot am invocat Dobrogea cea neglijat\, face, la
Constan]a, o biseric\ cu hramul Sfin]ii Împ\ra]i
Constantin [i Elena. Ei bine, am spus de experiment:
aceasta are un turn, unul singur, asemenea cu
minaretul moscheei Carol I. Din aceea[i piatr\
de Dobrogea din care s-au f\cut [i alte biserici, dar
[i moscheea. Nu e aceasta o reveren]\ f\cut\ melting
pot-ului dobrogean? 

C.P.: CCare ssunt mmarile llinii aale „„pove[tii“
arhitecturale dde ttip rreligios dde aacum uun ssecol,
venind cc\tre nnoi?

A.I.: E o poveste despre construc]ia unei unit\]i
în discursul identitar na]ional. Despre construc]ia
a[a-zisei românit\]i. Acest termen – construc]ia – mi
se pare c\ este esen]ial, fiindc\ e un proces.
Unitatea aceasta se croia în timp ce se exprima. Atunci
nu [tiau în detaliu cum va fi s\ fie, pur [i simplu
construiau: ce ar fi s\ / dar dac\ facem [i a[a?
Proces, deci experiment. Evident c\ aceast\ arhitectur\
pe care putem s\ o numim „neoromâneasc\ de
genera]ia a doua“ – Ionescu-Berechet, Petre Antonescu
(cel care a f\cut catedrala ortodox\ din Gala]i) –, o
arhitectur\ în care se lucreaz\ altfel [i cu alt fel de
ingrediente [i la alt\ scar\ decît, bun\oar\, lucra
Ion Mincu la Constan]a, cînd f\cea acolo catedrala,
evident, deci, c\ aceast\ arhitectur\ are linii directoare
[i ele trimit la proiectul post-unionist. Fiindc\ aceste
construc]ii trebuie s\ func]ioneze, în ora[e, ca reper,
ca far, la limit\ ca elementul cel mai important, pentru
c\ ora[ele sunt, de acum, at`rn\toare de statul român.
Existau, a[adar, tot felul de subtonuri din acestea care
exced simpla reprezentare etno-na]ional\. Cu alte
cuvinte, avem o unitate care nu e exprimat\ unitar;
e o unitate în diversitate. {i este experimental\. {i nu
se termin\ cînd începe R\zboiul Al Doilea Mondial,
ci continu\ cu tema – cu obsesia – specificului na]ional
din anii Ceau[escu, apropo!

C.P.: {{i ggreco-ccatolicii, îîn mmaterie dde aarhi-
tectur\ rreligioas\?

A.I.: Aici e foarte interesant. Dup\ unirea
din 1918, a[a cum [tim cu to]ii, s-a pus problema
reunific\rii bisericilor. Nu s-a înt`mplat, de[i
condi]iile care au f\cut posibil\ unia]ia disp\ruser\.
P\cat c\ nu s-a f\cut. Pe de alt\ parte, dup\ Unire,
e o perioad\ în care greco-catolicii se re-românizeaz\.
Ma refer la ceea ce ne spune arhitectura din acea
perioad\. Faptul c\ a fost considerat\ de stat ca a
doua biseric\ na]ional\ le-a dat un impuls suplimentar:

ei, totu[i, sunt în bun\ m\sur\ cei care au construit
retorica românit\]ii: {coala Ardelean\ nu a fost
majoritar ortodox\, ci e eminamente greco-catolic\.
Ei s-au sim]it, cel pu]in la fel de mult cum [i ortodoc[ii,
chema]i s\ contribuie la acest proces – accentuez
asupra acestui termen, proces! – de nation building. 

C.P.: CChiar ppe „„building“, cca ss\ llu\m
referin]ele ddialogului nnostru!

A.I.: Exact. Chiar pe cl\diri, prin cl\diri. Îmi
vine instant acum în minte exemplul Bra[ovului:
în centru, în acela[i perimetru, e o Cas\ a O[tirii
– asta e construc]ia statului, discursul statului – [i
vis-à-vis e o biseric\ greco-catolic\. Aceasta din
urm\ putea, f\r\ nici o problem\, s\ fie la Curtea
de Arge[. Greco-catolicii încearc\ s\ contribuie
la aceast\ construc]ie de discurs identitar, românesc. 

C.P.: AAcum, lla 1100 dde aani ddistan]\, ddac\ ee
s\ ddeconstruim –– lla nnivel dde ddiscurs, nnu lla ppro-
priu –– cceea cce aavem ppe ppere]ii ccatedralelor [[i aai
bisericilor, cce aavem, cce nne iiese?

A.I.: Pare o sarcin\ mai simpl\ decît cea pe
care au asumat-o cei care au construit pere]ii [i
cl\dirile pe care, prin discurs, suntem tenta]i s\ ne
deconstruism. C\ci acum avem materia, avem massa.
Apropo de sarcin\ – cred c\ a fost o misiune foarte
grea [i, de aceea, este cu at`t mai impresionat ceea
ce s-a reu[it construi: în mod tradi]ional, pentru sute
de ani, Biserica Ortodox\ s-a concentrat foarte mult
pe spa]iile interioare (mai ales în lumea greceasc\).
Or, punctual pentru România, dup\ Marea Unire,
exteriorul devine foarte important. Un fel de
„c`mp de lupt\“ sau, dac\ nu prefer\m retorica de
conflict, un c`mp de afirmare. Deci, catedralele [i
bisericile, dar poate mai ales catedrale f\cute în
România dup\ 1918 [i în sensul acelui moment
important pentru na]iunea român\ sunt la fel de
importante prin ceea ce au în\untru [i pe dinafar\.
Vorbesc nu doar din interior, ci î]i vorbesc [i din
afar\, de la distan]\. }in un discurs religios, dar [i
unul identitar, urban. Ei bine, toate aceste experimente,
toate aceste construc]ii, în contextul dat, nu a fost
ceva simplu, ceva u[or. Avem, deci, simultan, un
discurs profund religios, intim, de interior [i unul
politico-urbanistic mai degrab\, de exterior.
Foarte interesant ca subiect de reflec]ie [i foarte dificil
de executat, c\ci sacru [i politic deodat\.

C.P.: DDeci, leag\ aceste eexpresii aarhitectu-
rale rreligioase? LLeag\ RRomânia? FFolosesc aanume
acest vverb, ccu ttrimitere lla ssensul eetimologic aal
cuvîntului „„religie“?

A.I.: O, da. Leag\, coaguleaz\, încheag\. În
primul rînd, [i ]in s\ spun c\ pentru mine, ca arhitect
de biserici, e foarte confortabil\ aceast\ perspectiv\,
ofer\ o plaj\ generoas\ de posibilit\]i de expresie.
Tradus: cl\dirile care vin dup\ Marea Unire ne spun
c\ suntem români, dar în rela]ie, cu trimitere [i la
latinitate, la Roma, [i cu trimitere la Bizan], dar [i
la Europa care mo[tene[te ambele tradi]ii. E ceva
foarte deschis, nu e o c\ma[\ de for]\ identitar\.
Deschiderea este cu adev\rat remarcabil\ [i, înc\
o dat\, foarte confortabil\. Toatea acestea ne pun
pe un orizont de alteritate care m\ face s\ m\
simt bine. E un joc formidabil, de fapt, în interbelic
la noi, formidabil [i subtil: între a fi unic [i a fi
asemenea celorlal]i. Asemenea [i, simultan, diferi]i.
E un joc identitar înc`nt\tor. 

C.P.: DDespre aaceasta vvorbe[te mmai pputer-
nic aarhitectura rreligioas\ ddecît aarhitectura llaic\?

A.I.: Nu a[ pune un contrast, o competi]ie.
Eu cred c\ acestea vorbesc împreun\. Nu cred c\
era posibil s\ fi fost una singur\ care s\ dea
tonul la tot. Faptul c\ administra]ia se simte latin\,
iar l\ca[ul de cult bizantin vorbesc împreun\. 

S\ v\ spun ceva: proiectul lui George Simotta
pentru o clopotni]\ la palatul patriarhal, din
1925,aducea în prim plan o campanilla pentru una
dintre por]i, cea cu paraclisul de la etaj, care, în
cele din urm\, nu s-a construit. Am folosit [i eu
aceast\ referin]\, în proiectul nostru pentru Catedrala
M`ntuirii Neamului, cel care a c`[tigat singurul
concurs na]ional organizat pentru acest edificiu,
în 2002. Ne-am gîndit, eu [i colegii mei mai tineri,
ce a vrut s\ spun\ acest om? {i, în cele din urm\,
cred c\ am g\sit: e turn de secol al VI-lea din Veneto,
ca la Torcello. {i am stat [i m-am gîndit: ce era în
secolul al VI-lea? De ce tocmai aceast\ referin]\?
{i r\spunsul poate fi acesta: singura perioad\
din istorie c`nd Bizan]ul revine în Italia este perioada
de recucerire, a lui Justinian. Turnul era f\cut ca
[i acelea din perioada iustinian\ din Italia. E un
turn al incluziunii – au fost odat\ una. O singur\
Biseric\, deopotriv\ latin\ [i bizantin\. A[a g`ndea
[i Simotta c\ ar trebui s\ (re)devin\ [i Biserica
Ortodox\ din România. 
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Catedrala Ortodox\ 
din Cluj-Napoca

Macheta M\n\stirii Ca[in din Bucure[ti

Catedrala de la Alba Iulia

Biserica Sf. Constantin [i
Elena, Constan]a

Biserica Sf. Elefterie
Nou, Bucure[ti

Catedrala Ortodox\ din
TImi[oara

Biserica Sf. Treime din
Sighi[oara

Macheta Bisericii
Neamului, Odessa,

1940



su
pl

im
en

t l
un

ar
 a

l r
ev

is
te

i R
om

ân
ia 

lit
er

ar\
 / 

nu
m

\r
ul

 8
 / 

3 
au

gu
st

 2
01

8
6

ntre marile Catedrale care au fost
ridicate pe teritoriul României Mari,
Catedrala Încoron\rii de la Alba Iulia
a avut parte de un timp-record de
construc]ie. Lucr\rile la acest edificiu
au fost demarate în prim\vara anului
1921, la 28 martie mai precis (a doua
zi de Pa[ti), [i au fost finalizate un an
[i jum\tate mai tîrziu, în mijlocul lunii

septembrie 1922. Catedrala – care are hramul
„Sfânta Treime“ [i a c\rei ridicare a fost puternic
spirijinit\ de Casa Regal\ a României – a fost
sfin]it\ în 8 octombrie 1922. O s\pt\mân\ mai
târziu, tot aici a avut loc Încoronarea Regelui
Ferdinand [i a Reginei Maria ca suverani ai României
Mari. 

Despre ceremonialul încoron\rii, un ziar
din epoc\ noteaz\ c\ „Regele s-a încoronat singur
dup\ obiceiul napoleonian, luând coroana, o a[eaz\

lini[tit [i sigur pe fruntea sa. Prin acest gest autocrat,
dar binevenit a dat satisfac]ie c\ nici pre[edin]ii
Senatului, nici al Camerei, nici primul ministru nu
au a[ezat pe fruntea suveranului coroana“.
Regina Maria, la rîndul s\u, consemneaz\, în
însemn\rile sale diaristice, alte detalii de la acest
moment solemn consumat la Catedrala Încoron\rii
de la Alba Iulia: „Am sosit la biseric\ (…) Nando
(Ferdinand) [i cu mine st\team pe scaunele-tronuri,
unul în fa]a celuilalt. Dup\ ce s-a terminat slujba,
Nando [i cu mine, urma]i de cei ce ne duceau coroanele
[i mantiile, am ie[it în fa]\, în marele scuar din
partea cealalt\ a bisericii, unde se ridicase o estrad\
cu un baldachin deasupra. To]i oaspe]ii au luat
loc în jurul estradei unde doar Nando [i cu mine
st\team singuri. B\trânul Ferekide, ca pre[edinte
al Senatului, [i Orleanu, pre[edintele Camerei, au
înaintat cu coroanele noastre, generalul Lupescu
cu mantia Maiest\]ii Sale, [i generalul Popovici

cu a mea. (…) Eu am îngenunchiat apoi în fa]a lui
Nando, care a pus greaua coroan\ pe capul meu, în
timp ce toate clopotele au sunat [i acele salve de
salut regal au fost trase. Nando m-a ridicat [i m-a
s\rutat în vreme ce to]i cei prezen]i au aclamat din
toate puterile [i toate muzicile militare au cântat
imnul na]ional“.

Catedrala de la Alba Iulia este construit\
în stil bizantin, Biserica Domneasc\ de la Târgovi[te
(în form\ de cruce greac\ cu absid\, naos [i pridvor
deschis) fiind cea care a inspirat decisiv ridicarea
acestui l\ca[ de cult. Turnul-clopotni]\ al
acestei catedrale are o în\l]ime de 58 de metri;
întreg ansamblul arhitectural a fost proiectat de
arhitectul Victor Gh. {tef\nescu, construc]ia
acestui edificiu fiind executat\ de inginerul Tiberiu
Eremia. Pictura interioar\ îi este datorat\ lui
Costin Petrescu, iar mozaicurile, lui Ion Norocea.
(RRedd.)

unirea în Catedrale

Timi[oara

Catedrala Mitropolitant\ din Timi[oara
– cu hramul „Trei Ierarhi“ – e cel mai mare edificiu
religios din aceast\ localitate [i, pân\ în 2018, cea
mai înalt\ biseric\ din România (are 90,5 m.).
Proiectul e deja detaliat în 1934, dar punerea sa
în practic\ începe în 16 martie 1936, pentru ca
în luna decembrie a aceluia[i an s\ fie pus\ piatra
fundamental\ a edificiului. Ion Traianescu e
coordonator, stilul în care este ridicat\ aceast\
catedral\ fiind neomoldovenesc. Lucr\rile de
construc]ie au fost finalizate în 1941, clopotele [i
crucile catedralei fiind deja sfin]ite (23 august
1939). Inaugurarea oficial\ are loc în 6 octombrie
1946, cu Regele Mihai de fa]\; dar [i cu premierul
de atunci, Petru Groza. 

Târgu Mure[

Catedrala de la T`rgu Mure[ e cel mai mare
edificiu religios din aceast\ localitate [i are hramul
„În\l]area Domnului“. Piatra de temelie i-a fost
pus\ la 10 mai 1925, între cei prezen]i la acel
moment inaugural num\rîndu-se Octavian Goga
[i episcopul Nicolae Ivan. Construc]ia sa a durat
ceva mai mult de 9 ani, slujba de sfin]ire a Catedralei
având loc în data de 2 decembrie 1934. Arhitectul
Victor Vlad din Timi[oara este cel care a realizat
planurile de construc]ie ale edificiului, acesta
avînd form\ de cruce greac\, cu bra]ele egale.
Iconostasul a fost finalizat în 1934 de c\tre Traian
Bobletec, iar finalizarea picturii, în absen]a unor
fonduri suficiente, s-a realizat abia în perioada
1970-1986. 

Cluj-Napoca

Situat\ pe principala arter\ care leag\
România de Europa Central\ [i de Europa Occidental\,
catedrala de la Cluj-Napoca are hramul „Adormirea
Maicii Domnului“. Este unul dintre primele edificii
monumentale în stil românesc ridicat dup\ Marea
Unire din 1 decembrie 1918. Construc]ia a început
în 1923 [i a fost finalizat\ în 1933. La sfin]irea ei
din 5 noiembrie 1933 au fost prezen]i patriarhul
Miron Cristea, Regele Carol al II-lea, Marele Voevod
Mihai, principele Nicolae, primul ministru Al.
Vaida-Voevod, membri ai guvernului [i demnitari
ai statului român. Stilul acestei catedrale este
neobizantin, iar arhitec]ii care au coordonat
lucr\rile au fost Constantin Pomponiu [i Georges
Cristinel.

`

Catedrala Neamului

Ideea unei Catedrale a Neamului
are, în Bucure[ti, un istoric semnificativ.
Ea apare imediat dup\ dobândirea
Independen]ei de stat în urma r\zboiului
din 1877-1878, atunci când s-a constatat c\
„nici una din cele peste o sut\ de biserici
existente atunci în Capital\ nu era atât de
înc\p\toare încât s\ primeasc\ pe to]i cei
care ar fi dorit s\ participe la Te
Deum-urile oficiale cu prilejul s\rb\torilor
na]ionale sau la alte momente solemne“.
Regele Carol I este cel care o aduce, primul,
de la vîrful conducerii politice a ]\rii, în
discu]ie. Astfel, imediat dup\ proclamarea
României ca Regat, Carol I înainteaz\
Camerei Legislative un proiect de lege cu
privire la construirea unei Catedrale
române în Capital\. Construc]ia acestui
edificiu este, în mai multe rînduri,
bugetat\ – cu sume semnificative –, dar
punerea în practic\ a proiectului este
ratat\, de fiecare dat\, din diverse motive.
Dup\ Marea Unire sunt realizate chiar mai
multe planuri arhitecturale, dar piatra de
temelie pentru aceast\ cl\dire nu este
pus\, în cele din urm\. Istoricul Catedralei
Neamului este, de asemenea, palpitant [i
dup\ 1989 [i, în mod evident, cu realiz\ri
cît se poate de concrete. Astfel încât, la un
secol de la Marea Unire [i la 130 de ani de la
momentul în care s-a pus în discu]ie, în
premier\, realizarea unei asemenea
construc]ii, Catedrala Neamului cunoa[te
trecerea deplin\ de la proiect la realitate. 

Catedrala ~ncoron\rii de la Alba Iulia
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a Muzeu al Unirii, institu]ia din Alba Iulia func]ioneaz\, cu
girul [i sub egida asocia]iei ASTRA, din 20 mai 1929. Între
documentele care sunt prezente în acest muzeu înc\ de la
începuturile sale sunt neap\rat de men]ionat, conform
informa]iilor oficiale care se reg\sesc pe siteul acestei institu]ii,
„obiectele personale [i scrisorile lui Avram Iancu, adresele
colective de aderen]\ la mi[carea memorandist\ din 1894, cele

6 volume în piele tricolor\ con]inând Documentele Unirii de la 1 Decembrie
1918, manuscrisul original al cuvânt\rii sus]inute de Vasile Goldi[ în Marea Adunare
Na]ional\ de la Alba Iulia precum [i drapelele [i e[arfele tricolore purtate de c\tre
delega]i [i participan]i la adunarea popular\ de pe Platoul Romanilor.“ Muzeul
are dou\ cl\diri, ambele cu valoare de patrimoniu. Cronologic, mai întîi a
existat cl\direa „Babilon“ – construit\ între 1851 [i 1853, în spiritul arhitecturii
romantice [i servind, mult\ vreme, ca pavilion de locuin]e pentru ofi]eri; abia
dup\ reamenajarea din 1967-1968, ea a c\p\tat destina]ia de muzeu. A doua sal\,
„Sala Unirii“, este construit\ între 1898 [i 1900, ini]ial pentru a fi un cazinou militar;
aici este, de altfel, celebra „Casin\“, sala în care, în decembrie 1918, s-au consumat
marile momente oficiale ale actului Marii Uniri. La intrarea cl\dirii „Sala
Unirii“ , în marmur\ este încrustat\ o inscrip]ie pe care se poate citi: „În anul
Domnului 1918, la 1 Decembrie, în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna [i în
mod irevocabil, prin votul solemn [i unanim al poporului, Unirea Transilvaniei
întregi cu Daco-Romania. Etern\ fie aducerea aminte a acestui act“.

1968 este un reper foarte important în istoricul acestui muzeu. Atunci,
„ambele corpuri ale muzeului au fost restaurate [i amenajate în 1968. În Sala Unirii
podeaua a fost placat\ cu marmur\ alb\ de Aluni, iar pere]ii [i coloanele cu marmur\
ro[ie de Moneasa. Au fost eliminate toate detaliile care aminteau de Regatul
Român, iar picturile pe pânz\ din extremit\]ile laterale au fost înlocuite cu fresce
realizate de Constantin Piliu]\, Marius Cilievici [i Pavel Codi]\.“ De asemenea,
„inaugurarea noilor corpuri s-a realizat la 28 noiembrie 1968 în prezen]a pre[edintelui
Consiliului de Stat al RSR, Nicolae Ceau[escu. În aceea[i zi, în vecin\tatea muzeului
a fost dezvelit\ statuia ecvestr\ a voievodului Mihai Viteazul, realizat\ de sculptorul
Oscar Han. În 1975 muzeul a fost reorganizat într-o form\ asem\n\toare celei
de ast\zi, exponatele fiind prezentate cronologic pe parcursul a 64 de s\li ale
cl\dirii „Babilon“ [i în Sala Unirii din fosta Cas\ a Armatei.“

Între 1992 [i 1994 au avut loc, la Muzeul Unirii de la Alba Iulia, lucr\ri de
reamenajare – inten]ia celor care le-au realizat fiind aceea de a aduce interiorul
acestei institu]ii cît mai aproape de forma pe care acesta o avea la momentul
inaugural, din 1922. 

Ca structur\ de organizare, Muzeul Unirii de la Alba Iulia expune: arheologie
(preistoric\, dacic\, roman\, medieval\); numeroase elemente de istorie (documente,
fotografii [i obiecte memoriale legate de Revolu]ia de la 1848, Memorandum,
Unirea de la 1 Decembrie 1918); colec]ie de etnografie [i art\ popular\; numismatic\;
bibliotec\; periodice. În anul Centenarului Marii Uniri, Muzeul Unirii de la Alba
Iulia ofer\ un program tematic special concentrat pe aceast\ problematic\. 

Muzeul Unirii de la Ia[i

Muzeul este plasat chiar în centrul ora[ului Ia[i, pe strada L\pu[neanu nr.
14. Cl\direa care ad\poste[te muzeul, cu o vechime de aproximativ dou\ secole, poart\
numele actual – de „Muzeu al Unirii“ – abia din 1959 (chiar din 24 ianuarie), an care
a marcat un Centenar de la ceea ce în istorie este denumit drept „Mica Unire“.

„Parterul prezint\ tematic aspecte ale epocii unirii, precum [i un istoric
al casei. Printre temele abordate sunt cele ce privesc dubla alegere, oamenii Unirii,
politica reformatoare a domnitorului Al.I. Cuza.Etajul este destinat apartamentelor
domne[ti [i cuprinde principalele destina]ii ale locuin]ei princiare de la jum\tatea
secolului al XIX-lea: cabinetele de lucru ale Domnitorului [i, respectiv,
Doamnei Elena Cuza, sufrageria, salonul, camera de biliard, salonul Doamnei,
un dormitor. Patrimoniul muzeului cuprinde o diversitate de piese de o deosebit\
valoare istoric\, memorialistic\, documentar\, dar [i artistic\: documente,
carte rar\, h\r]i vechi, fotografii, costume, arta decorativ\ (mobilier, por]elan,
argint\rie, ceasuri, corpuri de iluminat, covoare) apar]inând familiei domnitoare
Cuza, dar [i aristocra]iei perioadei. Muzeul posed\ [i o valoroas\ colec]ie de
monede vechi [i medalii“, se men]ioneaz\ în documentele oficiale ale acestei
institu]ii. 

Demn de a fi men]ionat este, de asemenea, am\nuntul c\, între
1859-1862, palatul este închiriat cu scopul de a-i servi drept locuin]\ domnitorului
Principatelor-Unite, Alexandru Ioan Cuza. Cei patru ani au fost suficien]i pentru
ca edificiul s\ r\mîn\ în memoria colectiv\ sub numele de „Palatul Cuza“.

Muzeul Unirii de la Foc[ani

Edificiul este, în structura muzeal\ în care exist\ în zilele noastre, unul
de dat\ recent\. Între 1966 [i 1975, pe strada Comisia Central\ nr 72-74, a fiin]at
Muzeul Unirii de la Foc[ani; ulterior, exponatele au fost integrate temporar în
cîteva cl\diri ale Muzeului Vrancei. Relativ recent, în 2007, în cl\direa fostului
hotel „Cimbru“, a fost redeschis, de sine st\t\tor, Muzeul Unirii din Foc[ani. 

„ Alegerea lui Mihail Kog\lniceanu ca deputat al ora[ului Foc[ani în Adunarea
Electiv\ a Moldovei, în decembrie 1858, entuziasmul zilelor de s\rb\toare din 5
[i 24 Ianuarie 1859, zilele alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei
[i al }\rii Române[ti, se constituie în adev\ruri incontestabile ale în\l]\toarei
con[tiin]e na]ionale a locuitorilor din Foc[ani. Documentele [i publica]iile referitoare
la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, la reformele timpului, la consolidarea statului
na]ional unitar România, obiectele apar]inând familiei, picturile [i litografiile
epocii recompun [i redau str\lucirea chipului întâiului Domn al României moderne.
Prin valorile muzeistice expuse, documente, obiecte, publica]ii, fotografii, expozi]ia
muzeului se apropie de realitatea anilor 1859 – 1862, când foc[\nenii se mândreau
cu faptul c\ ora[ul lor g\zduie[te Comisia Central\. Documentele originale ale
Comisiei Centrale, Protocoalele [edin]elor acesteia [i Proiectul de Constitu]ie
elaborat de Mihail Kog\lniceanu redau sugestiv importan]a pentru evolu]ia statului
român pe drumul moderniz\rii a Comisiei Centrale de la Foc[ani.“, noteaz\, pe
site-ul acestei institu]ii, oficialii Muzeului Uniri din Foc[ani. 

 Sintez\ realizat\ de Constantin Orzescu
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unirea`n muzee

Muzeul Unirii de la Alba Iulia

Muzeul Unirii de la Ia[i

Muzeul Unirii de la Foc[ani



pinia public\ interna]ional\ a recunoscut
unirea Transilvaniei cu România precum
[i juste]ea cauzei române[ti înainte ca marele
forum al p\cii – Conferin]a de Pace de la Paris
din anii 1919-1920 – s\ î[i deschid\ lucr\rile.
Momentul acestei masive mobiliz\ri în spiritul
p\cii [i al în]elegerii s-a impus în istoria

rela]iilor interna]ionale prin importan]a hot\rârilor [i
deciziilor luate care au schimbat nu doar harta Europei,
ci [i soarta în sine a unor na]iuni, inclusiv a na]iunii
române. Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de
4 iunie 1920 pe de o parte între Puterile Aliate înving\toare
în Primul R\zboi Mondial – inclusiv România
(Fran]a, Marea Britanie, Italia, Statele Unite, Japonia,
România, Regatul Sârbilor,
Croa]ilor [i Slovenilor,
Cehoslovacia [i alte nou\
state) [i, pe de alt\ parte,
de Ungaria, în calitate de

stat succesor al Imperiului
Austro-Ungar, stat învins
în r\zboi. Trianonul a fost
practic un tratat între Ungaria
[i restul lumii, iar reglarea
situa]iei frontierelor dintre
Ungaria [i România ocup\
doar o parte a con]inutului
s\u. Tratatul a fost semnat
pentru a stabili frontierele
noului stat, Ungaria, cu
vecinii s\i: Austria, Regatul
Sârbilor, Croa]ilor [i Slovenilor
(stat devenit ulterior
Iugoslavia), România [i
Cehoslovacia.

Tratatul de la Trianon
a f\cut parte din seria
tratatelor încheiate la finalul
Primului R\zboi Mondial,
celelalte fiind tratatele de
pace încheiate de Puterile
Aliate cu Germania (la
Versailles, 28 iunie 1919),
Austria (la Saint Germain
en Laye, la 10 septembrie
1919), Bulgaria (la Neuilly,
la 27 noiembrie 1919) [i cu
Turcia (la Sèvres, la 4 iunie
1920 [i repudiat apoi, fiind
înlocuit cu Tratatul de la
Lausanne). 

Tratatul este divizat în patru p\r]i – prima parte
include Pactul Ligii Na]iunilor – parte comun\ pentru
toate tratatele de pace încheiate dup\ Primul R\zboi
Mondial, iar partea a doua (articolele 27-35) include
descrierea frontierelor Ungariei cu statele vecine, inclusiv
frontiera româno-ungar\. În principiu, acestea sunt
actualele frontiere ale Ungariei. 

La începutul lunii aprilie, Comisia pentru Studiul
Chestiunilor Teritoriale ce interesau România a terminat
raportul cu privire la situa]ia acestui stat. În contextul
tras\rii frontierei de Vest a României – respectiv cu
Ungaria [i Serbia – au fost luate în considerare elemente

de ordin etnic, istoric, economic, cultural [i de ordin
strategic-militar. Frontiera dintre România [i Ungaria
a fost trasat\ pe teren de o comisie mixt\ ale c\rei lucr\ri
au fost consemnate în 126 foi de hart\ la scar\ 1/5000
[i o descriere a frontierei [i a lucr\rilor întreprinse de
comisie în 1327 de pagini.

Tratatul de la Trianon a confirmat dezmembrarea
„Ungariei Mari“ [i alipirea p\r]ilor locuite de alte na]ionalit\]i
decât cea maghiar\ la statele care s-au format atunci ori
care [i-au des\vâr[it unitatea na]ional\. Desigur c\ popula]ii
minoritare au continuat s\ existe de ambele p\r]i ale noii
grani]e, pentru c\ nu se poate trasa perfect o frontier\,
iar participan]ii la lucr\rile de la Paris erau în mare
parte con[tien]i de faptul c\ Imperiul austro-ungar încetase

s\ mai existe cu mult înainte de
deschiderea lucr\rilor Conferin]ei
[i c\ popoarele î[i hot\râser\
singure destinul. Charles Seymour,
expert al Comisiei americane
pentru Austro-Ungaria men]iona,
atunci când s-a deschis Conferin]a
de Pace, c\: „Monarhia habsburgic\
nu mai era decât o institu]ie
ce apar]inea trecutului, a[a încât
cea mai mare parte a sarcinii
pacificatorilor a constat în
determinarea, pur [i simplu, a
detaliilor frontierelor.“

Tratatul de Pace de la
Trianon prevedea în articolul
45: „Ungaria renun]\, în ceea
ce o prive[te, în favoarea României,
la toate drepturile [i titlurile
asupra teritoriilor fostei monarhii
austro-ungare situate dincolo
de fruntariile Ungariei, astfel
cum sunt fixate la art. 27 (partea
a II a, Fruntariile Ungariei) [i
recunoscute prin prezentul
Tractat sau prin orice alte
Tractate încheiate în scop de
a regula afacerile actuale, ca
f\când parte din România.“ 

Din partea Ungariei
tratatul a fost semnat de Agost
Benárd [i Alfréd Drasche-Lázár
iar România a fost reprezentat\
la acest tratat – care s-a semnat
în palatul Marele Trianon de
la Versailles – de dr.  Ion

Cantacuzino, ministru de stat [i Nicolae Titulescu, fost
ministru.

Pe 17 august 1920 Adunarea Deputa]ilor [i apoi
pe 26 august Senatul a ratificat Tratatul de la Trianon,
prin care se recuno[tea unirea Transilvaniei cu România.

Nicolae Titulescu declara: „Tratatul de la Trianon
apare tuturor românilor, [i îndeosebi celor din
Ardeal, ca o consfin]ire a unei ordini de drept mult mai
redus\ decât aceea pe care veacuri de convie]uire [i
suferin]e comune au s\pat-o în con[tiin]a istoric\ a
neamului nostru.“

 Sintez\ realizat\ de Simona Preda
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a aproape un secol
de la semnarea sa,
Tratatul de la
Trianon, cel care
reglementeaz\ noile
a r a n j a m e n t e
teritoriale din
Europa Central\,
încheind conflictul
dintre Ungaria [i

fo[tii ei inamici, printre care [i România
Mare, este evocat sub semnul unei
memorii controversate [i traumatice.
În Ungaria, el este asociat, înc\ [i
ast\zi, cu tragedia care a condus la
distrugerea unui edificiu milenar. În
România, el este privit ca acordul
ce consfin]e[te, juridic [i simbolic,
actul de la Alba Iulia. Între aceste dou\
perspective se afl\ un veac de confrunt\ri
politice. Umbra Trianonului marcheaz\
rela]ia dintre Ungaria [i vecinii ei,
iar România nu face excep]ie.

Tratatul de la Trianon pune
în aplicare, cu privire la partea maghiar\
a Dublei Monarhii, ideea wilsonian\
a auto-determin\rii. Pentru România
Mare, Yugoslavia [i Cehoslovacia,
auto- determinarea implic\ alipirea
unor teritorii care, din punct de vedere
demografic, sunt locuite majoritar
de elementele etnice legate de noile
state. Efectul secundar al reordon\rii
fondate pe logica demografic\ este
apari]ia na]iunilor ce nu pot fi omogene
etnic. Prezen]a maghiarilor de dincolo
de frontierele Ungariei se cere privit\
în acest context postbelic. Politica
agresiv\ a Ungariei regentului Horthy
este motivat\ de ambi]ia de a reîntregi
ceea ce regimul de la Budapesta prive[te
a fi o comunitate na]ional\ fracturat\
artificial.

Pozi]ionarea fa]\ de Trianon
determin\, implacabil, conduita în
materia politicii externe. Mica Antant\,
din care România Mare face parte,
are ca obiectiv central ap\rarea
aranjamentului sprijinit pe auto-
determinarea wilsonian\. Alian]ele
din Europa Central\ sunt constituite
spre a `ndigui voca]ia revizionist\ a
Ungariei. De aici, tensiunile care duc
spre 1938 [i mai apoi spre 1940.

În cele din urm\, structura de
la Trianon va fi men]inut\ [i în Tratatul
de Pace de la Paris din 1947: linia de
frontier\ dintre România [i Ungaria
este identic\ cu cea de la 1920. Dar,
dincolo de realitatea documentabil\
a diploma]iei, se afl\ fantasmele
etniciste. Europa central\ de azi pare
incapabil\ s\ se elibereze de aceste
umbre ale trecutului ei traumatic, în
c\utarea concordiei cimentate de
valorile demnit\]ii umane [i ale
pluralismului. 

 Ioan Stanomir 

Trianon 
[i memoria sa

Rolul Reginei

Un rol considerabil în cadrul Conferin]ei de
Pace l-a jucat [i Regina Maria, care, prin rela]iile
[i deosebita carism\ pe care a avut-o, a pledat pentru
cauza României în 1919, la Paris.

Vineri, 16-29 martie 1919, Londra-Paris
„La dineu au participat ambasadorii francez,

spaniol, american, Churchill [i frumoasa lui so]ie,
Lordul Millner [i al]i câ]iva ale c\ror nume nu pot
s\ mi le amintesc.Totul a fost frumos organizat [i
mi-am jucat rolul perfect. Bonner Law a stat lâng\
mine. Conversa]ia nu este grea pentru mine [i am
c\utat s\ prezint cauza noastr\ cât mai agreabil
posibil. Nu m-am plâns niciodat\, dar am insistat
asupra suferin]elor noastre din trecut [i asupra
sacrificiilor, pentru a prezenta o imagine vie [i a
trezi simpatie, apoi am spus repede c\ trecutul
este trecut [i trebuie lucrat pentru viitor, dar pentru
aceasta am nevoie de ajutorul lor pentru a
[terge toate gre[elile care s-au f\cut. I-am f\cut
s\ râd\, dari-am f\cut [i s\ le vin\ lacrimile în ochi
[i deseori am sim]it c\ îi am de partea mea
vr\ji]i [i atunci m-am sim]it puternic\ [i în
sinea mea m\ gândeam la }ara Mea [i c\ aceasta
trebuie s\ aib\ încredere în mine cu toat\ puterea.“ 

(Regina Maria, Însemn\ri zilnice,
decembrie 1918 – decembrie 1919, Ed. Albatros,

1996, p.122)

tratatul de la Trianon
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` n locul unei
situ\ri în vacar-
mul genera]io-

nist, Iulian Bocai (n. 1986)
debuteaz\ cu un micro-
roman scris parc\ în urm\
cu câteva decenii. Ciudata
[i înfrico[\toarea via]\ a
lui Pri]\ Barsacu are toate
datele realismului întunecat
promovat de Preda [i D.R.
Popescu în primele volume
de povestiri. Dac\ am [terge
datele actualit\]ii, atunci
ce se întâmpl\ în Bricegariul

de pe Olt apare numaidecât în spectacolul
rural dintotdeauna. 

Ce-l deosebe[te pe Pri]\ de eroii din proze
asem\n\toare este faptul c\ el lupt\ cu dou\
scântei ce nu-[i au locul în lumea dimprejur. {i
pe care n-are de gând s\ le sting\. Pe de-o parte,
curiozitatea: Veta, profesoara de rus\, observ\
îndr\zneala celui ce vrea s\ [tie mai mult [i-l
încurajeaz\ cât poate. Numai c\, între instincte
explozive [i violen]a relativizant\, copilul se
refugiaz\ în st\ri ce nu-l p\streaz\ cu totul imun.
Trebuie s\ pactizeze, s\ se lase ini]iat [i s\
convie]uiasc\ la focurile adolescen]ei. Corupt\
de timpuriu, la fel ca cea a maturilor, via]a
celor mici înseamn\ s\ imite doar animalitatea.
În plus, el apar]ine „tribului celui mai urât de pe
Bricegari: Barsacii”, cu un frate pu[c\ria[, un
tat\ alcoolic [i o mam\ dement\, toate astea în
cea mai s\rac\ localitate din zon\. Ca [i cum
n-ar fi de-ajuns, pe Bricegari mi[un\ nebunii,
nicidecum doar unul, cum întâlneam mai mereu
în fic]iunea dedicat\. Tr\gând linie, curiozitatea
lui Pri]\ e cât se poate de neverosimil\. 

În al doilea rând, tân\rul adaug\ [i altceva
curiozit\]ii, la fel de exotic\: anume, con[tiin]a.
Ghidat de cele dou\ impulsuri f\r\ rost în infernul
rural, Pri]\ este adus în fa]a cititorului în câteva
scene cheie, cumva gr\bite, dar semnificative.
Dac\ naratorul n-ar alege un mixaj de Hemingway
[i Salinger [i ar fi l\sat vocea copilului, n-am fi
fost departe de, s\ zicem, naratorul lui Titus
Popovici din Moartea lui Ipu, nici de cel al lui 
M. Diaconu din La noi, când vine iarna. Îi
leag\ pe to]i un labirint al candorii, de care Iulian
Bocai nu se dezice. Neinteresat de portretistic\,
nici de descrip]ie sau de psihologismul imediat,
scriitorul adopt\ discursul ce îmbin\ molcom
empatia [i ironia, melodramaticul sec [i cinismul
trucat, pseudo-jurnalistic. Insistând pe „educa]ia
moral\” a lui Pri]\, naratorul ]inte[te sensibilizarea
cititorului. 

Dincolo de toate, Iulian Bocai gânde[te
scenele vie]ii apelând la prospe]imea primei
experien]e. Dintre toate, singur erotismul nu
trece dincolo de limbaj. Antologic\ r\mâne întâia
b\taie, schismatic\. Dar, profetic\, va r\zbi
spaima: între curiozitate [i con[tiin]\, frica de
înec altereaz\ „zâmbetul curat” al unui Aleo[a
dintr-o lume strâmb\, ca aceea înf\]i[at\ teatral
de Ciprian M\ce[aru în Trecutul e întotdeauna
cu un pas înaintea ta. În subtext [i nu numai,
Iulian Bocai prezint\ desacralizarea organic\
a satului, cu [coala ce st\ s\ cad\ peste to]i, cu
oameni ce emigreaz\ sau vegeteaz\ indiferen]i,
între emancip\ri gre[ite, crime bahice [i înrudiri
discutabile. De altfel, în carte nu apare nicio
instan]\ cu adev\rat luminoas\. Doar temeri
[i corec]ii, nebunie [i violen]\ resemnat\. Fire[te
c\ Iulian Bocai putea s\ profite de ADN-ul tumefiat
al satului, mai ales prin personajele negative.
Numai c\ întreaga perspectiv\ urm\re[te exclusiv
destinul acestui Forrest Gump de Bricegariu a
c\rui unic\ infirmitate este c\ vrea s\ fie, simplu,
un om curat. De fapt, un om. Singura care pricepe
f\r\ s\ gândeasc\ este ]ig\ncu[a Stanca – la fel
de inocent\ într-o lume advers\. Inutil s\ adaug
c\, pentru cei ca ei, nu exist\ [ans\. Doar fatalitate.
Ei sunt suci]ii lumii strâmbe.

Ce-i reu[e[te lui Iulian Bocai în privin]a
personajelor secundare sunt t\cerile. Marian
Barsacu, tat\l lui Pri]\, bea pentru c\ sufer\, îns\
preg\te[te bicicleta fiului [i admir\ în secret
faptul c\ cel mic e atipic. La fel, rela]ia lui Pri]\
cu m\tu[a Gica, ce preia, tot pe t\cute, îndatoririle

cumnatei r\t\cite. Sau prietenia lui Marian jr.
cu ]iganul Median. {i a[a mai departe.

Mai ]ine]i minte „Colec]ia Biblioteca pentru
to]i copiii”? Ei bine, cartea lui Iulian Bocai s-ar
fi potrivit [i discursului de acest fel, deopotriv\
pentru cei mici [i cei mari. N-ai cum s\ nu-l
simpatizezi pe Pri]\ colec]ionând insecte [i
animale acvatice, când se r\zboie[te cu nebuna
Culina sau când planific\ cele dou\ ture pe
tiribombele din târgul anual. Exist\ legi ale puterii
[i altele, ale t\cerii. Pri]\ se teme doar de pove[tile
cu mor]ii de la baraj. Acolo unde el însu[i pare,
pentru o clip\, c\ reface povestea poetului Li Tai-
Pe, cel descoperit în c\r]ile lui Eusebiu Camilar.
La fel cum poetul vrea s\ prind\ în palme luna
oglindit\ în ap\, a[a [i Pri]\ va fi victima propriei
inocen]e. Un sucit al lumii, pentru c\ viseaz\
lumina din întuneric.

Dezvoltând filoanele secundare, devreme
abandonate, discursul ar fi avut numai de câ[tigat.
Oricum, Iulian Bocai debuteaz\ promi]\tor,
anun]ând un moralist sentimental, preg\tit
deopotriv\ pentru satira acid\ [i anatomia
degener\rii. 

hippie monahal

n u cu mult timp în urm\ am scris,
tot aici, despre povestirile lui Bogdan
R\ileanu. Debutul s\u anun]a

un prozator capabil s\ amestece stiluri [i
problematiz\ri diferite, toate ghidate cu siguran]a
celui ce nu se teme s\ aduc\ laolalt\ cupluri de
for]\ ambigue. A[a zicând, natura scriitorului e

polivalent\, înclinat spre transgresiv [i halucinatoriu.
Iat\ îns\ c\ noua lui carte indic\ mai degrab\
satira social\ [i tragi-comicul marginalit\]ii.
Ceea ce confirm\ faptul c\ Bogdan R\ileanu
poate s\ scrie despre orice. Dovedind mobilitate
în imaginar, el alege teme cu poten]ial
exploziv. Nu doar alegoric, cât incorecte
politic. {i bine face.

Din]ii ascu]i]i ai binelui este povestea
a dou\ lumi la vedere [i totu[i ascunse.
Afacerile unui c\m\tar bucure[tean începute
pe Strada Eternit\]ii [i metamorfoza
M\n\stirii Sc\rarului de pe Vârful Nebunu
Mare. Interferen]a lor produce tablouri
cu vie]i precipitate, seduse ireversibil de
promisiuni superioare. 

Bogdan R\ileanu recurge la strategia
contrafactualului: ce-ar fi dac\ un c\m\tar
devine mistic [i c\lug\rii redevin p\c\to[i?
Ion Maldini Fieraru, c\m\tar [i proxenet
cu experien]\ de dou\ decenii, bun cunosc\tor
al psihologiei din breasl\, descoper\ un
cancer galopant, de care scap\ miraculos
odat\ cu noile aptitudini mistice. Va ajunge
taman la M\n\stirea Sc\rarului, remarcân-
du-se prin clarviziuni simbolice [i puteri
t\m\duitoare. În plus, Camelia, so]ia, va r\mâne
îns\rcinat\ chiar în locul unde nu s-ar c\dea,
taman când so]ul rena[te ca fratele Mladin. Prin
Maldini, Bogdan R\ileanu radiografiaz\ fauna
subteran\ a Bucure[tiului, dar [i câte ceva din
psihologia prim\ a încarcera]ilor. Afar\ de revela]ia
religioas\, personajul n-are nimic în plus fa]\
de figurile consacrate de Bogdan Teodorescu,
Radu Aldulescu, Constantin Stoiciu, Daniel
B\nulescu sau de tinerii prozatori. Poate doar o
inocen]\ p\strat\ într-o doz\ greu de sesizat. În
orice caz, Bogdan R\ileanu jongleaz\ cu antinomii,
adesea periculoase, la frontiere teziste ori în zona
locurilor comune. 

De cealalt\ parte, mult mai interesante
sunt nara]iunile de la ob[tea m\n\stireasc\.
Cu toate cuvintele la el, p\rintele Vladimir
revolu]ioneaz\ via]a monahal\, provocând
c\lug\rii s\ îmbrace haine lume[ti [i s\
populeze m\n\stirea cu suflete pierdute.
Cu alte cuvinte, apropierea de p\c\to[i s\ se
petreac\ concret, iar m\n\stirea s\ devin\ un
spa]iu practic al vindec\rii. Invad\rile nu întârzie,
[i, de[i acoper\ o gam\ larg\ de p\cate contemporane,
nu schimb\ cu adev\rat mai nimic fundamental,
afar\ de ispita în mas\ a fra]ilor. De fapt, miza
nici nu cade pe colec]ionarea tuturor p\catelor.
Cât misiunea – de care e încredin]at peste poate
stare]ul Vladimir – schimb\rii din temelii a vie]ii
monahale. Aici, antinomiile dau iar\[i în clocot:
mitropolitul [i suita lui (în primul rând, domnul
Negru) vor fi în partea viciat-întunecat\ a existen]ei;
de cealalt\, un straniu câine mioritic uria[ cu
presupuse puteri divine. Din fericire, insinu\rile
fantastice rup cumva extremele strident îngro[ate,
chiar dac\ niciodat\ de-ajuns.

Totul, îns\, neverosimil. Greu de crezut
c\, pân\ [i în fa]a mai marilor Bisericii, un stare]
(ce înc\ folose[te parfumuri scumpe) poate
reforma via]a monahal\. Cu alte cuvinte,
poate el ignora dogma [i leg\mântul cu ini]iativele
progresiste? Nu doar greu de imaginat, cât
imposibil. N\d\jduiesc, totu[i, c\ Bogdan R\ileanu
vizeaz\ efectul artistic dintr-o situa]ie contrafactual\,
altminteri, cum spuneam, neproductiv\. Nu po]i
nici m\car insinua în monahismul ortodox idei
preluate dup\ modelul unui The Young Pope.
Sigur c\ psihologia invers\ a lui Vladimir e simpl\:
trebuie s\ fii om ca s\ cuno[ti oamenii [i, deci,
p\catul. Lunga istorie a teoriei, cu, ne amintim,
în epoca recent\, scena celebr\ din Numele
trandafirului, n-are relevan]\ în ortodoxie.
P\rintele Ieronim, inocentul de serviciu, acest
Adso al m\n\stirii, ar fi meritat mai mult\ aten]ie
[i investiga]ie psihologic\. Nemaivorbind de
intertextualit\]ile profitabile.

Bogdan R\ileanu face din sevrajul monahal
un alt mod de via]\. Salubr\ spiritual, îns\ cu
pierderi trupe[ti considerabile. „Nimeni nu e
preg\tit cu adev\rat s\ fie fericit”, m\rturise[te
Negru, duplicitarul func]ionar al mitropoliei.
Ceea ce se [i întâmpl\ cu toate personajele.
Reforma e[ueaz\ la fel de spectaculos precum
debutase. 

Scris alert, f\r\ piruete stilistice, scenariul
contrafactual propus de Bogdan R\ileanu este
o lectur\ agreabil\. 
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graficul rela]iei lor a fost destul de
capricios, fapt oarecum bizar întrucît
alergau pe culoare distincte, [i doar

altitudinea presta]iei fiec\ruia a putut genera
impresia fals\ a unei competi]ii. Împrejur\rile
primelor contacte directe au fost evocate de ambii,
cu prilejul anivers\rilor de [ase decenii, la distan]\
de doi ani între ele. „Cînd eram foarte tîn\r – scrie
C\linescu în 1957 – Tudor Vianu, nu cu mult
mai în vîrst\ decît genera]ia noastr\, m\ umplea
de admira]ie prin maturitatea lui cerebral\. Scrisul
s\u mi se p\rea dificil, crispat de idei. Cî]iva ani
mai tîrziu, cînd l-am cunoscut personal, m-a
surprins tinere]ea [i candoarea lui, o anume blazare
sentimental\, plin\ de fantezie [i probleme. Era,
suflete[te, un poet.“1 La rîndul lui, Vianu îi dedic\
lui C\linescu, în 1959, un discurs omagial, rostit
sub cupola Academiei: „Pronun] aceste cuvinte
în împrejurarea anivers\rii d-tale, de 60 de ani,
[i m\ simt îndat\ uimit. Ai împlinit, în adev\r,
aceast\ vîrst\?“ (C\linescu a schi]at pe loc un gest
negativ cu ar\t\torul mîinii drepte, stîrnind rîsul
întregului auditoriu.) „Au trecut – continu\ Vianu
– patruzeci de ani de cînd te-am z\rit întîia oar\
într-unul din amfiteatrele vechii Facult\]i de litere
din Bucure[ti, riscînd cu timiditate primii pa[i,
în timp ce eu m\ preg\team s\ p\r\sesc aceast\
[coal\, leag\nul nostru – alma mater.“2

Drumurile forma]iei lor intelectuale au fost,
cum [tim, diferite: în cazul lui Vianu, rolul modelator
decisiv l-a îndeplinit Germania; la C\linescu, Italia.
{ederea în peninsul\, relev\ primul dintre ei, i-a
creat tîn\rului „o sensibilitate special\ pentru art\
[i civiliza]ie, mai cu seam\ pentru aspectul ei
urbanistic [i arhitectonic. [...]Aceia[i ani de studiu
i-au mai adus lui C\linescu, împreun\ cu cunoa[terea
mai adînc\ a limbii [i literaturii italiene, unele
influen]e v\dite în stilul s\u, care aminte[te uneori
tensiunea proprie barochismului italian, [i inflitra]ii
de limb\ care au putut surprinde.“3

Rela]iile personale ale celor doi pot face
obiectul unui studiu interesant de psihologie
contrastiv\. „La drept vorbind – scria C\linescu în
1964, la moartea celuilalt –, între Tudor Vianu [i
mine nu este nicio afinitate de aspira]ii [i de mijloace.
Eu frenetic [i fantast, înclinat spre plastic\ [i

observa]ia moral\ concret\, iar în publicistic\
ascunzînd informa]ia [i cultivînd ideile [i
paradoxurile; el calm, academic [i cu scrupulul
[tiin]ei institu]ionale. Aceast\ disparitate ajut\

deseori în]elegerii între oameni [i, r\sfoind vechi
reviste, am descoperit note [i articole în care

vorbeam cu simpatie despre colegul meu disp\rut.“4
Lucrurile, privite mai de aproape, î[i cam scutur\
praful idilic. Cei doi s-au apreciat cu modera]ie,
s-au ciocnit nu o dat\, s-au putut ulterior reconcilia,
au între]inut în genere raporturi civilizate, dar o
punte a empatiei nu i-a unit niciodat\.anul 1935 marcheaz\, cel dintîi, o sinusoid\

spectaculoas\. C\linescu recenzeaz\,
în „Adev\rul literar [i artistic“ (31 martie

1935), Idealul clasic al omului, alternînd calculat elogiul
[i obiec]ia. I se repro[eaz\ autorului „o stim\ religioas\
pentru opinia altora [i temerea ca nu cumva s\ afirme
vreo idee neinformat, sau de prisos, dup\ ce o emisese
altul“5. I se recunoa[te în schimb „o erudi]ie lini[tit\
[i fireasc\. [...]În vremurile acestea de lecturi disparate
[i f\r\ sistem\, c\r]ile d-lui Vianu odihnesc spiritele,
redau încrederea în intelectul uman [i în pagina
tip\rit\. Ele sînt o demonstra]ie de disciplin\ intelectual\
înalt\, cum de la Maiorescu prea pu]in s-a mai v\zut.“6
Elogiul suprem survine în final, fiind astfel pus
mai puternic în relief: „Idealul clasic al omului pe care
îl îmbr\]i[eaz\ d. Vianu e un individualism
sociabil, prin care individul î[i p\streaz\ libertatea
de realizare, f\r\ a pierde sentimentul particip\rii
sale la grup. [...]Nu [tiu dac\ momentul dezvolt\rii
unor atari concep]iuni era nimerit [i dac\ rezerva
fa]\ de nobilele produc]iuni ale d-lui Vianu nu vine
[i din aceast\ ciocnire de atitudini. Genera]ia de ast\zi
este profund antiindividualist\ [i antiliberal\. [...]D.
Vianu [i-a dat bine seama de acest lucru cînd a b\nuit
c\ paginile sale vor fi socotite drept considera]ii
inactuale. Cu atît mai nobil\ este, a[adar, direc]iunea
gîndirii sale cu cît se desparte mai mult de drumul
mare al mentalit\]ii contemporane.“7

Peste cîteva luni, în iunie 1935, o atmosfer\
destins\ [i cordial\ îi reune[te pe cei doi într-o
comisie de bacalaureat, prezidat\ de Vianu, la liceul
de fete din Cîmpulung-Muscel. Comunic\
amical între ei prin diverse mesaje versificate,
exprimîndu-[i oboseala [i, de la un timp încolo,
exasperarea. Un asemenea schimb de strofe se
poate citi facsimilat în Istoria literaturii române.
Vianu scrie: „Regenerat prin fumuri, revin iar la
atac / {i-]i spun, coleg ilustru, c\ dac\ nu se curm\/

Acest examen pîn\ la ultima lui urm\,/ Devin
dragon [i fiar\, energumen [i drac.“ C\linescu
hiperbolizeaz\ [i el: „Iar eu simt cum la ceaf\
îmi cresc enorme coarne,/ Piciorul mi se umfl\
în ]epene copite./ A[ vrea s\ fac pe mas\ un salt
mortal, iubite, / Turbat de plictiseal\ [i url\tor
de foame.“8 Pentru în]elegerea adecvat\ a acestor
versuri, trebuie evocat protocolul bacalaureatului
dinainte de reforma din 1948. Candidatul, cîte unul
singur, era examinat succesiv la diverse materii de
c\tre to]i profesorii din comisie, în[ira]i în spatele
unei mese de vreo cî]iva metri lungime. Evident
c\, în asemenea condi]ii, examenul dura foarte
mult. El se desf\[ura, de obicei, în sala de festivit\]i
a liceului, umplut\ pîn\ la refuz de un public curios
[i atent: p\rin]i ai candida]ilor, elevi din clasele
inferioare etc. Profesorii din comisie puteau s\
fumeze, cum rezult\ clar din versul lui Vianu:
„Regenerat prin fumuri, revin iar la atac“.

Dar iat\ c\, în r\stimpul aceluia[i an, inocentul
fum de ]igar\ se transform\ în nori grei de furtun\.
Apare primul volum al lui C\linescu din seria Opera
lui Mihai Eminescu, în cadrul c\ruia Vianu se
descoper\ „citat [i rezumat cu rea-credin]\“9.
Nemul]umirea lui este expus\ pe larg într-o ampl\
scrisoare adresat\ lui Alexandru Rosetti: „C\linescu
combate p\rerile unui autor pe care nu-l citeaz\,
ceea ce îi permite s\ foloseasc\ o parte din materialul
s\u, cu înl\turarea acelei p\r]i care era poate cea
mai conving\toare“10; „Este aceast\ procedare
corect\ – Este corect s\
nu aminte[ti numele
cercet\torului cu care
polemizezi? S\ discu]i
numai o parte din materialul
lui? S\-i falsifici opinia
pentru a-]i face sarcina
mai u[oar\? Ce spune în
aceast\ privin]\ metoda
filologic\?“11 Scrisoarea
lui Vianu ajunge, de bun\
seam\, sub ochii lui
C\linescu, iar de aici încolo
leg\turile celor doi intr\,
pentru mult\ vreme, în
zodia nefast\ a ostilit\]ii.

În toamn\, recenzînd studiul emulului
s\u dedicat lui Ion Barbu, C\linescu relev\ dintru
început „aerul acela, ciudat la d. Vianu, de lucru
didactic, care se sfor]eaz\ s\ se coboare la în]elegerea
noastr\. [...]E un fel de a o lua prea de departe, prea
[col\re[te, ca de pild\ atunci cînd, spre a ne justifica
ciclul balcanic al poeziilor barbiene, d. Vianu se

r\t\ce[te prin defini]ia valahului“12. Survin, în
continuare, unele obiec]ii teoretice, formulate cu
ascu]it\ ironie: „Remarc, de altfel, c\ d. Vianu are
un spirit foarte conservator, foarte gramatical.
Pentru d-sa poezia mai e compus\ [i azi dintr-un
fond [i o form\ independente în sine, cu valoare
proprie [i întîlnite accidental, dintr-o form\ care
«se muleaz\ perfect pe con]inut»“13. Punctul cel
mai sever al recenziei denun]\ lipsa de noutate a
ideilor: „O parte se g\sesc foarte limpede formulate
de d. Lovinescu. Altele, privind îndeosebi pozi]ia
metafizic\ a poetului, le-am exprimat [i eu, aproape
cu acelea[i cuvinte, acum cî]iva ani într-un lung
articol publicat în Vremea.[...]M\ bucur iar\[i de
a constata cît de aproape sîntem în interpretarea
ca ini]iere în absolut, prin trei trepte de cunoa[tere,
a ciclului Uvedenrode, în observarea caracterului
economic al liricei barbiene [i în atît de multe lucruri,
încît e o satisfac]ie pentru mine ca umilele mele

cuget\ri s\ treac\ sub pana unui om cu autoritate
[i îmbr\]i[ate cu atîta c\ldur\ s\ fie oferite [coalei.“14
O ipotez\ devine plauzibil\: iritat de tratamentul
ce-i fusese acordat de C\linescu în Opera lui
Mihai Eminescu (I), Vianu a decis s\ procedeze
simetric în studiul s\u despre Ion Barbu, adic\ s\
nu-l men]ioneze defel pe exegetul care îl precedase,
chiar dac\ unele idei le erau, vizibil, comune.

Mergînd mai departe pe firul evenimentelor,
se cuvine s\ re]inem c\, într-o trecere în revist\ a
anului literar 1935, publicat\ în „Adev\rul literar [i

artistic“, C\linescu nu omite
Estetica lui Vianu, definit\
drept „o culme a observa]iei
[i a informa]iei celei mai
moderne, ajutat\ de o real\
cunoa[tere a fenomenelor
artistice“15. Ceea ce nu
înseamn\ totu[i o înc\lzire
a rela]iilor, cum ne edific\
între altele un bilet trimis
de C\linescu, la 2 aprilie
1936, lui Al. Rosetti, prin care
îi anun]\ livrarea iminent\
a volumului V din Opera lui
Mihai Eminescu: „O mic\
postfa]\ voi face la corectur\,

unde voi explica de ce nu dau bibliografie (c\ci
nu dau)*, rezervînd asta pentru Istoria literaturii.“16
Nota de subsol e drastic\: „Doar n-o s\ citez pe
Vianu !“ C\linescu nu va pregeta îns\, în acela[i an
1936, s\ dedice o ampl\ cronic\ Esteticii lui
Vianu, demarînd pe un ton extrem de favorabil:
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„Dac\ autorul [i-ar fi publicat lucrarea într-o limb\
str\in\, ar fi putut sta al\turi de orice estetician
occidental, într-atît îl ajut\ cultura filozofic\
excep]ional\, cultura literar\, forma primitoare a
spiritului, echilibrul [i penetra]iunea oric\rei
probleme generale a spiritului.“17 Ceea ce îns\ i
se repro[eaz\ lui Vianu este adeziunea sa la
teoria capodoperei, lansat\ anterior de Mihail
Dragomirescu: „teoria genialit\]ii, distinc]ia între
operele de crea]ie [i operele interesante“18. „Fapt
este c\ d. Vianu n-a fost în stare s\ dea o clasificare
a artelor [i s-a refugiat în considera]ii generale.“19
„Mai bine f\cea d. Vianu dac\, mai pu]in kantian
[i mai modern, studia artele în chip pozitiv, clasificîndu-
le de la simplu la complex, f\r\ a le desp\r]i cu zidul
chinezesc al teoriei capodoperei.“20

Resentimentele lui Vianu, par]ial îndrept\]ite,
vor îmbr\ca uneori forme socialmente surprinz\toare.
Iat\ dou\ însemn\ri dintr-un jurnal al lui C\linescu:

„1. I. 1937. Mai acum dou\ s\pt\mîni, T. Vianu
venea în direc]ia noastr\ pe bulevard. Z\rindu-ne
(eram cu nevasta), a f\cut o învîrtire brusc\ pe loc
înspre vitrina cinematografului Scala, ca s\ nu
salute.“21 „Mar]i 16.II. [1937]. Fost la Funda]ie.
Vianu, figur\ abstrus\, important\.“22

anii trec, r\ceala r\mîne. C\linescu,
în al s\u Curs de poezie (1939), trimite
în prefa]\ la Estetica lui Vianu „în

scopul informa]iei [i al document\rii asupra felului
cum esteticienii [tiin]ifici în]eleg chestiunea“23,
dar cînd e vorba de propria viziune, lucrurile iau
o alt\ turnur\: „Modalitatea prin care esteticienii
români au încercat s\ autonomizeze fenomenele
artistice se poate rezuma cu vorbele teoria capodoperei.
D-l Mihail Dragomirescu întîi, [i dup\ el d-l Tudor
Vianu, cu aparat mai erudit, dar ducînd în fond
la rezultatele celui dintîi, fac din capodoper\
obiectul propriu al Esteticei. [...] Cît e de fals\
aceast\ teorie vede oricine. Capodopera nu exist\
obiectiv, ca un lucru asupra c\ruia se pot emite
judec\]i universale, ci e o stare de spirit a unor
indivizi, un sentiment particular de valoare.“24

În 1941, C\linescu public\ marea lui Istorie.
Spa]iul rezervat lui Vianu este relativ modest,
aprecierile – re]inute: „a început cu versuri în
Flac\ra, f\cînd gre[eala de a nu persevera. Nota
lui e un vitalism corect.“25 „Dedicîndu-se aproape
exclusiv preocup\rilor de estetic\ în care e un
adev\rat fundator, Tudor Vianu a f\cut critic\
numai întîmpl\tor.“26 „...criticul se fere[te de
valut\ri [i se aplic\, în eseuri, asupra unor
autori admi[i (Eminescu, I. Barbu), stabilind o
serie de rela]ii, într-un spirit de înalt\ cultur\, dar,
fapt curios pentru un om a[a de fin, f\r\ îndr\zneal\
[i subliniat\ personalitate, nu mai pu]in cu o
intelectualitate ce încînt\ min]ile delicate.“27 În
rezumat: una cald\, una rece... S-ar zice c\,

transpunîndu-se imaginar în „pielea“ lui Vianu,
C\linescu viseaz\ ce ar fi putut construi el
însu[i cu resursele intelectuale ale celuilalt. 

Tot în 1941, lui Vianu îi apare Arta prozatorilor
români. În capitolul despre Creang\ este citat G.
C\linescu, care, în biografia dedicat\ humule[teanului,
îi atribuise „un procedeu tipic autorilor c\rtur\re[ti
ca Rabelais [i, în linia lui, ca Sterne [i Anatole France,
[i anume paralela continu\, dus\ pîn\ la be]ie, între
actualitate [i experien]a acumulat\“. Tudor
Vianu î[i exprim\ dezacordul: „Greu se poate
face totu[i o apropiere a zicerilor tipice în Creang\
cu citatele umaniste, destinate la Montaigne, de
pild\, s\ sprijine reflec]ia scriitorului prin m\rturii
antice, sau cu persiflarea citatului umanist în Rabelais.
Niciodat\ nu apare la Creang\ ceva apropiat de
satira rabelaisian\ a erudi]iei.“28 În acela[i spirit
ponderat [i academic, Vianu se desparte de C\linescu
în chestiunea motivului central al poeziei eminesciene

O, mam\...:“Este destul de ciudat cum s-a putut
resim]i în poezia pe care o coment\m ceva ca
«sentimentul mîngîietor al leg\rii de lume prin cele
dou\ simboluri ale na[terii [i procrea]iei: mama
[i femeia iubit\ » (G. C\linescu, Opera lui Mihai
Eminescu, V, p. 141). O, mam\... nu este un cîntec
al vie]ii, ci al ostenelii de via]\ [i al mor]ii.“29

1945. Sfîr[itul r\zboiului. Rela]ia celor doi
trebuie s\ se fi ameliorat, cît\ vreme îl g\sim pe
Vianu colaborînd de la început la revista ini]iat\ de
C\linescu: Amintirea lui E. Lovinescu, în „Lumea“,
I, nr.2, nov. 1945.30 Ecoul acestui text este o scrisoare
a lui C\linescu c\tre Vianu, care devine, de la un
punct încolo, de un savuros comic involuntar.
Epistola e divizat\ în dou\ sec]iuni, intitulate Primo
[i Secundo. Iat\, mai întîi, o secven]\ din Primo:
„Articolul despre Lovinescu este fermec\tor prin
stilul lui direct confesional, printr-o anume dignitate
re]inut\, printr-un sentiment mîndru, al destinului
propriu. În fine, este «subiectiv» sau, ca s\ m\ exprim
more philosophico, obiectul dumitale e subiectul
considerat ca obiect. D-ta ai de mult sentimentul
c\ nu e[ti pre]uit în justa valoare în ce prive[te
activitatea critic\ [i desigur c\ rîndurile mele despre
d-ta nu-]i mul]umesc fiin]a intim\. În tot cazul,
ai gre[i dac\ ]i-ai închipui c\ ele ies din altceva decît
din curata convingere întemeiat\ pe simpatie.“31
În continuare, C\linescu pledeaz\ îndelung pentru
prezen]a în critic\ a „adev\rului viu“: „E nostim c\
fac estetic\ unui estetician, îns\ teoretic cred c\
sîntem de acord. }i-am mai citit [i alte încerc\ri
foarte bune, de[i totu[i prea academice, aceasta [
Amintirea lui E. Lovinescu, n.n.]am citit-o [i r\scitit-o
asear\. E[ti un alt om, sau, mai bine, o vioar\ sensibil\
c\reia i s-a scos surdina. Dac\ faci cîteva portrete
ca \sta sco]i un volum minunat, dai alt sens întregii
d-tale activit\]i. Sper c\-l vei tip\ri pîn\ va ie[i ed.
a II-a din compendiul meu, în care a[ nota noua
d-tale muzic\ din al\muri, dac\-mi îng\dui o

caracterizare nestînjenit\ în spiritul de adev\r (sub
spi]a de mai sus).“32

E timpul s\ trecem la Secundo: „Acest punct
e deplin separat de primul, care nu e o captatio
benevolentiae pentru al doilea [i r\mîne valabil
chiar dac\ ne batem în duel. Am ajuns la încheierea
c\ nu cuno[ti {un.“33 C\linescu î[i descrie în
continuare opera, în termeni ultraelogio[i („Piesa
are un aspect feeric, este computat\ cu ceasornicul;
are acte cu c\deri mediate“34 etc., etc.), solicitîndu-
i lui Vianu citirea textului [i un aviz asupr\-i,
înaintea de a-l prezenta comitetului de lectur\
al Teatrului Na]ional. E de presupus zîmbetul
amar-dispre]uitor cu care Vianu va fi parcurs
scrisoarea, un nedemn [i stîngaci do ut des, începînd
cu pronosticul conform c\ruia un volum de portrete
în „muzic\ din al\muri“ (emis\ de „vioara sensibil\
c\reia i s-a scos surdina“!) ar da „alt sens“ întregii
sale activit\]i... În Compendiul din 1945, autorul
Esteticii beneficiase de 8 rînduri, plus un citat
în versuri, iar intervalul pîn\ la edi]ia a II-a era
prea scurt pentru o eventual\ „recalibrare“.

1948. Istoria României intr\ într-o nou\
perioad\, adoptînd silnic rînduieli de import [i alterînd
profund rela]iile interumane. Amoralismul societ\]ilor
totalitare decurge din anularea libert\]ii individului,
înlocuit\ cu un sistem implacabil de constrîngeri.
Supravie]uirea insului e condi]ionat\ strict: ori se
supune, ori moare. {i pentru c\ cei mai mul]i prefer\
s\ tr\iasc\, a tr\i devine sinonim cu obedien]a, iar
în cazuri mai drastice – cu la[itatea sau cu vînzarea.
Regimul comunist a „recuperat“ marile valori ale
epocii anterioare într-un mod decorativ [i mutilant,
conferindu-le unora titluri academice [i func]ii pe
m\sur\, dar deturnîndu-le brutal cursul existen]ei
creatoare. G. C\linescu, care aderase în 1946 la Partidul
Na]ional Popular, îl reprezentase în primul parlament
postbelic [i condusese oficiosul „Na]iunea“, fiind
totodat\ ales în 1948 membru al Academiei R.P.R.,
va fi peste un an izgonit de la catedr\ [i izolat în
func]ia de director al Institutului de Istorie Literar\
[i Folclor. Tudor Vianu, la rîndu-i, este silit s\ abandoneze
estetica (disciplin\ scoas\ din programele de înv\]\mînt)
[i s\ predea un curs de literatur\ universal\, la un
nivel net inferior propriilor lui exigen]e [i resurse.
„Aici [i acum – scrie în jurnalul s\u Nicolae Balot\
la 25 noiembrie 1954 – nu este decît un biet
profesor obligat de o program\ analitic\,
alc\tuit\ de ni[te semidoc]i, s\ galopeze
prin istoria universal\ a literelor, s\ vorbeasc\
doar o or\ despre Eseurile lui Montaigne [i
s\-l lichideze într-o alt\ or\ pe Shakespeare.
[...] L-am ascultat odat\ ]inîndu-[i cursul [i l-am
comp\timit. Un profesor de talia lui Vianu s\ fie
obligat s\ coboare la un asemenea nivel, ce ru[ine!“35

adaptarea la exigen]ele noului regim a
lui C\linescu [i Vianu, care nu trebuie
confundat\ cu consim]irea, s-a produs

în modalit\]i diferite, conform structurii morale a
fiec\ruia. C\linescu s-a gr\bit s\ scrie [i s\ semneze
texte cu caracter encomiastic, pe care ast\zi nu le
putem citi f\r\ un acut sentiment de jen\: „Democra]ia
popular\ înseamn\ desfiin]area servajului, ridicarea
tuturor muncitorilor la demna condi]ie de om,
na]ionalizarea uneltelor de munc\, nu reîmp\r]irea
lor, prin rota]ie“36; „Marxistul ridic\ poporul la sine,
în presupunerea optimist\ [i verificat\ c\ oamenii
sînt ap]i s\ priceap\ ceea ce este logic [i în interesul
lor“37; „în noul stat de concep]ie socialist\, clasa
muncitoare pre]uie[te valorile culturale, stimeaz\
pe omul de [tiin]\ [i în]elege a-l pune la ad\post de
zbaterea pentru existen]\“38; „Statul socialist sau în
drum spre socializare ocrote[te, în numele clasei
muncitoare, pe scriitor, fiindc\ î[i d\ seam\ de efectul
tonic pe care îl are asupra spiritelor cîntecul ce
vede esen]a realit\]ii“39[.a.m.d. Cu ce s-a ales C\linescu
de pe urma acestor genuflexiuni? Peste foarte pu]in
timp, cu eliminarea de la catedr\.

1954. În plin scandal iscat de dogmatici la
apari]ia romanului Bietul Ioanide, lui C\linescu
i se [opte[te c\ Vianu ar fi dispus s\ intre în
corul detractorilor. Prompt\ [i elegant\, dezmin]irea
celui vizat îmbrac\ haina versului clasic: „A[a
m-ai vrut? M\ [tii a[a?/ }inînd stiletul sub manta?
/ Ne-aduse valul din vechime,/ Ne-a cufundat în
mare adîncime,/ {i cînd, luptînd, la spum\, sus,
ajung,/ Tovar\[ul de lupt\ s\-l str\pung?/ Nu m-am
legat [i eu cuvîntul/ S\ îl slujesc? Au care-i leg\mîntul/
Ce-am rupt vreodat\, aspru sau perfid?/ E[ti
musaget [i sînt apollonid. /Deci drumul nostru-al\turi
s\-mplinim: /Ne tragem dintr-o spi]\; ne iubim!“40
Expediat pe 19 iunie 1954, mesajul prime[te r\spuns
peste doar dou\ zile. „N-am crezut niciodat\ –
scrie C\linescu – c\ lealul, bravul Vianu ar putea
comite o felonie.[...] Sînt fericit c\ o astfel de
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neîn]elegere ne-a dat prilejul s\ ne sim]im mai
aproape [i a produs delicatele, reconfortantele
versuri care-]i fac cinste ca poet [i ca om. Te
îmbr\]i[ez cu toate mîinile sufletului meu.“41

Membru al Academiei R.P.R. din 1955, Vianu
nu-[i definise înc\, în mod public [i explicit, pozi]ia
fa]\ de noile rînduieli ale ]\rii. O va face abia în 1958
(Idei tr\ite), într-un stil de mare demnitate intelectual\,
suscitînd îns\, dup\ trecerea anilor, o seam\ de întreb\ri
f\r\ r\spuns. „Cei care îmi cereau o adaptare rapid\
la noile exigen]e ale culturii – subliniaz\ Vianu – se
în[elau asupra firii mele. Oportunismul [i minciuna
mi-au ap\rut întotdeauna vrednice de ur\ [i dispre].
[...]În cursul acestor dezbateri furtunoase [cu prietenul
s\u Mihai Ralea, n.n.]s-a format în mine un îndemn:
îndemnul de a nu p\r\si pe aceia care p\reau c\ au
nevoie de mine, de a nu accepta exilul intern, de a
tr\i via]a ]\rii, de a nu m\ desp\r]i de sufletul ei.
Acceptarea socialismului nu mi s-a p\rut grea, fiindc\
[tiam de mult c\ principiile lui sînt conforme
ra]iunii umane.“42 Întrebare: Vianu nu [tia, sau nu
observa nimic, în privin]a pr\pastiei dintre principii
[i realit\]i în practica regimurilor comuniste? Mai
departe: „Socialismul mi-a ap\rut ca un cadru propice
înfloririi culturii. În noua a[ezare nu trebuia s\ m\
despart de nimic din ceea ce îmi ap\ruse adev\rat [i
nobil în tot trecutul de crea]ie al ]\rii [i al omenirii
întregi.“43Întrebare: chiar de nimic? Nici de libertatea
gîndirii [i exprim\rii, nici de discern\mîntul critic, nici
de... [i de... [i de...? Mai departe: „Metodele materialismului
istoric m\ f\ceau s\ în]eleg mai bine chipul în care
operele literare se degajeaz\ din via]a societ\]ilor [i
s\ dau explica]iei istorice a literaturii un loc mai
mare decît acela pe care l-a[ fi acordat f\r\ ajutorul
lor.“44Întrebare: viziunea marxist\ nu genera, ab initio,
[i o îngustare a orizontului interpret\rii? Examenul ar
putea continua, r\mînînd îns\ tardiv, inutil [i tenden]ios.
Totul, pîn\ la urm\, se judec\ în context, [i numai cine
n-a cunoscut teribila for]\ opresiv\ a comunismului
i-ar putea blama pe aceia care, într-o form\ sau alta,
au încercat s-o tempereze. Monica Lovinescu ne
îndeamn\ s\ nu camufl\m „crizele de con[tiin]\ [ale
lui Vianu, n.n.], pe care îl jignim crezînd c\ le-a evitat“45.

la 21 mai 1964, Tudor Vianu înceteaz\
din via]\. În necrologul deja pomenit
(Cîteva amintiri), C\linescu relev\

cu c\ldur\ o seam\ de tr\s\turi ale defunctului:
„un umanitarist“, „un suflet sensibil“. „Chiar

cînd, cum se întîmpl\ între oameni, ne
aflam într-o anume încordare, Vianu redevenea

în intimitate gra]ios [i mi-aduc aminte c\ a asistat
plin de voie bun\ la reprezenta]iile teatrale pe care
membrii Institutului le d\deau acas\ la mine.“46
Finalul evoc\ setea de via]\ a lui Vianu, care ar
explica „risipirea lui într-o mul]ime de întreprinderi,
unele obositoare, traduceri, prefe]e, cuvînt\ri
ocazionale. Suprafa]a ac]iunii sale era prea mare
[i paharul s-a spart.“47 Unii au crezut c\ pot descifra
în text o umbr\ de invidie a lui C\linescu fa]\ de
prezen]a lui Vianu în Comitetul Român pentru
UNESCO, care îi prilejuia numeroase deplas\ri
peste hotare. Lucrurile se puteau opri aici, dar,
din p\cate, nu s-au oprit. În num\rul urm\tor
al „Contemporanului“, obi[nuitul articol s\pt\mînal
al lui C\linescu (de ast\ dat\: O traducere italian\
din M. Eminescu48) se încheie cu urm\toarea
noti]\: „La Art. trecut: Printr-o confuzie a manuscrisului
[i accident de pagina]ie a ap\rut cuvîntul institu]ional,
care nu [tiu ce înseamn\. De asemenea exclama]ia
naiv\ «Cît de gra]ios tovar\[ de petrecere era
Vianu!» a surprins pe unii ca nefiind în stilul meu.
Într-adev\r textul suna cam astfel: «Cît de gra]ios
tovar\[ de petrecere era Vianu se poate vedea din
acest exemplu». {i urma o întîmplare din care

reie[ea c\ regretatul prieten [tia s\ se joace [i
nu era deloc doctoral.“ Un necrolog cu erat\, iat\,
f\r\ dubiu, o premier\ mondial\. Faptele, presupun,
s-au petrecut astfel: un oarecare [ef al vremii,
improvizat în cenzor f\r\ carte de munc\, s-a
alertat în fa]a „[tiin]ei institu]ionale“, transpunînd-o
suspicios în actualitate (de[i contextul o situa clar
într-o alt\ epoc\), [i l-a admonestat pe redactorul-
[ef G. Iva[cu, nevoit astfel s\-i cear\ lui C\linescu
o peniten]\ scris\. Textul acesteia, cum probabil
s-a observat, abund\ în ciud\]enii: a declara c\
nu [tii ce înseamn\ institu]ional e neverosimil;
un cuvînt anume nu se poate ivi concomitent
„printr-o confuzie a manuscrisului [i accident de
pagina]ie“; în fine, trunchierea textului c\linescian
prin omiterea unui fragment nu intra în practica
rela]iilor revistei cu ilustrul ei colaborator.

Contactele dintre Vianu [i C\linescu în
cadrul comitetului general de coordonare a
tratatului de Istoria literaturii române par s\
nu fi fost idilice. Într-un Raport trimis Academiei
de pe patul de suferin]\ (Sanatoriul Otopeni,
30.XII.1964), C\linescu scrie: „{ti]i prea bine
dintr-o [edin]\ a sec]iei la care am fost [i eu
prezent c\ regretatul Tudor Vianu a declarat c\
nu st\ de vorb\ cu mine decît cînd volumul IV
este gata, în]elegînd s\-l redacteze f\r\ vreun
amestec al meu [i s\ mi-l predea terminat.“49
Dup\ cum se [tie, volumul IV n-a mai ap\rut.
La 12 martie 1965, G. C\linescu se stinge. „Moartea
vindec-orice ran\,/ Dînd la patime repaos.“

Vianu sau C\linescu? Întrebarea, din fericire
tot mai rar, îi bîntuie doar pe aceia care nu în]eleg
c\ împlinirile supreme ale culturii sînt, în felul
lor, unice [i ca atare incomparabile. Preferin]e
– ad libitum. Ierarhiz\ri – nu !

 {tefan Cazimir
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Atît (20 de secunde) am calculat – cu generozitate – c\ poate
dura lectura, lent\, lene[\, a unui mic [i mai ales minunat pasaj pe
care l-am descoperit în cel mai recent roman publicat în limba român\
de Nicole Krauss, P\durea întunecat\. Iat\ despre ce este vorba: „Sufletul
este o mare în care înot\m. Nu are mal de partea aceasta [i doar în
dep\rtare, de partea cealalt\, este un mal, iar acesta este Dumnezeu“.

Unul dintre numele de referin]\ ale literaturii americane
contemporane – înc\ la o vârst\ creatoare tân\r\, dar deja cu cîteva
titluri de mare impact în portofoliul personal – Nicole Krauss demonstreaz\
în fiecare carte (àpropos, le avem pe toate în române[te la Humanitas
Fiction, în colec]ia Denisei Com\nescu; e vorba de patru titluri!) c\
marea literatur\ e [i despre ce se spune [i despre cum se spune. 

 Cronicar

20 de secunde de frumuse]e
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`n Alaska

s pre sfâr]itul anului 2017, întreaga pres\ din România – vorbit\
[i scris\ – anun]a c\ în Alaska s-a produs un cutremur devastator
– întâi de 8,2 , apoi, de 7,9 grade pe scara Richeter. De-ndat\,

m-am întrebat ce [tiu eu despre Alaska?
Sigur, m\rturisesc c\ nu [tiam mai-nimic, înainte de a merge în

America. Acolo, am cump\rat o hart\ (10 $) pentru orientarea [i informa]ia
mea. De fiecare dat\ când poposesc într-o localitate despre care nu [tiu
nimic, apelez la pliantele de pe pia]\ [i în cel mult 2-3 ore sunt gata informat
[i [tiu de aici înainte cum s\ m\ pozi]ionez [i ce s\ discut.

De data aceasta, orientarea o aveam de la terenurile de sport din
toat\ America (vorbesc de spa]iile locuibile din jurul megapolisului Chicago
(doar Algonquinul, unde locuiesc eu, este o suburbie a acestuia).

Pe terenurile de sport ale nepo]ilor mei era desenat\ o hart\ a
Americii cu cele 51 de state apar]in\toare , [i undeva, în vârful
desenului , era desenat conturul... teritoriului Alask\i. O surpriz\ enorm\
mi-a produs acest mod de a face educa]ie.

Mai [tiam câte ceva de la un magazin de vândut diverse unelte de
vân\toare [i de pescuit, când îl înso]eam pe ginerele meu s\ vad\ care
mai sunt nout\]ile în materie. Era membru al unui club de profil [i se-ntâlnea
cu diver[i la acel magazin t\if\suind ore-n [ir. Magazinul era o permanent\
expozi]ie la parterul faimosului magazin [i o ispit\ bine aleas\ pentru un
business eficient. Desigur c\ magazinul era împ\r]it în dou\: vân\toare
[i pescuit.

Pentru prima parte, animalele care se aflau în b\taia pu[tii aveau
câte un exemplar expus cu tot dichisul [tiin]ific aferent – locul unde poate
fi g\sit, pân\ la zona în care se g\se[te , indicându-se ce gloan]e sau arme
pot fi folosite pentru o reu[it\ sigur\. De precizat c\ animalul se g\sea
în habitatul lui – ap\ curg\toare, stânci, iarb\, flori, poian\ [.a.

Elanul uria[, care te întâmpin\ la intrarea în magazin, poart\ o
etichet\ care, descifrat\, gr\ie[te c\ vine din Alaska; a fost vânat de ...
cu arma...[i cânt\re[te între 1000 – 1500 kg, la maturitate.

Despre multe alte aspecte ale vie]ii din Alaska, am c\p\tat
pre]ioase informa]ii de la un elctrician maghiar din Cluj, fost croitor, acum
cu cet\]enie american\ [i cu nume de sezon ... Bill Kalay. Î[i vindea cet\]enia,
printr-o c\s\torie fictiv\, în fa]a notarului, dar în fapt, ea nu sta niciodat\
cu el. În Alaska a mers dup\ o mulatr\ desm\ritat\ de trei ori, fiind pe
punctul de a fi dat\ afar\ din ]ar\ [i s\ se întoarc\ în Costa Rica a ei. Dar,
de acum, ajutând-o Bill, a putut s\ fie lini[tit\ [i s\ aib\ [i drept de vot.

Mai e o hib\ ca Domnul Bill s\ se bucure de meseria lui de electrician.
Calificarea a primit-o în Statul Illinois. Iar el î[i cump\rase o locuin]\ în
statul Wisconsin. F\cea naveta când venea la lucru. Dac\ inspectorii de
la fisc îl prindeau c\ face lucr\ri, indiferent de ce nivel, în statul unde avea
locuin]a, îi anulau legitima]ia de lucru. Pân\ la urm\, [i-a vândut totul
din statul Wisconsin [i omul a r\mas pe drumuri. În astfel de situa]ie,
s-a aflat când a început s\-[i vând\ cet\]enia.

Am fost [i eu la dumnealui acas\. Ca orice burlac, apropiind de
50 de ani, se gospod\rea minunat. Începând de la cur\]enie, rufe
întinse pe o frânghie din garaj, pân\ la nenum\rate l\zi de b\uturi, pe
jum\tate goale, pân\ la gr\din\ritul unei palme de p\mânt, negru t\ciune,
se vedea mâna de gospodar iscusit [i, în acela[i timp, de om care vrea s\
fie statornic. Usturoiul [i leu[teanul din acel petecu] de p\mânt acopereau
orice alt\ plant\ care se ambi]iona s\–i invadeze teritoriul rezervat.

Dar, trebuie s\ spunem c\ a existat un dar [i în via]a... Domnului
Bill. I-a venit, nu dintr-odat\,un dor nebun de acas\ – de mam\ (care
tr\ia), de b\iat care se c\s\torise cu o balerin\, de sora lui [i de celelalte
rude de p\mânt dintr-o zon\ apropiat\ Clujului.A anun]at c\
se-ntoarce acas\ pentru totdeauna. Îl lega ceva de p\mântul pe care îl
p\r\sise f\r\ s\-i spun\ (cui?) c\ pleac\ unde [i-a în]\rcat dracu’ copiii. 

Ajuns la Cluj-Napoca pe calea aerului, cu un geamantan suficient
de înc\p\tor, pe care l-a pus în grija celor de la cal\, a chibzuit întâi s\-[i
vad\ mama. Au vorbit ce au vorbit, [i de-o parte [i de-alta, numai în limba
maghiar\, dup\ care s-au r\stit unul la altul, când a intervenit sora lui.
El a ]inut mor]i[ s\ i se spun\ care este p\mântul lui. El a venit s\ fac\ o
ferm\ [i s\ creasc\ stru]i. Dup\ ce se împiciorogheaz\ cât de cât, î[i
cump\r\ unelte agricole [i începe s\ angajeze muncitori. Î[i scotea din
b\ncile americane banii ]inu]i pentru „zile negre“. Gândul lui a fost s\
strâng\ câte ceva, s\-l atrag\ [i pe fiul pe care l-a luat ca asociat. Acum,
acesta a spus c\ nu-l mai intereseaz\ nimic din activit\]ile tat\lui s\u.

Dac\ [i ai t\i, în care î[i pusese întreaga speran]a, nu-l secondeaz\
în vreun fel, încât el a devenit al nim\nui, a hot\rât s\ se întoarc\ în
America, s\ se descurce cum va putea. Bine c\ [i-a p\strat cet\]enia. {i
mai are în buzunar cheia de la o barc\. O cump\rase în partajare cu
inginerul Mircea Ungureanu, iar acesta o ]inea la el în garaj.

Avea dou\ puncte de contact cu America pe care se va sprijini.
Pensionar fiind, ajuns de mult la 70 de ani, Bill Kalay avea o cheie de barc\
în... indiviziune [i o nevast\ cu acte, la care n-a stat în fapt niciodat\. O
va c\uta [i ea îl va ajuta. Cum, în ce fel, nu [tie deocamdat\ nimic. Dar
ea va în]elege, dar mai ales so]ul actual al acesteia, fiindc\ ei n-au copii.
Îi [tie telefonul, fiindc\ în America, telefoanele, pentru oamenii s\rmani,
se schimb\ foarte greu sau niciodat\ într-o via]\ de om. 

 marian barbu

Temeri

M\ tem c\ nu mai este nici noroc
{i c\ se mut\ toate, brusc, în plângeri
N\dejde-n bucurii nu e deloc
Ci doar în dragostea ce e în îngeri
M\ tem c\-i consumat ce-a fost sublim
Scrâ[niri de din]i [i sânger\ri destule
Singuri în fa]a mor]ii o s\ fim
Victoriile toate ne sunt nule
M\ tem c\ greu e ca atât s\ duc
Atât tragism ne este judecat\
{i ne sim]im cu capul pe butuc
C\l\ul [i satâru-i nu ne iart\

Toat\ istoria cât nu s-a dat
M-a socotit fost fragil 

[i condamnat.

Dobroteasa 
(Maica bbun\)

Curg t\cut c\tre iubirea ei
De triste]i lovit [i de înfrângeri
{i m\ tem de jertfa ce e-n miei
{i m\ tem s\ nu-i alung pe îngeri
{i m\ tem de tragicul din flori
{i m\ tem c\ o s\ fiu ca ele
{i m\ tem de anii curg\tori
{i de zile dep\nate-n stele
{i m\ tem de visuri care nu-s
{i m\ tem de gândul ce nu vine
Mi-a r\mas doar mila ei de sus
{i-ndurare mult\ pentru mine

Vine ziua mea, victorioasa,
{tiu c\ m\ ajut\ Dobroteasa.

Nebunie

Triste]ea-i mov, regretul este mov
{i mov e visul ce va fi s\ fie
{i eu în plângeri m\ înec ca Iov
{i nu m\-mpac cu-atâta tragedie
Mov e [i drumul pe care m\ duc
{i mov sunt florile ce stau de straj\
Dar fiecare zi îmi pare-un truc
{i-n juru-mi toate s-au golit de vraj\
Toate iubirile în mov le [tiu
Sub cerul mov ce st\pânea în zare
Realul este mit c\-i prea târziu
{i nici dezastrul sensuri nu mai are

{i dup\ cum am constatat [i eu
Mov e iubirea [i la Dumnezeu.

Impulsul vital

Numai iubirea este toat\ miza
Crea]ia-i cu-acest impuls vital
C\ este Sapho sau e Mona Lisa
P\catul este tragic de real
În existen]\-i magica mori[c\
La scara ei redus\, e un rai
Ea e st\pân\ peste tot ce mi[c\
Desigur, sacrul tot prin ea îl ai
Ea-i am\girea care ne men]ine
În jocul ve[nic ca suprem actor
{i-n amintire numai ea r\mâne
Uit\m prin ea c\ suntem trec\tori

Este capcana ce o s\ ne-nchid\
{i dans erotic de efemerid\.

Ceva

Doamne, mi-ai dat [i dansul nup]ial
{i r\t\cirea gândului nebun\
{i satura]ia de-acest real
{i carnea, ce la moarte nu-i imun\
Mi-ai dat [i am\girile s\ am
Motivul de a merge mai departe
Din vise dulci mi-ai fabricat balsam
P\mântul tot cu cerul m\ împarte
Mi-ai dat e[ecul spre-a putea s\ gust
Esen]a lumii, purificatoare
Verdictul ei l-am socotit injust
Efemerida ce e-n mine doare

Cu toate îns\ m\ voi împ\ca
Dac\ mai e [i dincolo, ceva.

Ciclicitate

Gura secundei gata-i s\ ucid\
|sta-i destinul de efemerid\
Doar dragostea ne-a ispitit o vreme
Inexistentul cearc\ s\ ne cheme
Ne mai r\mâne urma în cuvinte
C\ roua existentului ne minte
Lumina toat\ [i ea ne în[al\
Cu magic vizual [i cu scrânteal\
Noaptea a[teapt\ s\-i c\dem în plas\
Tragismu-n rol de victime ne las\
Doar jocul nup]ial e feerie
Splendoare doar atât a fost s\ fie

Cosmosu-n trista lui ciclicitate
Ne-a înv\]at [i via]\ dar [i moarte.

Aiud

Triste]ea asta înc\ ne mai spune
Istoria [i mersul ei z\lud
Cu plângeri [i miros de rug\ciune
Din recile celule din Aiud
Ziduri vorbesc de comunista cium\
De trupuri biciuite de martiri
{i locul numai tragedii consum\
Infernul îl [i gu[ti, îl [i respiri
Fu nevinov\]ia condamnat\
{i suferin]a-nv\]\turi a dat
Acolo bestia era iscat\
{i s-a hr\nit cu lacrimi [i p\cat

Se umilise spiritul uman
Ca [i în vremile lui Gingis Han.

Ie[ire din joc

Nu mai visez la fructe date-n pârg
Nu mai propun cu ochii niciun târg
Nu mai promit cu [oapta niciun joc
Nu dau un ordin doar ca s\-l revoc
Nu mai fac planuri s\ ajung în rai
{i nu mai cer ce sunt convins c\ dai
{i nu consum nici clipe f\r\ rost
C\ ies din aventura care-a fost
Nu vreau expansiune [i nici nop]i
Nici nodul gordian s\ nu-l adop]i
Matusalemic dac\ m\ soco]i
Gânde[te-te c\ nu a[a sunt to]i.

{i nu-mi calcula c\ [ans\ nu-i
În cerul lumii îngeri

sunt destui. 

 gheorghe d\ncil\

actualitatea



c ritic, poet, prozator, Maria Pilchin e o autoare reprezentativ\
pentru genera]ia tîn\r\ a literaturii din Moldova de dincolo
de Prut. I-am citit cu satisfac]ie ultimul volum de eseuri,

întrucît acesta relev\ o deplin\ maturitate a con[tiin]ei [i expresiei, care
o pune pe picior de egalitate cu comentariile similare din România.
Referin]ele la o pletor\ de nume occidentale (Umberto Eco, Jean-
Pierre Siméon, Denis de Rougemont, Bernard-Henri Lévy, Simone de
Beauvoir, Ortega y Gasset, Gerard Genette, Ernst Cassirer, Patrick Baudry,
René Girard etc.), atest\ o informa]ie arondat\. Pragul unei faze culturale
a forma]iei a fost dep\[it. Putem urm\ri îns\ în continuare un
substrat local persistent în paginile autoarei, în sensul unei reac]ii la
problematica dureroas\ a vitregitului meleag moldav, sortit nu doar
izol\rii, ci [i unei îndelungate ideologiz\ri din partea regimului sovietic
de ocupa]ie. Nu întîmpl\tor Maria Pilchin are în vedere tema
libert\]ii. Poezia, consider\ d-sa, e un factor al contest\rii [i revoltei,
spre deosebire de proz\ care ar avea o natur\ conservatoare. Ingerin]ele

grosiere ale mentalit\]ii unice impuse odinioar\ de partidul unic constituiau
o manifestare a tendin]ei de-a opune crea]iei poetice cu a sa flam\ libertar\
un limbaj simplificat, denotativ, imperativ. Ambiguitatea, variantele, necunoscutul
se cuveneau suprimate: „Poetul este un cercet\tor inclasabil. Poezia este
nelini[tit\, ea refuz\ lini[tea sensului [i Siméon se refer\ la acel sens
cuminte al [tiin]ei. {i aceasta e lipsa de chietudine, de dogme fixe, de absolutisme
[i talibanisme de tot felul. Cu cît o societate este mai antipoetic\, cu atît mai
mult poezia devine argumentul teoretic major de a o contesta“. În mediul

basarabean, de altminteri uneori [i în România, ca [i în alte state, au persistat
înc\ sechelele unei indispozi]ii la directitatea opiniilor, la practicile inerente
democra]iei. Noi apeten]e limitative î[i fac apari]ia în siajul trecutului a
c\rui mentalitate difuz\ î[i caut\ locuri de afirmare. Ultimele evenimente
inclusiv politice o confirm\. Din aceast\ perspectiv\ poezia se raliaz\ ]elurilor

antiautoritariste, antidogmatice, aspira]iei spre amplele orizonturi ale
spiritului civic: „Poezia este gajul unei libert\]i insolvabile. Este eliberarea

de unele identit\]i închise, încorsetate pe care jocul social [i logica puterii ne-o
impun. Ast\zi, consider\ Siméon, vorbim o limb\ de semnifica]ie minimal\,
care apropie realul de o percep]ie imediat\ [i se debaraseaz\ de ceea ce ne dep\[e[te,
de incertitudine, de imprevizibil, de necunoscut. {i aici insist, puterii îi convine ca
acest lucru s\ se produc\. Toate trebuie s\ fie clare, pentru a fi controlate cu u[urin]\.
Iat\ de ce de multe ori poezia nu poate fi în]eleas\, c\ci puterea a impus un model
de comunicare a societ\]ii care practic\ o comprehensiune rapid\“. Evident, mi[carea
de emancipare absolut\ pe care o con]ine viziunea poetic\ nu e privit\ cu ochi
buni de nici o cîrmuire politic\ discre]ionar\, înc\ din trecutul îndep\rtat. „De la
tiraniile Antichit\]ii la puterea teocratic\ [i ecleziastic\ a Evului Mediu, de la
autoritarismul monarhilor europeni ai ultimului mileniu la tirania ideologiilor
radicale de stînga [i dreapta, toate, chiar [i regimurile mai democratice în
aparen]\ f\r\ nici o excep]ie, au g\sit c\ Omul-Poet este periculos pentru proiectul
lor de dominare [i manipulare. {i au avut dreptate, c\ci acesta este partizanul
unui spirit liber, emancipat [i creator“. Referin]a la sistemul totalitar comunist r\zbate
în textul în cauz\ prin accentul pus pe exacerbarea opresiunii caracteristic\ acestuia:
„Tiraniile nu au nevoie de creatori, ele dreseaz\ [i î[i cresc executorii. Pe poe]i îi
marginalizeaz\, îi fixeaz\ în rezerva]ii [i ghetouri special create“. Într-un capitol
special Maria Pilchin înf\]i[eaz\ evolu]ia poeziei basarabene postbelice. Rezumînd,
aceasta s-ar înf\]i[a sub trei aspecte. Dup\ ce, în urma mor]ii lui Stalin, s-a sustras
temei colhozurilor precum [i celor referitoare la „partizani, victorie, partid [i cucerirea
cosmosului“, crea]ia poe]ilor realizeaz\ jonc]iunea cu „contextul agrar al culturii
române“, cu „motivele florale [i vegetale“ ale poe]ilor no[tri clasiciza]i precum [i
ale folclorului: „{aizeci[tii vor insista anume pe aceast\ poezie rural\, în opozi]ie
cu urbanitatea [i progresul tehnologic adus de sovietici. Poezia anilor [aizeci este
un model de autoghetoizare, o retragere pentru a se salvgarda“. Nu f\r\ persecu]ii
din partea autorit\]ilor. Bun\oar\, Petru C\rare s-a v\zut exclus din Uniunea
Scriitorilor local\, iar volumul s\u, S\ge]i, a fost retras din circula]ie [i topit din
pricina „a]î]\rii unor dispozi]ii [i st\ri de spirit na]ionaliste“. Grigore Vieru
domin\ aceast\ produc]ie, m\car în subtextul s\u r\spunzînd idealului na]ional,
opunînd „Patriei mari (întins\ de la Prut pîn\ la Vladivostok) pe mama, fiin]a
firav\ a ei“. Al]i poe]i ai acestei rezisten]e: Liviu Damian, Ion Vatamanu, Dumitru
Matcovschi, Anatol Codru, Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija. Urmeaz\ o faz\ a
urbaniz\rii, în care autorii cultiv\ o poezie a poeziei cu con[tiin]\ textualist\,
retr\gîndu-se în bibliotec\. Exponen]ii s\i: Eugen Cioclea, Arcadie Suceveanu,
Teo Chiriac, Grigore Chiper, Emilian Galaicu-P\un, Leo Butnaru, Nicolae Popa,
Vasile Gârne], Irina Nechit, Maria {leahti]chi. În fine, ultima serie c\reia îi
apar]ine [i Maria Pilchin, pare „obosit\ de bibliotec\“, ie[ind în strad\, devotîndu-
se cotidianului brut: „Erosul e înlocuit de sexualitate, Dumnezeu de yoga care nu
este o religie, ci aproape o gimnastic\ a corpului. E o literatur\ a biografismului, a
neoexpresionismului [i a mizeriei de cartier“. O orientare ce rimeaz\ cu cea a
optzeci[tilor, dar mai cu seam\ cu cea a dou\mii[tilor din România, advers\ la tot
ce ]ine de protocolul deopotriv\ al poeticii [i al existen]ialului.  

 semn de cartede 
gheorghe grigurcu

pagini despre poezie 

 tabela de marcaj de 
horia alexandrescu

d up\ consumarea meciurilor din a doua etap\ a Ligii
I, clasamentul pare r\sturnat de-a dreptul, de vreme
ce frunta[ele ultimei edi]ii sunt undeva pe la coad\, iar

în partea de sus a plutonului se afl\ echipe din play-out! E mai mare
râsu’ s\ vezi pe locurile 13 [i 14 Viitorul [i Craiova, s\ consta]i c\
f\losul FCSB e pe 10 [i c\ CFR-ul clujean, ditamai campioana, puf\ie
din greu, ca un marfar, pe locul 8, dup\ ce Dan Petrescu i-a dat cu
tifla. A[a le trebuie [mecherilor din Gruia, care s-au obi[nuit s\
schimbe antrenorii ca pe ciorapi, cum au f\cut acum din nou cu Edy
Iord\nescu, de[i juc\torii l-ar fi dorit în continuare la cârma echipei.
Iar ca o bomboan\ pe coliv\, din boardul clubului a demisionat [i
Bogdan Mara, iar în locul lui Iord\nescu a fost scos aiurea, de la
naftalin\, portughezul Conceicao. Rezultatul: 0 – 0 cu Dun\rea
C\l\ra[i, care ne scute[te de orice comentarii! O alt\ bomb\ a etapei
a fost furnizat\ de Sepsi Sf. Gheorghe, care a învins Universitatea
Craiova, ultima clasat\ a Ligii I, unde italianul Mangia face pe durul,
anun]ând c\ la el joac\ numai cine merit\. A[a o fi, dar, la câ]i juc\tori
au vândut oltenii, s-ar putea ca Mangia s\ constate curând c\ a venit
[i rândul s\u s\ plece.

S-a întors îns\ la Astra Alibec, c\ruia Becali i-a dat drumul, de
sil\-de mil\, pentru doar 1,4 milioane de euro! La Giurgiu, „Ursule]ul“
a fost primit cu bra]ele deschise, iar M\ld\r\[anu l-a b\gat în chiar
primul 11 de la Ia[i, unde Astra a ob]inut o remiz\ important\. Dar,
în seara de dup\ meci, ca s\ nu-[i dezmint\ reputa]ia de pu[lama,
Alibec a petrecut pân\ spre ziu\, uitând c\ tocmai de la asemenea
derapaje i s-a tras eclipsa prelungit\ din sezonul trecut [i, implicit,
hot\rârea lui Becali de a-l vinde, dup\ ce l-a pl\tit o vreme (cu 20.000
de euro pe lun\) doar cu obliga]ia de a se antrena zilnic… în afara
lotului stelist! P\cat de el, de calit\]ile indiscutabile pe care le are
ca juc\tor [i în baza c\rora eu, unul, înc\ sper c\ se va maturiza.
Cât despre opera]iunile lui Gigi Becali, patronul FCSB a declarat din
nou [i zilele trecute: „Dac\ am ofert\, vând orice juc\tor, pentru c\
vreau s\ fac bani!...“ Adev\rul e c\ a[a stau lucrurile în sportul-
rege, iar pentru cât a investit Becali în salvarea tradi]iilor Stelei,
are tot dreptul s\ gândeasc\ negustore[te, pentru c\ a fost [i a r\mas
în continuare cel mai important investitor din fotbalul românesc.
De[i, iat\, campionatul nu l-a mai câ[tigat din 2015…

M\ a[teptam totu[i ca duminic\ sear\, la eternul derby cu
Dinamo, elevii lui Dic\ s\ câ[tige la pas. N-a fost s\ fie, dar am gustat
din plin frumuse]ea unui derby veritabil [i atmosfera incandescent\
de pe Arena Na]ional\. Raportul de for]e era categoric favorabil
steli[tilor, care au [i înscris de trei ori la rând, fiind îns\ egala]i de
„câinii ro[ii“, ultima oar\ chiar în minutul 90! B\ie]ii lui Bratu au
luptat… câine[te [i au reu[it o remiz\ echitabil\, fiind unanim l\uda]i
pentru capacitatea lor de a remonta handicapul de fiecare dat\ când
au fost condu[i. Aici îns\ am o observa]ie, care prive[te meritele
lui Dic\ în reu[ita acestui meci. Cel pu]in la scorul de 3-2 (dac\ nu
chiar de la 2-1, în min. 55!), antrenorul steli[tilor î[i putea retrage
echipa într-o ap\rare supranumeric\, situa]ie în care spectacolul ar
fi fost compromis. N-a f\cut asta, ci dimpotriv\, dovada cea mai
bun\ fiind c\ la pauz\ l-a introdus pe Florinel Coman, iar în minutul…
85, la scorul de 3-2, l-a trimis în teren [i pe talentatul Moru]an,
deci tot în ofensiv\! Pentru aceast\ concep]ie, Dic\ merit\ aplauze,
iar pentru remiza reu[it\ in extremis de dinamovi[ti îl aplaud [i
pe Bratu. 

Oricum, ne-am bucurat de un fotbal spectaculos, m\car la
acest derby, pentru c\, în rest, debutul campionatului nu ne prea
ofer\ motive de încredere în viitorul imediat, al cupelor europene
[i al preliminariilor din Liga Na]iunilor. Cum spuneam, în fruntea
clasamentului se afl\ acum outsideri, în vreme ce echipele cu preten]ii
[i palmares înoat\ în a doua jum\tate a ligii. Vor reu[i, oare, cei
din urm\ s\ redevin\ cei dintâi sau… viceversa? 
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c iro Guerra [i Cristina Gallego ne
ofer\ în Birds of Passage o adev\rata
saga columbian\, o crime story din

epoca de pionerat a cartelurilor sud-americane,
cu o viziune dramatic\ de o intensitate dizolvant\.
Filmul a primit s\pt\mâna trecut\ premiul
Fipresci, din juriul c\ruia am f\cut parte, în
festivalul interna]ional de film de la Motovun,
Croa]ia. În Embrace of the Serpent, Ciro Guerra
a explorat deja lumea ancestral\, din selva
amazonian\, a unor triburi tr\ind în plin realism
magic, o lume care-[i pierde echilibrul la contactul
cu civiliza]ia occidental\. Cinci cânturi (songs),
„Wild Grass“, „The Graves“, „Prosperity“, „The
War“ and „Limbo“ situeaz\ istoria în mitul care
scandeaz\ „the grandeur and decadence“ al unuia
dintre numeroasele clanuri indigene, tribul Wayuu,
pe fondul apari]iei cartelurilor în Columbia anilor
’60. Ca orice societate tradi]ional\, societatea
Wayuu este una conservatoare, structurat\ de
miturile [i credin]ele sale religioase, cu ierarhii
stricte [i coduri de comportament precise, unde
rela]iile de rudenie constituie structura de rezisten]\
a comunit\]ii. De aceea, alian]ele create prin
înrudire stau în aten]ia tuturor [i tân\rul Raphayet
(Jose Acosta) provenit dintr-o familie s\rac\,
pretendentul la mâna Zaidei (Natalia Reyes)
fiica, matriarhul familiei, Ursula (Carmina
Martinez) trebuie s\ probeze în fa]a mamei ei
nu doar capacitatea de a furniza o mic\ avere
consistând în capre, vaci [i coliere, ci [i devotamentul
absolut fa]\ de familie [i valorile ei. Dansul
performat de Zaida care o introduce în societatea
adul]ilor subliniaz\ într-un dialog cu partenerul
masculin o rela]ie de putere [i armonie, de
sincronizare a mi[c\rilor în acela[i ritm al vie]ii,
iar acest aspect antropologic va fi subliniat
din plin de cei doi regizori. Afacerile cu cafea [i
alcool nu pot furniza darul nup]ial solicitat, astfel
c\ Raphayet al\turi de prietenul [i curând asociatul
s\u, Moises (Jhon Navaez), un str\in dispre]uit
de tribul din care provine Raphaet, descoper\ o
pia]\ de desfacere pentru comer]ul cu marijuana
prin intermediul activi[tilor anticomuni[ti [i
pacifi[ti americani, amestecând profitabil business-ul
cu hedonismul hippiot al anilor ’60. 

Capitalismul f\r\ frontiere [i taxe în
aceast\ margine de lume îi aduce o so]ie frumoas\,
respectul tribului [i al matriarhului, lidership-ul
comer]ului cu droguri, o prosperitate care
explodeaz\ într-un contrast aproape grotesc cu
existen]a modest\ spre pauperitate a membrilor
tribului Wayuu. Tân\rul ambi]ios s-a transformat
peste noapte într-un [ef de cartel, purtând
ochelari de soare, cu o figur\ impasabil\, înconjurat
de oameni înarma]i pân\ în din]i, vorbind pu]in
[i gesticulând cu economie, conferind fiec\rui
cuvânt greutatea t\cerilor care-l înconjoar\, un
Godfather columbian ap\sat de responsabilit\]i.
Hybrisul acestei pove[ti poart\ mai multe nume,
unul dintre ele fiind Moises, str\inul, incapabil
s\-[i domine impulsurile uciga[e. Ciocnirea

dintre tradi]ie cu constrângerile ei, cu reflexe
mentalitare imemoriale, [i modernitatea capitalist\
cu for]ele ei impredictibile, nebuloase în care
l\comia [i libidoul se amestec\ cu crima, este
devastatoare pentru comunitatea a c\rei
inflexibilitate e dat\
de ordinea care o
guverneaz\. Lucrul cel
mai grav cu putin]\ în
aceste societ\]i tradi]ionale
este pierderea respectului
pentru ceremonial [i
pentru puterea cu care
el ̀ nveste[te o persoan\.
Mediatorul sau purt\torul
de cuvânt, Peregrino
(Jose Vicente Cotes),
unchiul lui Raphaet, joac\
un rol esen]ial în medierea
conflictelor [i uciderea
mesagerului reprezint\
actul cel mai grav cu
putin]\ pe care îl comite
Anibal (Juan Martinez),
capul uneia dintre familii
[i  semnul major al
destr\m\rii a dou\ dintre
marile familii Wajuu.
Interven]ia cartelului
Medelin pune cap\t
într-un mod sângeros
unui r\zboi a c\rui esen]\
r\mâne cea a nesocotirii
tradi]iei [i a regulilor pe
care aceasta le impune.
R\zbate dinspre filmul Cristinei Gallego [i al
lui Ciro Guerra un parfum de western spaghetti,
care aminte[te de filmele lui Sergio Leone [i
Sergio Corbucci, la care se adaug\ ceva din
mirodeniile siciliene cu care Francis Ford Coppola
[i Martin Scorsese ne-au familiarizat. 

` ns\ saga columbian\ are ceva personal
care ]ine de filmul de autor sud-
american, dincolo de cruzimea cutumiar\,

[i anume un spirit de fine]e. La dimensiunea
dramatic\ contribuie peisajul sierrelor, al

de[ertului, grosplanurile care surprind o
pas\re sau o insect\, culorile ve[mintelor
feminine cu desenele lor, al cerului. Toate
acestea traduc în limbaj simbolic efemeritatea
construc]iilor laborioase ale unor puteri friabile,

nesigure. Bardul care
cânt\ istoria lui Raphaet
pentru a r\mâne în
memoria tribului, confer\
de fapt [i tonul particular
al acestui film [i anume
dimensiunea sa poe-
matic\. Predic]iile Ursulei,
visele suprarealiste ale
Zenaidei,  imaginile
de[ertului cu frumuse]ea
lui s\lbatic\, p\s\rile
solitare care coregrafiaz\
delicat spa]iul, câte o
privire impasibil\ din
care iradiaz\ o insolitare
meditativ\ amestecat\
cu o triste]e ancestral\
configureaz\ un poem
cinematic. Ca [i în western,
spaghetti-urile lui Leone
[i Corbucci, t\cerile sunt
esen]iale, ele reprezint\
o form\ de transcenden]\
asociat\ unui sentiment
al tragicului [i uneori al
doliului. Regizorii sunt
aten]i la timbrul vocilor,
la expresivitatea unor
chipuri impasabile de

indieni, la for]a cu care portretul se impune în
contrapunct cu ac]iunea tumultoas\. Filmul
dobânde[te ritmul alert al unui narco thriller cu
impulsivit\]i [i scurtcircuit\ri violente, cu etal\ri
demonstrative ale puterii punctate de momente
de acalmie, bântuite de melancolie, care confer\
filmului respira]ia unei medita]ii [i în mod cert
poezia de care epicul se încarc\ deplin. 

Versiunea îîn llimba eenglez\ aa aacestui aarticol vva
fi ppostat\ [[i ppe site-uul FFipresci ((The IInternational
Federation oof FFilm CCritics).
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c a [i în western,
spaghetti-urile lui
Leone [i Corbucci,
t\cerile sunt
esen]iale, ele

reprezint\ o form\ de transcen-
den]\ asociat\ unui sentiment 
al tragicului [i uneori al doliului.

Pájaros de verano (Birds of Passage, 2018); Regia: Cristina Gallego, Ciro Guerra; Scenariul: Maria
Camila Arias, Jacques Toulemonde Vidal; Cu: Natalia Reyes; Genul filmului: Dram\; Durata: 125
min; Produs de: Katrin Pors, Cristina Gallego; Coproduc\tori: Blond Indian Films, Pimienta Films,
Snowglobe, Film Boutique.

 cronica filmului de angelo mitchievici
arte

gloria [i decaden]a – 
o saga columbian\



acum doi ani [i ceva, în plin\ noapte,
dup\ premiera lui Silviu Purc\rete cu
Bolnavul închipuit de la Moscova, la

Teatrul Vakhtangov, umblam de colo, dincolo, prin
spa]iile re[edin]ei unde st\team. Era trecut de
miezul nop]ii, ne mi[cam f\r\ s\ vorbim, fiecare
[tia ce are de f\cut, gesturile erau precise. Preg\team
un fel de cin\ tîrzie, un motiv, de fapt, s\ mai st\m
împreun\. Slviu, Drago[, Vasile [i cu mine. M\
tot gîndeam la aceast\ propunere melancolic\ a
lui Silviu Purc\rete, o perspectiv\ cumva trist\ [i
ludic\ asupra piesei lui
Molière. Un fel de
întoarcerea fe]ei de la
public spre sinele artistului,
s\tul de intrigi, manipul\ri,
prostii ieftine, de dedublare.
Atmosfera era filtrat\ de
mult mister, de taina din

spatele scenei, spectatorii
erau cumva martori

la mi[carea din culise,
din cabine, la
înc\rc\tura [i
tensiunile actorilor

de dincolo de
personaje. Toat\

cromatica în tonuri de
alburiu risipea pe toat\
scena un soi de cea]\
ame]it\, care sporea
nelini[tile tuturor. Mi s-
a p\rut un spectacol
oarecum atipic pentru
Purc\rete. În mica
buc\t\rie în care mîncam [i st\team împreun\
era oagita]ie discret\, mai degrab\ ritualic\, pentru
a preg\ti cîte ceva care s\ ne ]in\ laolalt\ st\rile.
Ca s\ nu ne risipim pîn\ în zori. Pe un perete
era montat un televizor conectat la ce se întîmpl\
în teatru. Se puteau vedea repeti]iile, spectacolul
în sine, cum se pune [i se strînge decorul. Locul
în care st\team apar]inea teatrului. Era un circuit
închis. Ne-am a[ezat la mas\. Mai mult t\cînd,
prelungindu-[i fiecare emo]ia subiectiv\. Ridicînd
ochii, la un moment dat, l-am v\zut pe Rimas
Tunimas stînd pe fotoliul lui Molière, fericit [i
melancolic. Rimas Tunimas este unul dintre cei
mai extraordinari regizori, lituanian, o personalitate
puternic\, fascinant\, un lupt\tor, nu agreat pîn\
la cap\t la Moscova, unde conduce acest teatru-
simbol. Ani de zile i-a urm\rit programul lui
Purc\rete, dorindu-[i foarte tare venirea lui la
„Vakhtangov“ [i colaborarea cu trupa. {i asta de

cînd a v\zut la Budapesta Troilus [i Cresida! A
avut ceva motiva]ie [i r\bdare! Atî]ia ani... Îl
priveam. F\r\ s\ respir. Elementul fundamental
al decorului din spectacol era acest Fotoliu al
autorului. Al lui Molière. O identificare major\ cu
personajul, cu triste]ea lui, cu aerul neputin]ei pe
care se str\duie[te s\-l ascund\. Tîrziu dup\ miezul
nop]ii, un mare artist se scufund\ în lumea lui
Purc\rete. Pe scena goal\ a r\mas doar acest
fotoliu. Parte pentru întreg. Un fragment dintr-
un vis. Ceva concret dintr-o iluzie. Mi s-a p\rut

c\ regizorul Rimas Tunimas
face o c\l\torie spre interiorul
s\u avîndu-l c\l\uz\ pe Silviu
Purc\rete. Cred c\ am poposit
ceva în acest abandon, reg\sindu-l
pe artistul lîng\ care iluzia [i
toate nebuniile ei sînt îng\duite:
Silviu Purc\rete. 

Poate c\ noaptea aceea
de la Moscova mi-a dat [i
mai mult\ putere s\ m\ interesez
aplicat, a[a cum f\ceam deja
de o vreme, de proiectele lui
Purc\rete prin lumea asta [i
s\ g\sesc intervalul liber, s\-l
conving [i s\ vin\ s\ fac\ un
atelier cu actori români. Actori
importan]i, tineri cu experien]\,
foarte prezen]i [i vizibili în
mi[carea noastr\ teatral\, actori
dedica]i [i pasiona]i, care
muncesc enorm cu o seriozitate
exemplar\, actori inteligen]i,
deschi[i, actori care nu au mai

lucrat niciodat\ cu el. Tot ce am f\cut în ultimii
ani la Festivalul Na]ional de Teatru în sensul
cercet\rii teatrale, al ini]ierii în universuri complexe
ale creatorilor cu o umanitate solid\, laboratoarele
cu Luc Percival, Carolyn Carlson, Yuri Kordonsky,
de pild\, produc]ia cu West side story, un musical
în regia [i coregrafia lui R\zvan Mazilu, Manifestul
unei genera]ii, cum l-am numit, cu dou\zeci de
tineri actori pe scen\, al\turi de Orchestra de
Tineret – un brand de ]ar\ – dirijat\ de Gabriel
Bebe[elea, drumul \sta mi-a înt\rit credin]a c\
este cumva obligatoriu s\ poposim, din cînd în
cînd, în ceea ce îi particularizeaz\ pe unii [i creeaz\
seduc]ie. C\ merit\ s\ lup]i pentru crezul acesta,
în ciuda tuturor care consider\ c\ li se cuvine
orice, c\ ei sînt „cei mai“, „ale[ii“ f\r\ de care nu
se poate, în ciuda injuriilor, a tonului agresiv, care
îi descalific\, în ceea ce m\ prive[te, pe to]i cei
care îl practic\. 

În prima parte a lunii iulie, optsprezece
actori, unul [i unul, Silviu Purc\rete, Cristina
Nicu Tudor, Zoe B\lan [i cu mine am plecat la
Sinaia. Un loc cu semnifica]ii în istoria noastr\,
dar [i în biografia mea. Un loc în care simt c\
realitatea [i visul fac amor [i nu li se mai pot
distinge contururile. E bine s\ te la[i în voia lor
[i nici m\car s\ nu simulezi dorin]a limpezirii. 

Nu vreau s\ fac aici o analiz\, o prezentare,
este în produc]ie un film documentar coordonat
de artistul [i profesorul Alexandru Condurache,
un film a c\rui proiec]ie va avea loc în octombrie,
în una dintre zilele Festivalului Na]ional de Teatru.
A[ încerca mai mult s\ numesc cîteva dintre
st\rile, senza]iile, c\ut\rile, întîlnirile mele. 

Am sim]it c\-mi retr\iesc tinere]ea. C\
retr\iesc perioadele cînd am stat lîng\ sau în
preajma lui Silviu Purc\rete cînd lucra. C\ m\
eliberez de za]ul turnat sistematic de unii [i de
al]ii în ibricul personal, c\ mintea se elibereaz\
de deriziune, c\ intui]ia se mi[c\ liber, ca [i
energia, ca [i curiozitatea fa]\ de cuvînt, de fiecare
nuan]\ din textul ales, Trei surori de Cehov, c\
punem împreun\ sub lup\, dirija]i de Silviu
Purc\rete, orice detaliu, orice indica]ie, orice
intrare, ie[ire, subtext, tem\, problem\, întreb\ri,
nelini[ti. A[a face mereu cînd preg\te[te un
spectacol, ceea ce nu era cazul nostru. Primul
interval este un laborator. O c\utare. O descoperire
reciproc\, un act de eliberare [i un accept de a
merge împreun\ mai departe. Întotdeauna preia
în spectacol exerci]ii de improviza]ie, descoperirile
actorilor, le finiseaz\, le urm\re[te, le dizolv\ în
sine, duce aventura dincolo de orice intui]ie.
Flexibil, consistent, discret, smerit, f\r\ nici
un fel de demonstra]ie a „puterii“. Liviu Ciulei
avea aceast\ art\ în a prelua o idee a actorului [i
a se duce cu ea, dac\ îl convingea. Am redescoperit
pl\cerea imens\ a lui Purc\rete de a lucra [i de
a sta cu actori vii, inteligen]i, care îl urmeaz\
c\utînd s\-l în]eleag\, nu fiindc\ a[a s-ar cuveni.
Nu a existat nici un fel de contrîngere. A nim\nui.
Mi se pare c\ a existat un spa]iu dincolo de timp,
de vremuri, de putin]e [i neputin]e, de noi în[ine.
Zile [i nop]i dilatate în care c\utînd în cuvintele
[i în rela]iile personajelor lui Cehov nu am mai
[tiut exact unde ar fi grani]ele. Care sînt recipientele
adev\rului, ale locului, sim]irile profunde,
provocarea. Unul dintre actori l-a întrebat cald,
într-o noapte, pe un nunta[ r\t\cit, parc\, [i bine
turmentat, „ce caut\“. „O idee“ a r\spuns [i i-a
întors întrebarea. „Dumneata ce cau]i?“. „Fericirea“,
s-a auzit în toiul nop]ii. „Poate iluzia ei...“.
Timpul a stat pe loc. Habar n-am dac\ afar\
erau minus 200 de grade, dac\ am uitat vreo
furculi]\ pe undeva, dac\ iubirea exist\, dac\
tr\darea poate s\ anuleze fiin]a, sunetele
sînt mai aproape de Dumnezeire decît cuvintele,
dac\ urm\rind Campionatul de fotbal de la
Moscova am z\rit [i vreo sfoar\ care s\ înconjoare
acest ora[ ciudat, visul celor trei surori, aspira]ia
lor absolut\, dac\ e posibil\ cu adev\rat plonjarea
în tinere]e [i trezirea amintirilor care s\ vibreze
ca stelele pe cerul dimine]ilor de la munte. I-am
urmat pe actori [i pe regizorul lor cu respect [i
cu iubire. Am plutit ca voalul mireselor dintr-un
univers în altul [i instinctele mele s-au ascu]it,
m-am cur\]at de osteneal\ [i praf, de dezam\giri
[i triste]e, am în]eles-o pe Nata[a [i, mai ales,
pe Ver[inin. Am v\zut, iar, cum Purc\rete na[te
lumi la vedere. Simplu. Din nimic, ai zice. Cum
spa]iul de pe scen\ se însufle]e[te cu obiecte de
ici, de colo, care învie puse în alt context, înc\rcate
de sens. Mi-am amintit cum a mutat biblioteca,
celebr\, a Teatrului Na]ional din Craiova pe
scen\ [i tot ce a urmat de aici în Cum v\ place
sau Noaptea de la spartul tîrgului. Am sim]it tot
ce m-a legat de el ca Artist. Cît îi datorez. Cum
am explorat împreun\ cu el [i cu lupele lui puse
pe oameni [i sim]iri t\rîmuri ireale în care mi
se pare c\ doar Murakami m-a condus, cîndva.
Silviu Purc\rete este la fel de generos [i de
modest. La fel de curios s\ descopere actori,
preocup\ri, s\ asculte întreb\ri, s\ încerce
r\spunsuri. Cu delicate]e, creînd ca un maestru
intimitatea unei mici comunit\]i. Are aceea[i
voluptate s\ înal]e vise pe cerul din noi ca orice
zmeu adev\rat pe bolta de necuprins. 

Stau pe scena Cazinoului din Sinaia.
Ca Rimas Tunimas la Moscova. În lini[tea de
nedescris se aude, printr-o fant\ a cortinei, cum
vuie[te focul.  
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La Moscova! La Moscova!
La Moscova!



` n România nu am avut un Romain
Rolland sau un Thomas Mann. Educa]ia
muzical\, firav\ odinioar\, a devenit

inexistent\ azi.
Îmi imaginez ambian]a lumii artistice

emigrate în Statele Unite. În Los Angeles Largest
Area locuiau, aproape unul de altul, Thomas Mann,
Bruno Walter, Adorno, Schoenberg. În perioada
în care lucra seniorul Thomas Mann la „Parsifalul“
s\u american, „Doctor Faustus“, Adorno, devenit
în roman personajul Kretzschmar, le-a ]inut
invita]ilor scriitorului o adev\rat\ conferin]\
despre Sonata opus 111 a lui Beethoven, aceast\
lucrare de senectute, cu demonstra]ii la pian. El
argumenta absen]a celei de a treia p\r]i pur [i
simplu din cauz\ c\ în arhitectura lucr\rii nu mai
era loc pentru ceva în plus, întrucât totul a fost
spus. Scriitorul a folosit atât opiniile lui Adorno
despre sonat\ cât [i cele vizând imaginarele
compozi]ii ale personajului Adrian Leverkuehn.
(Inspirându-se, desigur, [i din sistemul dodecafonic
al lui Schoenberg, care devenea în compozi]iile
lui Adrian nu ceea ce este în realitate, ci o Apocalips\
satanic\… Interesant\ este constatarea muzicianului/
scriitorului referitoare la sacra castitate conven]ional\
ce apare în operele de senectute, nu numai ale lui
Beethoven, dar [i la Wagner (eseul lui Thomas
Mann „Suferin]ele [i m\re]ia lui Richard Wagner“).
Un mod foarte serios [i german de a face muzicologie
cu orice prilej.

Fie-mi permis s\ adaug aici [i observa]ia
c\ am sim]it glacialitatea conven]ional\ care
se poate observa [i la ultimele lucr\ri ale lui
Bruckner din ultima faz\ a vie]ii. De altfel,
simfoniile neterminate ale lui Schubert [i Bruckner,
a opta, respectiv a noua, se opresc dup\ partea a
doua, dând senza]ia de finit, ca la Sonata op.111.
Când nu mai e nimic de spus. (Te Deum-ul ad\ugat
la Bruckner nici nu-[i mai avea rostul [i se
interpreteaz\ mai mult pentru a fi în ton cu
lungimile celorlalte simfonii). Iat\ un fragment
din roman, o adev\rat\ analiz\ muzicologic\, de
un rafinament extrem a lui „Kretzschmar“(Thomas
Mann devenind un analist de tip „seniorial“): 
„Neatins\ de subiectivism, personal. Conven}ia
(s.n.) apare frecvent în operele târzii, într-o
sec\tuire sau, s-ar putea spune, o epuizare, într-o
del\sare a eului care producea un efect [i mai
înfior\tor-majestuos decât orice cutezan]\
personal\. În aceste construc]ii, între subiectiv
[i conven]ional se stabilea un raport nou, unul
determinat de moarte (…). Unde m\re]ia [i moartea
fac cauz\ comun\, rezult\ un obiectivism înclinat
spre conven}ional (s.n.) [i acesta întrece în
suveranitate subiectivismul cel mai dominator…
personalitatea pur\ se mai întrecea pe sine,
p\trunzând în mit, în supranaturalul colectiv.“

aceast\ tem\ a îmb\trânirii ce se
reflect\ în productul artistic se
reg\se[te [i la noi, în „perioada alb\“

a pictorului Grigorescu. Aspectul e de interes,
efectul nefiind neap\rat acela de sclerozare
sau de alzheimerism, ci o foarte interesant\
oboseal\ a creierului care poate produce forme
revolu]ionare, nea[teptate, de expresie artistic\.

Erich Bergel, genialul dirijor bra[ovean,
realiza orchestrarea Artei fugii lui Bach. Trebuie
spus c\ exist\ mai multe variante de orchestra]ie
a acestei opere „în alb“, apar]inând mai multor
compozitori. Arta fugii e „o lucrare didactic\“,
„gândit\ în abstract“ [i „scris\ pentru sine“,
necesitând orchestra]ie ca s\ nu r\mân\ o crea]ie
de muzeu.

Orchestra]ia lui Bergel a admis instrumentele
moderne, contemporane nou\, deoarece nu
credea într-o reconstituire artificial\, cu arsenalul
unei orchestre de epoc\, dotat\ cu instrumentele
arhaice [i, în consecin]\, un sound ce încearc\
s\ reconstituie atmosfera epocii în care a tr\it
compozitorul. Bergel a netezit calea spre urechea
modern\, demonstrând perenitatea unei partituri
scrise pentru toate timpurile.

Arta fugii nu avea nevoie de orchestra]ia
lui Bergel ca s\-i dea via]\, spune acum dirijorul
Mandeal, dup\ dispari]ia lui Bergel, mai ales
c\ aceast\ orchestra]ie nu respect\ sound-ul
arhaic, „sunetul epocii“. Care sunet al epocii chiar
nu este necesar. Faptul c\ Bach nu a notat nici
o indica]ie de instrumenta]ie în Arta fugii [i a
scris-o în partitur\ desf\[urat\ [i în cheile vocale
a dus în prima jum\tate a secolului trecut la
concluzia c\ e o lucrare abstract\, teoretic\, o
demonstra]ie de [tiin]\ contrapunctic\ f\r\
leg\tur\ cu via]a de concert, sau c\ e o oper\
deschis\, care poate fi interpretat\ la orice
instrumente. Îns\ abstrac]iunea `n varianta
Bergel „umanizeaz\“ lucrarea, afirm\ Mandeal
[i putem completa cu toat\ seriozitatea, o aduce
în lumea noastr\. Dar oricâte variante s-ar încerca,
Bach nu a mai dorit ca muzica lui s\ fie ascultat\,
ci gândit\ în t\cere, în Marea T\cere.

Bach a scris aceast\ enorm\ for]\ latent\
dat\ tocmai de faptul c\ este o abstrac]iune, dar
sunetul nu se poate imagina pur, a[a cum ]i
l-ar da un moog synthesizer, ci doar viu, pl\m\dit
de un anume instrument sau de o anume voce.
Or, în momentul în care î]i înf\]i[ezi un sunet,
mental, îl auzi [i cu o anumit\ culoare, nu-l auzi
doar la o anumit\ în\l]ime sau cu o anumit\
intensitate.

Bach ajunsese stadiul în care „vedea“ sunete
pure, în abstract. Personal nu am de ce s\ cred
c\ „apropierea de divinitate“, ca la Bruckner,
marele credincios, odat\ cu vârsta [i de ce nu, cu
moda, determin\ muta]ia stilistic\ [i conceptual\
a unor compozitori precum Bach, Beethoven,
Wagner, Bruckner. Vitalitatea compozi]iilor
de tinere]e [i maturitate evolueaz\ spre o ciudat\
dar explicabil\ senilitate. Nimic comun cu
apropierea de un dumnezeu-pretext. Exist\ o
domolire instinctual\ [i în lungirile abstracte,
devitalizate ale unor opere literare (Glassperlenspiel
de Hermann Hesse). Îmb\trânirea creierului, de
nimeni comentat\ pentru c\ ar trebui s\ se
fac\ o referire dificil\ la psihanaliz\, are ca efect
iner]ia în crea]ie, devitalizarea lunecând spre
un neant numit deseori abstrac]iune. Sunetele
pure, dup\ mine reprezint\ antecamera
extinc]iei vitalit\]ii (Sonata opus 111 [i
ultimele cvartete de Beethoven, cele dou\
p\r]i ale Simfoniei neterminate de Anton
Bruckner, comentarea superdimensionat\
a sonatei 111 de c\tre Thomas Mann. Adesea,
tocmai aceste crea]ii de senectute par mai moderne
decât restul crea]iei autorilor, anticipeaz\ (conform
unor comentatori) direc]ii  noi în art\ ca
postromantismul, impresionismul, expresionismul. 

 Erwin Lucian Bureriu
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exeget al lui Cantemir, prozator, medievist, autor al unei
impresionante antologii de proz\ scurt\ transilv\nean\ actual\,
istoric al perioadei contemporane, critic literar, europenist,

istoric preocupat de subiecte provocatoare precum cultura ero(t)ic\ în
epoca [tefanian\ (adic\ a lui Stefan cel Mare), acesta este Ovidiu
Pecican, profesor universitar, conduc\tor de doctorat la Facultatea de Studii
Europene a Universit\]ii „Babe[-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Adept al
multiculturalismului [i prieten al feminismului inteligent, scriitorul Ovidiu
Pecican a abordat recent un nou gen: dramaturgia pentru teatrul de p\pu[i. 

Sfâr[itul ultimei stagiuni a Teatrului „Puck“ din Cluj-Napoca a marcat
premiera spectacolului „}ara lui Împreun\“, inspirat\ de o pies\ de teatru pentru
copii a lui Ovidiu Pecican. Textul revalorizeaz\ structuri ale basmului popular
altoite pe subiectul cel mai fierbinte al momentului: centenarul Marii Uniri din
1918. Precum în orice basm, cifra trei este la mare respect. Eroinele feminine
principale sunt cele trei fiice ale lui Româna[, un soi de personaj generic pentru
poporul român (varianta arhaic\). Cele trei fete harnice [i nespus de frumose –
cum altfel? – pe numele lor Silvana Transilvana, Olti]a Munteni]a [i Moldovioara
Vioara î[i fac apari]ia pe scen\ pe melodia celebrului dans al fetelor de la C\pâlna.
Elegan]a pasului m\surat al fetelor este tipic\ dansului ardelean, dar Olti]a
Munteni]a [i Moldovioara Vioara îl danseaz\ [i ele anticipând astfel ideea unit\]ii.
Via]a de familie fericit\ [i lini[tit\ a lui Româna[ nu dureaz\ mult. Fecioarele
sunt r\pite de trei împ\ra]i puternici [i r\i. Costuma]ia, precum [i maniera de
a vorbi, sugereaz\ c\ cei trei pr\dalnici sunt trei imperii : cel otoman, cel
austriac/chezaro-cr\iesc [i cel rus/]arist. P\rin]ii celor trei fete jelesc pierderea
fetelor. Trei fl\c\i viteji reprezentând simetric provinciile sugerate de numele
fetelor pornesc în c\utarea lor. Ei înving în lupt\ dreapt\ pe autorii celor trei
rapturi. Lupta dreapt\ se duce cu spada, suli]a [i buzduganul. Otomanul lupt\

cu buzduganul. E mai oriental. Austriacul folose[te spada. E mai occidental. Iar
rusnacul cel vicios se lupt\ cu suli]a. Aluziile la anumite particularit\]i culturale
par a fi adresate mai degrab\ p\rin]ilor micilor spectatori ai Teatrului de
p\pu[i decât copiilor în[i[i. Astfel, Olti]a Munteni]a e ]inut\ în harem de r\pitorul
ei. Moldovioara Vioara e dus\ într-o ]ar\ (nenumit\) cu biserici ale c\ror
cupole au o form\ specific\ de ceap\, iar cei doi b\rba]i se lupt\ cu suli]ele pentru
ea. Suli]a aruncat\ de r\pitorul Vioarei poart\ inscrip]ia Soyuz. Unirea dintre cei
trei viteji duce la salvarea fetelor. Totul se termin\ cu o nunt\ ca-n pove[ti la
care a fost invitat\ toat\ lumea, inclusiv povestitorul. Cele trei familii vor tr\i de
aici înainte în fericire [i unire. {i-am înc\lecat pe-o [a [i v-am spus povestea a[a…

Tocmai aceasta devine problema acestui spectacol încheiat cu o dezv\luire
postmodern\ a f\ptuitorilor. La sfâr[itul reprezenta]iei, actorii: Frunzina
Anghel, Iulian Lungu, C\lin Mure[an [i Angelica Pamfilie ies din culise defilând
în fa]a copiilor care îi pot vedea acum pe cei care au fost în spatele p\pu[ilor
cu iz na]ional. Agreabila ilustra]ie muzical\ a lui Sebastian Hamburger [i
solu]iile scenografice ale Elenei Ila[ completeaz\ agreabil [i cu umor (susceptibil
a fi în]eles mai ales de c\tre p\rin]i [i mai pu]in de c\tre copii) un reu[it
spectacol regizat de c\tre M. Chris Nedeea.

Mirarea spectatorului adult prive[te textul. Cum se face c\ scriitorul
Ovidiu Pecican atât de non-conformist în scrierile sale de pân\ acum merge
pe linia confirm\rii [i reconform\rii stereotipiilor din basmele clasice? Vladimir
Propp ar fi fost mul]umit. Nicio schimbare, nicio ironizare a structurilor clasice
de actan]i. P\rin]ii sunt b\trâni [i neajutora]i. Cele trei fete abia a[teapt\ s\ fie
salvate, nici prin cap nu le trece s\ încerce s\ evadeze. Cei trei salvatori, b\rba]i
puternici, trec cu bine prin încerc\rile cuvenite [i a[teptate de orice cunosc\tor
al genului literar numit basm. În final, ei î[i îndeplinesc cu prisosin]\ datoria
de eroi. R\splata lor este c\s\toria binecuvântat\ de p\rin]i. Într-un cadru
idilizat se reafirm\ ni[te solu]ii teribil de conservatoare. Tradi]ional conservatoare!
Oare patriotismul micilor spectatori nu poate fi cultivat decât astfel? Sau Ovidiu
Pecican este doar la începutul carierei sale de dramaturg pentru copii [i va
trebui s\ a[tept\m viitoarele sale piese pentru teatrul de p\pu[i pentru a reg\si
umorul s\u subversiv, ironia contondent\ la adresa conven]iilor din textele
sale pentru adul]i?

 Mihaela Mudure

[i teatrul de p\pu[i
creeaz\ dramaturgi



La 28 august/9septembrie 2018 se vor împlini
190 de ani de la na[terea, la Iasnaia Poliana, în
gubernia Tula, la 190 de kilometri de Moscova, a
lui Lev Nicolaievici Tolstoi. Al\turi de Pu[kin,
Dostoievski [i Cehov, romancierul face parte din
str\lucita galerie a celor mai de seam\ creatori
pe care Rusia i-a dat omenirii. Romanele sale:
R\zboi [i pace, Anna Karenina, Învierea [i cele-
lalte scrieri au intrat de mai bine de un secol în
patrimoniul cultural universal. opera tolstoian\ s-a bucurat de o

mare pre]uire în România, înc\
din timpul vie]ii scriitorului, Regina

Elisabeta fiind în coresponden]\ cu marele
romancier.

Tân\rul ofi]er [i scriitor rus a tr\it pe
teritoriul Principatelor Dun\rene, în principal
la Bucure[ti, în anul 1854, [i a l\sat posterit\]ii
o seam\ de însemn\ri extrem de cordiale la adresa
poporului român. Despre prezen]a scriitorului
[i militarului Lev Tolstoi în România a amintit

poetul [i scriitorul bucovinean Mihai Prepeli]\,
participant în Rusia la diferite manifest\ri
interna]ionale consacrate scriitorului rus,
el în persoan\ cu o alur\ tolstoian\.

Amintim c\ scriitorul din Iasnaia
Poliana consemneaz\ în Jurnalul s\u, la care

m\ voi referi pe larg, c\: „Din punctul de vedere
al binelui [i al r\ului pe care l-a  f\cut, î[i d\ seama

c\ toat\ lunga sa existen]\ o poate împ\r]i în patru
perioade: prima, cea poetic\, minunat\, inocent\,
radioas\ a copil\riei, pân\ la paisprezece ani. Apoi
cei dou\zeci de ani oribili, de grosolan\ depravare
în slujba orgoliului, a vanit\]ii [i mai ales a viciului.
A treia perioad\, de optsprezece ani, a durat de
la c\s\torie pân\ la rena[terea mea spiritual\:
lumea ar putea-o califica moral\, pentru c\ în cei
optsprezece ani am dus o via]\ familial\ cinstit\
[i regulat\, f\r\ a ceda nici unuia din viciile pe care
opinia public\ le condamn\. Dar toate interesele
sale erau limitate la preocup\ri egoiste, pentru
familia sa, pentru bun\stare, pentru succesul literar
[i toate satisfac]iile personale. În sfâr[it, a patra
perioad\ este cea pe care o tr\ia la vremea respectiv\,
dup\ regenerarea sa moral\; din aceasta nu dorea
s\ schimbe nimic, în afar\ de relele obiceiuri pe
care le-a deprins în perioadele precedente.“  1

Perioada tolstoian\ româneasc\ intr\ în
cea de-a doua etap\, când fratele s\u l-a îndemnat
cu succes s\ îmbr\]i[eze cariera militar\. A f\cut-o
la 1852, iar la începutul anului urm\tor tân\rul
Tolstoi sus]inea examenul de cadet, dup\ care
a fost încadrat ca ofi]er de artilerie al armatei
ruse. În mod fericit, momentul de referin]\
coincide cu debutul s\u literar, când la Sankt
Petersburg, în „Sovromenniki“, s-au publicat
texte din Copil\ria.

120 de zile pe meleaguri române[ti

Dup\ participarea sa la preg\tirea militar\
din Caucaz, Lev Tolstoi a fost transferat în
1854 la Armata Rus\ Dun\rean\, cea care desf\[ura
o seam\ de ac]iuni militare împotriva Turciei,
bineîn]eles pe teritoriile Principatelor Române,
Moldova [i }ara Româneasc\.

În total, tân\rul scriitor rus, atunci la vârsta
de 26 de ani, s-a aflat în spa]iul românesc dun\rean
pe parcursul a 130 de zile: de la 12 martie pân\
la 19 iulie 1854, sejur pe care l-a continuat pân\
în octombrie la Chi[in\u, deci ceva mai mult.

În tot acest r\stimp, pe lâng\ obliga]iile
sale directe, de natur\ militar\, în calitate de
ofi]er de stat-major, Lev Tolstoi a finisat
partea a doua a trilogiei sale – romanul Adolescen]a,
[i a muncit cu mult zel la povestirea T\ierea
p\durii, text pe care l-a cizelat [i l-a transcris
de mai multe ori...

De asemenea, din perioada de referin]\
s-au p\strat patru scrisori, adresate m\tu[ii sale
de gradul doi, Tatiana Alexandrovna Ergolskaia
(din ramul familiei Gorceakov, prezent în calitate
de comandant militar la Bucure[ti în perioada
respectiv\): acestea datate fiind – 13 martie, 24
mai, 19 iunie [i 5 iulie 1854 [i doar o singur\
epistol\ (cea din 17 martie 1854), a fost adresat\
fratelui s\u, Dmitri Nikolaievici Tolstoi. 

Se pare c\ pe meleagurile dâmbovi]ene,
autorul Adolescen]ei ar fi scris [i unele versuri,
dar acestea nu s-au p\strat, iar asupra Jurnalului,
cu toate c\ s-a aplecat doar sporadic, scriitorul
consemneaz\ totu[i aspecte esen]iale asupra
form\rii sale cât [i despre România; principalii
s\i exege]i, printre care [i Mihai Prepeli]\, le-a
relevat afirmând c\ „pân\ la adânci b\trâne]i
Lev Tolstoi a p\strat o frumoas\ amintire, mai
ales, despre Bucure[ti, capitala }\rii Române[ti,
cât [i despre poporul român, care i s-a p\rut
foarte asem\n\tor cu poporul rus...“.2

Asupra aspectului din urm\, marele scriitor,
probabil [i dup\ coresponden]a avut\ cu Carmen

Sylva, revine la 27 iunie 1905, într-o discu]ie cu
fiul s\u, Lev Lvovici, când, la un moment dat, a
exclamat ca din senin: „Despre Bucure[ti [i Ia[i
am r\mas cu o impresie poetic\“.3 Totodat\,
exegetul român face precizarea c\ data rostirii
frazei respective de c\tre celebrul scriitor este
27 [i nu 6 iunie 19054, dup\ cum, în mod gre[it,
este indicat\ în volumul lui Gusev, N.N.5

În Jurnalul lui Tostoi se afl\ cele mai
importante [i inedite aspecte abordate de scriitor,
inclusiv despre Bucure[tii de atunci, înso]ite [i
de unele constat\ri ale sale. 

„Încep un caiet nou de jurnal, dup\ un interval
de aproape o lun\, timp în care am tr\it [i am încercat
atâtea, încât n-am avut vreme nici s\ gândesc [i, cu

atât mai pu]in, s\ fac însemn\ri. –  Din Caucaz
am ajuns la Tula, mi-am v\zut m\tu[ile, sora, pe
Valerian [i am aflat de avansarea mea. To]i trei fra]ii
[i Perfilievii au venit la mine [i m-au luat la Moscova.
De la Moscova am trecut prin Pokrovskoie, unde
mi-am luat r\mas bun de la m\tu[ica Pelagheia
Ilini[na, de la Valerian, de la Ma[a [i Serioja. Aceste
dou\ desp\r]iri, în special ultima, mi-au oferit clipe
dintre cele mai fericite din via]\. De acolo m-am
dus la Mitenka, care, mai c\ dup\ sfatul meu, a
p\r\sit Moscova, [i, prin Poltava, Chi[in\u etc., acum
trei zile am ajuns la Bucure[ti. Am fost fericit în
tot acest r\stimp!“. 

A se re]ine semnul mir\rii dup\ ce face
acest\ dest\inuire! În continuare, Lev Tolstoi,
scrie despre activit\]ile sale, despre boal\ etc.
„Situa]ia slujbei mele de aici este nedefinit\, iar
eu, de o s\pt\mân\, sunt din nou chinuit de
îndoieli. – Nu cumva începe, pentru mine, din
nou o perioad\ de încerc\ri?!6

Iat\ [i alte aspecte formulate în Jurnal
în perioada bucure[tean\:

„E trist s\ constat c\ n-am fost în stare s\
trec prin fericire, la fel cum n-am fost în stare s\
trec prin nefericire. Acum m\ voi duce la comandantul
diviziei /în Casa Vernescu – Calea Victoriei 133/,
la statul-major al corpului de armat\, voi face
unele târguieli, m\ voi plimba [i voi veni acas\
s\ scriu ni[te scrisori [i s\ iau masa. Dup\ mas\
m\ voi mai ocupa cu ce-o fi, iar spre sear\ m\

voi duce la baie. Seara voi sta acas\ [i m\ voi
ocupa de Adolescen]a“. 

Din scrisoarea adresat\ m\tu[ii Ergolskaia
afl\m cum a fost primit de Contele M.D. Gorceakov:
„ca pe o rud\ apropiat\“: „l-a s\rutat, l-a
invitat s\ serveasc\ masa zilnic la el [i l-a anun]at,
c\ dore[te s\-l aib\ mereu în apropierea sa, numai
c\ nu-i poate promite acest lucru cu siguran]\“.
N-avea de unde s\ [tie c\ la scurt timp ruda atât
de apropiat\ va fi schimbat\ din func]ie.

O civiliza]ie ca la Paris ori la Viena

La început de prim\var\, Bucure[tii aveau
s\-l emo]ioneze profund pe tân\rul Lev Tolstoi,
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c\ruia mediul bucure[tean i-a produs un [ir de
„impresii poetice“. De re]inut acest aspect din
cele scrise fratelui s\u Dmitri Nikolaievici, la
17 martie 1854: „Locurile de pe aici sunt mult mai
interesante de cât am presupus. La ]ar\ e o mare
înapoiere, dar la ora[ e o civiliza]ie, cel pu]in
exterioar\, a[a cum mi-am imaginat-o a fi la
Paris sau la Viena“.

Mai rezult\ c\ fiica gazdei sale din Bucure[ti
i-a c\zut cu tronc, numai c\ era c\s\torit\. 

Printre ru[ii avu]i de Tolstoi în preajm\
la Bucure[ti au fost: Andropov, Nikolai Petrovici,
colonel; Baliuzek Lev Fiodorovici, c\pitan de stat-
major; Alabin, Olhin, Pjevalski, Kosovski, {ubin.
Câ]iva din ei au nume tipice poloneze. 

Nu lipsite de interes sunt filele Jurnalului,
datate: 15 iunie 1854. 

„Exact 3 luni de pauz\. – 3 luni de inactivitate
[i de o via]\ de care nu m\ pot declara mul]umit...
Cu ofi]erii din jurul meu a[ putea s\ g\sesc o
limb\ comun\, [i cu comandantul corpului de
artilerie a[ reu[i s\ m\ în]eleg. În schimb, societatea
proast\ în care m\ aflu [i  r\ul t\inuit în
sufletul meu din cauza situa]iei mele atât de
pu]in str\lucit\ ar fi ac]ionat mult prea bine
asupra mea. Mi-a[ face inim\ rea, m-a[ plictisi,
a[ încerca s\ m\ înal], din punct de vedere moral,
mai presus de situa]ia în care m\ aflu – [i a[
deveni mai bun, m-a[ apuca de lucru.Transferul
meu la Statul-major, sosit chiar în perioada în
care m\ certasem cu comandantul bateriei,
mi-a m\gulit orgoliul. Boala, în timpul c\reia
n-am putut nici m\car s\ m\ întorc pe f\ga[ul
vechilor ocupa]ii [i al muncii cinstite având drept
unic ]el binele, mi-a demonstrat în ce m\sur\
m-am stricat. Cu cât m\ ridic în opinia public\,
cu atât mai jos ajung în propria mea judecat\.
De câteva ori am avut femei, am min]it, am fost
înfumurat [i, lucrul cel mai îngrozitor, în lupt\
m-am comportat altfel decât m\ a[teptam“.

Iat\ pân\ unde mergea autoflagelarea în
textul din Jurnalul bucure[tean/15 iunie 1854/:
„Pentru ultima oar\ îmi spun: Dac\ mai trec trei
zile, în care s\ nu fac nimic spre folosul oamenilor,
m\ omor. Ajut\-m\, Doamne“. 7

Cu toate acestea, peste doar câteva zile,
la 23 iunie, în timpul deplas\rii de la Cetatea
Silistra spre localitatea Maia-Catargiului, Lev
Tolstoi nimere[te din nou în Bucure[ti, unde va
consemna în Jurnalul s\u: „Am jucat [i a trebuit
s\ împrumut bani. Situa]ie înjositoare pentru
oricine, iar pentru mine, în special“.

Soarta acestui popor este duioas\ [i
trist\

Nu s-a con[tientizat pân\ acum în România
cele scrise în Jurnal de scriitorul Lev Tolstoi, la
11 iulie 1854, cu pu]in timp înainte de a p\r\si
definitiv Principatele Dun\rene: 

„În convorbirea avut\ ast\zi cu Doctorul,
mi-a disp\rut p\rerea prosteasc\ [i nedreapt\
ce mi-o f\cusem la adresa valahilor, p\rere general\
în toat\ armata [i pe care mi-am însu[it-o de
la n\t\r\ii cu care am avut de-a face pân\ acum.
– Soarta acestui popor este duioas\ [i trist\.“8

Cu siguran]\ c\ intelectualii contemporani
de pretutindeni ar trebui s\ îl invidieze pentru
„baia“ de lecturi f\cute de Tolstoi la Bucure[ti,
în rus\ [i în francez\. În tot acest r\stimp, scriitorul
militar a citit foarte mult, carte dup\ carte, autor
dup\ autor, atât în limba rus\, cât [i în limba
francez\ (m\tu[a T.A.Ergolskaia îi cerea s\-i
scrie doar în limba francez\, de[i Lev Tolstoi
deseori se înfuria din aceast\ cauz\, constatând
c\ nu întotdeauna se poate exprima în aceast\
limb\ dup\ cum [i-ar dori...). A citit a[adar:
Béranger, Dickens, Schiller, La Fontaine... În
Jurnalul din 6 iulie 1854 consemneaz\: „Toat\
ziua l-am citit ba pe Lermontov, ba pe Goethe,
ba pe Alphonse Karr, f\r\ s\ m\ pot apuca de
lucru. Oricât mi-a[ spune c\ nu sunt ambi]ios [i
oricât m-a[ str\dui s\ fiu sincer în asta, le bout
de l’oreille se montre malgré moi. Mi-a fost
nepl\cut s\ aflu azi c\ Osip Serjputovski a fost
r\nit [i c\ s-a raportat despre el Împ\ratului.
Invidie... [i ce motiv meschin, [i înc\ fa]\ de cine,
fa]\ de un om de nimic!“9. 

Iat\ o curiozitate. Lev Tolstoi a vizitat
[i Her\str\ul, care în acea perioad\ era doar
un sat din preajma Bucure[tilor (Jurnalul din
13 iulie 1854). Dac\ exist\ un bust al s\u în parc,
aceast\ consemnare ar fi demn\ de relevat.

Câ]i din „eroii“ întruchipa]i în Her\str\u prin
anii 50 ai secolului trecut au vizitat acele locuri?

Pentru câteva zile [i nop]i Lev Tolstoi
particip\ la asediul Cet\]ii Silistra (român\
Dârstor, bulgar\ Silistra, latin\ Durostorum,
turc\ Silistre), de pe malul drept al Dun\rii, pe
atunci fort\rea]\ turceasc\... Despre aceste
momente din via]a scriitorului, exegetul rus
N.N.Gusev a scris: „În noaptea dinspre 8 spre 9
iunie s-a hot\rât asediul cet\]ii. Înc\ pe parcursul
zilei au început s\ bat\ tunurile: 500 de guri de
tun [i-au slobozit ghiulelele asupra Silistrei.
Canonada a durat toat\ noaptea... Cu o or\ înainte
de atacul cet\]ii, s-a apropiat de comandantul
Gorceakov, în goana calului, un curier militar
din partea feldmare[alului Paskevici. Printr-un
comunicat special, feldmare[alul îi aducea la
cuno[tin]\ comandantului, c\ }arul: „a binevoit
s\ înceteze asediul Silistrei, dac\ pân\ în clipa
primirii epistolei de fa]\ Silistra înc\ nu va fi
cucerit\ sau înc\ nu va fi absolut clar când ar
putea s\ fie cucerit\“. 

Dup\ ce a citit scrisoarea, Gorceakov
imediat a ordonat trupelor ruse[ti, care deja erau
pe pozi]iile de atac, s\ se retrag\ în cazarme“.
Printre ofi]eri se enumera [i Lev Tolstoi. Dup\
ridicarea asediului Cet\]ii, din ordinul }arului
(la 8 iulie 1854), trupele ruse[ti au trecut pe malul
stâng al Dun\rii [i s-au îndreptat spre frontiera

Rusiei, adic\, spre Basarabia, pe care o ocupaser\
în anul 1812... Astfel, prima parte a campaniei
Armatei Ruse Dun\rene s-a încheiat printr-o
ru[inoas\ înfrângere.

Tân\rul ofi]er Lev Tolstoi a revenit la
Bucure[ti, de unde, împreun\ cu statul-major al
corpului de artilerie, la 19 iulie, se îndreapt\ spre
fruntariile Rusiei, r\mând în continuare pe
vechile teritorii române[ti, la Chi[in\u, unde va
nota la 10 septembrie: „sunt pu]ine feti[cane“,
dar, „fiind destul de tân\r [i neexperimentat
uneori mai p\c\tuiesc...“, iar la 16 septembrie:
„Înfumurare [i mole[eal\; iat\ tristele tr\s\turi
principale ale armatei noastre – comune pentru
toate armatele unor state mult prea mari [i
puternice“. La Chi[in\u avea s\ primeasc\ extrasele

din revista „Sovremennik“, tip\rit\ de la Sankt-
Petersburg, cu textele sale publicate: Copil\ria
[i Incursiunea. A consemnat: „În prima am
descoperit multe laturi slabe. În condi]iile actuale,
scopul temporar al vie]ii mele este s\-mi ameliorez,
s\-mi redresez afacerile [i s\ fac o carier\ atât
în literatur\, cât [i în serviciul militar“. De aici,
de la Chi[in\u se va îndrepta spre Odessa [i în
continuare spre Sevastopol, ca în septembrie
1856 Lev Tolstoi s\ cear\ eliberarea sa din armat\,
concentrându-se în exclusivitate asupra crea]iei
literare. 

România [i poporul român îi vor r\mâne
întip\rite în memorie scriitorului rus, dac\ în
amurgul vie]ii î[i va reaminti de „hora“ româneasc\
[i de chipul unei tinere, care cânta o balad\ cu
strig\turi.“10 Potrivit altor exege]i chiar [i la
b\trâne]e mai [tia câteva expresii române[ti. 

De trei ori va pomeni Bucure[tii în epopeea
R\zboi [i pace : prima dat\, atunci când aminte[te
de prezen]a pe Dâmbovi]a timp de dou\ luni a
generalului Kutuzov, „în anul 1812, acesta
petrecându-[i zilele [i nop]ile în bra]ele unei
femei valahe, [i unde l-a ajuns vestea despre
r\zboiul cu Napoleon, iar contele Andrei i-a cerut
lui Kutuzov s\ fie transferat în Armata Apusean\“;
a doua oar\, atunci când contele Vasili, aflându-se
la Anna Pavlovna, deodat\ a pornit s\ vorbeasc\
despre chestiunile r\zboiului: „ – În jur to]i sunt
ahtia]i de mania disputelor.... Oare e posibil s\
fie numit în calitate de comandant suprem de
o[ti un om care nici nu poate urca singur pe cal,
adoarme în timpul consiliului de r\zboi, un b\rbat
cu ni[te apuc\turi atât de josnice! Dup\ cum s-a
v\zut în timpul [ederii sale la Bucure[ti!“; [i în
al treilea rând în dialogul lui Andrei Volkonski
cu acela[i Kutuzov: „ – Pentru Dumnezeu, pleac\
în drumul t\u. Eu [tiu, m\ întreb – drumul t\u
este drumul cinstei? – Dup\ care a t\cut un timp.
– Te-am jelit la Bucure[ti, în timp ce trebuia s\
te trimit... – Apoi, schimbând subiectul discu]iei,
Kutuzov a dus vorba de r\zboiul cu Turcia [i
despre încheierea p\cii“. 

De asemenea, în schi]ele prealabile [i
în variantele romanului R\zboi [i pace
sunt [i alte secven]e: „El (adic\, Andrei
Volkonski) are un [ir de obliga]ii fa]\ de
propria sa persoan\. El a plecat spre Bucure[ti,
unde l-a descoperit pe Kutuzov în toiul balului,
când acela taman îi lega [ireturile pantofiorului
unei moldovence...“, respectiv: „Când, pân\ la
Bucure[ti a ajuns vestea, despre declara]ia de
r\zboi f\cut\ Fran]ei, contele Andrei a trecut
din nou în Armata Apusean\, unde el, în urma
protec]iei lui Kutuzov, a fost numit în cadrul
statului-major al lui Barklay de Tolli“ etc.

La 11 septembrie 1903, într-o scrisoarea
de r\spuns, adresat\ lui Aylmer Maude, Lev
Tolstoi [i-a amintit c\ el „a cerut s\ fie transferat
la Sevastopol, în timpul unui bal ]inut la Bucure[ti“.11

Încheiem cu caracterizarea pe care
romancierul român, Mihail Sadoveanu, a f\cut-o,
spre sfâr[itul vie]ii scriitorului rus: „Tolstoi
are geniul evoc\rii, a am\nuntelor caracteristice,
a moravurilor [i sufletului rus; eroii [i personajele
secundare sunt deopotriv\ de vii, adâncirea
sufleteasc\ e de o for]\ neegalat\; a[a încât cititorul
are impresia unor întâmpl\ri c\rora le-a fost
martor [i a unor oameni pe care i-a cunoscut
personal; episoade din R\zboi [i pace, silueta
încânt\toare a Annei Karenina nu i se [terg
din amintire [i suflet niciodat\. E cel mai mare
creator de via]\ al literaturii veacului al XIX-lea“.12

 Nicolae Mare[
________
1Lev Tolstoi Din Jurnalul s\u în
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoi
2 Prepeli]\, Mihai, în volumul Cuget\ri [i aforisme,
edi]ie conceput\ [i adaptat\ de Nicolae Mare[, ed.
ePublilishers, Bucure[ti, 2016, pp. 9-34;
3 Idem, op cit. ; Ibidem Makovi]ki, D. P. „Însemn\ri
din Iasnaia Poliana“ vol. I, 1904-1905, Moscova,
1979, p.324; vezi [i Tolstoi, L.N., Opere complete, în
90 de volume, Moscova, 1928-1958, vol 47, edi]ie din
care vom cita în continuare. 
4 Idem, Prepeli]\, Mihai, op. cit.
5 Idem, Prepeli]\, Mihai, op. cit.
6 Idem vol 47, p. 3. 
7 Idem Tolstoi, Lev, vol. 47, pp. 
8 Idem, vol. 47, p. 11
9 Ibidem, vol. 47, p. 7
10 Cf. „Inostrannaia Literatura“, Moscova, nr.2, 1965,
p.271
11 Idem, vol 74, p. 186
12  Cf. Evoc\ri, Bucure[ti, E.S.P.L.A., 1957, p.231
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` ntr-un articol publicat în anul
2016 în Lettre Internationale,
atr\geam aten]ia asupra faptului

c\ „în epoca post-structuralist\, critica shakespearian\
a ajuns într-un punct mort al interpret\rilor
textuale“, sintagma aplicat\ de John Barth literaturii
post-moderne, literatura epuiz\rii, fiind valabil\
[i în cazul exegezei shakespeariene, c\ „odat\
epuizate resursele interpretative, critica

shakespearian\ de ast\zi – sus]inut\ de
o uria[\ industrie universitar\ [i editorial\
– s-a reinventat, modificându-[i obiectul
cercet\rii, situat dincolo de limitele stricte
ale textului shakespearian.“ Într-adev\r,
au ap\rut arii noi de cercetare, precum
istoria recept\rii lui Shakespeare [i a
impactului operei sale asupra culturii
mondiale. {i la Festivalul Shakespeare de
la Craiova din 2018, membrii Asocia]iei
Europene de Studii Shakespeariene n-
au f\cut altceva decât s\ despice firul în
patru pe marginea spectacolelor prezentate
de trupele invitate, discutând, a[adar, nu
realitatea textului shakespearian, ci,
aproape exclusiv, modurile în care acesta
este valorificat sau, dimpotriv\, apropriat,
distorsionat, rescris, împins în derizoriu,
nu o dat\ batjocorit sau, de-a dreptul,
aneantizat.

Dup\ 1975, metoda a preluat primatul
asupra obiectului [i în studiile shakespeariene,
opera Bardului devenind poligonul de
testare a zeci de teorii efemere, elaborate

de o arivist\ elit\ neo-marxist\ care, dup\ cum
ne avertizau Andrew Gurr (înc\ din 1989) [i Harold
Bloom în Canonul occidental(1994) [i în Shakespeare:
inventareaumanului(1998), se folosea de Shakespeare
pentru a-[i legitima elucubra]iile [i a-[i clarifica
teoriile, nicidecum pentru a-l explica. Se intra în
epoca nivel\rii valorilor, a demol\rii no]iunii
de canon, marginaliz\rii lecturii în favoarea
teoriei. La ora actual\ este imposibil s\ participi
la o conferin]\ interna]ional\ cu un articol sau
s\ sus]ii fie [i doar o lucrare de licen]\ f\r\ s\
demonstrezi c\ ai la degetul mic solide fundamente
teoretice, s\ regurgitezi cli[ee osificate; important

e, din p\cate, s\ validezi teoria cuiva aplicând-o
la text, în loc s\ fii stimulat s\ descoperi în text,
prin actul lecturii, ceva inedit. Frank Lentricchia
sintetiza aceast\ stare de fapt printr-o butad\
devenit\ celebr\: „Spune-mi ce metod\ folose[ti
[i-]i spun la ce concluzie ajungi.“

Noua carte a lui Horia Gârbea, Lunaticul,
îndr\gostitul [i poetul sau Despre personajele
lui Shakespeare, ap\rut\ la Editura Neuma,
pare s\ ne poarte în timp cu câteva secole în
urm\, când spirite pasionate de arta cuvântului
(Margaret Cavendish în secolul al XVII-lea,
Samuel Johnson [i Goethe în secolul al XVIII-
lea, fra]ii Schlegel, Coleridge [i Hazlitt în secolul
al XIX-lea) abordau opera shakespearian\ într-o
confruntare unu la unu: autor – cititor, cu opera
literar\ la mijloc. (E clar c\, în zilele noastre,
acest celebru triunghi al teoriei literare a devenit
un patrulater, prin ad\ugarea teoriei, ceea ce
a [i dus, de altfel, la derapajul spre teoriile
culturale.) Horia Gârbea scrie cu entuziasm
[i dezinvoltur\ despre ce îi spune lui textul
shakespearian, f\r\ a recurge la metode sofisticate
[i teorii elucubrante, aplicând, practic, un close
reading bazat pe gusturile [i experien]ele lui

personale. Iar Horia Gârbea, slav\ Domnului,
a acumulat o experien]\ de cititor mai mult
decât vast\, pe lâng\ poet, dramaturg, prozator
[i traduc\tor fiind [i un harnic critic literar.
Cronicile de carte, rubrica Po[ta redac]iei
de]inut\ ani de zile la România literar\,
participarea constant\ la colocviile de critic\
literar\ ale Uniunii Scriitorilor îi atest\ competen]ele
în domeniu, mai ales în critica de întâmpinare.
Cartea lui ilustreaz\ truismul potrivit c\ruia
traduc\torul literar este primul interpret al
operei traduse; prin analogie, [i autorul unei
re-traduceri trebuie sau ar trebui s\ genereze
reinterpret\ri în contextul istoric diferit de cel
al primei traduceri. Este exact ceea ce reu[e[te
s\ fac\ Horia Gârbea.pofta vine mâncând, spune un vechi

proverb, iar ideea acestei c\r]i s-a
n\scut din mers, pe m\sur\ ce

traduc\torul Horia Gârbea, angajat în proiectul
de re-traducere a canonului shakespearian în
limba român\, a trecut de la actul traducerii în
sine la elaborarea unor ample note menite s\
l\mureasc\ anumite op]iuni din „atelierul
traduc\torului“, apoi la elaborarea de prefe]e [i,
ulterior, eseuri independente publicate în periodice.
Parc\ parafrazându-l pe Bloom, autorul eseurilor
discutate aici recunoa[te c\ activitatea de traduc\tor
l-a „reinventat“ (p. 7) . „La Shakespeare totul este
important [i totul semnific\. Fiecare aspect al
operei e însemnat. Totu[i, dac\ ar fi s\ aleg o
latur\ mai semnificativ\ decât altele, aceasta ar
fi crea]ia de personaje, lucru care îl [i face pe autor
cel mai mare dramaturg al lumii.“ (p. 8) Pe urmele
lui Hazlitt (1817), Bradley (1904) [i Bloom (1998),
Horia Gârbea ne propune o fascinant\ incursiune
în lumea personajelor shakespeariene, despre
care s-a scris atât de mult, cu riscul de-a redescoperi
Americi demult descoperite. {i totu[i, exegetul-
traduc\tor lumineaz\ unghere mai pu]in explorate
ale operei shakespeariene, d\ la iveal\ aspecte
neb\nuite, propune solu]ii interpretative originale,
ca în cele dou\ eseuri dedicate lui Coriolanus,
se lanseaz\ în disputele privind paternitatea
incert\ a unor poezii din ciclul Pelerinul îndr\gostit,
traseaz\, într-un tur de for]\ comparatist, o insolit\
paralel\ între Lady Macbeth [i Nenea Anghelache
din Inspec]iune de Caragiale, explic\ publicului
larg (mai ales regizorii ar trebui s\ ia seama!)
de ce Fundulea din Vis de-o noapte-n miezul verii
nu e Fundulea (una dintre cele mai grosolane
erori din toate timpurile din literatura român\
de traduceri), ci Mosor – de altfel, toate numele
comice din respectiva comedie au fost traduse
aiurea –, discut\ involu]ia lui Antoniu, schimbat
pân\ la irecognoscibil în Antoniu [i Cleopatra
fa]\ de cum ap\ruse în Iulius Caesar; Antoniu
este [i subiectul scurtului eseu incitant prin titlu,
„Dragoste cu n\b\d\i“. Richard al III-lea îi
prilejuie[te autorului sondarea mai multor teme,
precum „setea de putere“, „fe]ele puterii“ [i „jocul
cu istoria“, iar eseul provocator intitulat „Henric
al V-lea – o comedie“ demonstreaz\ faptul c\
teatrul shakespearian nu cultiv\ puritatea genurilor,
carnajul de la Azincourt, tragedia na]ional\ a
francezilor, l\sând loc, în scenele finale, comediei
spumoase... Printre personajele discutate se
num\r\ [i... necuvânt\toarele, autorul dedicând
un amplu [i bine documentat eseu faunei din
piesele shakespeariene, inclusiv unor situa]ii
în care, din motive de cenzur\, traduc\torii români
ai anilor 1950 au fost nevoi]i s\ escamoteze unele
sensuri. Volumul se încheie cu un interviu acordat
de Horia Gârbea lui Lucian Vasilescu la 23 aprilie
2016, la tetra-centenarul mor]ii Marelui Will,
articol în care prezint\ pe larg importan]a noii
edi]ii Shakespeare în curs de derulare la Editura
Tracus Arte.

Cartea lui Horia Gârbea se constituie
într-un omagiu adus Bardului: este o invita]ie
la relectur\ri [i reconsider\ri, o carte accesibil\,
dedicat\ unui public larg, eterogen, nu unor
eliti[ti r\t\ci]i în labirintul deconstruc]iei [i con-
textului, o carte ce dore[te s\ explice, s\ lumineze,
s\ limpezeasc\, nu s\ uluiasc\ prin artificii sofiste
[i jargoane oculte, în fine, o carte necesar\
într-o epoc\ în care angli[tii români privesc
exclusiv spre poten]ialii cititori anglofoni din
satul global, fiind tot mai pu]in interesa]i s\ scrie
[i pentru publicul autohton.

 George Volceanov
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unii spun c\ falimentul omului
este aproape. În realitate, acesta
s-a produs de mult. Orice act de

cruzime este o reiterare a lui, inexplicabil\ din
perspectiva pe care o descrie homo sapiens.
Ferocitatea violen]ei dezl\n]uite contrazice
flagrant mesajul sublim pe care, zice-se, persoana
uman\ îl poart\ în matricea existen]ei sale [i
condamn\ la stupoare pe orice cuget\tor la tainele
inimii. Un optimist ar fi tentat s\ caute solu]ii
pentru a vindeca traseul omenirii de aceast\
dualitate tragic\, dar profilul ei mutilat r\mâne
ascuns în orice gest, fie [i ginga[, ca o condamnare.
Nimeni nu este nevinovat. Nu mai po]i primi o
floare f\r\ s\ te gânde[ti c\ aceea[i mân\, în alte
împrejur\ri, ar ucide.

Exist\ r\scump\rare prin scris? Exist\!
Cum altfel s-ar putea explica faptul c\ însu[i Iov
era preocupat s\ fac\ literatur\? „Cât a[ vrea
ca vorbele mele s\ fie scrise, cât a[ vrea s\ fie
s\pate pe aram\; s\ fie s\pate pe veci, cu un
condei de fier [i de plumb, într-o stânc\“, spune
el (Iov, 19, 23). De parc\ via]a ar fi un perete înalt
[i lat cât vezi cu ochii, plin cu tot felul de cuvinte
scrijelite în mii de limbi. Pe acest perete se las\
tot mai greu umbra Marelui Inchizitor. Talentul
scriitorului const\, mai întâi, în a dep\[i consternarea
creat\ de imensitatea informa]iilor [i de duritatea
lor, precum [i de umbra celui ce a adus suferin]a
în lume prin m\sluirea adev\rului. Nu e glum\,
nu e joac\, peretele st\ s\ se pr\bu[easc\ peste
tine. Apoi, creativitate [i for]\ înseamn\ abilitatea
de a g\si un loc oricât de mic unde s\ adaugi
cuvintele tale. Te dor ochii, inima o ia la galop,
emo]ia te face s\ tremuri, dar nu ai de ales. Ori
asta, ori mort definitiv. A[a se face c\ încet-încet,
dar nu atât de încet pe cât credem, ne întoarcem
la timpurile când literatura nu era un lux, o
superb\ gratuitate, ci o chestiune de via]\ [i de
moarte, un act de curaj.

Aceast\ viziune asupra realit\]ii poate
p\rea sumbr\, dar se dovede[te întru totul
justificat\ privind cu aten]ie în jur sau citind,
de pild\, c\r]ile Svetlanei Aleksievici. N\scut\
în 1948, în vestul Ucrainei, stabilit\ mai târziu
în Belarus, a studiat jurnalismul la Minsk [i a
început s\ scrie c\r]i bazate pe m\rturiile
unor oameni care au dep\[it situa]ii-limit\,
forma]ia ei de jurnalist fiind determinant\.
Alegerea subiectelor [i a manierei de expunere
sunt u[or de în]eles pentru un vie]uitor într-
un nod istoric atât de zbuciumat. În 2015 i s-a
decernat Premiul Nobel pentru Literatur\. I-au
fost traduse în limba român\: Dezastrul de la
Cernobîl. M\rturii ale supravie]uitorilor (Editura
Corint, 2015), Solda]ii de zinc (Litera, 2016),
Vremuri second-hand (Humanitas, 2016), Ultimii
martori (Litera, 2016), R\zboiul nu are chip de
femeie (Editura Militar\, 1989; Litera, 2016). 

Scrierile Svetlanei Aleksievici mi-au amintit
de Rudolf Kassner, cel care în Discursuri parabolice
din volumul Zeul [i Himera (Ed. Humanitas,
2010) mediteaz\ asupra lui Lynkeus, paznicul
navei Argo, str\b\tând cu privirea p\mântul,
apa, metalele [i focul. Un fel de Ochil\ al lui
Creang\. Kassner spune c\ un asemenea om este
f\r\ parabol\ pentru c\ el nu vede imagini [i
forme, ci numai „interiorul dinl\untru“. Îns\
noi, tr\itorii într-o lume de imagini [i parabole,
avem avantajul de a descoperi for]a de z\mislire
a mor]ii. nu ne putem ap\ra de aceast\ prezen]\

devoratoare – numit\ brutal moarte
– pentru c\ o purt\m în noi ca pe

un copil, ca pe o mare dragoste. Nici nu-i putem
vindeca dualitatea: de[i este deseori provocat\
din exterior, ea r\mâne mereu interioar\. Din
narcisism, îi place s\ se oglindeasc\ în noi, s\-
[i caute asem\narea. Astfel poate fi descris
sâmburele de întuneric din care Svetlana Aleksievici
î[i developeaz\ paginile. Acestea par o succesiune
de imagini fotografice, o avalan[\ de reportaje
de pe front pripite s\ realizeze un paradox:
adev\rul istoric pe care îl denun]\ se arat\ brusc
lipsit de parabol\, interiorizat, smuls cauzalit\]ii,
în ciuda for]ei lui extraordinare de a produce
moarte. De[i autoarea a luat Nobelul „pentru
scrierile polifonice“, marea ei reu[it\ r\mâne
îndr\zneala de a fi monocord\, ca un pianist
care apas\ mereu pe aceea[i clap\, producând
un sentiment ap\s\tor în care se amestec\
extenuarea [i transa.

R\zboiul nu are chip de femeie (Editura
Militar\, Bucure[ti, 1989, traducere de Ion Covaci)
este o carte bazat\ pe interviuri ale unor femei care
au luptat în Armata Ro[ie în Al Doilea R\zboi
Mondial [i prezint\ o succesiune de portrete
feminine pe care cadrul general nu reu[e[te s\ le
uniformizeze. Nici m\car tirul mitralierelor nu le
face una cu p\mântul pentru c\ în final se dovede[te
c\ dictatura mor]ii este o minciun\ de propor]ii
planetare abil pus\ în scen\, cu o abunden]\ de
efecte speciale de-a dreptul hollywoodiene, dar
via]a are o for]\ de neînvins, care î[i trage seva din
îns\[i vulnerabilitatea ei. Reu[ita c\r]ii const\ în
al\turarea contrapunctic\ a dou\ fapte de via]\
atât de diferite : violen]a r\zboiului [i sensibilitatea
feminin\. Gurile rele iau în derâdere binomul
femeie-logic\, de[i logica feminin\ este evident\,
numai c\ are alte criterii decât cea masculin\. Din
cartea Svetlanei Aleksievici reiese c\ elogiul vie]ii,
cu sacrificiile inerente, [i accentul pe frumuse]e

ordoneaz\ mintea unei femei. Aici e vorba nu
numai de vocea speciei, ci de înc\rc\tura spiritual\
a frumuse]ii, în care femeile simt instinctiv o surs\
de sus]inere. Pentru a nu-[i înstr\ina frumuse]ea,
în]eleas\ [i ca tandre]e ontologic\, r\zboinicele
cu pu[ca în mâini sunt capabile de cele mai ciudate
gesturi. {i aici e meritul extraordinar al autoarei,
care aduce la vedere o fa]\ cu totul inedit\ a
vie]ii de pe front. Fie lupta cât de grea, femeile
]ineau ascun[i în rani]\ cercei, rochii, pantofi cu
toc pe care bineîn]eles c\ nu aveau voie s\ îi poarte.
Am putea crede c\ cizma r\zboiului strivea pân\
[i amintirea dragostei. {i totu[i „prezen]a femeilor
îi înnobila pe b\rba]i. De cum î[i f\ceau apari]ia
undeva, vedeai cum li se lumineaz\ chipurile“,
poveste[te o fost\ femeie-soldat. O alta m\rturise[te:
„ Eu am zâmbit tot r\zboiul, am tr\it cu ideea c\
trebuie s\ surâd cât mai des, c\ femeia trebuie
s\ str\luceasc\“. Dorin]a lor de a fi frumoase era
mai puternic\ decât spaima de moarte! O
femeie aproape le[inat\ de foame a primit trei ou\.
În loc s\ le m\nânce, [i-a recondi]ionat bocancii
cu ou\le acelea b\tute. Antologic\ este scena în
care lupt\toarele obosite [i transpirate ajung la un
depozit de p\l\rii [i, din dorin]a de a le purta m\car
câteva ore, ele dorm noaptea pe scaune, cu p\l\riile
pe cap! Lips\ de ra]iune? Nici vorb\, decât în m\sura
în care orice idealist pare pu]in nebun. Este voca]ia
feminit\]ii, capabil\ s\ restabileasc\ echilibrul, s\
reinventeze bun\tatea. Este puterea de a scrie
pe zid în ciuda umbrei Marelui Inchizitor.sfâ[ierea l\untric\ se vrea compensat\

de ordinea cuvintelor. Cu toate acestea,
ideea c\ ac]iunea fundamental\ a

culturii e aceea de a organiza structural lumea
este f\cut\ de ru[ine. Svetlana Aleksievici construie[te
tocmai spa]iul în care metafora e indecent\, frazele
bine ticluite – o neru[inare, din acest motiv
descrierea nud\ este singura op]iune posibil\. Se
pune problema recuper\rii autorului din avalan[a
de adev\ruri insuportabile. Imaginile de o percutan]\
extrem\ sunt extrase chirurgical dintr-un întreg
imposibil de asimilat din cauza agresivit\]ii
lui extreme, preluate în mod subiectiv [i
distorsionate, adaptate la sensibilitatea
m\rturisitoarelor. Sublimarea atrocit\]ilor
r\zboiului atârn\ de un gest care se opre[te
la jum\tate pentru a nu r\pi din for]a de [oc,
nici m\car în numele triumfului vie]ii. 

Scriitoarea face un pas înapoi din fa]a
realit\]ii, pe care o las\ s\ se exprime ca de la sine,
[i în cazul romanului Ultimii martori (Editura
Litera, Bucure[ti, 2017, traducere de Antoaneta
Olteanu). Calitatea de martor este foarte ingrat\
pentru c\ presupune preluarea unei suferin]e
nemeritate. În aceast\ carte, martori sunt ni[te
copii prin[i în menghina r\zboiului. De ce s\ sufere
un copil? Aceast\ idee înt\re[te umbra Inchizitorului
[i face din dreptatea divin\ o utopie. Dar libertatea
implic\ suferin]\, nu se poate altfel (v. Wilhelm
Danc\, Fascina]ia sacrului, Ed. Sapien]ia, Ia[i,
2002). Fa]a mor]ii este sfâ[iat\ de puritatea copiilor
chiar [i atunci când ei în[i[i sunt uci[i. Micul lor
eroism, acela de a-[i salva fr\]iorii, p\pu[ile de
cârp\, papucii rup]i, contrabalanseaz\ groz\viile
unei lumi sc\pate de sub control. Firicelul de
speran]\ vine de la cei puternici – în acest caz,
micu]ii. Cruzimea în expansiune este disipat\
în chipuri interioare care plâng, dar respir\. A fi
copil sub amenin]area gloan]elor este o imens\
sfidare, capabil\ s\ întoarc\ lumea pe dos. Mai
exact, pe fa]\. Dosul ei seam\n\ cu un trup
uman sec]ionat. Acolo s-au dus lupte crâncene,
acolo au stat ascunse dorin]a de victorie, cinismul,
mizeria. În exterior sunt ging\[ia, lumina,
generozitatea. Omul redus la stadiul biologic
seam\n\ cu o victim\ de r\zboi. Dar în c\r]ile
Svetlanei Aleksievici nimeni nu e redus la biologie,
deci nu exist\ victime de r\zboi. Fragilitatea infantil\
salveaz\ lumea. Copil\ria este o vâltoare care prinde
de-a valma juc\rii, arme, amintiri, frânturi de
vorbe, umbre, îns\[i Umbra Inchizitorului
transformându-le în pasta unui adev\r superior,
care nou\, adul]ilor, ne scap\. În continuare, cu
aceast\ past\ copiii picteaz\ peretele vie]ii, cel
mâzg\lit cu vorbe, scrijelit pân\ la sânge, pân\ la
oase, înc\rcat cu tragedii de m\rimi [i forme
diferite. A te lipi de acest perete este deja un act de
iubire [i de curaj, a intra în el pentru a vorbi
lumii din interior este un sacrificiu. Supremul
sacrificiu al creatorului.

 Carmelia Leonte
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literatura se afl\ 
într-o bul\

Literatura român\ se afl\ într-o bul\. {i
nu e vorba despre bula (provenind din latinescul
bulla) în]eleas\ ca sfer\ mic\, metalic\, purtat\
la gât de copiii patricienilor, ca talisman. Nici
despre bula cu sensul de pecete de aur sau de
argint ata[at\ unui act pentru a-l autentifica. {i,
desigur, nu ne referim nici la alte sensuri, mai
pu]in [tiute, ale cuvântului bul\, cum ar fi (venind
din bulya, în maghiar\), hain\ veche, rupt\
sau femeie u[oar\, ori (prin intermediul limbii
sârbe) turcoaic\. Nu. Ne gândim la bul\ în în]elesul
cel mai frecvent: b\[ic\ de aer sau de gaz aflat\
în masa unui lichid sau a unui solid. Adic\,
literatura exist\ ast\zi la noi într-un spa]iu limitat,
într-o îngr\ditur\, într-un ]arc, separat\ de restul
societ\]ii române[ti [i diferit\ de aceasta, f\r\
comunicare cu aceasta sau, pentru a fi exac]i,
având o comunicare din ce în ce mai slab\ cu
aceasta. C\r]ile autorilor români contemporani,
cu câteva excep]ii (ce-[i au motivarea nu atât în
valoare, cât în notorietatea ob]inut\ pe diverse
c\i para-literare), nu circul\, nu sunt cump\rate,
nu sunt citite. {i, un accent extrem de nelini[titor:
performan]a în domeniu nu mai intereseaz\
pe nimeni din lumea real\ (adic\ pe cei din afara
bulei). Societatea pare s\ fi uitat faptul c\ un mare
creator, fie el scriitor sau artist, este o persoan\
exponen]ial\, prin care se legitimeaz\ o cultur\,
un popor [i de aceea, a[a cum s-a [i întâmplat de
altfel mai totdeauna în istorie, asemenea oameni
merit\ respectul semenilor lor, merit\ s\ fie
omagia]i [i eterniza]i. Ast\zi s-a ajuns într-un
punct foarte periculos al mentalit\]ii publice:
în loc s\ fie puse în fruntea ]\rii, min]ile str\lucite,
personalit\]ile exemplare, valorile culturale sunt
ignorate, sunt dispre]uite de masele ignare care
[i-au construit ele, la repezeal\, un sistem de

valori r\sturnat, unde Podgorica e Pristina,
[i negrul e alb, [i r\ul e bine, iar literatura

e ]inut\ închis\ în bula ei mic\, p\rân-
du-li-se mai marilor zilei c\ se poate [i f\r\
ea. Se în[al\, nu se poate.

privind spre trecut,
pentru viitor

Revista CAIETE SILVANE care apare la
Zal\u (redactor-[ef – Daniel S\uca, redactor-[ef
adjunct – Viorel Mure[an) scoate un num\r special
(nr. 162), dedicat Centenarului Marii Uniri. Consider\m
remarcabil\ aceast\ ini]iativ\ publicistic\: prin ea
se pune în eviden]\ componenta local\ a istoriei,
felul în care, într-un moment cheie pentru devenirea
poporului român, istoria „mic\“, de la nivelul
localit\]ilor, s-a integrat în istoria „mare“, a ]\rii.
Anul 1918 a fost un asemenea moment de r\scruce,
extraordinar, când toate energiile române[ti, de
oriunde, s-au adunat sub acela[i deziderat

major, al unific\rii. Revista din Zal\u
ilustreaz\ aceast\ idee prin studii
substan]iale privind contribu]ia acestei
zone la unificarea româneasc\. Astfel,
merit\ s\ semnal\m mai multe texte
utile: Delega]ii cercului electoral Zal\u
la Adunarea Na]ional\ de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918 de Marin Pop,
care realizeaz\ o trecere în revist\ a
vie]ii [i activit\]ii celor care au fost
ale[i s\ reprezint\ Zal\ul la istorica
adunare de la 1 Decembrie 1918; ca
[i Considera]ii despre trecerea institu]iilor
juridice din S\laj sub administra]ie
româneasc\ în anul 1919 de Daniel-
Victor S\b\ceag sau Aspecte ale

înv\]\mântului pedagogic s\l\jean, de D\nu] Pop,
Repere economico-sociale z\l\uane dup\ Marea
Unire de Elena Musc\ [i Zal\ul în zorii anului
1919 de Mihaela Sabou. Cum se vede, toate aceste
titluri, lungi [i terne, nu au în ele acea atractivitate
publicistic\ pe care, poate, am a[tepta-o. Dar nu
acest ]el al seducerii cititorilor [i l-au propus autorii:
ci pe acela de a oferi o privire atent documentat\
asupra istoriei locului. Aplecarea cu sârguin]\ asupra
trecutului zonei este principalul merit al revistei:
fiindc\ numai cine î[i cunoa[te trecutul are
[ansa unui viitor favorabil.

din sumar
Am re]inut din revista CONVORBIRI

LITERARE (nr. 6) destule puncte de interes.
Virgil Nemoianu scrie despre „marele Alain
Corbin“: „Eu despre Alain Corbin am aflat
cercetând secolul 19 francez. Una din fric]iunile
acelui secol era tocmai cea dintre secular/
laic [i religios. Concret, una din modalit\]i era
lupta pentru controlul clopotelor la ]ar\, între
primari [i preo]i. La data respectiv\ interesul
meu [tiin]ific se îndrepta spre lupta pentru
supravie]uirea religiei în Fran]a secolului 19.
Dar citind cartea lui Corbin am descoperit
termeni cum ar fi «geografia sonor\ a Fran]ei»
[i altele asemenea. Adic\ mi-am dat seama
c\ exist\ o adev\rat\ dimensiune istoric\ bazat\
pe sim]uri [i acest aspect merit\ toat\ aten]ia.
Atunci am început s\ studiez [i alte c\r]i de
Alain Corbin [i  s\ reflectez asupra lor.“
Elvira Sorohan se întreab\ Se vor selecta noi
scriitori clasici?, propunând, bineîn]eles, un
r\spuns personal. Alexandru Zub scrie despre
regalitate într-un articol intitulat Pe traseul
unei istorii neîncheiate, iar Basarab Nicolescu
gloseaz\ pe marginea operei lui Adonis, c\ruia
caut\ s\-i fixeze locul „între anti-religios [i
transreligios“. Gheorghe Grigurcu public\
scurte note scânteietoare din jurnalul s\u:
„O form\ feroce a dispre]ului moral, de[i frecvent
nerecunoscut\ ca atare, de care nu suntem
scuti]i: lingu[irea.“ În fine, am remarcat paginile
de reconstituire a atmosferei Ia[ului în timpul
refugiului din timpul Primului R\zboi Mondial
(sub semn\tura lui Traian D. Laz\r), paginile
de cercetare în arhivele Securit\]ii de Ioana
Diaconescu [i comentariile critice avându-i
autori, între al]ii, pe Ioan Holban, Vasile Spiridon,
Adrian G. Romila, Antonio Patra[, Emanuela
Ilie, Ioan Lascu, Felix Nicolau, Cristian Livescu,
Adrian Dinu Rachieru, Constantin Dram, Dana
Raluca Schipor, Horia Vicen]iu P\tra[cu, Ioana
Lionte [i Diana Blaga.

revista revistelor
Poesis

Am primit la redac]ie revista POESIS
(nr. 2, 2018), cu un format nou [i cu tehnoredactarea
schimbat\ [i ea, în bine, pe linia simplific\rii
expresive. Publica]ia din Satu Mare, subintitulat\
revist\ de poezie [i arte, î[i îndepline[te programul
propus: sub genericul Centenar, Alexadru Zotta
scrie despre discursul exemplar al lui Alexandru
Vaida-Voevod, rostit în Parlamentul de la
Budapesta la 18 octombrie 1918. Cronicile literare,
semnate între al]ii de Gheorghe Gheorghiade,
Constantin Cuble[an, George Vulturescu, aduc
în aten]ie volume despre [i de poezie recent
ap\rute. Am re]inut [i grupajele de versuri
de Mircea Bârsil\, Cassian Maria Spiridon [i
Marcel Mure[eanu. Putem citi, în traducerea
lui Simeon L\z\reanu, un eseu despre poezia
lui Blaga datorat lui Dusan Stojkovic din Serbia.
Gheorghe Glodeanu public\ un studiu despre
lirica lui Leonid Dimov, iar Lucian Alexiu îi
face un portret scriitoarei Dagmar Maria Anoca.
Poezia european\ este ilustrat\, în sec]iunea
Poesis Interna]ional, prin traduceri din Duska
Vrhovac (Serbia), Vitor Sousa (Portugalia), Bei
Tai (China) [i Iossif Ventura (Grecia). Revista
se încheie cu un reu[it album de fotografii „de
la cap\tul lumii“ realizate de Leonard Vulturescu
în Guatemala, prefa]at printr-o prezentare de
D. P\curaru.  
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V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa
Funda]ia România literar\, 

Calea Victoriei 133, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, oficiul
po[tal OP 22, `n aten]ia dir. admin. Drago[ Ursache* [i prin
virament bancar* `n contul RO91BRDE441SV59488894410

deschis la BRD-Groupe Socété Générale, agen]ia {incai
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37,5 lei pentru 3 luni (13 nr.)

75 lei pentru 6 luni (26 nr.)
150 lei pentru un an (52 nr.)

* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.

Pentru cititorii din str\in\tate pre]ul abonamentului este:

150 euro sau 170 USD pe an

75 euro sau 85 USD pe 6 luni

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410

Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société

Générale, agen]ia {incai.

V\ rug\m s\ ne trimite]i dovada pl\]ii pe e-mail:

revistaromanialiterara@gmail.com

Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r

de telefon.

~ncepând cu anul 2017,România literar\este indexat\EBSCO`n baza de dateMLA Directory of Periodicals.
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efectul de ecou 

Revista 22

` n revista 22 (nr. 25, 17-30 iulie),
Livius Ciocârlie, a[a cum afirm\
el însu[i, „iese din letargie“ [i

se pronun]\ într-o chestiune care, în ultimele
luni, a preocupat lumea cultural\ de la noi,
subiectul fiind Listele lui Hodor (chiar a[a
se [i intituleaz\ articolul semnat de autorul
Clopotului scufundat), despre colaborarea
(sau nu!) cu Securitatea a unor nume sonore
ale intelectualit\]ii române[ti. ~n leg\tur\
cu acest subiect, R.l. a publicat deja dou\
materiale. Pentru rubrica noastr\ Efectul de
ecou din aceast\ s\pt\mân\, am ales [i
reproducem un fragment din argumenta]ia
eseistului: „...Am aflat cu acest prilej înc\ un
aspect al mijloacelor prin care Securitatea
încerca s\-i trag\ pe sfoar\ pe cei pleca]i din
]ar\, ca [i pe str\inii care ne vizitau. Domnia
sa (e vorba de dl M\d\lin Hodor, precizarea
noastr\) a f\cut cunoscute [i listele cu numele
celor care colaboraser\ în acest scop. Îns\,
în privin]a aceasta, m\ despart categoric de
punctul de vedere [i de procedeul domnului
Hodor. Dup\ p\rerea mea, nimeni nu trebuie
prezentat societ\]ii drept informator,
colaborator sau agent de influen]\ decât
pe baza unor probe indubitabile, cum ar fi
angajamente semnate sau altele de acest fel.
A ne limita la afirma]iile sau documentele
Securit\]ii ar însemna s\ nu ne lu\m nicio
precau]ie când încerc\m s\-i d\m în
vileag pe colaboratori, adic\ s\ lu\m de bun
tot ce ne ofer\, cu voie sau f\r\ voie, odioasa
institu]ie. Prin urmare, în calitatea sa de
cercet\tor, domnul Hodor ar fi trebuit s\-[i
dea silin]a de a g\si cât mai multe probe
ale jalnicei ocupa]ii la care mul]i intelectuali
s-au dedat. Sigur, rezultatul ar fi fost regretabil
de modest, cu atât mai mult c\, a[a cum aflu,
cei din categoria lor nu semnau angajamente,
ca informatorii. De aici riscul de a stigmatiza
oameni nevinova]i. Admit c\ cei mai mul]i
dintre cei care apar pe liste au colaborat.
Ar fi foarte bine s\ nu ne în[el\m asupra lor.
Sunt îns\ la fel de convins c\ listele cuprind
[i erori. S\ ne gândim o clip\ la cei nedrept\]i]i.
Din punctul meu de vedere, unul singur s\ fie
[i mi s-ar p\rea mai grav decât este de mare
beneficiul identific\rii celorlal]i. E adev\rat
c\, ast\zi, a fi fost colaborator, informator este
un fapt demonetizat. Nimeni n-a avut nimic
de suferit. Altfel vedeam lucrurile noi, cei care
am avut vârsta de a fi fost expu[i. A lua de bune,
f\r\ alte probe, documentele Securit\]ii e mai
mult decât imprudent.“ Are dreptate Livius
Ciocârlie, iar textul s\u trebuie citit în întregime:
pentru fine]ea demonstra]iei [i pentru rectitudinea
moral\ pe care le dovede[te. Ar fi de dorit ca
exemplul s\u de implicare civic\ s\ fie
urmat [i de al]i scriitori de valoare. 




