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 `ntoarcerea la c\r]i de mihai zamfir

un scriitor rus

a parent, prin romanul s\u Via]\ [i destin, Vasili Grossman n-a f\cut
decît s\ îmbog\]easc\ lungul [ir de martiri ai literaturii produs în
secolul XX de societatea sovietic\. Ceva esen]ial îl deosebe[te îns\

pe autor de neferici]ii s\i precursori numi]i Marina }vetaeva, Boris Pasternak,
Anna Ahmatova, Ossip Mandel[tam ori Mihail Bulgakov.

Ace[tia proveneau din aristocra]ia intelectual\ rus\, mo[teniser\ o
tradi]ie familial\ str\lucit\ [i mizau pe modernizarea profund\ a literaturii
din ]ara lor. Aveau privirile a]intite spre Europa [i spre tezaurul ei cultural.
De aceea au detestat instinctiv orînduirea sovietic\ [i i s-au opus în numele
civiliza]iei. Dac\ exist\ vreun concept sub semnul c\ruia s\ se unifice mesajele
literare transmise de }vetaeva, Pasternak, Ahmatova, Mandel[tam [i Bulgakov,
el nu putea fi decît cel de Libertate, cu majuscul\ [i f\r\ nici o condi]ionare. 

Aproape nimic din toate acestea la Grossman. Comunist entuziast în
tinere]e, el a reu[it performan]a de a scrie în limba rus\ cea mai anticomunist\
proz\ din secolul XX, de pe pozi]iile unui dezam\git profund, de pe pozi]iile
îndr\gostitului în[elat. Acest evreu ucrainean, asimilat Rusiei pîn\ la ultima
fibr\ a con[tiin]ei, a închinat prin romanul s\u un imn poporului din care
sim]ea c\ face parte [i a compus o epopee avînd în centrul ei Rusia etern\. 

Nici vorb\ aici de europeanism [i de aspira]ie occidental\; forma]ia
intelectual\ a lui Grossman îl împingea mai degrab\ spre slavofilie. Nu întîmpl\tor
în centrul romanului se afl\ încle[tarea militar\ de la Stalingrad, care a schimbat
în cîteva luni soarta r\zboiului mondial. Ceea ce nu l-a împiedicat ca, paralel
cu episoadele eroice ale Stalingradului, s\ deseneze un tablou al realit\]ii
sovietice din spatele frontului pe care nimeni nu îndr\znise pîn\ atunci s\-l
a[tearn\ pe hîrtie. Grossman credea cu naivitate c\ iubirea profund\ pentru
patria sa îi d\dea dreptul s\ spun\ tot adev\rul despre acea patrie.

Uria[ul talent al prozatorului îi singularizeaz\ romanul în contextul
epocii: apare vizibil\ ambi]ia de a reedita performan]a tolstoian\, de a scrie un
nou R\zboi [i pace pornind de la r\zboiul contra lui Hitler, conceput drept
un fel de repetare a r\zboiului contra lui Napoleon.     

Imensa pînz\ narativ\ din Via]\ [i destin se compune, ca [i la Tolstoi,
din sute de episoade antrenînd sute de personaje, pictate cu o minu]ie
demn\ de secolul al XIX-lea. Ele mi[un\ ca într-un mu[uroi de furnici. Majoritatea
apar o singur\ dat\ [i reintr\ apoi în neantul de unde au ie[it. Exist\ totu[i
cîteva figuri-cheie, piloni pe care se ridic\ imensa construc]ie: sunt ofi]eri de
pe front, activi[ti de partid, un mare fizician [i familia lui, femei c\rora teroarea
stalinist\ le-a distrus vie]ile etc. Umbre pe pînza vremii, dar deloc caricaturale,
se ivesc în roman Stalin [i Hitler, tot ca la Tolstoi, înconjura]i de fauna activi[tilor
comuni[ti [i fasci[ti. Grossman s-a str\duit s\-[i închipuie cum ar fi descris
Tolstoi – dezorientat [i îndurerat – Rusia din vremea lui Stalin.

Romanul începe cu imaginea unui lag\r de concentrare, despre care abia
mai tîrziu ne d\m seama c\ era unul german; în aceast\ carte, fascismul [i
comunismul, siluete asem\n\toare pîn\ la identitate, se privesc fa]\ în fa]\
ca într-o oglind\. Faptul trebuie s\-i fi înfuriat la culme pe primi KGB-i[ti
care au citit romanul confiscat [i ulterior distrus. Similitudinile frapante dintre
cele dou\ sisteme decurg din logica nar\rii evenimentelor [i nu au nimic for]at.

Exist\ la Grossman ca [i la Tolstoi pasaje teoretice [i pagini demonstrative
(din fericire, nu foarte numeroase), care pl\tesc tribut gînditorului politic [i
moralistului. Exist\ îns\ [i pagini descriptive formidabile – indeniabil\ mo[tenire
tolstoian\ – în care lumii sovietice banale [i sordide i se opune natura cople[itoare,
într-un contrapunct c\utat [i fericit.

Dac\ un autor rus a fost capabil s\ compun\, în deceniul [ase al secolului
XX, romanul Via]\ [i destin, înseamn\ c\ proza ruseasc\ are în fa]\ un viitor
pe cît de luminos, pe atît de imprevizibil. Vitregia condi]iilor de via]\ din Rusia
va genera, probabil mereu, în semn de protest [i prin compensa]ie, o mare
literatur\. 

prozatorii unui veac
În perioada 11-13 octombrie

2018, la Cluj-Napoca, Maieru [i Chiuza,
s-a desf\[urat a 12-a edi]ie a Zilelor
prozei, cu tema Prozatorii unui veac.
Programul itinerant al manifest\rilor
a cuprins o dezbatere la sediul Filialei
clujene a USR, constând ̀ n conferin]e
sus]inute de R\zvan Voncu, Victor
Cuble[an [i `n interven]ii ale lui
Constantin Cuble[an [i Ion Simu]. În
cadrul aceleia[i reuniuni, au fost lansate
c\r]i de proz\ de Hanna Bota [i Daniel
Mo[oiu, iar Ovidiu Pecican a vorbit
despre {coala Ardelean\. A doua zi,
la Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”
din Chiuza, a avut loc vernisajul unei
expozi]ii de pictur\ [i a fost prezentat
volumul Liviu Rebreanu prin el însu[i de Niculae Gheran [i Andrei
Moldovan, edi]ia a II-a, Casa C\r]ii de {tiin]\, 2018. Dup\-amiaza,
în sala de conferin]e a Hotelului Decorale din Cormaia, s-a desf\[urat
Simpozionul Prozatorii unui veac, moderat de Irina Petra[, care s-
a deschis cu o admirabil\ sintez\ prezentat\ de Nicolae Manolescu
[i a continuat cu interven]ii ale lui R\zvan Voncu [i Victor Cuble[an
(acesta a vorbit despre un sondaj literar cu tema 100 de c\r]i în 100
de ani, ce va fi publicat în num\rul 10 al revistei „Steaua”). În fine,
au sus]inut lecturi din c\r]i de proz\ în manuscris Simona Antonescu,
Hanna Bota, Florina Ilis, Gabriel Chifu, Daniel Mo[oiu, Ovidiu Pecican
[i R\zvan Voncu. Manifest\rile s-au încheiat sâmb\t\, 13 octombrie,
printr-o reu[it\ întâlnire cu tinerii cititori, care a avut loc la Liceul
Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Maieru. Cu acest prilej, Irina Petra[
a lansat antologia Transilvania din cuvinte. Studii, eseuri, evoc\ri,
memorii [i s-au acordat premiile actualei edi]ii a Colocviului. Au luat
cuvântul Nicolae Manolescu, Ovidiu Pecican, Hanna Bota [i Simona
Antonescu. La manifestare au participat numero[i scriitori invita]i.
Zilele prozei au fost organizate de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor
din România, în colaborare cu Societatea Scriitorilor din Bistri]a-
N\s\ud, Reprezentan]a Bistri]a-N\s\ud a Filialei clujene a USR [i
Biblioteca Jude]ean\ „George Co[buc” Bistri]a-N\s\ud [i în parteneriat
cu Asocia]ia Cultural\ Neuma, M.I.S. GRUP Anie[ [i NEOHAN
CONSULT.

re]eta succesului
În aceea[i perioad\, Bistri]a a

fost gazda mai multor manifest\ri
culturale. Într-o singur\ zi, la Biblioteca
Jude]ean\ „George Co[buc” Bistri]a-
N\s\ud, s-au reunit poe]ii participan]i
la Festivalul de Poezie „George Co[buc”:
s-au aflat laolalt\, între al]ii, ca invita]i,
Arcadie Suceveau [i Nichita Danilov,
George Vulturescu [i Valeriu Stancu.
Tot în primitoarele s\li ale Bibliotecii
Jude]ene s-au lansat, succesiv, cu succes
de public, c\r]i de proz\ semnate de
Simona Antonescu [i Varujan Vosganian,
în prezen]a autorilor, care au acordat
autografe. Seara s-a încheiat, în acela[i
loc, Biblioteca (ce se dovede[te a fi,
într-adev\r, un spa]iu de emula]ie cultural\!), printr-o manifestare
cultural\ emo]ionant\, cu participarea unui numeros public, a unor
scriitori de valoare, dar [i a oficialit\]ilor locale: a fost inaugurat\
o splendid\ Sal\ Nicolae Manolescu, care cuprinde pre]ioasa dona]ie
de manuscrise [i documente, f\cut\ de directorul revistei noastre
acestei case a c\r]ii. Tot atunci a fost prezentat [i un superb Album
Nicolae Manolescu. Amurgul manuscriselor. Edi]ia este alc\tuit\ de
Ioan Pintea, în concep]ia grafic\ a lui David Dorian [i a fost
tip\rit\ în condi]ii grafice excep]ionale la Editura {coala Ardelean\.
Tot ce s-a realizat la Biblioteca Jude]ean\ „George Co[buc”
Bistri]a- N\s\ud, de la construc]ie [i spa]ii culturale amenajate [i
pân\ la programele editoriale [i culturale remarcabile, transform\
aceast\ institu]ie de cultur\ într-una exemplar\, care reu[e[te s\-
[i îndeplineasc\ cu brio rolul cultural major. Sufletul acestor reu[ite
este, f\r\ îndoial\, directorul Bibliotecii, poetul [i preotul Ioan Pintea.
Dar, ca de fiecare dat\ când asist\m la izbânzi deosebite în domeniul
culturii, astfel încât un loc oarecare din ]ar\ devine un centru
unde se întâmpl\ fapte culturale care conteaz\, re]eta succesului e
aceea[i: ea presupune întâlnirea rezonant\ dintre un om de cultur\
de voca]ie [i un om politic de voca]ie, cu putere de decizie [i care
în]elege rostul culturii în dezvoltarea unei comunit\]i. {i, în cazul
de fa]\, Bistri]a a avut [ansa ca bunele inten]ii ale lui Ioan Pintea
s\ g\seasc\ sprijinul unui asemenea conduc\tor politic animat de
dorin]a de a face lucruri bune, care r\mân. E vorba despre pre[edintele
Consiliului Jude]ean, Emil Radu Moldovan.

 Cronicar

actualitatea
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a l zecelea volum, ultimul din seria
de autor Virgil Nemoianu, recent
ap\rut la Editura Spandugino aduce

[i o foarte interesant\ evolu]ie în
formula amintirilor pe care le practic\
acest comparatist, filosof al culturii
[i teoretician al literaturii, în care se
ascunde (de fapt nu se ascunde) un
scriitor, un portretist [i un poet al
tradi]iei, mai ales în piesa lui de
rezisten]\: volumul de amintiri Arhipelag
interior. Ap\rute în 1994, nu întâmpl\tor
la Timi[oara, în inima patriei sale
b\n\]ene, amintirile sunt în prima sa
parte o întins\, documentat\ [i foarte
vie monografie a familiei sale, cu
incursiuni adânci în trecutul fiec\reia
dintre ramurile care vin din diverse
zone ale provinciei, niciuna prea
îndep\rtat\, pentru a contribui la
aceast\ saga cu o întindere [i o evolu]ie
considerate [i  de autor drept
reprezentative: „dac\ via]a mea merit\
povestit\, este poate pentru neobi[nuita

ei cuprindere istoric\: de la o copil\rie cu r\d\cini
(vitale înc\) în modurile sociale de la 1840 [i 1850,
pân\ la un univers [i la o ambian]\ pe care
meleagurile mele natale încep s\ le cunoasc\
bini[or dup\ anul 2000. Grosimea acestei experien]e
– în pl\cere, în surpriz\, în durere, în enervare
– formeaz\ chiar substan]a existen]ei mele. Iat\
îns\ c\, tocmai în aceast\ grosime m\ asem\n
din nou cu etnia în care m-am n\scut [i,
vrând-nevrând, m\ întorc la ea, c\ci [i lumea
româneasc\, în ce are ea bun [i r\u, se caracterizeaz\
prin coexisten]a inconfortabil\ a straturilor
istorice multiple [i prin neîncetatele fric]iuni
dintre ele. Firesc ar fi a[adar ca individului astfel
pornit s\-i fie la-ndemân\ s\ împace [i s\ armonizeze
în fiin]a sa atari multiplicit\]i ale timpului; eu

unul am izbutit, îns\ doar par]ial” (p.14).
Acest prim-volum al „arhipelagului”

nu este chiar prima sa tentativ\ memorialistic\
pentru c\ o precede cu un an extraordinarul
volum de coresponden]\ a celor trei prieteni
ai izolatului [i nefericitului I.D. Sîrbu (Mariana

{ora, Ion Negoi]escu [i Nemoianu) pe care
îl prefa]eaz\ colegul nostru cu numai câteva

pagini; ele dezv\luie îns\ vâna puternic\ a
observatorului [i a povestitorului celor mai greu
de povestit episoade din via]a [i din moartea
unui om c\lcat în picioare de un destin nemilos.
{i nu [tiu, în toate miile de pagini ale operei lui
Nemoianu, nici alt text mai puternic [i mai
spiritualizat decât ultima scrisoare c\tre Gary,
ultima pe care muribundul o cite[te înainte de
sfâr[itul s\u lucid [i teribil: „Dac\ va fi s\ fie ca
tu s\ m\ precezi Acolo Sus, pune o vorb\ bun\
pentru mine. Între noi doi, eu sunt cel care are
nevoie de ajutorul t\u, iar nu invers. C\ci sper
s\ am [i eu parte de gra]ia de care tu cu siguran]\
vei avea parte…”. În afar\ de sentimentul familiei,
din care decurge o mare parte a amintirilor
din Arhipelag, o alt\ parte substan]ial\ decurge
din curiozitate, din sentimentul prieteniei, din-
tr-o convivialitate fireasc\ pe care acest om de
bibliotec\ o posed\ dintotdeauna [i o cultiv\
bucuros; ea nutre[te mai ales paginile din partea
a doua a volumului [i apoi în cel\lalt volum, partea
a doua a memoriilor, care apare abia în aceast\
form\, îmbog\]ind istoria familiei [i comple-
tând-o cu aceea a spa]iului public, dinafara
familiei, în care scena reconstituirilor este ocupat\
de activitatea sa profesional\, dar mai ales de
epocile traversate [i prezentarea prietenilor care
le-au însufle]it.

În aceast\ construc]ie epic\, la care vom
reveni, partea final\, cele treisprezece pagini
care constituie ultimul scurt capitol intitulat
Note r\zle]e despre fiul meu Martin propune,
desenat\ poate abia în momentul când îl
punea pe hârtie, o arhitectur\ special\ a întregului
edificiu [i pe care o dezv\luie astfel: „Din toate
înf\ptuirile vie]ii mele, producerea [i cre[terea
fiului meu sunt cel mai remarcabil lucru, cel care
îmi d\ mândrie, satisfac]ie, bucurie deplin\.
C\r]ile, premiile, onorurile, decora]iile le-a[ plasa
mult, mult în urm\”. Nu insist: cititorul va judeca

singur. Important este c\ în acest fel suntem
adu[i s\ observ\m  c\ imaginea [i via]a celor doi
b\ie]i – tat\l [i fiul – se suprapun, se confund\
pân\ la un punct, iar amploarea ini]ierii în tradi]ia
familiei, insisten]a, minu]ia, abunden]a detaliilor
vie]ii în succesivele locuin]e, treptatele cuceriri
ale redutelor din exterior se prezint\ ca preg\tiri
implicite pentru a doua ini]iere, a celui care avea
s\ vin\.

r ef\cut\ [i în prima ei parte, cum
precizeaz\ autorul, pentru a ]ine
seama de criticile venite din partea

unor rude sau prieteni, aceast\ prim\ parte,
cartea din 1994 deci, îmi aminte[te romanele lui
C\linescu prin abunden]a [i minu]ia descrierilor,
a celor mai m\runte detalii pe care le poate
reconstitui, creatoare la rândul lor ale unei
atmosfere de o pregnan]\ aproape opresiv\. {i
nu m\ gândesc la „obiectele desuete” din cercet\rile
lui Francesco Orlando, care cap\t\ valoare în
virtutea unor propriet\]i independente de percep]ia
noastr\, de pild\ sunt vechi, sau rare, ci la simpla
memorie care aduce la suprafa]\ nu doar obiectul
în sine, ci [i senza]ia pe care o d\dea vederea sau
contactul cu el, clan]ele de la u[ile apartamentului
din strada Puccini de pild\, unde fiecare clan]\
„avea o personalitate a ei, avea nevoie de o smucitur\
special\, de o ap\sare dubl\, de subtile adecv\ri
ale gestului deschiderii. Curând mi-am dat seama
c\ semantica lui acas\ coincide pentru mine
cu o familiarizare: [i anume cu imperfec]iunile
clan]elor locuin]ei”. 

În ampla descriere a locuin]elor prin care
a trecut [i îndeosebi a celei din Bucure[ti, „fire[te
c\ elementul dominant era biblioteca. Ea ocupa
un perete întreg, era f\cut\ dintr-un lemn negru
cu tonuri brune. Avea patru sec]iuni longitudinale,
cele extreme din dreapta [i stânga identice, cele
dou\ mijlocii, de asemenea. Acestea din urm\
erau desp\r]ite printr-o bar\ tubular\ din alam\
galben\. Aceast\ dubl\ por]iune central\ era
compus\ din câte patru rafturi orizontale, în
vreme ce por]iunile marginale aveau câte [ase
rafturi fiecare…”. {i descrierea bibliotecii continu\
pe aproape dou\ pagini pentru c\ fiecare element
evoc\ un episod, o întâmplare sau o alt\ amintire:
„Partea inferioar\ cu fund solid de lemn fusese
ini]ial elegant\, mai ales datorit\ unei înc\p\toare
[i complexe cutii de jocuri (halma, domino, zaruri,
table, [ah) din lemn fin [i cu unele piese chiar de
filde[. Al\turi erau [i câteva c\r]i alese, cum ar
fi o Biblie [i enciclopedii Brockhaus [i Larousse.
Brockhaus-ul l-am citit cu pasiune din scoar]\
în scoar]\. În mod deosebit îmi pl\cea volumul
5, un atlas geografic [i istoric, cu ilustra]ii, pe
care îl studiam pasionat”. Pe drept cuvânt, autorul
poate s\ spun\, cu tonul cu care se anun]\ o
reu[it\ evident\, c\ „eram îns\, în adev\r [i
literalmente, un [oarece de bibliotec\”. {i cred
c\ avea dreptate.

Una dintre marile calit\]i ale genului, în
general vorbind, existent\ din plin [i în toate
textele memorialistice ale autorului este naturale]ea.
Ea vine, f\r\ îndoial\, dintr-un exerci]iu timpuriu
al comunic\rii, din bog\]ia lecturilor substan]iale,
care cer adâncire psihologic\ [i capacitate de

organizare, dar vine mai ales dintr-o onestitate
funciar\ care îl face s\ fie nu doar perfect sincer
în diversele m\rturisiri [i introspec]ii, ci [i degajat,
inclusiv `n cele care nu-l avantajeaz\, sau crede
el c\ nu-l avantajeaz\. Unele privesc constitu]ia
masiv\ [i oarecare rezerv\ fa]\ de exerci]iile
fizice, [i atunci exagereaz\ în plasticitatea imaginii,
dar cu umor. Chiar accesul la scumpa lui bibliotec\
era obstaculat de dificult\]i: „greoi, lene[,
neîndemânatec, eram totu[i neîntrecut în a
m\ c\]\ra, efectiv ca o maimu]\, pân\ sus. Biblioteca
prins\ de perete [i construit\ din lemn solid
rezista bine” la asaltul adolescentului de treisprezece
ani, „de[i eram mare [i gras pentru vârsta mea”.
Bineîn]eles, temeiul calmului cu care privea
deficitul de imagine este abunden]a înzestr\rii
intelectuale, bucuria cu care se deda exerci]iilor
de imagina]ie [i de p\trundere în texte (teoretic)
prea timpuriu citite. În acest fel, „enorma mea
încredere în mine, impresia omnipoten]ei
intelectuale, ... compensau iat\, convenabil,
incertitudinile [i complexele fizice”.

Aceea[i dezinvoltur\ ar\ta [i fa]\ de
prezen]ele feminine din jur, din copil\rie, mai
târziu de la Facultate [i, desigur, din biblioteca
nedesp\r]it\, pentru c\ în spatele unui rând de
c\r]i de pe un raft mai greu accesibil se g\sea
„un tom excep]ional de gros [i de nobil editat
despre sexualitate în cultura japonez\, cu reproduceri
corecte [i am\nun]ite dup\ sute [i sute din
celebrele lor gravuri pornografice. Extrem de
documentat [tiin]ific, acest volum era scos de
faimosul institut al lui Magnus Hirschfeld din
Berlinul anilor 1920. Îl r\sfoiam [i-l citeam cu
mult sârg”. Nu e de mirare c\ [i diverse situa]ii
neobi[nuite îi trezesc interesul. La Sovata de
pild\, unde merseser\ la b\i înso]i]i de „nevasta
rubensian-voluptuoas\, cu p\r bogat ro[cat, a
unui asociat de afaceri”, i se pare c\ „atmosfera
era difuz-sexual\”, picioarele unor mobile din
cas\ îi evoc\, de asemenea, imagini semnificative
[.a. E vorba aici de curiozit\]i copil\re[ti desigur,
[i cu timpul „erotismul meu dezordonat,
agitat [i nesigur, s-a mai normalizat, dar, evident,
nu suficient, c\ci la numai un an dup\ încheierea
facult\]ii contractam o c\s\torie intempestiv\”.

c um spun îns\, al doilea volum al
acestor amintiri aduce un val de
figuri de colegi [i de prieteni din

perioada studiilor [i de dup\ aceea, a c\ror defilare
prin paginile c\r]ii  umple de nostalgie pe cei de
vârsta noastr\ [i s-ar putea s\ intereseze pe cei
mai tineri: Toma Pavel de pild\, „figura cea
mai incitant\ [i mai însemnat\ printre colegii
acelor ani… m-a târât de-a dreptul la Cercul de
Universal\ al lui Papu, pe care-l frecventau mul]i
din studen]ii cei mai buni, cei mai cul]i, de la
filologie din acea vreme (pân\ când, în 1960, Papu
a fost arestat [i Cercul a disp\rut – membrii s\i
au migrat spre cercul de Stilistic\ [i Poetic\ pe
care-l g\zduia Mihai Pop la Institutul lui de
Folclor.) Am r\mas prieteni, mereu întrerupând,
mereu reluând” (p.153), Sanda Golopen]ia, c\reia
„o profund\ [i roman]ioas\ nostalgie îi constituia
firea adânc\, iar inteligen]a sfredelitor-analitic\
sau afirmarea ]an]o[\… a f\cut o frumoas\ carier\
lingvistic\ în România, ca [i în Statele Unite,
când, dup\ 1980, a reu[it s\ se refugieze acolo cu
ajutorul unui frate. Ea se c\s\torise chiar la
sfâr[itul facult\]ii cu un coleg de la român\,
etnologul Coca Eretescu, basarabean de origine,
om de o rar\ calitate sufleteasc\, pe care l-am
descoperit abia în 1961, la armat\. Plin de umor
[i de în]elepciune, de o miopie care-i amenin]a
mereu v\zul, a început, în America, s\ publice
romane poli]iste… [i un roman, Noaptea, care-l
plaseaz\ în primele rânduri ale [colii co[maresc-
alegorice din anii 1980”.

Aproape nu exist\ nume mai cunoscut
dintre  colegii s\i pe care s\ nu-l pomeneasc\
[i nu cred c\ este aici un act de complezen]\, ci
dovada faptului c\ autorul de succes, care prefer\
uneori s\ se localizeze ca b\n\]ean, nu ca român,
urm\re[te în realitate cu interes [i poate pu]in\
nostalgie desf\[ur\rile din ]ar\ : desigur, m\
refer la cele din sfera culturii, a literaturii în
primul rând.
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5p robabil c\ e o deficien]\ „spiritual\”
a mea, dar nu sunt un mare fan al ideii
de regalitate. Nu cred c\ onorurile

[i avantajele care te transform\ în „st\pân” al societ\]ii
trebuie transmise automat, pe cale biologic\. Nu
neg, evident, importan]a istoric\ a monarhiilor [i
rolul lor în constituirea statelor — fie cele din perioada
timpurie a feudalismului, fie cele moderne. Sunt
con[tient c\, adeseori, dinastiile asigur\ stabilitate
[i predictibilitate în ce prive[te destinul na]iunilor.
Dar [tiu, de asemenea, c\ privilegiile întinse pe o
lung\ perioad\ de timp conduc la arbitrariu, abuzuri
[i corup]ie. Exemplele, în istoria noastr\, sunt cât\
frunz\ [i iarb\. Dar nici al]ii nu stau mai bine — de-
ar fi s\ dau doar exemplul recent al Spaniei. Atât
fostul rege Juan Carlos, acuzat de o presupus\ amant\
din Monaco de sp\lare de bani [i corup]ie, cât [i
cei din familia sa înc\ domnitoare ]in pagina întâi
a publica]iilor din cauza gravelor activit\]i criminale
în domeniul financiar.

Pe de alt\ parte, citesc [i azi cu pl\cere romane
despre [i biografii ale unor regi europeni. Am o
sl\biciune pentru ultimul Valois, Henric al III-lea,
[i pentru primul Bourbon, Henric al IV-lea (evident,
ambii ai Fran]ei). La englezi, o admir pe Elisabeta
I. Dintre ai no[tri, cred c\ mi-ar fi pl\cut s\ stau de
vorb\ cu Petru Cercel [i cu Petru Rare[. Dar cel
mai mult mi-a[ dori s\ [tiu cum a fost în realitate
Vlad }epe[. Spun toate acestea nu pentru a diminua
ceva din asprimea paragrafului din debutul articolului.
În fond, m\ aflu într-o postur\ dilematic\: îmi place
regalitatea în c\r]i [i îmi displace în realitate... Nu
e îns\ o situa]ie insuportabil\, pentru c\
oricum îmi petrec cea mai mare parte a
timpului citind. La rigoare, pot chiar
accepta c\ sunt un monarhist de hârtie...

Acestea fiind spuse, am început
lectura unei c\r]i publicate recent la
Editura Corint (Regina-mam\ Elena.
Mariajul [i desp\r]irea de Carol al II-lea,
realizat\ de Simona Preda) ne[tiind exact
ce caut [i la ce s\ m\ a[tept. Pu]inele
informa]ii pe care le aveam despre prin]esa
cu origini greco-daneze nu erau de natur\
s\ m\ îndemne la lectur\. Îmi r\m\seser\
vag în minte câteva fraze ale mamei mele,
care a prins, ca adolescent\, ultima perioad\
a monarhiei în România. Vorbea cu mult respect
despre Casa Regal\ [i n-am s\ uit emo]ia profund\
pe care a tr\it-o atunci când, la Timi[oara, s-a bucurat
s\ se afle la câ]iva pa[i de Mihai I. Ce e drept, ultimul
suveran al României avea o m\re]ie natural\, n\scut\
din simplitate [i directe]e.

c operta c\r]ii informeaz\ c\ Simona
Preda, un tân\r istoric [i publicist în
plin\ afirmare, este editoarea c\r]ii.

Tot ea a stabilit textul [i a f\cut traducerile din englez\
[i francez\. În ciuda modestiei, cred c\ rolul Simonei
Preda e mai important. Volumul are un ritm aparte,
o t\ietur\ a frazelor [i un ton care s-au n\scut nu
doar din competen]a autoarei antologiei de texte, ci
[i din sensibilitatea ei. Nu e, a[adar, nicio exagerare
s\ afirm\m c\ ne afl\m în fa]a unei c\r]i de autor.
Ea se cite[te cu u[urin]\ [i pl\cere —, iar în ce prive[te
datele [i faptele, precizia informa]iei e f\r\ cusur.
Simona Preda a f\cut [i un act de recuperare, a[ezând-
o pe Elena în linia dinastic\ feminin\ din care face
parte în mod logic.

Ceva esen]ial o particularizeaz\ îns\ pe regina-
mam\ fa]\ de celelalte dou\ prin]ese care au
purtat titlul de suverane ale României. Spre deosebire
de Elisabeta (Carmen Sylva) [i de Maria, Elena n-a
domnit niciodat\. La fel ca Ana, de altfel — dar în
circumstan]e istorice cu totul diferite. Rangul de
regin\-mam\, acordat abia la a doua domnie a lui
Mihai I, a fost unul aproape onorific, în împrejur\ri
în care monarhia din România a fost redus\ la un
rol mai degrab\ decorativ. Regimul de mân\ forte
ale lui Antonescu, [i, apoi, gheara comunist\ nu i-
au l\sat regelui un câmp de manevr\ prea mare. {i
cu atât mai pu]in nefericitei sale mame. Cartea
acoper\ o perioad\ de ceva mai mult de un deceniu
din via]a personajului. Povestea începe în perioada
premerg\toare mariajului cu prin]ul mo[tenitor
(viitorul rege Carol al II-lea) [i se încheie odat\ cu
plecarea for]at\ din ]ar\, în noiembrie 1932, a femeii
abandonate, umilite, înjosite de comportamentul
unui b\rbat c\ruia epitetul „descreierat” i se potrive[te
perfect.

Cartea Simonei Preda este, simultan, un
roman de familie, un roman sentimental [i un roman
istoric. În ciuda titlurilor, a blazoanelor poleite, a
apartenen]ei la ilustre încreng\turi aristocratice

europene, impresia pe care o ai, citindu-le amintirile,
interviurile, nota]iile de jurnal ori coresponden]a, e
c\ ne afl\m în fa]a unor simpli (chiar dac\ înst\ri]i)
burghezi. Aerul de operet\ triumf\ adeseori asupra
celui de presupus\ mar]ialitate nobiliar\. Intrigile,
dramele, conflictele, aranjamentele [i deznod\mânturile
nu difer\ prea mult de subiectele prozelor-foileton
care încântaser\ clasa de mijloc de la sfâr[itul veacului
anterior. De[i tr\iau într-un secol al marilor r\sturn\ri
tehnice, [tiin]ifice [i de moral\, personajele c\r]ii
lâncezesc într-un decalaj istoric pe care-l subliniaz\
cu asupra de m\sur\ întregul lor comportament.

Astfel, în plin\ epoc\ a automobilului, ei
prefer\ plimb\rile cu calul (sau, eventual, cu trenul),
î[i dedic\ o mare parte a timpului construirii [i
decor\rii caselor, sunt preocupa]i de mode, de intrigi
amoroase, de aranjamente financiare [i de tranzac]ii
incompatibile cu statutul de „un[i ai Domnului”.
Plâng [i se bucur\ ca orice om obi[nuit, au migrene
[i dorin]e neîmplinite, beau ceaiuri în cercuri intime,
cânt\, danseaz\, bârfesc [i înjur\. Demitologizarea,
desacralizarea, chiar demistificarea sunt parte din
farmecul unui spectacol n\scut din documente scrise
[i fotografii. Ce se pierde la capitolul imaginii obiective,
se câ[tig\ la cel, vibrant, al istoriei mici, al mentalit\]ilor
[i moravurilor.

Regina-mam\ Elena este istoria unei
tinere prin]ese din Grecia care se m\rit\ cu mo[tenitorul
tronului României. N-a fost, totu[i, un mariaj dictat
exclusiv de considerente politice. E destul de limpede
c\ în prima perioad\ a c\sniciei, Elena [i Carol s-au
iubit. Fructul c\s\toriei lor, Mihai, devine îns\ ulterior

nu un element de sudur\ al familiei, ci
semnalul treptatei, ireversibilei destr\-
m\ri a acesteia. Lungile absen]e din
]ar\ ale Elenei, care st\ cu lunile la fami-
lia ei din Grecia sau în alte ]\ri unde
aceasta se exilase, n-au contribuit la
cimentarea rela]iei cu un tân\r prin]
ale c\rui excesive necesit\]i sexuale
erau deja legendare. Într-o coresponden]\
cu regina Maria, sora acesteia afirm\
c\ Elena ar fi fost frigid\ — ceea ce
nu f\cea din ea tocmai perechea visat\
de un b\rbat priapic.

s ursa relativei r\celi (în
ultimii ani ai c\sniciei cu
Carol) dintre regina Maria

[i nora ei l-a constituit felul în care Elena a în]eles
s\-[i creasc\ fiul. Însemn\rile reginei sunt suficient
de sugestive în acest sens. E dincolo de orice dubiu
c\ Maria o aprecia pe nora ei [i c\ a f\cut mari eforturi
pentru a-i anula sentimentul c\ nu e dorit\ în ]ara
unde ar fi urmat s\ domneasc\. I-a stat al\turi în
momentele grele, i-a d\ruit bijuterii pre]ioase, i-a
f\cut cadou pân\ [i unul dintre caii ei favori]i. Cu
toate acestea, n-a ezitat s\-i scrie o scrisoare de o
asprime nemaiîntâlnit\, atunci când Elena s-a
înc\p\]ânat s\-[i ]in\ copilul departe de curtea
dominat\ de regin\ [i de membrii regen]ei. Ce-i
drept, scrisoarea n-a fost expediat\ niciodat\. Ea
constituie îns\ un document de prim\ însemn\tate
pentru în]elegerea complicatelor i]e care-i ]ineau
laolalt\ [i-i desp\r]eau, totodat\, pe protagoni[tii
acestui spectacol aflat adeseori la limita kitsch-
ului de iarmaroc.

Dac\ Elena îi avea de partea ei pe liberali [i,
mai ales, pe nenum\ratele ei rude din Grecia, care
alc\tuiau o veritabil\, constant\ gard\ pretorian\,
dac\ regina Maria era mânat\ de viziuni politice la
scar\ mare, Carol o avea pe Elena Lupescu, „Duduca”.
Simona Preda a selectat câteva documente care
probeaz\ influen]a colosal\ a acesteia asupra regalului
ei amant. Alungarea din ]ar\ a Elenei s-a produs
dup\ un plan gândit în cele mai mici am\nunte de
femeia care-l acaparase total pe Carol. Faptul c\
„Duduca” î[i îng\duia s-o numeasc\ pe so]ia acestuia,
în scrisorile c\tre el, nu pe numele sau rangul ei,
ci, la modul peiorativ, „of Greece” („aia din
Grecia”) sau, minimalist [i minimalizator, „of” („aia”),
d\ întreaga m\sur\ a rela]iilor de la curtea regal\ a
României.

O simpl\ consemnare, precum cea de fa]\,
nu poate cuprinde toate aspectele puse în lumin\ de
o carte atât de bine gândit\ [i pus\ în pagin\. Se pot
identifica cu u[urin]\ cel pu]in nivelurile de lectur\
deja semnalate (roman de familie, roman sentimental,
roman istoric). Dar se pot citi [i rânduri de-o
extraordinar\ for]\ expresiv\, precum cele în care
micul rege Mihai î[i reîntâlne[te tat\l întors din exil.
Sau nenum\ratele fragmente din care se constituie
portretul unei femei cu o existen]\ dramatic\. Sitta,
cum era alintat\ viitoarea regin\-mam\, a fost, pe

rând, o tân\r\ femeie atr\g\toare, o amazoan\,
un personaj frivol, cu pl\cerea de a se îmbr\ca dup\
ultima mod\ parizian\, o femeie dezam\git\, în[elat\,
iubitoare de „ordine, cur\]enie [i bune maniere” (e
caracterizarea soacrei sale), o însingurat\, o
mam\ excesiv de protectoare. Imaginea final\ e
aceea a unei delicate femei-statuie, plutind parc\
indiferent\, cu o r\ceal\ marmoreean\, fumând
nest\pânit [i privind cu ochi miopi la o lume pe care
nu o în]elegea [i de care nu era în niciun chip atras\.
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i ngrat\ misiune [i-a asumat Ioan Lascu,
atunci când, sub titlul Cazul Sorescu
a[a cum a fost, a alc\tuit dosarul de

istorie literar\ al primului mare conflict literar
post-decembrist, [i anume, plecarea lui Marin
Sorescu de la conducerea revistei „Ramuri”, survenit\

în 1991.
O misiune de dou\ ori ingrat\, de fapt.

Mai întâi, pentru c\ demontarea unei
prejudec\]i a fost dintotdeauna mult mai
dificil\ decât acreditarea ei, mai ales la
noi, unde, cum spune o celebr\ butad\ lansat\
de Victor Eftimiu, [i ce se public\ r\mâne

inedit. Voga de care se bucur\, de pild\, teoriile
conspira]ioniste privind moartea lui Eminescu,

în pofida tuturor dovezilor contrarii (unele, cu
puterea eviden]ei), cred c\ l-a avertizat pe Ioan
Lascu asupra [anselor unei demonstra]ii istorico-
literare, chiar bazat\ pe probe irefutabile.

În al doilea rând, misiunea e ingrat\, deoarece
el însu[i, criticul care alc\tuie[te ast\zi dosarul
„cazului” Sorescu, a fost în 1991 un participant
direct la evenimente. Cu oricât\ probitate ar alc\tui
documentarul (anticipând, voi spune c\ este alc\tuit
cu maxim\ rigoare istorico-literar\), tot va fi
suspectat de p\rtinire, într-un climat atât de
tensionat, de plin de suspiciune, cum este cel de
acum din societatea noastr\. 

E de apreciat, în consecin]\, acest demers,
deopotriv\ curajos [i necesar, indiferent dac\ el
va reu[i sau nu s\ schimbe, cu textele pe mas\,
percep]ia asupra culiselor primului conflict literar
major de dup\ 1989. Un conflict care a oficializat
spargerea vie]ii literare în dou\ tabere profund
antagoniste, cu consecin]e pe care le resim]im
[i ast\zi. {i ale c\rui dedesubturi, de[i b\nuite, nu
fuseser\ expuse, pân\ la acest dosar alc\tuit de
Ioan Lascu. Pentru cei interesa]i de istoria vie]ii
literare ([i cum s-ar putea scrie o istorie a literaturii
contemporane, f\r\ o incursiune în via]a literar\?),
cartea alc\tuit\ de criticul craiovean este o surs\
de prim\ mân\.

Cazul Sorescu... a fost gândit\ de autorul
ei ca o edi]ie de texte, organizate cronologic [i
încadrate de un comentariu istorico-literar. Aceast\
op]iune u[ureaz\ în]elegerea „cazului” de c\tre
cititorul neprevenit sau care nu a urm\rit cu aten]ie,
în 1991, desf\[urarea ostilit\]ilor. Cum criticul a

epuizat sursele de informa]ie, parcurgând [i
antologând chiar [i articolele ap\rute în neînsemnate
publica]ii locale, se poate spune c\ titlul c\r]ii este
pe deplin justificat: a[a a fost „cazul” Sorescu.

Devine evident, la lectura c\r]ii, c\ întregul
conflict a fost manipulat [i instrumentalizat, spre
a se face din el altceva decât era în realitate.
Dezacordul care a dus la plecarea lui Marin Sorescu
de la conducerea revistei „Ramuri” (prin demisie,
ne reaminte[te cercetarea lui Ioan Lascu, nu prin
darea afar\, cum insist\ unii s\ afirme) a fost, la
origine, unul strict redac]ional. Între Marin Sorescu,
pe de-o parte, [i întreaga echip\ a revistei, pe de
cealalt\. Conflictul a fost – rezult\ limpede din
textul memoriului adresat de redac]ie editorului,
Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor – unul
complex, ]inând atât de politica editorial\ pe care
Sorescu ]inea s\ o imprime, cât [i de rela]iile intra-
redac]ionale.

` n mod paradoxal, dup\ cum rezult\ din
documentarea realizat\ minu]ios de
Ioan Lascu, aproape nici unul dintre

considerentele care au stat la originea solicit\rii
Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, expuse
în memoriul prin care se solicita interven]ia acestuia,
n-a mai figurat în dezbaterile ulterioare.
Nici afirma]ia, verificabil\ în scripte
[i necontrazis\ de nimeni, conform
c\reia Sorescu nu mai era, la data înaint\rii
memoriului, salariat al redac]iei, ci al
Editurii „Scrisul Românesc”, nici observa]ia,
[i ea, verificabil\ în colec]ia revistei,
c\ marele poet începuse s\ se poarte, ca
[ef de gazet\, discre]ionar la adresa unor
scriitori din ]ar\ [i din exil, pe care refuza
s\-i mai publice. Cei care au manipulat
conflictul redac]ional – mul]i dintre
ei, nume ast\zi obscure, de fo[ti publici[ti
comuni[ti, converti]i gr\bit la „democra]ie”
– au deviat complet discu]ia, dinspre
problemele ridicate în memoriu înspre
„tema” momentului, care era de natur\
pur politic\. {i, în subsidiar, de cea mai
joas\ extrac]ie securisto-conspira]ionist\.

În fapt, dup\ cum [tiu to]i cei
care au lucrat cu Marin Sorescu, marele
poet era un om foarte amabil, îns\ un [ef de gazet\
destul de dificil. Avea idei intempestive [i nu p\rea
a pune pre] pe regulile administrative, f\r\ de care
o publica]ie periodic\ nu poate func]iona. În plus,
în 1991 locuia deja la Bucure[ti, ceea ce f\cea dificil\
conducerea efectiv\ a unei publica]ii din Craiova.
La doi ani de la evenimentele din decembrie, presa
literar\ era deja în criz\ [i era nevoie de o
b\t\lie permanent\, la fa]a locului, pentru ca
„Ramuri” s\ nu aib\ soarta altor publica]ii de
cultur\, care î[i închideau por]ile. Cum editorul
revistei era (ca [i azi) Uniunea Scriitorilor, nici
pornirile personale la adresa conducerii de atunci

a breslei, documentabile [i ele în paginile revistei
[i în alte interven]ii publice ale lui Sorescu, nu
erau de natur\ s\ asigure „Ramurilor” un viitor
prea luminos. Cu greu li se poate imputa autorilor
memoriului redactarea [i expedierea acestuia.

Dar... contextul era intens politic, iar
politizarea a servit celor interesa]i ca, sub pretextul
ap\r\rii „valorilor”, s\ anihileze breasla ca instan]\
în via]a public\ [i s\ se r\zbune pentru opozi]ia
pe care Uniunea Scriitorilor o exercitase fa]\ de
politica oficial\ în cultur\, în special în ultimul
deceniu ceau[ist. Dintr-un memoriu care proclama,
simbolic (c\ci redac]ia nu avea nici o putere real\),
recuzarea lui Marin Sorescu din func]ia de redactor-
[ef [i dintr-o [edin]\ de mediere a Comitetului
Director al Uniunii Scriitorilor, diver[i publici[ti
au instrumentat cu totul altceva. {i anume, un
r\zboi de exterminare (!) al unor for]e antina]ionale
(?!), împotriva marilor scriitori contemporani.

Dup\ cum rezult\ din cartea lui Ioan Lascu,
un rol de „berbece” a revenit cotidianului „Adev\rul”,
condus atunci de iliescianul Darie Nov\ceanu [i
avându-l ca vârf de lance pe infatigabilul Cristian
Tudor Popescu. „Adev\rului” i-a revenit întâietatea
atât a [tirii, cât [i a „orient\rii ideologice” a
manipul\rii, în sensul acredit\rii ideii unui complot
menit (în paralel cu „acapararea” muribundei
economii na]ionale, vezi sloganul „Nu ne vindem
]ara!”), s\ duc\ la anihilarea „valorilor na]ionale”.
„Valori” în rândul c\rora Sorescu va fi, ulterior,
a[ezat – de c\tre anonimul publicist craiovean
Nicolae Petolescu (?!) – um\r la um\r cu Eugen
Barbu... Ceea ce, oricum am fi luat-o, mirosea a
manipulare, cât timp cu numai un deceniu în urm\
Marin Sorescu fusese cel care denun]ase plagiatul
lui Eugen Barbu din romanul Incognito. 

Din p\cate, marele poet, sf\tuit probabil
de aceia[i oameni care l-au împins s\ accepte
func]ia de minsitru al Culturii în nefastul guvern
al „patrulaterului ro[u”, nu s-a delimitat de aceast\
manipulare. Ba chiar, printr-o demisie intempestiv\,
pe care Comitetul Director al Uniunii nu i-o ceruse,
a contribuit la devierea discu]iei. Printr-un text
de demisie, ce-i drept, scris cu talentul s\u cunoscut
de polemist [i f\cut public imediat, Sorescu însu[i
a alimentat ideea fals\, conform c\reia conflictul
de la „Ramuri” const\ în revolta unor „mediocrit\]i”
împotriva unui mare scriitor. De[i, cum rezult\
din texte, nimeni nu pusese vreo secund\ în discu]ie
valoarea literar\ a lui Marin Sorescu.[ tafeta a fost preluat\, de la Cristian

Tudor Popescu, de Adrian P\unescu.
Care, dup\ „re[aparea” politic\ prin

intermediul Partidului Socialist al Muncii (?!), a
încercat, prin preluarea „cazului”, s\ se reinventeze
[i literar. I s-au ad\ugat vechiul edecar ceau[ist
Mihai Ungheanu, apoi Mircea Micu, Gheorghe
Tomozei, F\nu[ Neagu, precum [i numero[i gazetari
obscuri, de la Bucure[ti [i din Craiova. Motiva]iile
lor erau diferite. Dac\ P\unescu urm\rea s\ revin\
în prim-plan, Ungheanu î[i continua vechile
sale pledoarii conspira]ioniste în favoarea unei
a[a-zise „direc]ii na]ionale” în cultur\ (pe care o
confunda cu ceau[ismul), în timp ce F\nu[ Neagu

[i Gheorghe Tomozei urm\reau s\ ob]in\,
mai concret, o revist\. Rapid, dezbaterea
a degenerat în pamflete [i, din nefericire,
pe fondul confrunt\rilor politice foarte
dure din primul mandat al lui Ion Iliescu,
manipularea „cazului” Sorescu a reu[it.
Fondul problemei s-a pierdut, iar imaginea
care a fost acreditat\, pentru opinia
public\, a fost aceea – complet neadev\rat\
– a unui mare scriitor, contestat de ni[te
„mediocri” [i dat afar\ de Uniunea
Scriitorilor.

Reconstituirea realizat\ de Ioan
Lascu, cu textele în fa]\, aspir\ s\ repun\
adev\rul în drepturi [i, cu tot relativismul
indus de cele aproape trei decenii care
s-au scurs de la evenimente, s\ corecteze,
cu obiectivitate [i f\r\ p\rtinire, interpretarea
acreditat\. Nu [tiu de ce, cum spuneam,
apreciind demersul critic, tind s\ fiu
sceptic cu privire la [ansele lui de a demonta

aceast\ prejudecat\  a d\rii afar\ a lui Sorescu
de la „Ramuri”. Având în vedere u[urin]a cu
care ast\zi se spun neadev\ruri sfruntate
despre orice scriitor, n-a[ paria pe capacitatea
documentarului istoric de a corecta o imagine
deformat\. 

Asta nu [tirbe[te cu nimic meritele c\r]ii,
între care cel dintâi este capacitatea criticului Ioan
Lascu de a distinge între aprecierea operei lui
Marin Sorescu, unul dintre cei mai importan]i
scriitori români ai secolului XX, [i necesitatea
dezvelirii adev\rului din spatele conflictului prin
care a început dezbinarea breslei noastre. 

 cronica edi]iilor de r\zvan voncu

Ioan Lascu, Cazul
Sorescu a[a cum
a fost ,  Editura
TipoMoldova, Ia[i,
2017, 229 pag.
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În jurul unui sonet de Eminescu

` n efortul generos de a-l comenta pe Eminescu poem cu poem,
domnul Alex {tef\nescu a ajuns, conform revistei România
literar\, nr. 44/2018, la sonetul postum S\tul de lucru. Cunoscutul

critic elogiaz\, pe drept cuvînt, acest text care are multe calit\]i, cu excep]ia
originalit\]ii absolute. Ceea ce nu precizeaz\ domnul Alex {tef\nescu [i
poate prezenta interes pentru cititorul iubitor al lui Mihai Eminescu este
c\ S\tul de lucru e o traducere a destul de cunoscutului [i ades tradusului
în român\ Sonet XXVII de William Shakespeare. Mai precis e un sonet
geam\n celui al bardului englez. Aceast\ observa]ie s-a mai f\cut, de
c\tre diferi]i cercet\tori, în ultima vreme, dar textele nu au fost confruntate
în am\nuntele lor.

Prezint\ interes traducerea excelent\ [i destul de liber\ a lui Eminescu
[i faptul c\ e singurul sonet de Shakespeare tradus de poetul român. În rest
prelu\rile unor idei ale lui Shakespeare sînt numeroase, [i au îndrept\]it
destule eseuri pe aceast\ tem\, Citez în treac\t „rezolvarea” dilemei lui
Hamlet (III.1.) în cunoscuta strof\ a 15-a din Mortua est : A fi? Nebunie [i
trist\ [i goal\,/ (…)/ Decît un vis sarb\d, mai bine nimic.

De[i unii exege]i au avansat opinia c\ Eminescu [tia sau cel pu]in
putea citi în limba englez\, r\mîne o îndoial\ asupra acestei chestiuni.
Traducerea lui Eminescu se putea face foarte u[or prin german\, opera
complet\ a lui Shakespeare fiind tradus\ în aceast\ limb\ înc\ în ultimul
sfert al veacului al XVIII-lea [i intens reeditat\. 

Între model, Sonetul XXVII, [i S\tul de lucru sînt cîteva diferen]e
[i de prozodie [i de substan]\, dar al doilea este tot o medita]ie u[or glumea]\
pe tema trupului [i gîndului puse la încercare de persoana iubit\, la Eminescu
numit\ explicit „b\laia mea so]ie”. Modelul, Sonetul XXVII al lui Shakespeare,
nu precizeaz\ genul „adresantului”, dar e desigur „tîn\rul blond” al grupului
de început al Sonetelor. Alex {tef\nescu observ\ cu dreptate c\ „so]ie” nu
are în]elesul strict de „nevast\”, ci acela de înso]itor/ înso]itoare. 

La Eminescu, forma sonetului e cu dou\ catrene, dou\ ter]ine [i rim\
îmbr\]i[at\ la catrene. La Shakespeare g\sim modul cunoscut de dispunere
în 12+2 versuri, cu trei catrene cu rim\ încruci[at\ [i distih final.

Sonetul a fost tradus în român\ de Gh. Tomozei, Ion Frunzetti (foarte
fidel în acest sonet), de Petru Rezu[ [i, desigur, de Violeta Popa, autoarea
celei mai recente traduceri integrale a Sonetelor.

Opera lui Eminescu este bogat\ în surse [i influen]e. Descoperirea
[i men]ionarea acestora contribuie la concluzia c\ scrisul lui reprezint\ un
efort lucid de studiu, de organizare [i sintez\ al unei inteligen]e vii [i
nu un [ir aleator de explozii intermitente [i nemotivate. 

Redau în încheiere cele dou\ texte: Sonetul XXVII în traducerea
mea, ap\rut\ în William Shakespeare Sonete alese [i alte versuri, Ed.
Neuma 2017, [i poemul lui Eminescu.

William SShakespeare

Sonetul XXVII

În grab\, obosit m\-ndrept spre pat,
S\la[ de m\dulare ostenite,
Dar mintea la plimbare a plecat
Cît muncile din trup îmi sînt oprite.
{i gîndurile, de-unde-or fi, în stol,
Merg, pelerini st\ruitori, spre tine,
Îmi ]in deschise pleoapele în gol
De am, ca orbii, bezn\ pe retine.
Doar ochiul sufletului meu ive[te
Umbra ta, iar pe noaptea-ntunecoas\,
Bijuteria ei, ce str\luce[te,
Din rea o face blînd\ [i frumoas\.

A[a c\ ziua corp [i noaptea gînd
Ne fac s\ nu ne odihnim nicicînd.

Mihai EEminescu

S\tul de lucru

S\tul de lucru caut noaptea patul,
Dar al meu suflet un drume] se face
{i, pe cînd trupul doarme-ntins în pace,
Pe-a tale urme l-au împins p\catul.

E noapte neagr\-n ochii-mi, totul tace,
Dar mintea-mi vede genele holbate,
Ca [i un orb m\ simt în întuneric
{i totu[i înainte-mi zi se face.

E chipul t\u, lumin\ necrezut\
De frumuse]i, de tain\, cur\]ie,
Ce nop]ii reci lucire-i împrumut\.

Din cauza ta, b\laia mea so]ie,
Cît ziulica trupu-odihn\ n-are,
Iar noaptea sufletul în cale pleac\.

Horia Gârbea

p roza lui Varujan Vosganian e traversat\
de o lung\ discu]ie cu istoria, uneori ca
simpl\ reflexie a unui anume decor,

alteori ca glos\ etic\. Desigur, Cartea [oaptelor (2009)
era vârful acestui tip de proiec]ie narativ\: romanul
tragediei unui popor de-a lungul mai multor secole,
o tragedie care tr\gea dup\ sine, inevitabil, alte [i alte
drame colaterale. Ar urma (într-o ordine a invarian]ilor,
nu a cronologiei) Copiii r\zboiului (2016), roman al
devenirii unui personaj individual, exponent perfect
al timpurilor sale, la fel de ambiguu moral precum
epoca prin care a trecut România în toat\ ultima
jum\tate de secol XX. În sfâr[it, Jocul celor o sut\ de
frunze... (2013), volum cu 6 povestiri, l\sa mai jos garda
confrunt\rii cu istoria în favoarea unor teme existen]iale
perene, tratate cumva atemporal. Avem mai peste tot,
în proza lui Vosganian, o fraz\ înc\rcat\ poetic, o
dispozi]ie liric\ voit antiminimalist\, care expune

pe cât de „frumos”, pe-atât de melancolic destine frânte de r\zboaie [i
dictaturi (holocaustul armenesc, nebunia nazist\, teroarea comunist\,
supliciul exilului, nefericirile marginaliz\rii). E iner]ia probabil\ a poetului
de odinioar\, definitiv convertit la proz\.

Statuia comandorului (2018), volum cu 4 nuvele foarte diferite ca
peisaj [i tipologie, se-ntoarce la proza scurt\, de[i are din start un statut
straniu. Textele au fost scrise la sfâr[itul anilor 1980, în plin\ dictatur\
ceau[ist\, ca „literatur\ de sertar” (autorul însu[i o m\rturise[te), adic\
f\r\ [anse de a trece de cenzur\. Problematica volumului, e-adev\rat, nu
e una care s\ fi pl\cut regimului comunist, dimpotriv\. Sub auspiciile
securizante ale spa]iului privat, singurul în care mai puteai spune atunci
ce gândeai, autorul punea acut problema raporturilor dintre om [i o istorie
potrivnic\. Uitându-m\ la volumele pomenite mai sus, a[ zice c\ o face din
nou, dac\ n-ar fi retroactiv, c\ci problema se pune în termenii socio-politici
din momentul scrierii. Ceea ce e remarcabil la aceste texte „de sertar” despre
„rebelii f\r\ [ans\” (iar\[i, m\rturisirea e a autorului) e cuprinderea uman\.
Nuvelele deschid o foarte divers\ gam\ de situ\ri în istorie, toate oblice,
dramatice, exact a[a cum erau destinele tuturor în ultimii ani ai comunismului
autohton. Într-o clasificare pu]in [ablonard\, avem ]\rani, muncitori,
intelectuali [i arti[ti, împ\r]ind cu to]ii „binefacerile” unei lumi cenu[ii,
f\r\ orizont. În nuvela eponim\, un vânz\tor la un magazin de instala]ii
sanitare se împrietene[te cu un straniu colec]ionar de statui urbane, care
sfâr[e[te zdrobit nu de statuia misterioas\ a unui comandor, vagabondând
prin ora[, ci de cea a lui Stalin. În Cercul de aram\, muncitorii de la un
combinat siderurgic î[i descarc\ tensiunile într-un fel de fight-club improvizat
printre mun]ii de reziduuri metalurgice [i-[i pre]uiesc via]a promiscu\
prin împ\r]eala laptelui care trebuie s\-i protejeze de mediul toxic. În
Surâsul Jocondei (cea mai reu[it\ bucat\ a volumului) ]\ranii dintr-un
sat s\rac se lupt\ s\ treac\ peste iarn\ [i s\ evite cotele impuse de stat, care
le r\pesc mijloacele elementare de supravie]uire. În Cercurile lui Arhimede
avem un tân\r matematician ratat care-l caut\ pe Dumnezeu prin teoreme
încâlcite [i alunec\ pierdut printre prieteni, iubite [i lecturi. 

De[i cu o scenografie diferit\, nuvelele subîntind aceea[i atmosfer\
ap\s\toare, înec\cioas\, lipsit\ de speran]\ [i refuzat\ de metafizic\.
Oamenii se refugiaz\ în alcool, exerseaz\ sinuciderea, petrec dezabuzat,
fac dragoste spontan, au când accese violente, când melancolice, citesc
minciunile din ziare [i le colporteaz\, încearc\ [i cel mai adesea rateaz\
în toate cu voca]ie. Tabloul e peste tot derizoriu, organele politice [i poli]iene[ti
sunt omniprezente, la fel ca frica [i suspiciunea. Nu exist\ decât evad\ri la
limita moralit\]ii. „Disperarea asta”, spune un personaj, „e a[a, ca o ap\
care se tot adun\. Sim]i nevoia s\ faci ceva care s\ te elibereze, s\ te lini[teasc\.
Ceva... S\ omori, de pild\...”.

Specifice prin duritatea inciziei mai degrab\ unui timp al
libert\]ii de expresie decât unuia dominat de cenzur\, cele 4 nuvele se refer\
la o lume u[or inactual\, în concertul prozei minimaliste [i comportamentiste
de ultim\ or\. Fluxul narativ conserv\ [i el tinere]ea producerii. Avem
de-a face cu un realism vâscos old school, cu inser]ii parabolice pe alocuri
o]ioase [i trimiteri culturale care pot p\rea desuete. Dac\ azi un background
epic prea filozofic ]ine de paradigme estetice revolute, atunci deschiderile
de acest tip pot fi legate de momentul când au fost scrise prozele [i de decizia
autorului de a nu le schimba, în esen]\. Ele reflect\, deci, atât un timp al
scrierii, cât [i unul al subiectelor dizidente. Construite corect, f\r\
spectaculozit\]i gratuite, sunt de citit din ambele puncte de vedere. Ne
confrunt\m în ele cu lumea uitat\ a comandorului, o statuie care a disp\rut
pe nesim]ite de pe soclu.

 Adrian G. Romila

Varujan Vosganian,
Statuia coman-
dorului, Ed. Polirom,
Ia[i, 2018, 270 pag.

lumea uitat\ a comandorului
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n \scut sub o providen]\ sucit\,
a c\rei asprime i-a preschimbat
via]a într-un [ir de rupturi

drastice, Eginald Schlattner e un c\pos neconsolat.
C\po[enia i se trage din temperament, pe

cînd neconsolarea îi vine din ingratitudinea sor]ii.
Însu[i detaliul c\ apar]ine unei etnii al c\rei destin
biologic e pe cale s\ se încheie în Ardeal, [i asta
dup\ opt secole în cursul c\rora sa[ii au ridicat cele
mai frumoase ora[e pe care le are ast\zi România,
chiar [i acest detaliu spune mult despre cît\ molestare
a trebuit s\ îndure preotul evanghelic. Mai mult,
Schlattner e un solitar c\ruia biserica din Rothberg
(Ro[ia), un sat din apropierea Sibiului, îi serve[te
drept loc de oficiere a liturghiei în german\, o limb\
al c\rei sunet se stinge într-o a[ezare în care num\rul
sa[ilor nu mai dep\[e[te degetele unei mîini. 

Biserica în care Schlattner se înc\p\]îneaz\
s\-[i pun\ patrafirul a fost ridicat\ în 1225 de
coloni[tii catolici, fiind mai veche în atest\ri decît
Berlinul, care avea s\ fie pomenit în documente
ceva mai tîrziu, în 1236. Peste patru secole, odat\
cu Reforma lui Luther, biserica va trece la rit
protestant. Ast\zi, Schlattner nu mai are enoria[i,
nu mai are interpret la org\ [i nici cor de intonat
cîntece canonice. Doar turi[tii, atra[i de farmecul
bucolic al a[ez\rii, îi mai ]in de urît b\trînului, în
duminicile în care fo[netul copacilor nu e întrerupt
de nici un zgomot care s\ aminteasc\ de poluarea
uman\.

La situa]ia deprimant\ de azi
s-a ajuns în urma unui drum al isp\[irii
care a început dup\ al Doilea R\zboi
Mondial. În ianuarie 1945, ru[ii deporteaz\
80 000 de tineri germani spre a-i
folosi drept sclavi în bazinul carbonifer
din Donbas sau în p\durile din Siberia.
Dup\ abdicarea regelui Mihai, urmeaz\
al doilea val de represiune: nem]ilor li
se confisc\ averile [i sînt da]i afar\
din case. Iat\ cum arat\ istoria sa[ilor
dup\ 1944, v\zut\ cu ochii lor: „La 23
august, România a tr\dat Germania,
schimbînd fronturile [i aducînd în ]ar\
hoardele de ru[i. Apoi, românii ne-au
vîndut ru[ilor, în ianuarie 1945, la munc\
for]at\; au r\mas numai bunici [i nepo]i.
Iar în prim\vara aceea de groaz\, a[a-
numi]ii coloni[ti români [i ]igani ne-

au scos din casele noastre de la sate, ne-au furat
tot, dup\ ce comuni[tii ne-au luat p\mînturile.“
(p. 31). }i-ar trebui o mare obtuzitate s\ negi asemenea
adev\ruri.

Ar fi îns\ o eroare s\ vedem în Schlattner
un ins ranchiunos, aflat pe picior de vindica]ie
acerb\. Dimpotriv\, preotul are tact, blînde]e
confesiv\, dar mai ales are puterea de a se pune
în pielea altora, c\rora caut\ s\ le în]eleag\ punctul
de vedere, fie ei maghiari, români sau sa[i. Meritul
lui Radu Carp, interlocutorul lui Schlattner din
acest volum, este c\-l incit\ cu întreb\ri spinoase,
care îl silesc pe preot la m\rturisiri f\]i[e. Schlattner
e slobod la gur\, spune ce gînde[te, nu cunoa[te
trucuri de eschiv\ prudent\, dar pe deasupra nu
arat\ amor propriu, mil\ de sine sau autocomp\timire.
Î[i descrie via]a în am\nun]ime, f\r\ nici o inten]ie
de a-inetezi asperit\]ile incomode. Nu se cru]\ pe
sine, nu-[i menajeaz\ etnia, dar nici pe al]ii nu-i
iart\. Un c\pos c\ruia adev\rul pe care îl roste[te
nu-i aduce consolarea, pe care îns\ o g\se[te în
alinarea evanghelic\ a Paracletului.

r ezultatul e un volum de luciditate amar\:
asi[ti la o spovedanie în care un
cleric î[i descrie naufragiul biografic

în mijlocul unei etnii supuse unor represalii ce
au culminat cu p\r\sirea în mas\ a meleagurilor
natale. De exemplu, despre centenarul Unirii are

o p\rere „în chiasm\“, [tiind s\ pun\ în
balan]\ puncte de vedere ireconciliabile:
„Ceea ce în România va fi s\rb\torit drept
Marea Unire, printre unguri va fi receptat
ca o zi de doliu. De ce? Simplu: Ungaria a
pierdut, dup\ Primul R\zboi Mondial,
grosso modo, dou\ treimi din teritoriul
coroanei lui {tefan Cel Sfînt, de[i maghiarii
au luptat patru ani [i jum\tate. Pe cînd
Vechiul Regat aproape s-a triplat dup\ un
r\zboi activ de cîteva luni.“ (p. 32) 

Dac\ d\m firul înapoi, via]a lui
Schlattner e un [ir de înfrîngeri: n\scut la
Arad pe 13 septembrie 1933, î[i petrece
adolescen]a în F\g\ra[, unde începe s\
rup\ cîteva cuvinte în român\. Via]a în
plastronul ermetic al etniei s\se[ti îi confer\
o educa]ie aleas\, de al c\rei [taif î[i va
da seama mai tîrziu, cînd se va izbi de
barierele de limb\, confesiune [i moral\

ce separau etniile din Ardeal. Pîn\ la nou\ ani,
singura propozi]ie pe care o [tie în române[te este
„nu [tiu române[te“, [i abia la Liceul Radu Negru
din F\g\ra[ va prinde limba majoritarilor. Din
mozaicul etnic al regiunii se va alege cu înv\]area
maghiarei, pe care o auzise chiar la mama lui, o
s\soaic\ n\scut\ la Budapesta. Timpuria sc\ldare
în mai multe limbi, dar mai ales constatarea c\
etniile sunt separate de bariere cutumiare pe care
nici o coabitare nu le poate dep\[i i-a dat intui]ia
utopiei pe care se sprijin\ actuala emigrare în
Germania: „Încerc\rile Germaniei de a integra
milioane de str\ini în ale culturii [i limbii vor e[ua.
Grupuri paralele de via]\ exist\ pîn\ [i în
familie, unde fiecare copil st\ în camera lui, cu
laptopul personal, [i cu vai [i amar îi po]i aduna
împreun\ la cin\.“ (p. 81). Altfel spus, etan[eizarea
grupurilor de emigran]i nu doar c\ împiedic\
asimilarea lor (termenul e deja vetust, de o ipocrizie
prea flagrant\ pentru a-l mai folosi, c\ci nici
unul dintre emigran]i nu se las\ asimilat), dar chiar
[i integrarea, în]eleas\ drept o necesar\ inser]ie
în cîmpul social, este un biet eufemism menit a
ascunde gravitatea fenomenului. Schlattner e atent
la nuan]e spre a nu înc\lca tabuurile, dar subîn]elesul
cuvintelor sale e clar: o emigrare care nu e înso]it\
de integrare (sau asimilare) se nume[te colonizare.
Este exact ce se întîmpl\ azi în Germania.

s tuden]ia lui Schlattner nu se va încheia
cu vreo absolvire: va fi exmatriculat
de dou\ ori, o dat\ de la Teologie în

1952, din cauza purt\rii nedisciplinate, a doua oar\
de la Hidrologie, în 1957, drept pedeaps\ pentru
a fi de ras\ german\. Va fi arestat în numele unei
acuze fictive (omisiune de denun]) [i va fi închis
doi ani la Bra[ov, deten]ie în cursul c\reia va ap\rea
ca martor al acuz\rii în procesul intentat grupului
de scriitori sa[i (Hans Bergel, Wolf von Aichelburg,
Andreas Birkner, Georg Scherg, Harald Siegmund).

Dup\ eliberare va trece prin ordali]iul
muncilor de jos (muncitor zilier la F\g\ra[, maistru
constructor la Berzovia, [ef de lot la calea ferat\
Deva-Brad, desenator copist la Uzina din Avrig,
apoi maistru-[ef), pentru ca în 1969, dîndu-i-se voie
s\ termine Facultatea de Hidrologie, s\ se angajeze
pe postul de inginer. So]ia, o s\soaic\ din p\tura
înalt\ a comunit\]ii din Sibiu, îl va urma cu devo]iune
în peregrin\rile proletare, din c\s\toria lor
ie[ind o fat\, Sabine Maya. Culmea e c\ tocmai
cînd via]a lui Schlattner p\rea s\ intre pe un f\ga[
lin (dup\ schimbarea a [ase locuri de munc\ mizere),
tocmai cînd se a[ezaser\ în Avrig în casa str\mo[ilor,
tocmai atunci (în 1973) în Schlattner izbucne[te
morbul cre[tin. În carte, morbului Schlattner îi
spune „fulger\toarea chemare a lui Dumnezeu“,
cutremurare subit\ pe care, dac\ e[ti ateu, o nume[ti
scrînteal\ întru Domnul, iar dac\ e[ti credincios,
o iei drept o binecuvîntat\ revela]ie. Sminteal\ sau
descoperire a voca]iei, cert este c\, la vîrsta de 40
de ani, Schlattner î[i arunc\ diploma de inginer,
renun]\ la salariul de 4000 de lei [i pleac\
student la Sibiu, cu o burs\ de 400 de lei. Dup\
absolvirea Teologiei în 1978, hirotonirea îl va aduce
preot de mir la Ro[ia, dar asta pîn\ în 1990, cînd se
va pomeni f\r\ ob[te, din cauza plec\rii sa[ilor
în Germania. Dezorientat, cu impresia stînjenitoare
c\ a fost l\sat de c\ru]\, lui Schlattner providen]a
îi va ar\ta o alt\ cale: va deveni preot de penitenciar,
îngrijindu-se de echilibrul sufletesc al de]inu]ilor
de etnie german\ din închisorile române. Cum
poten]ialul infrac]ional al nem]ilor e infim fa]\ de
cel al altor na]ionalit\]i conlocuitoare, Schlattner,
lipsit de obiectul muncii, va intra în pielea unui
pop\ cu virtu]i ecumenice, spovedind de]inu]i
de toat\ mîna. Mai mult, cum în casele sa[ilor
din Rothberg se aciuaser\ ]iganii, Schlattner va
tr\i cot la cot cu ei pîn\ în ziua de azi.

Cele trei romane autobiografice – Coco[ul
decapitat, M\nu[ile ro[ii [i Clavir în cea]\ –, pe
care le-a scris în german\, le-a resim]it ca pe o
terapie sufleteasc\ într-un moment de r\scruce,
cînd s-a trezit f\r\ ob[te confesional\ în Rothberg.
Cum nu a sperat la un ecou literar, a fost uimit
de succesul lor în Germania, succes pe care Schlattner
îl descrie cu lux de am\nunte, c\zînd în p\catul
trufiei scriitorice[ti. E singurul loc din carte unde,
pierzînd frîiele tactului duhovnicesc, preotul î[i
laud\ c\r]ile cu aplomb dr\cesc, precum un veleitar
laic ahtiat de glorii lume[ti. În rest, Schlattner e
smerit, direct, concis [i neiert\tor de sincer. 

Un volum remarcabil, venit din partea unui
cleric cu întreit\ înzestrare: u[urin]a de a spune
adev\rul, asumarea misiunii cre[tine [i înr\d\cinarea
în etosul sa[ilor din Ardeal. 
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 cronica ideilor de sorin lavric

dînd timpul înapoi

„Dumnezeu m\
vrea aici“. Radu
Carp în dialog cu
Eginald Schlattner,
Editura Lumea Cre-
din]ei, Bucure[ti,
2018, 158 pag.
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teoretic ce deschidea, în
prima edi]ie, întâiul volum
al sintezei critice ([i care
acum „ini]ializeaz\” întreaga
carte), intitulat chiar Doricul,
ionicul [i corinticul, al doilea
capitol din Arca lui Noe,
Arta de a începe romanul
românesc, se încheie cu o
analiz\ a prozei lui Duiliu
Zamfirescu, sub titlul –
intertextual – În absen]a
st\pânilor. „S\ arunc\m
o privire asupra lumii
romanelor [i a nuvelelor”,
ne îndeamn\ criticul. „Ea
se compune din tineri, din
femei [i din b\trâni: o lume

în absen]a st\pânilor. Lipsesc personajele cele mai
obi[nuite ale prozei noastre de ieri [i de azi, lupt\torii,
arivi[tii, parveni]ii, brutele. Tipologia romanului
românesc e în general aceea a b\rba]ilor la maturitate
ori a femeilor energice.” (p. 98). Referin]a la romanul
lui Nicolae Breban este a[adar mai mult decât o
trouvaille expresiv\. F\r\ a intra deocamdat\ în
detalierea tipului de roman pe care îl scrie Breban,
criticul înscrie operele de proz\ semnificative în
serii, acestea fiind deopotriv\ tematice [i problematice,
genetice [i tipologice. {i, nu în ultimul rând, istorice,
fiindc\ în acest capitol începuturile prozei autohtone
sunt v\zute [i din perspectiva a ceea ce va urma,
considerate din unghiul fiec\rei vârste a romanului
românesc. 

Trebuie insistat pe acest lucru, fiindc\
este important. „Doricul”, „ionicul” [i „corinticul”
sunt, în modul în care le define[te [i le aplic\ Nicolae
Manolescu, nu numai modele [i clase prozastice
conceptualizate cu instrumentar naratologic, cu
sugestii din formali[tii ru[i ([i nu din Thibaudet,
cum au afirmat destui comentatori neaten]i); ele
sunt totodat\ vârste diferite ale romanului românesc,
reg\site îns\ ca atare nu prin „ocuparea” [i caracterizarea
câte unei epoci literare. În literatura român\, nu
avem un „doric” antebelic, un „ionic” interbelic [i
un „corintic” postbelic, mai întâi fiindc\ structura
romanului nu se modific\ niciodat\ complet de
la o epoc\ la alta, iar apoi pentru c\, la noi, decalajul
fa]\ de literatura francez\ a fost recuperat prin-
tr-o sincronizare rapid\ cu toate vârstele roma-
nului occidental: [i cu balzacianismul „doricului”,
[i cu proustianismul „ionicului”, [i cu gidianismul
„corinticului”. Or, pe m\sur\ ce distinge teoretic
între cele trei clase, criticul e obligat s\ constate
cum coexist\ ele practic într-o aceea[i epoc\ din
istoria romanului românesc. Chiar „doricul”,
extraordinar ilustrat în interbelicul românesc de
Rebreanu [i Sadoveanu, va fi ilustrat de ace[tia
în moduri atât de diferite, încât la originalitatea
autorilor se adaug\, ca explica]ie, elasticitatea
respectivei structuri romane[ti. Ion [i Baltagul,
ambele romane „dorice”, vor însemna acredit\ri
literare aproape opuse între ele ale uneia [i aceleia[i
clase: ceea ce dovede[te complexitatea formulei
[i necesitatea unei analize critice care s\ o eviden]ieze.
Nu mai pu]in, este important\ perspectiva istoric\:
fiindc\ analistul nu are în fa]\ un material literar
pre-organizat în clase [i pre-determinat de apartenen]a
la epocile culturale, ci, dimpotriv\, unul în care
exist\ mai multe fire de succesiune [i linii de
mo[tenire. 

Un complicat tablou genealogic, cu mezalian]e
[i mariaje din pasiune, cu rude îndep\rtate din
familii apusene [i fra]i vitregi reg\si]i pe un acela[i
palier: iat\ o posibil\ analogie edificând asupra
complexit\]ii [i dificult\]ii sintezei din Arca lui
Noe. Slavici [i Urmuz, Rebreanu [i Blecher, C\linescu
[i Eliade par ([i sunt) vecin\t\]i imposibile într-o
istorie cronologic\, tradi]ional\, a romanului
autohton. Prozele lor sunt atât de diferite, încât
criticul îi va oferi istoricului literar explica]ia
am\nun]it\ a acestei diferen]e structurale. {i cu
aceasta, cercul se închide: Manolescu nu face în
Arca lui Noeo istorie a romanului nostru, ci urm\re[te
firele istorice pe care cele trei structuri romane[ti
(„doricul”, „ionicul” [i „corinticul”) se înscriu, într-
o evolu]ie intern\, aparte de cea a genului [i a
literaturii române în ansamblu. Cu mintea lui
sclipitoare, C\linescu sesizase problema înc\ din
interbelic: noi nu putem face roman proustian,
argumenta el, înainte de a ne da romanul balzacian.
{i totu[i, literatura român\ nu a parcurs vârstele
romanului în chip organic, prin succesiune logic\,
prin modernizarea unei structuri anterioare,
resim]it\ la un moment dat ca tradi]ional\; ci le-
a parcurs deodat\, în simultaneitate, spulberând
criteriul cronologic, f\când proustianism laolalt\

cu balzacianism [i oferind proza lui Urmuz la doi
ani de la apari]ia lui Ion de Rebreanu (romanul
considerat, unanim, cel dintâi roman românesc în
adev\ratul în]eles al termenului). Al doilea capitol,
cel „istoric”, din Arca lui Noe fixeaz\ începuturile
genului în literatura român\ [i construie[te deja
modelul explicativ pentru deconcertantele evolu]ii
[i simultaneit\]i care se vor manifesta. În locul unei
linii de evolu]ie general\, pe ale c\rei segmente
s\ se grupeze romanele câte unei epoci literare,
Manolescu urm\re[te linii diferite de evolu]ie, în
care „doricul”, „ionicul” [i „corinticul” î[i ob]in
rela]ia de succesiune logic\, cea vizat\ de C\linescu,

f\r\ corespondent în istoria pe epoci a literaturii
române. Felul în care grupeaz\ elementele literare
criticul „[aizecist”, la finalul subcapitolului despre
Bolintineanu din Arta de a începe romanul românesc,
este elocvent: „Pentru întâia oar\ apar penumbra
sentimentului, nuan]a care mai mult sugereaz\,
nesiguran]a [i vagul. Sentimentul fiind în romantism
elocvent [i ostentativ, aici, din contra, expresivitatea
e uneori extras\ din rezerv\ [i ambiguitate. E meritul
lui Bolintineanu de a inaugura în Elena o linie a
romanului nostru care va duce, ocolind, la Anna,
la Adela, la Ioana, romane care poart\, nu întâmpl\tor,
ca titlu, nume de femei: c\ci, dup\ arivist, femeia
este al doilea personaj constituit [i specific în
romanul nostru; iar a doua tem\, dup\ aceea a
parvenirii, o reprezint\ jocurile dragostei [i ale
întâmpl\rii.” (p. 73).

d in al treilea capitol al c\r]ii, consacrat
„doricului”, e obligatoriu s\ m\ refer
la Drumul [i spânzur\toarea, excep]io-

nal\ analiz\ a romanelor lui Rebreanu, atât de
comentate, interpretate [i reinterpretate, încât
originalitatea unui punct de vedere critic pare a se
mai manifesta, azi, doar prin recurs la paradox.
Subcapitolul lui Manolescu e o mic\ masterpiece,
printr-o lectur\ minu]ioas\ [i înnoitoare, în urma
c\reia unele dintre certitudinile critice acumulate
se clatin\, iar realismul, balzacianismul [i obiectivitatea
despre care s-a tot vorbit sunt amendate ori
reformulate. Criticul valorizeaz\, în primul rând,
Ion [i P\durea spânzura]ilor, mai pu]in R\scoala;
expune strategiile [i tehnicile de ob]inere a
iluziei realiste, vorbind totodat\ de o „tiranie” a
semnificativului [i un „co[mar” al cauzalit\]ii.
Capodoperele lui Rebreanu, în pofida impersonalit\]ii
(iluziei de impersonalitate?) ob]inute prin „neamestecul
naratorului” în faptele narate, anticipeaz\ e[ecul
protagonistului, pe care îl expun obiectiv, dar în
fond îl înscriu în intrig\ [i-l urm\resc. Astfel c\
analistul îl scoate pe prozator din sfera realismului
balzacian, apropiindu-l în schimb de naturalism.
„Suflul tragic al naturalismului” împinge o epopee
]\r\neasc\ spre un final dictat de o necesitate
constrâng\toare. Analizând pe textul din R\scoala
fragmente în care simbolismul latent al romanului
se actualizeaz\ într-un chip prea evident (ca
[i cum nimic din ce se întâmpl\ [i ce se descrie
într-un amplu roman „doric” nu poate fi deta[at
de o semnifica]ie atribuit\ de romancierul
„obiectiv”), Manolescu va reg\si în P\durea
spânzura]ilor un Rebreanu la care „doricul” se
„complic\”, nefiind îns\ - înc\ - „ionic”. Fragmentul
cu care închei acest penultim episod de cronic\
literar\ e unul de mare subtilitate critic\, dar o
subtilitate care nu duce spre sfidarea eviden]elor
literare, ci tocmai spre limpezirea structurii romane[ti
pe care ele apar: „E un alt tip de obiectivitate, ob]inut
nu prin hipertrofia perspectivei auctoriale, capabil\
a se face insesizabil\ prin maxim\ extindere, ca în
Ion, ci, dimpotriv\, prin reducerea ei pân\ aproape
de zero [i înlocuirea cu ceea ce personajele înse[i
pot vedea [i în]elege în limitele câmpului lor de
observa]ie. Aceast\ efasare a povestitorului permite
uneori s\ existe, despre aceea[i realitate, mai
multe puncte de vedere.” (p. 141). Diferen]a dintre
P\durea spânzura]ilor [i Ion : „În Ion orizontul
auctorial era nedecompozabil. Aici el se las\
desf\cut în p\r]i, dar continu\ a func]iona ca
un factor de coeren]\”. {i diferen]a, acum, nu
între romanele aceluia[i autor [i ale aceleia[i clase
(„doricul”), ci între „doricul” rebrenian [i „ionicul”
ce va fi ilustrat la noi în anii 1930: „Abia în romanele
psihologice din deceniul urm\tor, când va triumfa
viziunea ionic\, multiplicitatea subiectiv\ va
deveni refractar\ oric\rei totaliz\ri”. În fine, iat\
revenirea la viziunea supraindividual\ ce d\ suflul
tragic al operelor lui Rebreanu [i care – sub raport
naratologic – limiteaz\ posibilitatea unui personaj
(fie el [i protagonistul) de a schimba centrul de
greutate din roman. Arta lui Rebreanu, despre
care s-a spus c\ e incolor\ [i inexpresiv\, nu
las\ personajele s\-[i schimbe traiectoriile înscrise
în destinul individual. Cu psihologia lor [i
psihologismul lui, romanul r\mâne „doric”:
„Deocamdat\, liberalismul autorului nu merge
dincolo de afirmarea unor viziuni psihologic-
diferen]iale asupra evenimentelor, ce sunt îns\
mereu controlate [i integrate unei viziuni
supraindividuale.” (p. 142).

Dincolo de clasificarea teoretic\, tripartit\,
a romanului românesc [i european [i de istoria
f\cut\ genului, la noi, Arca lui Noe se recite[te cu
maxim interes [i pentru analizele criticului pe
text: pline de sugestii [i ducând nu c\tre judecata
de valoare (ca în cronica literar\), ci c\tre relectura
operelor importante din proza autohton\. 

Nicolae Manolescu,
Arca lui Noe. Studiu
despre romanul
românesc, edi]ie
definitiv\, Editura
Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 2018, 680
pag.

 cronica literar\ de
daniel cristea-enache

doric, ionic
[i corintic (II)

comentarii critice
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Nicolae PRELIPCEANU

Palimpsestele de piatr\

e xist\ o zon\ în jurul Mediteranei,
unde trecutul [i-a l\sat urmele în
piatr\ straturi-straturi. Acolo geologia

se confund\ cu istoria. Alexandru cel Mare, în
drumul s\u spre Est, a vizitat cu evlavie cetatea
Ilion, mai precis ruinele acesteia, amintindu-[i,
probabil, povestea scris\ de orbul cel genial.
Lucrurile trebuie s\ se fi petrecut prin anul 320
[i ceva, pentru c\ în anul 323, Alexandru, ajuns
departe, [i-a dat duhul. Troia pe care a v\zut-o
el nu era, îns\, aceea pe care o v\d ast\zi
turi[tii ajun[i acolo. Dar erau deja câteva troie
(\sta o fi pluralul?) dedesubtul p\mântului, ca
un fel de suflete ascunse ale celei de deasupra. 

La Filippi, acolo unde, pentru noi, se
men]ioneaz\ o celebr\ b\t\lie din anul 42 î.
Hr., mai sunt, jos, în afund, multe alte a[ez\ri,
devenite secrete prin simpla voie a p\mântului,
care se înal]\. Pentru c\, vede]i, nu [tiu dac\ din
cauza vreunei înc\lziri globale înc\ necunoscute,

p\mântul se ridic\ [i el, înc\ dinainte de
amenin]area m\rilor lumii în ascensiune. Iar

peste cet\]ile dinainte, peste Crenides-ul
thasienilor, care a încetat s\ existe ca atare
în anul na[terii lui Alexandru, cel care s-a
închinat Troiei vreo treizeci de ani mai
târziu, au fost ridicate alte a[ez\ri, a[a cum

[i atâtea temple antice au dedesubtul lor altele,
[i mai antice.

În amfiteatrul de la Filippi, dac\ reci]i,
te aud perfect [i cei doi îndr\gosti]i a[eza]i undeva,
sus de tot, pe una dintre ultimele trepte-gradene.
Acolo a[ fi vrut s\-i aud pe colegii mei, poe]ii care
s-au produs într-o sal\ de conferin]e dintr-un
ora[ învecinat, Alexandroupolis, acolo, poate,
[i lecturile ar fi fost mai r\sun\toare, nu doar
prin ceea ce spuneau, ci [i prin cum se rosteau.
Dar asta nu e o noutate, anticii, poate [i c\ mai
anticii, erau me[teri în a construi teatre, de altfel
în aer liber, cu o acustic\ pe care ar trebui s\ o
invidieze to]i aceia care se tot c\znesc s\ fac\
Sala Palatului compatibil\ cu marile orchestre
[i marii arti[ti care o viziteaz\ o dat\ la doi ani.
Amfiteatrele astea antice, precum cel din preajma
M\rii Egee, [i ea un m\dular al Mediteranei, de[i
dezgropate din p\mântul care va fi crescut peste
ele, continu\ s\ aib\ aceea[i acustic\ perfect\.
Cum dracu’? te-ai întreba, dac\ n-ai [ti c\ aici, la
Filippi, a fost f\cut [i primul pas european al
cre[tinismului [i nu te-ai teme; aici a botezat
Apostolul Pavel o vânz\toare de purpur\, aceasta
fiind prima european\ cre[tin\. Istoria nu ne
spune ce s-a mai întâmplat cu ea, dac\ a devenit
martir\ ori [i-a continuat via]a în post [i rug\ciune,
netulburat\, dar prezen]a Apostolului [i a ei, în
amintirea c\reia exist\ acolo, peste ruinele ora[elor
antice [i o biseric\, face [i ea parte din palimpsistica
(vai, ce barbarism!) acestei lumi. 

La Roma, nu mai trebuie s\ o spun, pietrele
a[ez\rii antice convie]uiesc armonios cu cele ale
epocilor mai dinspre noi [i nimic nu m\ poate
împiedica s\ cred c\ [i acestea vor fi privite ca
antice de cine [tie ce genera]ii viitoare. Nimic?
Cred c\ am gre[it. Cred c\ am gre[it, dac\ m\
gândesc la modul în care este tratat\ memoria
ast\zi, de c\tre oamenii noi, care nu sunt prezen]i
numai în fostul lag\r rusesc. Dac\ m\ gândesc
la talibanii care au distrus imensul Buda asiatic,
vestigiu al unor epoci legendare, dac\ m\ gândesc
chiar la dragii no[tri înainta[i cre[tini care ar

fi dat, ei, foc Bibliotecii din Alexandria, ca s\ fac\
loc noilor c\r]i sfinte, atunci palimpsistica
vremurilor noi îmi apare într-o alt\ lumin\. C\ci
dac\ urma[ii tracilor [i-au construit ora[ul peste
vechea a[ezare, dac\ alte popoare, sau acela[i,
[i-au construit Troia lor peste ruinele celei dintâi
(dac\ îmi aduc bine aminte, se spune c\ ar fi vreo
12 troie acolo, dedesubt), asta o f\ceau oamenii
barbari din punctul nostru, cultural, de vedere,
pentru care vestigiile nu erau nimic sau doar
material de construc]ie. A[a cum am v\zut cândva,
într-un sat de pe lâng\ Sarmizegetusa roman\,
unde gardurile erau dintr-o piatr\ reg\sibil\
[i-n ce mai r\m\sese din vechea cetate, a[ezat\,
acum, adic\ atunci, lâng\ drumul mare. A[a cum

se spune c\-[i construiau [i atenienii ulteriori
perioadei de glorie a ora[ului casele cu pietre de
pe Acropole, unde acestea erau din bel[ug. 

Da, trecutul este un material de construc]ie,
dar nu a[a cum credeau s\tenii de pe lâng\
Sarmizegetusa roman\ ori atenienii secolelor
de dup\ Hristos, el este materialul de construc]ie
– [tiu c\ sun\ cam pompos – al min]ii [i sufletului
celor care urmeaz\. g recia de nord, acolo, de-a lungul

M\rii Egee, vreau s\ spun Macedonia
lui Filip al II-lea [i a lui Alexandru,

este plin\ de asemenea urme ale trecutului, în
general uitat, dar al\turi de pietrele antice cresc
[i nesfâr[ite livezi de m\slini, ca ni[te r\spunsuri
ale naturii la perenitatea, iluzorie totu[i, a
celor construite de om. Un fabricant de ulei de
m\sline [i derivate, proprietarul unei întreprinderi
de familie, pe care îl întreb ce vârst\ s\ aib\ un
m\slin, evident b\trâior, din fa]a casei, îmi
r\spunde cu un aer firesc: 1700 de ani [i continu\,
pe unde a]i venit era unul de 2700 de ani [i mai
încolo un altul de  3200 de ani, amândoi afla]i în
livada imens\ care înconjoar\ locul unde ne aflam.
La Nisa, sus, într-un parc natural, tr\ie[te [i
azi un m\slin care ar avea 1500 de ani, în fa]a
c\ruia am stat (dar n-am plâns, c\ nu curgea pe-
acolo nici o ap\) [i m-am gândit cu ce fapte [i
cu ce oameni a fost el contemporan. Acum, dup\
ce am aflat c\, f\r\ s\ [tiu, am trecut pe lâng\
b\trânei de 2700 [i 3200 de ani, cel din parcul
Estienne d’Orves mi se pare un june copil. Cei
doi erau b\trâni [i pe vremea lui Filip al II-lea,
dac\ au într-adev\r vârstele pe care mi le
spune acest grec. {i de ce s\ nu-l cred, doar nu-
mi face daruri, ci pl\tesc pentru tot ce cump\r.
Dar, am continuat eu cu întreb\rile, cum
pute]i stabili vârsta lor? Mi s-a explicat ceea ce
[tiam de prin clasele mici, c\ în fiecare an un
arbore cre[te cu un cerc. Bun [i cum îl vede]i f\r\
s\-l t\ia]i? C\ doar nu-l t\ia]i ca s\-i afla]i num\rul
de cercuri… M-au privit cu îng\duin]\, aici i s-
a al\turat [i so]ia sa, [i mi-au explicat c\ acel cerc
anual are – nu sunt sigur c\ am re]inut cifra –

0,0004 m, iar ei m\soar\ diametrul [i afl\
dimensiunea, deci vârsta. Pe cel de 3200 de
ani, îmi explic\ gazda noastr\, îl pot înconjura
cu bra]ele 12 oameni. {i a[a mai departe… Sigur,
nu putem afla chiar atât de simplu vârsta pietrelor
de la Roma sau de la Atena [i nici a celor de la
Filippi, dar prin metodele complicate au reu[it
cei de azi s\ afle [i asta, cu anume aproxima]ie.
{i, oricum, construc]iile omului rezist\ mult mai
pu]in decât cele ale naturii, iar iluzia rezisten]ei
lor e dat\ tocmai de palimpsistica, poate chiar
de aceea inventat\. 

În magazinul sau sala unde sunt expuse
produsele, altfel de vânzare,  sunt [i obiecte
din lemn de m\slin. Patronul [i capul familiei

îmi m\rturise[te c\ el n-a t\iat niciodat\ un
m\slin. M\ uit spre obiectele de lemn de
m\slin [i se gr\be[te s\ precizeze c\ pe alea nu
le fac ei, ci le aduc din alt\ parte. Într-un fel e
uman: nu cred c\ ar fi mul]i or\[eni care s\ fie
în stare s\ înjunghie un porc, s\ taie o g\in\
sau un miel, dar le m\nânc\ acestora carnea,
odat\ animalul ucis de mâna altora…

Pe vremea când oamenii nu-[i puneau
problema p\str\rii vestigiilor trecutului, lucrurile
erau mai simple, dar, vai, memoria nu ap\ruse
înc\. Ast\zi vedem nu o dat\ mentalitatea aceea
ren\scând ba ici, ba acolo, semn c\ memoria se
preg\te[te s\ dispar\. Nu demult, cineva  spunea
c\ un cet\]ean dintr-o ]ar\ în mare concuren]\
cu Statele Unite ale Americii i-a declarat c\ trebuie
d\râmate cl\dirile vechi pentru a face loc celor
noi. {i: ce rost ar avea s\ le p\strezi? Sunt convins
c\ mul]i dezvoltatori gândesc la fel [i pe-aici,
pe la noi, ba chiar [i-n ]\ri europene cu adev\rat.
C\ efectul acestui desfrâu al progresului nu-i mai
intereseaz\ pe mul]i oameni e limpede. C\ oamenii-
c\r]i din povestea lui Ray Bradbury nu ar fi pentru
ace[tia, dac\ ar citi, decât ni[te curiozit\]i iar e
limpede. C\ pe ruinele unor a[ez\ri str\vechi
s-au în\l]at unele mai noi se vede cu ochiul liber,
iar fenomenul poate fi numit al palimpsestelor
de piatr\. 

s e spunea când, prin 1993, armata
iugoslav\ îi bombarda pe croa]ii
secesioni[ti, câteva salve nimerind

[i fabulosul ora[ Dubrovnik, c\ un ziarist str\in,
pentru c\ unul autohton n-ar fi avut curajul, i-
ar fi  repro[at lui Milo[evici c\ las\ s\ fie
distrus (din fericire nu s-a întâmplat a[a) un
asemenea ora[, atât de frumos [i atât de vechi,
iar acesta ar fi replicat, cinic: vom construi
altul [i mai vechi [i mai frumos… Chiar dac\
nu e adev\rat\, vorba asta exprim\ o mentalitate
de care ne ciocnim deseori, în zilele noastre. S\
fie o întoarcere la barbarie? S\ fie doar o expresie
a l\comiei? S\ fie una a indiferen]ei fa]\ de
memorie? M\ tem c\ e din toate câte ceva, destul
de mult ca s\ fac\ ravagii.
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Precizarea juriului

Dup\ ccum aam aanun]at, eedi]ia ddin
acest aan aa TTurnirului dde PPoezie ((Alexandroupolis,
5-99 sseptembrie) aa ccuprins uun cconcurs dde
texte lliterare ddedicate sspa]iului ccultural îîn ccare
s-aa ddesf\[urat TTurnirul: NNordul GGreciei ––
provinciile TTracia [[i MMacedonia.

Luând îîn cconsiderare ttextele ttrimise,
juriul aa ddecis ss\ nnu aaleag\ uun ccâ[tig\tor, cci ss\
re]in\ sspre ppublicare ttoate ttextele ppropuse.

Marele ccâ[tig aal aacestui cconcurs eeste
c\ iimportan]i sscriitori rromâni aau aajuns îîn sspa]ii
culturale dde ttradi]ie, ll\sând rrânduri iinspirate
de aacestea.
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Liviu Ioan STOICIU
Nu-[i poate st\pâni cutremurul

Nu-[i poate st\pâni cutremurul, vine din anii 50 
dup\ 

Hristos, când Lidia, vânz\toare de purpur\, 
sora lui, a fost botezat\ aici. Cât 
vezi cu ochii, numai ruine. În anul 619, ora[ul-

cetate Filippi 
a fost complet distrus de cutremur. Acesta
nu are nimic de a face cu adaptarea lui la normal, 

azi.
Degeaba avea un talent înn\scut de a merge 

la 
sursa lucrurilor. Î[i mi[ca neîncetat 
capul, mul]umind instinctiv unui public ap\rut 

din senin, 
care aplauda, îi striga: Eu sunt! Eu sunt! E 
o dovad\ de glorie c\ între timp a sc\pat de 

lan]uri, c\
nu-[i mai e propriul prizonier. Chiar dac\
îi plutesc în dev\lm\[ie gândurile [i-l ]in în 

loc. Fir-ar 
s\ fie, ofteaz\: nu-[i poate st\pâni 
cutremurul, judecata are loc în aer liber, face 

parte din
istoria bolii lui! Ideea de nostalgie e tradus\ 
printr-o inim\ [i o u[\… U[\, u[\, povestea unei 

iubiri,
u[\, u[\, o caut\ printre ruine, inventând ba
ici, ba colo, dac\ i-ar p\[i pragul, uite, acolo! 

Acolo unde
nu exist\ fericire… De ce nu-[i deschide 
inima? Sunt lucruri demult trecute, are „amintiri 
lipsite de sânge”, cu contururi minunate, se vede 

alergând
descul] pe coasta muntelui, blestem\ [i love[te
cu un ciomag în pietre [i copaci, fug\re[te vitele 

[i oamenii
întâlni]i, aude: Prinde]i-l, ca s\ nu-[i piard\ [i 
via]a, pe lâng\ minte… Vrea s\ râd\ singur de 

el? Bine, mai
st\m noi de vorb\… Nu-[i

poate st\pâni cutremurul dinl\untru, înnebunitor, 
cu tot

alaiul de umilin]e [i ru[ini. Prive[te 
în sus, de ce nu tr\ie[te el în puterea [i blânde]ea 

luminii
[i a bucuriei cere[ti? „M\

mai iube[ti?” Î[i restrânge marginile t\ioase, vine 
din epoca

întunecat\ a Greciei — un glob de lumin\, 
coborând

spre vale, spre Marea Egee. Din care cad 
un fel de petale albe. Un s\rut, o mân\ ocrotitoare. 

{i o
enigmatic\ mireasm\ suav\: la 
Alexandroupolis, care a umplut atmosfera… 

În[el\ciune. 
B\trâne]e. Vraj\. Afla]i împreun\ la bunul 
plac al fluxurilor puternice de aici, incalculabile 

în timp.
{i peste toate, conflictul dinl\untru [i acea 
alienare rev\rsat\ dinspre sediile zeilor. Crede 

c\-i ajunge 
cât a c\l\torit: unde se tot duc toate? Ce a mai 
r\mas de ascuns? E purtat încoace [i încolo 

de orice vânt 
al înv\]\turii. Cum s\ scape de atrac]ia terestr\?

Septembrie 2018



Mircea BÂRSIL|

Alexandroupolis: 
file de jurnal

` n anul acesta, Turnirul dde PPoezie
organizat de Uniunea Scriitorilor din
România s-a desf\[urat în Grecia, la

Hotelul „Astir/Egnatia” din Alexandroupolis,
port [i ora[ turistic întemeiat în anul 1850.
Într-o parte a ora[ului, întinderea limpede a
M\rii Egee, iar în cealalt\, culmile stâncoase ale
mun]ilor asem\n\tori unor dealuri mai înalte
din Ardeal. Privesc aceste culmi, în fiecare
diminea]\, de pe terasa apartamentului în care
am fost cazat, l\sându-mi gândurile s\ zboare

înapoi spre marea vechime când vor fi fost
însufle]ite de dansurile rituale cu dat\ fix\ [i
de imnurile închinate zeilor în acompaniamentul
flautelor [i ale altor instrumente muzicale din
care se în\l]au sunete cathartice, [i a[teptând,
în acela[i timp, cu imagina]ia înfl\c\rat\ de
lecturile despre spiritualitatea greac\ (Grecii [i
ira]ionalul, Spiritualitatea greac\, Mit [i
religie în Grecia Antic\, Zeii Greciei, Psyche…..)
[i cele din beletristica inegalabil\ a autorilor greci
cu statutul de „întemeietori” în domeniu, s\ aud
cum stâncile încep din nou s\ glumeasc\ între
ele [i s\ râd\ în hohote.

Hoin\resc zilnic pân\ la Farul atât de
necesar marinarilor  (de pe imensele vapoare)  [i
care nu mai cred de mult timp în stele, pe str\zile
înguste ale acestui ora[ cu vreo cincizeci de
mii de locuitori [i cl\diri de o bogat\ varietate
de stiluri, unele  noi, de o cuceritoare simplitate
arhitectonic\, altele , împodobite cu linii, cercuri
[i felurite stiliz\ri florale, încercând s\ „compun”
înf\]i[area Penelopei din tr\s\turile  – cele
convenabile – ale femeilor întâlnite în superficialul
meu pelerinaj, prin magazine, pr\v\lii  [i taverne
unde se m\nânc\  fructe de mare, verde]uri,
cartofi pr\ji]i în ulei de m\sline sau pe[ti „f\cu]i”
pe gr\tar… 

Îmi este imposibil s\ m\ ab]in, ori de câte
ori „rela]ionez” cu cineva din partea locului,
inclusiv cu fetele de la recep]ia hotelului, s\ nu
încerc a surprinde în privirile lor o adiere atavic\
dinspre  uitatele Misterii, dinspre cânt\rile lui
Orfeu, dinspre triste]ile Electrei lui Sofocle,
dinspre l\ca[urile de alt\dat\ ,,cu u[ile de aur
ferecat”, dinspre zborul s\ge]ilor justi]iare ale
zei]ei Artemis sau dinspre r\spunsurile mitologice
la felurite întreb\ri capitale: de la cele referitoare
la dualitatea firii umane (divin\ [i titanic\) la
soarta postsepulcral\ a sufletelor.

În luminoasele ceasuri ale dup\-amiezelor,
întins pe nisip la marginea m\rii, m\ str\duiesc
s\-mi aduc aminte câte ceva din cuget\rile
presocraticilor [i ale marilor gânditori clasici
ai Greciei, ]ara a c\rei spiritualitate a devenit
matca întregii spiritualit\]i europene, sau s\-l
z\resc, sub semnul reveriei, pe Ulise r\t\cind –
f\r\ pa[aport !– într-o corabie, pe vremea când
m\rile erau p\scute de cor\bii.

Visam,a[adar, întins pe nisip [i sim]ind
cum razele soarelui îmi p\trundeau „pân\-n
str\fundurile min]ii/umplând-o de lumin\ cum
umplu albinele cu miere/fagurii din stup”
(citat din memorie din poezia Înseninare egeean\,
de Gabriel Chifu).

În toate zilele acelea (4 – 9 septembrie),
petrecute într-o pl\cut\ pendulare între realitatea
egeean\ de azi [i poezia confra]ilor de la Turnirul
de Poezie Cununa de lauri din Tracia, între
vestigiile istorice  [i mitologia din memoria mea
cultural\,  am fost pur [i simplu fericit. Ceea ce
vedeam cu ochii (ruinele cet\]ii romane de la
Filippi [i ale unui str\vechi templu, cele ale primei
biserici cre[tine [i, tot acolo, grota în care romanii
l-au întemni]at pe Apostolul Pavel) [i ceea ce
[tiam din c\r]i  îmi induceau sentimentul c\ m\
aflu, în mod miraculos, în fa]a unui palimpsest
ce se deschidea strat dup\ strat în fa]a ochilor
mei, vindecându-m\, fie [i pentru pu]in timp,
ca într-o iluminare, de hipnotismul de a vedea
lucrurile doar a[a cum sunt. 

În holul hotelului, la ie[irea spre mare,
troneaz\ statuile în m\rime natural\, ale unei
perechi de cai negri, ni[te statui artizanale
„perfecte”, confec]ionate dintr-un material
modern f\r\ nici o înrudire cu piatra. De[i este
strict decorativ\, ingenioasa amplasare  a lor,  în
enormul hol cu o arhitectur\ [i mobilier dup\
ultima mod\, stârne[te un u[or [i neclar fior.
Reînvie cât de cât ea – prezen]a celor doi cai –
îndep\rtatul trecut când omul era legat de animal,
,,confratele s\u de via]\ terestr\”? S\ fie vorba
de „ caii talazurilor”sau de cei sacrifica]i în onoarea
lui Patrocle? De Poseidon înf\]i[at sub chip de
cal, ca zeu al cutremurelor?… Cred c\ (îmi) pun
întreb\ri inutile. {i tot inutil\ – în privin]a
semnifica]iei acestor cai fixa]i în holul hotelului
- va fi [i recitirea c\r]ii lui Angelo Morretta (Mituri
antice [i mitul progresului), când voi ajunge
acas\, o carte care con]ine interesantele [i
pertinentele capitole intitulate „Marele duel
dintre taur [i cal”, „De la calul-soare la ritul
Asvamedha” [i „Taurul înghite calul”. O carte din
care am în]eles,cu mai mul]i ani în urm\, c\
îndeletnicirea cu anevoioasa domesticire a
animalelor a fost, între altele, în lungul istoriei,
[i un fenomen psihic uman. 

Pe 9 septembrie, la ora 9, suntem gata

de plecare înapoi, la Bucure[ti. Îmi pun valiza în
autocar, la bagaje, [i dau fuga s\-mi fac un selfie
cu cei doi cai „domestici”. Poate c\ nici ochii
lor nu v\d, întotdeauna, lucrurile doar a[a cum
sunt.



Horia GÂRBEA

la marea egee

cînd sînt la olimp
în românia
visez la olimpul zeilor greci
[i la marea egee
cînd m\ las purtat 
de apa s\rat\ 
a m\rii egee
poseidon îmi apare
f\r\ furc\ [i barb\
cu chipul cîrciumarului vasile
de la neptunul nostru hotelier

ziua privesc o insul\ vag\
iar seara dau cu zarul
ca ahile [i ajax
pe care zeii
pariau alternativ

fericit acela ca ulise
care a c\l\rit
ultimul bu[tean al carenei
din insul\ în insul\
pe cînd farul
din alexandroupolis
era doar o utopie
a comunica]iilor

ferici]i aceia ca ulise
care au coborît în infern
[i în serile calde
cum se [tie c\ e acolo
se-adun\ la o sticl\ de uzo
[i-un schimb de nostalgii

[i noi am fost în arcadia
î[i spun
mirosea fabulos a brînz\ de capr\
[i orfeu cînta
în toate tavernele

pisica din kavala 

creaturile din kavala
sînt mai aproape de mare
[i poate de dumnezeu

pisica din kavala
m-a privit cu ochii ei
rotunzi [i galbeni
ca [i cum mi-ar fi
transmis o epistol\
a apostolului pavel
era slab\
ca un sfînt
pictat de grecul el greco
era vioaie [i ager\
cum poate era
femeia din tracia
cre[tinat\ de pavel

taverna lui ioan
era pe o fund\tur\
pisicile lui
se jucau în strad\
f\r\ primejdia ma[inilor

l-am întrebat pe ioan
mai c\runt decît mine
[i mai bronzat
dar n\scut cam deodat\
în care dintre 
pisicile lui
s-a cuib\rit sufletul femeii
cre[tinate de pavel

cred c\ în asta
care ]i-a pl\cut [i ]ie
po]i s-o iei la tine
o s\ creasc\
[i o s\ se fac\ frumoas\

de altfel s\ [tii
c\ e motan
dar ]i-l d\ruiesc cu pl\cere 

turnirul de poezie din Tracia
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Liviu CAP{A
Philippi – o piatr\ curg\toare

la început a fost piatra
apoi, peste ea, a plutit cuvântul
Apostolului

[i piatra a început s\ curg\

acum se-ntinde pân\-n gr\dina
în care stau cu Nae, cu Eugen, cu Horia
privi]i, prin ochii s\i asiatici, de un motan
care e joac\ cu frunze

adânc\ e lini[tea, adânc e [i cerul
ca dup\ r\zboi

pe ramurile m\slinilor
m\slinele sunt înc\ verzi
iar doi fluturi se pierd printre ierburi
ca Brutus [i Cassius
în sângele izvorât din ru[inea înfrângerii

istoria e în alt\ parte
la câ]iva metri, pe Via Egnatia
peste gardul de plas\
în amfiteatru, în închisoarea Apostolului 

Pavel
în Bazilica cu m\re]ia c\zut\-n p\mânt

mai în spate, cum se [i cade
în minunata latrin\ public\
marmura celor cincizeci de locuri
str\luce[te de-o îndelungat\ nefolosin]\

istoria este [i aici, în gr\dina deliciilor noastre
unde motanul, s\tul de atâta joac\, a adormit
cu noi prizonieri
în fanta ochilor s\i asiatici 



Ioan Radu V|C|RESCU
Fotografii de dragoste

Pentru Moni

Pylosul de alt\dat\ 
golful de ametist 
mun]ii înc\rca]i de m\slini 
[i tu cu surâsul t\u 
îng\lbenit de vreme 
în umbra p\l\riei de soare

Filippi de acum dou\ mii de ani 
[i de acum  
mun]ii de var str\lucind 
sub cerul de marmur\ verde 
surâzi în mijlocul amfiteatrului 
în plin soare 
în blugi albi [i sandale 
în iie alb\ de in
m\ ridic [i înaintez spre tine 
cu aparatul foto atârnat de um\rul frânt 
ca un corb [chiop [i-nfometat 

În cafeneaua din parcul 
cochet [i singuratic 
de sub cetatea Kavalei 
la or\ pustie de dup\-amiaz\ 
îmi spui 
„e totul încremenit în timp 
nimic nu s-a schimbat 
Egeea e la fel de tân\r\ ca atunci 
când zeii se jucau de-a muritorii” 
te privesc uluit [i cu ochii împ\ienjeni]i 
de umbra uria[ului platan 
sub care st\m la mas\ 
cu paharele de frappe în fa]\ 

Pe plaja pustie la Alexandroupolis 
adunând pietricele colorate 
spui 
„nu vezi c\ aerul [i-a oprit r\suflarea 
se d\ sfios de o parte 
ca s\-[i înmoaie Dumnezeu degetul în ape 
s\ m\ scald în palma lui?” 
[i te îndep\rtezi în valuri 
[i eu stau într-o rân\-n nisip 

ca un pesc\ru[ cu aripa ars\ 
cu aparatul foto ag\]at la gât 
uitat acolo ca o fotografie-ntr-o lad\ 
dintr-un pod pr\fuit 
într-o lume îng\lbenit\ de vreme 
peste care surâsul t\u 
îmi limpeze[te înc\ o dat\ ochii 
pân\ departe în zare la Samothraki 
pân\ departe într-un prezent f\r\ cap\t



Cristian PAVEL

Sirene la Alexandroupolis

l a amiaz\, Alexandroupolis e paralizat.
Zecile de taverne înghit soarele f\r\
s\ crâcneasc\, grecii stau la umbr\ [i

în pat, prind o vorb\ rar\, lâng\ o cafea cu spum\
[i o ap\ rece. O spum\ din valuri, de unde
vine, în picoteala fiec\ruia, o siren\ cu coad\
lung\, lung\, cât o urm\ de comet\ ce amenin]\
locul din c\r]i [i atlase. 

Alexandroupolis se întinde ca o mâ]\ sub
dezmierd\rile turi[tilor, scoate limba prin dou\
[osele, î[i seme]e[te m\slinii [i ia din mare alinul
– briza miloas\, peste apa rar înspumat\, ce
ascunde pietre ascu]ite [i pe[ti rebeli. 

Fete brune mi[un\ pe scutere, au p\rul
gros [i s\rut cu gust de ulei extravirgin, trec prin
parc [i pe plaj\, p\trate [i f\r\ prejudec\]i. Merg
spre sear\ spre Far, acolo le cheam\ b\ie]ii [i
zeii lor greci, cu trident [i ramuri de pom în rod,
cum î[i viseaz\ ele pântecul, pe ne[tiute.

{i Farul e fix în centru, în pliante [i fotografii,
în magne]ii de frigider vându]i la col]. {i noaptea,
lumina lui atrage sirenele. Ele vin cu alge ieftine
la brâu, m\nânc\ fructele m\rii lor laolalt\ cu
noroco[ii teraselor, se amestec\ printre meseni
cu mirosul lor de poezie [i de ouzo.

Unii spun c\ ele se spal\ cu retsina, vinul
potolit cu r\[ini, vinul cu barba [tears\ de
pini, vinul urcat [i coborât din Olimpi. Sirenele
zâmbesc [i î[i unduiesc [oldurile, osp\tarii trec
complice, sirenele intr\ în carafe [i halbe, muzica
mai curge s\ izb\veasc\ de greu rotirea. Sirenele
cânt\.

Da, sirenele cânt\ la Alexandroupolis!
Sirene am c\utat? Sirene au fost, ele care cânt\
grece[te de ]i se rupe sufletul. Cânt\ [i danseaz\
s\ d\râme Farul.  Mi[c\ [i zvâcnesc pe Kalamtiano,
Sirtaki sau Zeibekiko, arunc\ [erve]ele, împresoar\
paharul. 

Diminea]a, e lini[te. R\s\ritul se hot\r\[te
greu, soarele alunec\ lene[ pe spuma de cappucino,
sirenele au l\sat mesaje pe [erve]ele, lâng\
aspirine, du[ul frige, marea nu sufl\ o vorb\.

Sirenele sun\ din dep\rtare. Sirene de
vapoare. Sirene în somn.



Bogdan GHIU

Na[terea Trakedieig olfuri ca ni[te arcuri ]intind
spre propriul uscat, încre]indu-l
[i amenin]ând permanent s\ îl

proiecteze, în sus [i pân\ departe (înapoi). 
La Alexandroupolis, sau poate în toat\

Grecia, sau poate doar în Egeea, totul e dublu
adic\ se întreie[te, ]\rmul e prietenos, este
prietenie, aici se ]\rmuie[te frumos, ca o întâlnire
de mult a[teptat\, dar care nu e nici consumat\,
nici amânat\, ci înf\ptuit\, tr\it\, ]inut\ încordat\,
în fapt, poten]\ în act, dac\ se poate spune a[a
(nu se poate spune, dar este). Plaja e plaj\ de
mi[care, de libertate, dar numai de-a lungul ei
înse[i, drum-printre.

Grecia este o ]ar\-litoral, ]ar\ mai întâi
dubl\ (uscat-mare), apoi, imediat, de fapt, tripl\
(linia uscat-mare: plaja de libertate [i de mi[care),
o ]ar\ de întâlnire, un teritoriu de grani]e ar\tând
la nesfâr[it, insuportabil, c\ o grani]\ este întâlnire
[i trecere (din) unul în altul, nu desp\r]ire [i
plecare (de la una la alta). Teritoriu-traducere.

Aici te po]i l\muri asupra diferen]ei epocale,
metafizice, dintre adev\rata ruin\ [i falsa ruin\,
dintre ruin\ [i abandon, dintre ruin\ [i nerealizare,

neîmplinire, del\sare (a l\sa-de-izbeli[te),
neispr\vire (infinitul mort, sterp, al ne-ispr\virii),
dintre ruin\ [i defec]iune, pan\, stricare
(„obsolescen]a programat\” proprie capitalismului
financiar-semiotic actual, care a pedepsit Grecia). 

E greu s\ ajungi ruin\! Trebuie s\ fi
fost [i s\ fi rezistat, s\ fi persistat. Pentru ca
un lucru, orice, s\ ajung\ ruin\ trebuie ca mai
întâi – [i tot timpul, timpul însu[i, ca timp, pân\
acum, neîntrerupt (ruina-rea este timpul,
transmiterea ca tradi]ie e ruinare, de aceea se
transmite atât de pu]in) – s\ fie. Numai monumentele
pot (nu este obligatoriu) s\ ajung\ ruin\, pân\
la ruin\, ruina este adev\ratul scop final,
ruina este deja, în sine, un monument. Numai
ceva solid (un „lucru”) persist\ ca „ruin\”, se
„ruineaz\”. Trebuie s\ acumulezi [i s\ aduni, s\
„compactezi” ini]ial ceea ce apoi s\ se poat\
„scurge”, consuma, m\cina, m\run]i, „traduce”
ca timp, sub form\ de „ruin\” [i de „ruinare”.
Ruina este dovada construirii, a produc]iei
concentrate – a-temporale (în alt\ form\ decât
cea temporal\) – de timp. Numai materia ofer\,
d\ timp. Ruina nu este o stare de dec\dere, ci
o stare de glorie, de triumf [i încununare – de
gra]ie. Ruina are întotdeauna un sens eroic. 

În Grecia, ruinele sunt natura, materia.
Interven]ia uman\ a devenit de mult peisaj. În
rest, la Roma, de pild\, ruina este cultur\ (este
deja separat\, distinct\, ad\ugat\), ruina e
punctul, pe când aici, în Grecia, ea este fondul,
fundalul, temeiul, solul pe care c\lc\m, pe care-l
c\lc\m în picioare, [i tocmai acolo (aici) apare,
fundamental, [i tocmai în felul acesta – c\lcând
pe natura-ruin\, pe ruina-suport –, fenomenul
de „c\lcâi al lui Ahile”, adic\ fiin]a uman\ ca
sl\biciune fundamental\, de hr\nire, la baz\,
acolo pe unde calc\, la întâlnirea cu solul, cu
stânca-ruin\.

C\ci totul aici este piatr\. În stare „s\lbatic\”,
„natural\”, [i în stare construit\ – [i de-construit\.
În Grecia po]i vedea cum o ruin\ re-devine carier\
de piatr\, adic\ resurs\ pentru istorie. Istoria e,
literal, piatr\ peste piatr\, carier\ de piatr\, a
pietrei.

Iar pentru greci, pentru Sud, Trakia e
Nordul, Hiperboreea aproape: extaza, ie[irea
din sine, dublare de sine cu sine, Dionysos,
„cel n\scut de dou\ ori”, s-a n\scut, cel pu]in o
dat\, în Trakia – [i de atunci tot revine [i bântuie
ca s\ elibereze, s\ re-nasc\, la nesfâr[it, via]a,
s\ re-duc\ uscatul stâncos, piatra, pân\ în apa
m\rii, ref\când întâlnirea, treimea p\gân\,
bântuind (ter] inclus) logica, dialectica.

Totul e dublu, adic\ deja triplu, aici.
Nu am fost, nu ne-am dus, ci ne-am întors

în Trakia. În Grecia în general [i în Trakia în
particular nu te duci, ci te întorci. De aici, din
Nordul apropiat, imediat, pare simplu, la îndemân\:
cobori, treci Fluviul, traversezi mun]ii, gata.
Cobori [i gata, ai ajuns. Unde? În Grecia.
Adic\ acolo de unde vii.

Dusul ca întors. O indica]ie, deja, traversând,
trecând, înc\lcând Dun\rea, Istrul, Estul, „Estrul”,
pe care grecul Hölderlin o (îl) (le) percepea invers,
ca trebuind s\ curg\ dinspre v\rsarea cea guraliv\,
pe trei guri (cu gura-ntreit\). 

Fii atent, deci. Aici întotdeauna te întorci.
{i pe aici, întotdeauna, se iese (din sine) (din
sinele întotdeauna istoric, ulterior, asemenea
ruinei romane care a venit [i a ocupat, a acoperit).


turn
irul

 de 
poez

ie d
in T

raci
a



România literar\  num
\rul 46 / 19 octom

brie 2018

13p rimul roman al Andreei R\suceanu,
O form\ de via]\ necunoscut\
(Humanitas, Bucure[ti, 2018) e o

mic\ surpriz\ pl\cut\. Hortensia Papadat-
Bengescu a deschis la noi romanul spre modernitate
printr-un rapel la interioritate, la psihologia
abisal\ a feminit\]ii, pe fondul unei episteme
certificate [i tematizate la nivelul romanului:
psihanaliza. În plus, explorarea nuan]at\ pe un
portativ extins a sensibilit\]ii feminine, descoperirea
unui corp auratic al feminit\]ii, tangenta dus\
la acea dimensiune de inefabil, pe care romanticii
o înconjurau mistic cu „un nu [tiu cum” [i „ un
nu [tiu ce” subliniau calitatea de pionierat estetic
al romancierei interbelice. Andreea R\suceanu
nu alege aceast\ direc]ie. Felul în care î[i construie[te
romanul [i personajele deopotriv\ feminine [i
masculine prezint\ o afinitate cu o romancier\
care ̀ i semneaz\ cuvântul de pe coperta a patra:
Gabriela Adame[teanu. Exist\ un aer de familie
între Diminea]a pierdut\ [i O form\ de via]\
necunoscut\, pornind de la ideea de a reconstitui,
restitui fic]ional momente în timp, dac\ nu chiar
„epoci”, pe care le-a[ numi cu un termen împrumutat
de la Giorgio Agamben, „forme de via]\”, sintagma
recuperabil\ [i din titlul romanului Andreei
R\suceanu. Pentru Agamben „formele de via]\”
definesc o via]\ în care „toate modele, actele [i
procesele vie]ii nu sunt niciodat\ simplu
fapte, ci totdeauna [i înainte de toate posibilit\]i
de via]\, totdeauna [i înainte de toate puteri.”
Sigur, Agamben nu e interesat de semnifica]ia
pe care formele de via]\ o dobândesc în cadrul
unei fic]iuni cu caracter de sintez\ cum e romanul,
dar niciunde aceste „posibilit\]i” nu apar mai
bine reprezentate. Aceste „posibilit\]i” poart\
numele a trei personaje feminine, Elena, Ioana,
Stanca, cele care  dicteaz\ modelul aparent simplu
al texturii romanului, pentru c\ fiecare fir narativ
este urzit din altele numeroase, astfel c\ la o
analiz\ atent\ ]es\tura se dezv\luie dens\. Nu
întâmpl\tor, ele apar]in unor epoci diferite,
premodernitatea epocii fanariote, belle époque
conjugat cu interbelic [i postbelic comunist
continuat în prezentul epocii postrevolu]ionare,
de tranzi]ie. Aparen]a de roman clasic, solid
constituit, precum cel „balzacian” preluat manierist
la noi de C\linescu este în[el\toare, a[a cum [i
fasonul psihologist desf\[urat cu fine]e de autoare
e f\cut s\ abat\ aten]ia de la ceea ce se afl\ în
prim-planul acestui roman, „forma de via]\”.
Avem aici un exterior întors pe dos, adic\ devin
interioritate, forma de via]\ modeleaz\ individualit\]ile,
maniera de a tr\i dicteaz\ aluri, deprinderi,
op]iuni vestimentare, gusturi, sensibilit\]i,
recompuneri ale întregului din fractalii accidentului
biografic, chiar ceea ce pare imuabil, traseul
destinal cu reflexele anticipative aferente. Totul
[i to]i sunt turna]i într-o form\ de via]\ „necunoscut\”
nu doar pentru c\ este discret\, ci pentru c\
nu mai avem acces la ea decât mediat, prin
retrospectiv\, prin reconstruc]ie, prin investiga]ie. 

r aportului dintre eul naratorial [i
formele de via]\ îi este consacrat\ o
mic\ „prefa]\”, înainte ca fiecare

capitol s\ dobândeasc\ un nume [i s\ se stabileasc\
o anumit\ frecven]\ de emisie. Pentru instan]a
cea mai apropiat\ în timp, Ioana, este folosit\
persoana I, pentru Stanca [i Elena nara]iunea
se desf\[oar\ la persoana a treia, ceea ce spore[te
claviatura romanului printr-o alternan]\ între
actualitatea unei subiectivit\]i asumate ca
perspectiv\ [i inactualul istoricit\]ii cu obiectivarea
aferent\ asumat\ ca retrospectiv\. Înc\ o dat\
îns\, liantul romanului nu st\ în jocul temporalit\]ilor
care nu are nimic proustian, ci în formele de
via]\ care transcriu personajele. Exist\ un mise
en abyme îndelung folosit în roman pentru a
accesa formele de via]\ [i anume, fotografia, pe
care Susan Sontag în remarcabilul ei eseu Despre
fotografie, o aprecia [i în ipostaza de „obiect al
melancoliei”. {i o observa]ie esen]ial\, emo]ia
pe care fotografia o degaj\ [i care este legat\
de fugit irreparabile tempus estompeaz\ gran]iele
între „urât” [i „frumos” sau mai precis suspend\
judecata de valoare estetic\. Exist\ aceast\
instan]iere a unui alt timp, al unei forme de via]\
„necunoscute”, care preia din instantaneul
fotografic valoarea sa „elegiac\”. Iat\ un mic
fragment revelator de emo]ie nostalgic\ de care
tot romanul e impregnat. Aici avem melancolia

asociat\ unui proces figurativ de alienare a
familiarului ca form\ de via]\, reproiectând
dorin]a nostalgic\ într-o fotografie, nu una
anume, – incertitudinea e fondatoare de melancolie
[i fic]iune –, ci una veche, adic\ inactual\. A[a
cum define[te Agamben metabolismul melancolic
în Stan]e, „Melancolia este doliul pentru un
obiect ce nu poate fi apropriat, strategia sa
deschide o cale c\tre existen]a irealului [i
delimiteaz\ o scen\ în care eul poate s\ intre
în rela]ie cu sine însu[i (...)”. Rapelul la interioritate
este dictat de aceste puseuri melancolice care
scandeaz\ acest tulbure, acest translucid al
romanului, reprezentat adeseori prin filtr\ri
emo]ionale, depeiz\ri, alien\ri temporare,
dizolv\ri, iradieri, dispersii, ezit\ri,
sau altfel spus deranj\ri ale realului
etc. Personajele sunt umplute cu
con]inutul unei cotidianit\]i de care
o clip\ au fost desp\r]ite, a[a încât
Elena poate tr\i como]ia unei goliri
[i reumpleri cu sinele adecvat epocii
ei: „ Uneori se trezea înainte de
r\s\ritul soarelui [i camera era
cufundat\ în penumbr\. Îi lua
ceva timp s\ repun\ lucrurile din
înc\pere la locul lor, în geografia
ei obi[nuit\, [i în cele din urm\ erau
iar un tot, nu doar buc\]i disparate
dintr-o lume care peste noapte se
dezintegra. Ea îns\[i avea senza]ia
c\ se recompune din trecut, c\ vechea
fiin]\, de ieri sau de alalt\ieri,
intra din nou într-un corp care peste
noapte îi devenise str\in.” Melancolia
revine tematic prin câteva personaje,
ea este constitutiv\ pentru o epoc\, sau mai
precis este modelat\ de forma de via]\ a epocii
fanariote ca alean, ca staz\, ca „langoare” amoroas\,
mo[tenit\ pe linie patern\, ca în cazul boierului
Nicolae, „copil cu ochii melancolici [i-apoi tân\r
f\r\ snag\, cum st\tea toat\ ziua [i buchisea
prin ceasloavele lui”, îndr\gostit de Neaga, o
]iganc\ tân\r\, nurlie, roab\ pe mo[ie. Interesant,
[i Eugen Barbu în Principele, alege „melanholia”
pentru a trasa contururile unei forme de via]\
stilizate, proprie îns\ unui spirit elevat, principelui
levantin visând un imposibil vis renascentist
sau melancolia mult mai diluat\, dar nu mai
pu]in cople[it\ de erudi]ie a lui Lai Cantacuzin
din Locul unde nu s-a întâmplat nimic, romanul
lui Mihail Sadoveanu. 

r econstruc]ia unui Bucure[ti fanariot
în vremea ciumei e la fel  de
spectaculoas\ stilistic ca la Eugen

Barbu, [i aici ajungem la o dimensiune
important\ a romanului. Punctul de pornire
nu este cel al document\rii serioase a epocii
în toate datele ei, de[i acesta nu lipse[te,
unde sim]i influen]a îndep\rtat\ a lui Filimon.
Exist\ în acest fanariotism interiorizat ceva
difuz, pâslos, atemporal, un fel de a privi care
intr\ în rezonan]\ cu o form\ de via]\, cu lentoarea
ei. Ceea ce Andreea R\suceanu încearc\ s\ capteze
este esen]a acestei forme de via]\ desf\cute de
istorie precum {tefan Agopian în Manualul

întâmpl\rilor, iar acest fapt nu se
realizeaz\ etnografic, ci stilistic.
Experien]a acumulat\ în studiile
sale despre geografiile literare este
reproiectat\ aici într-un mod particular.
Locurile, nu ar fi pentru prima oar\ în
literatur\, direc]ioneaz\, acumuleaz\
emo]iile personajelor, sunt iradiate de
intensit\]i [i tensiuni afective, [i la
rândul lor le retransmit. Strada Mântuleasa
este un astfel de loc care depoziteaz\
forme de via]\ crepusculare, disparente,
obsolete a[a cum îi apare ea Ioanei:
„Când s-a mutat în Mântuleasa, era
o înserare gri, grea, ca o m\nu[\ groas\
tras\ peste lume. Luminile nu se
aprinseser\ înc\ în case [i strada avea
un aer îmb\trânit, ca [i cum de la un
cap\t la altul un timp mort împiedica
orice adiere de vânt s\ mi[te mirosurile
impregante în lucruri. {i în oameni,

urma s\ descopere Ioana, imediat ce u[a casei
s-a deschis [i propriet\reasa a ap\rut în prag.”
Interesul pentru figurile care con]in o doz\ de
morbiditate, pentru b\trâne]e [i maladiv sunt
tot atâtea expresii retardative, ale reten]iei unei
maniere de a tr\i într-un moment când aceasta
iese din uz. Tocmai acest moment de defazaj,
cel al demod\rii o expune cel mai bine, îi eviden]iaz\
particularit\]ile [i confer\ farmecul acestui
minunat roman crepuscular. Pentru c\ toate
„lumile”, „epocile” cu formele lor de via]\ particulare
parc\ se preg\tesc s\ apun\. Romanul Andreei
R\suceanu ini]iaz\ într-un mod subtil [i inteligent
o alt\ modalitate de „c\utare a timpului pierdut”.

 Angelo Mitchievici

Andreea R\suceanu,
O form\ de via]\
n e c u n o s c u t \ ,
Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2018.
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` n studiul îndelung lucrat Originea operei
de art\(Der Ursprung des Kunstwerkes),56
Heidegger expune urm\toarea structur\

a modului în care ar trebui gândit\ opera de
art\: esen]a operei de art\ const\ în faptul de a fi
„lume“ [i „p\mânt“;  prin oper\, ceea ce este pus
înaintea noastr\ este o „lume“, care nu ar putea
fi adus\ la vedere f\r\ ceea ce Heidegger nume[te
„p\mânt“, prin care ea, „lumea“, se  manifest\;
în opera de art\, „p\mânt“ [i „lume“ se afl\ într-
un conflict care îi confer\ acesteia toate tr\s\turile
specifice (altfel spus, o configureaz\). Esen]a const\
în lupta dintre ele, ca deschidere [i ascundere –
aceasta este o lupt\ originar\, iar desf\[urarea ei
constituie punerea în lucrare a adev\rului (das
Ins-Werk-setzen der Wahrheit). De aceea, afirm\
Heidegger, „arta este punerea-de-sine-în-oper\ a
adev\rului“.57 Prin dubletul „lume“-„p\mânt“,
Heidegger ne propune s\ dep\[im dualismul form\-
con]inut, care r\mâne prea exterior în raport cu
concretul esen]ei operei de art\. 

Dar ce este lumea de care vorbe[te Heidegger?
Obiectiv, este ceea ce opera de art\ aduce la prezen]\,
dac\ este o veritabil\ oper\ de art\. Subiectiv, este
deschiderea în care suntem pu[i (sau la care suntem
adu[i) de în]elegerea ei complet\ ([i senzorial\, [i
intelectual\, [i moral\).  

P\mântul, în schimb, pentru Heidegger,
este materia operei, dar [i, din lume, tot ceea ce
constituie un suport al manifest\rii fiin]ei ca lume.
Ca materialitate, opera st\ pe p\mânt, este din
p\mânt [i, de fapt, este p\mânt; dar este oper\
numai prin faptul c\ partea de lume din ea „aduce
[i p\streaz\ p\mântul însu[i în deschisul acestei
lumi“.58 Dac\ principiul p\mântului este închiderea
(care trebuie în]eleas\ ca pro-punere), principiul
lumii este deschiderea (în]eleas\ ca ex-punere).
În opera de art\, principiul lumii deschide p\mântul
operei, dându-i forma în care ni se prezint\ con]inutul
ei, iar principiul p\mântului fixeaz\ lumea operei,
oferindu-i acesteia con]inutul care vine spre noi
ca o configura]ie perceptibil\. Când percepem o
oper\ de art\, percepem p\mântul din ea ca

lume [i lumea ei ca p\mânt. F\r\ p\mânt, nu ne-
ar ap\rea ca o lume; f\r\ lume, nu ar fi decât
p\mânt. P\mântul, f\r\ lume, e închis, inexpresiv
[i opac ca materia din care e f\cut\ orice de
pe lumea asta. P\mântul ajunge s\ exprime
ceva numai atunci când principiul lumii începe

s\ lucreze în el; iar ceea ce exprim\ e chiar lumea
lucr\rii. P\mânt [i lume sunt opuse, ca principii;

dar sunt conjugate [i fac corp comun în realitatea
operei. Teoretic, am putea spune c\ unde e doar
p\mânt, nu exist\ lume [i reciproc. Dar dac\ nu
ar exista p\mânt, lumea nu ar avea ce exista, iar
dac\ nu ar exista lume, p\mântul nu ar avea
cum exista. Lumea exist\ ca p\mânt [i p\mântul
exist\ ca lume: în existen]\, ele fac corp comun –
iar modalitatea în care fac ele corp comun este
adev\rul. În opera de art\, lumea face corp comun
cu p\mântul ca adev\r al operei. 

Ce ne spune opera de art\ este ceea ce ea
reu[e[te s\ fac\ prezent. Ce aduce, deci, la prezen]\
opera de art\? Heidegger ia exemplul templului:
„Datorit\ templului, zeul este prezent în templu.“59
Ce înseamn\ asta? Din punct de vedere religios,
templul este închinat unui zeu. Dar asta numai
formal, adic\ birocratic [i institu]ional. Dac\
templul este cu adev\rat oper\ de art\, numai
atunci, templul reu[e[te s\ fac\ prezent zeul. În
m\sura în care este prezent, el este [i adev\rat.
Numai ca prezen]\ este zeul adev\rat. Iar prezen]a
sa este realitatea ca oper\ de art\ a templului. Zeul
ni se arat\ ca prezen]\ (estetic\, artistic\) a templului.
De exemplu, pentru greci, frumuse]ea era numele
pe care ei îl d\deau prezen]ei zeului în operele
de art\. Asta [i numai asta însemna frumosul, la
vechii greci: prezen]a zeului. În termenii lui
Heidegger, deci, am putea spune c\ prezen]a e
lumea operei de art\, iar materia ei configurat\
este p\mântul ei.60

Ce ne arat\, concret, opera de art\? Când e
împlinit\, simpla ei existen]\ arat\ adev\rul
dezv\luirii p\mântului în lume [i a lumii prin
p\mânt. Ambele sunt manifestate în opera de art\,
ambele sunt „vizibile“ în ea, iar prin aceast\
„vizibilitate“ se p\streaz\ în timp, pentru viitor, [i
ni se transmite nou\ acum, în timpul nostru, ceva
viu [i adev\rat despre prezen]a noastr\ în lume,
acum [i oricând. Lumea operei de art\ exprim\
p\mântul timpului dat omului [i îl p\streaz\ ca
lume, pentru mai târziu. Este în lumea operei de
art\ ceva [i identic cu, [i diferit de subiectul sau
atmosfera operei: ceva ce fusese prezent [i avea în
deplin\ posesie str\lucirea faptului de a fi viu
atunci, când se afla înc\ în fiin]\ timpul — un illud
tempus devenit între timp un in illo tempore — în
care lumea artistului tr\ia. Rezumând: fiecare

fiin]\ are o lume; faptul de a fi fiin]\ implic\ faptul
de a purta ori de a fi o lume; opera de art\ deschide
o lume, o face prezent\: spiritual, îi e martor;
material, e suportul posibilit\]ii ei de existen]\. 

a ceasta este gândirea lui Heidegger
în 1935. În 1951, când a sus]inut
conferin]a „Bauen, Wohnen, Denken“

(„Construire, locuire, gândire“), el a regândit
no]iunea de lume printr-o imagine mai elocvent\
[i mai p\trunz\toare: imaginea tetradei, das Geviert.
Tetrada este alc\tuit\ din p\mânt [i cer, muritori
[i divini, adic\, în german\, Erde und Himmel,
Sterblichen und Göttlichen. Iat\ schema de gândire
prin care expune Heidegger tetrada. A fi pe p\mânt
înseamn\ a fi sub cer; a fi pe p\mânt [i a fi sub
cer implic\ a te afla atât dinaintea divinilor, cât
[i într-o comunitate a muritorilor. „Cei patru:
p\mântul [i cerul, divinii [i muritorii“, spune
Heidegger, „formeaz\ un tot, plecând de la o unitate

originar\.“61 {i lumea? Iat\: de c\tre muritori,
lumea este ob]inut\ locuind în ea, spune Heidegger.62
Tr\s\tura fundamental\ a locuirii este ocrotirea.
Muritorii locuiesc cu adev\rat lumea, explic\
Heidegger, numai în m\sura în care salveaz\
p\mântul, primesc cerul, tr\iesc în a[teptarea
divinilor [i î[i c\l\uzesc propria fire muritoare.63
Lumea ca tetrad\ este asemenea unui spa]iu împ\r]it
în patru regiuni, dup\ patru dimensiuni —p\mântul
[i cerul, muritorii [i divinii— , a c\ror unitate este
produs\ continuu prin jocul reciprocei lor oglindiri
(„das ereignende Spiegel-Spiel“). 

„P\mântul [i cerul, divinii [i muritorii î[i
apar]in unii altora [...]. Fiecare dintre cei Patru
oglinde[te în felul s\u esen]a celorlal]i. F\când
astfel, fiecare se reoglinde[te, potrivit felului
s\u, în ceea ce îi este propriu în sânul naturii simple
a celor Patru. [...] Acest joc de oglindire care se
na[te din natura simpl\ a p\mântului [i cerului,
a divinilor [i muritorilor poart\ numele de lume.“64

Leg\tura acestei noi imagini despre lume
cu opera de art\ e l\murit\ de un comentator
german al lui Heidegger, Wilhelm Perpeet, care
rezum\ astfel teoria despre art\ a lui Heidegger
în termeni de tetrad\: 

„Doar acea oper\ care strânge laolalt\ tetrada
(p\mântul, cerul, divinii [i muritorii) este oper\
de art\. Exprimat în mod negativ: în m\sura în
care o oper\ nu adun\ laolalt\ cerul ca cer, p\mântul
ca p\mânt, muritorii ca muritori [i divinii ca divini
este orice altceva, numai o oper\ de art\ nu.“65

Prezen]a tetradei în opera de art\ este o

condi]ie obligatorie a existen]ei ei. Este [i o condi]ie
a valorii? Într-un sens, da, deoarece valoarea
este legat\ de adev\r, iar adev\rul caut\, pentru
a se manifesta, opera de art\: dar condi]ionarea
este f\r\ obliga]ie. Pentru Heidegger, ]ine de esen]a
adev\rului s\ caute fiin]area, iar opera de art\ este
una dintre modalit\]ile esen]iale prin care el se
instaleaz\ în fiin]are: adev\rul caut\ opera de art\;
el caut\, deci, lupta dintre lume [i p\mânt care
configureaz\ opera de art\.66 El este acolo unde,
prin opera de art\, se manifest\ tetrada. Unde
p\mântul [i cerul, muritorii [i divinii se strâng
laolalt\, acolo adev\rul, care este „esen]a originar\
a fiin]ei“, ]â[ne[te [i el, semnalând astfel prezen]a
splendorii, adic\ a ceea ce este originar în faptul
de a fi întruchipat, de a avea un chip [i de a fi de
fa]\. Poate fi valoarea, oricum am defini-o, în afara
acestui joc de oglindire neîncetat jucat între p\mânt
[i cer, muritori [i divini care, pentru Heidegger,
poart\ numele de lume? Nu. Ea este, fa]\ de lumina

adev\rului manifestat în oper\, asemeni umbrei
pe care o las\ lumea-luminat\-de-adev\r pe p\mântul-
f\cut-vizibil-de-lume al operei de art\. Sau: valoarea
operei este, fa]\ de adev\rul ei, asemeni umbrei
pe care lumea operei o las\ pe p\mântul din care
e f\cut\ splendoarea care str\luce[te prin ea.  

a tunci când v\rs\m din paharul din
care bem o înghi]itur\ [i pentru mor]i,
ne spune Heidegger, se petrece ceva.

To]i am f\cut-o. Nu pentru noi, ci pentru a fi
împreun\ cu mor]ii, r\mânând vii. În ofranda
b\uturii v\rsate, spune filozoful, nu doar muritorii
[i divinii devin prezen]i, ci [i p\mântul [i cerul;
acest fel de a fi împreun\ al tetradei, de a face s\
fie de fa]\ p\mântul [i cerul, muritorii [i divinii,
de a-i face s\ fie prezen]i unii pentru al]ii, ]inându-
se împreun\ unul pe cel\lalt [i unii pe ceilal]i,67
uni]i prin încredere, oglindindu-se unul pe cel\lalt,
Heidegger îl nume[te lume. Lumea este actul prin
care p\mântul [i cerul, muritorii [i divinii se ]in
[i se men]in în jocul oglindirii lor reciproce [i
permanente.68 Când jertfim pentru mor]i, de fapt
confirm\m lumea, a[a cum este ea dat\ în tetrad\.
O afirm\m, chemându-i pe to]i, în dansul lor
îmbr\]i[at prin jocul oglindirilor, s\ fie, împreun\
cu noi, de fa]\: p\mântul [i cerul, muritorii [i divinii.
Lumea e acest joc: jocul tetradei face lumea, o ]ine,
o men]ine [i, de fapt, e lumea. Muritorii nu sunt
niciodat\ singuri: fac pereche cu divinii [i împreun\
sunt partenerii de joc-oglindire ai p\mântului [i
cerului. 

eseu
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15Cumva, este ca în fragmentul lui Heraclit
despre jocul cu pietre al copilului: „Timpul este un
copil care se joac\, mutând mereu pietrele de
joc; este domnia unui copil.“69 Jocul lumii, arta,
întemeierea unui stat, Dumnezeu,70 gândirea,71
sacrificiul esen]ial — toate acestea sunt, pentru
Heidegger, manifest\ri esen]iale ale adev\rului.72
Toate au leg\tur\ cu faptul c\ fiin]a este, c\ exist\
ceva mai degrab\ decât nimic, c\ (a[a cum spunea
Aristotel) actul inteligent prin excelen]\ este via]a.
În lumea noastr\, pozitivitatea e pozitiv\, nu
negativitatea. Exist\, în lumea noastr\, o cople[itoare
asimetrie între materie [i antimaterie, care d\
dreptate fiin]ei în fa]a (ontologie) [i împotriva
(etic\) nefiin]ei. Vorbe[te Heidegger: „aletheia
reprezint\ începutul esen]ial al realit\]ii desemnate
prin physis, precum [i al zeilor [i oamenilor care
îi apar]in acesteia [...] Faptul c\ adev\rul este esen]a
originar\ a fiin]ei, adic\ originea îns\[i, r\mâne
pentru noi un lucru straniu [i trebuie s\ r\mân\
astfel“.73 Ca lume, ca natur\, ca oper\ de art\, fiin]a
apare totodat\ ca adev\r. 

În acela[i timp, existen]a [i extazul sunt
identice în originea lor (ek-stasis) [i r\mân îmbr\]i[ate
în urm\rile lor. Existen]a nu este un extaz, ea este
extaz. Întrucât m\ prive[te, eu numesc acest
fapt splendoare [i îl pun pe seama lui Dumnezeu
(iar ce spune Heidegger ar putea constitui, exprimat\
printr-un mit al inteligen]ei, structura prezen]ei
Sale în lume). Unui „tân\r studios“, care îi scrisese
cu ocazia conferin]ei sale „Das Ding“, rostite la 6
iunie 1950 în fa]a Academiei de arte frumoase din
Bavaria, Heidegger îi r\spunde astfel (nu avem
scrisoarea tân\rului, ci doar r\spunsul lui Heidegger):74

„C\ Dumnezeu ne lipse[te, asta înseamn\
desigur o absen]\. Doar c\ absen]a nu înseamn\
[un]nimic, ea este o prezen]\ — pe care trebuie
s\ înv\]\m [s\ o cunoa[tem, s\ o sim]im], s\ o
facem a noastr\ — , prezen]a plenitudinii [str\lucirii]
ascunse de [în] ceea ce a fost [i care, astfel readus\,
este: a[a resim]im prezen]a divinului la greci, la
profe]ii evrei, în predica]ia lui Iisus.“75

Heidegger îi spune tân\rului studios c\
ceea ce „nu mai e“ (Nicht-mehr) tr\ie[te în ascunsa
venire con]inut\ în inepuizabila fiin]\ a lui „nu
e înc\“ (Noch-nicht).76 {i aici, eu v\d splendoarea.
Cei mor]i, pentru care v\rs\m înghi]itura prin
care îi pomenim, sunt sim]i]i ca prezen]i în
splendoarea promisiunii venirii lor în carne [i
oase. Mor]ii sunt a[tepta]i de viii care îi iubesc [i
doresc s\ vin\, cu t\ria care leag\ laolalt\, în no]iunea
de lume, p\mântul de cer, muritorii de divini, pe
fiecare de to]i, pe to]i de fiecare, in einem ereignenden
Spiegel-Spiel. Actul prin care lumea exist\ ca
p\mânt [i cer, muritori [i divini este actul prin
care tetrada configureaz\ opera de art\. În acela[i
timp, este actul prin care, în lume, muritorilor le
este dat\ o dat\ [i apoi le este mereu redat\, în
amintire, splendoarea. Splendoarea este substan]a
extatic\ a existen]ei. Structura lumii, ca splendoare,
este garan]ia faptului c\ nici unul dintre noi nu
se iluzioneaz\, atunci când a[teapt\ învierea
mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ vie. Fire[te, nu
e nimic modern în asta, c\ci modernii nu vorbesc
nimic despre asta (ceva-ul negativ). Singur Pound,
dup\ e[ecul poemului epic modern, ar putea vorbi.    [ i ce ar spune? C\ în acest mod de a

gândi lumea, ca tetrad\, st\ metoda
ideogramic\. Ar spune c\ putem vorbi

de o omologie între lume, ca expresie a tetradei,
[i opera de art\, ca întruchipare a ei. Doar acea
oper\ care strânge laolalt\ tetrada — p\mântul [i
cerul, divinii [i muritorii — este cu adev\rat o
oper\ de art\; sau, exprimat în mod negativ: „în
m\sura în care o oper\ nu adun\ laolalt\ cerul
ca cer, p\mântul ca p\mânt, muritorii ca muritori
[i divinii ca divini, ea este orice altceva, dar numai
o oper\ de art\ nu.“ (W. Perpeet). În tetrad\, cerul
[i divinii reprezint\ principiul paradisului. Ei
nu sunt îns\ da]i decât prin perechile lor, p\mântul
[i muritorii, care sunt încruci[ate. Prin aceasta,
principiul paradisului este consubstan]ial lumii
[i constitutiv operei de art\. Lumea este dat\,
ontologic vorbind, ca p\mânt [i muritori, prin
intermediul principiului paradisului; în acela[i
fel, realitatea operei de art\ este dat\ ca lume [i
p\mânt, prin intermediul principiului paradisului.
F\r\ principiul paradisului nu avem nici lume,
nici oper\ de art\. Acesta, în mod limpede, nu este
un principiu modern. Dar NU este nici un principiu
tradi]ional. Platon spunea: „Binele, adic\ ceea ce
]ine laolalt\“.77 Principiul paradisului este ceea ce
leag\ împreun\, ceea ce ]ine laolalt\ cerul [i
p\mântul, muritorii [i divinii. Este ceea ce face ca
existen]a s\ fie extaz, iar faptul de a fi splendoare.
F\r\ principiul paradisului, „detaliile luminoase“
nu s-ar manifesta (sau ar fi invizibile), „corelarea

particularelor“ nu s-ar închega (sau nu s-ar
referi la oameni), iar „metoda ideogramic\“ nu ar
func]iona (sau frumosul nu ar avea leg\tur\ cu
sensul [i cu adev\rul, iar to kalón nu ar mai fi în
acela[i timp [i binele [i frumosul). 

Teza mea este c\ nu se poate închega nimic
întreg, [i nici nu se poate împlini, f\r\ principiul
paradisului. Sau, [i mai direct spus, cu ajutorul lui
Pound din eseul Cavalcanti, deja citat: „We appear
to have lost the radiant world where one thought
cuts through another with clean edge, a world of
moving energies «mezzo oscuro rade», «risplende
in sè perpetuale effecto», magnetisms that take
form, that are seen, or that border the visible,
the matter of Dante’s paradiso, the glass under
water, the form that seems a form seen in a mirror,
these realities perceptible to senses […]“.78
Ceea ce se pierde, f\r\ principiul paradisului, este
capacitatea muritorilor de a percepe senzorial
materia lumii ca cer [i p\mânt nu al lumii, ci al

paradisului. P\mântul [i cerul înceteaz\ s\ mai
fie lume, lumea nu mai este paradis, existen]a
nu mai este extaz – cât timp muritorii nu mai
fac pereche cu divinii. 

La Dante, principiul paradisului func]ioneaz\.
În Divina Comedie, distinc]ia lui Heidegger între
lumea [i p\mântul operei de art\ poate fi gândit\
ca lume a paradisului [i p\mânt al paradisului,
ceea ce ar corespunde celor dou\ viziuni asupra
paradisului pe care le are Dante când ajunge în
partea incorporal\ [i nev\zut\ a paradisului: prima,
când se afl\ înc\ la grani]a Empireului, dup\ ce
contempl\, uitându-se peste um\r, tot spa]iul
parcurs pân\ acolo; a doua, când p\trunde în
Empireu. Teza mea este c\ cele dou\ ipostaze în
care Empireul este perceput de Dante reprezint\
lumea [i p\mântul paradisului: lumea paradisului
este cerul nostru, p\mântul paradisului este materia
din care e f\cut Empireul; iar paradisul celest ca
oper\ de art\ (sau opera de art\ ca paradis
celest) este figura escatologic\ a paradisului, lumea
în chip de candida rosa.   

Primul pas ca s\ vedem lumea paradisului
este s\ ne uit\m la cerul nostru [i s\ delimit\m
mental lumea care începe cu noi [i cu bolta cerului
terestru [i merge în sus pân\ la limita vizibilit\]ii
stelare. Aceasta este limitat\, la Dante, de Cerul
Nev\zut, numit de el Cielo Cristallino sau Primum
Mobile (num\rat de la Cerul Lunii, este cerul al
nou\lea). Al doilea pas este s\ ne uit\m la lumea
noastr\, astfel delimitat\ ca cer al lumii vizibile,
invers, prin intermediul Cerului Nev\zut, dinspre

Empireu. Lumea paradisului este deci cerul lumii
noastre (cu sferele sale vizibile, materiale, corporale,
sferice [i concentrice), a[a cum se reflect\ el,
inversat, prin oglinda constituit\ de Cielo Cristallino.
Imaginea astfel reflectat\ se afl\ dincolo de lumea
vizibil\ [i corporal\, în lumea invizibil\ [i incorporal\,
[i e tot un sistem sferic [i concentric, format
îns\ nu din planete, ci din ierarhiile îngere[ti,
având în centrul rota]iei tot mai rapide a acestora
nu p\mântul terestru, ci divinitatea (invers decât
în lumea din care privim noi). Aceasta e viziunea
paradisului celest pe care o are Dante la primul
s\u contact cu Empireul (ceea ce se petrece în
Canto XXVIII din Paradisul). Dante vede paradisul
sub forma geometric\ a unui sistem solar, în care
cele nou\ cete îngere[ti se rotesc din ce în ce mai
repede în jurul punctului fix în care se afl\ divinitatea,
simetric cu sistemul format, în lumea fizic\, de
planetele care se rotesc în jurul P\mântului, dar
inversat fa]\ de el, din punctul de vedere al vitezelor
de rota]ie. 

Ca principiu, lumea paradisului este
cerul lumii noastre. Ca manifestare, este cerul
vizibil, proiectat sub form\ reflectat\ [i inversat\
în nev\zut, prin Cerul Nev\zut. Principiul paradisului
este cel care face din cerul nostru lumea paradisului.  

Dante poate ajunge la a doua viziune asupra
Empireului numai trecând — sau, mai bine spus,
încorporând — materia paradisului celest. P\mântul
operei de art\ este materia din care e f\cut paradisul
celest, descris\ de Dante ca fiind un râu de lumin\
pur\, incandescent\, înmiresmat\, o lumin\ a
intelectului, plin\ de iubire a binelui, bucurie [i
dulcea]\ (Paradiso, XXX). La început, aceast\
lumin\ îl orbe[te. Apoi, la îndemnul Beatricei, o
bea cu ochii; [i se scald\ în râul de lumin\ cu tot
corpul, a[a cum f\cuse în paradiso terrestre
când se scufundase în râul Eunoè (Purgatorio,
XXXIII), înainte de a se ridica ([i pentru a se putea
ridica) spre paradis. Abia acum, dup\ ce a b\ut cu
ochii din materia paradisului [i a încorporat-o
în el cu tot corpul, Dante poate vedea forma închegat\,
întreag\ a paradisului. Ceea ce înainte îi ap\ruse
drept un râu de lumin\ m\rginit de maluri înflorite
cu aur [i scânteieri str\lucitoare, vizibil precum
ceva desf\[urat în lungime, devine deodat\
o uria[\ figur\ circular\ a s\rb\torii, o manifestare
a splendorii lui Dumnezeu, sub forma unui
imens [i cople[itor trandafir alb – candida
rosa (Paradisul, XXXI-XXXII). 

a cesta este al doilea chip sub care îi
apare lui Dante paradisul: paradisul
ca finalitate escatologic\ a lumii în

întregul ei, ca l\ca[ al ale[ilor [i ferici]ilor, imagine
des\vâr[it\, împlinit\, încheiat\, a lumii mântuite.
P\mântul paradisului este lumin\ intelectual\ [i
iubire a adev\ratului bine, str\lucire [i dulcea]\ a
împlinirii. El, p\mântul, nu poate fi v\zut în mod
distinct de principiul manifest\rii sale, care
este, la Heidegger, lumea (pentru mine, este
principiul paradisului): ca lume, p\mântul paradisului
este fie un râu incandescent [i înmiresmat, fie
roza escatologic\; ca p\mânt (în dublet cu principiul
lumii), lumea paradisului este cerul nostru.    

Iar noi, muritorii? La Dante aveam un
progres în transmutarea naturii umane. Ascensiunea
fizic\ a muritorilor spre paradis corespunde
modific\rii naturii lor, nu în sensul identific\rii
cu divinii, ci în sensul cuminec\rii cu natura lor
(îndumnezeire prin transsubstan]iere sau
îndumnezeire ca transsubstan]iere). Paradisul lui
Dante, cum [tim, cuprinde atât Cerurile fizice [i
vizibile (sistemul planetar f\r\ zona sublunar\),
cât [i Empireul non-fizic [i invizibil. Ca s\ poat\
vedea paradisul qua paradis [i nu doar qua cer
înstelat („bestirnte Himmel“, cum ar fi spus Kant),79
Dante a trebuit s\-[i îmbun\t\]easc\ din ce în
ce mai mult alc\tuirea: sim]urile, intelectul, f\ptura.
Abia prin aceste modific\ri, [i numai gra]ie lor,
a putut el s\ vad\ tot mai clar, pe m\sur\ ce se
înal]\. Termenul lui Dante pentru acest proces de
îmbun\t\]ire a firii umane este „trasumanare“
(Paradiso I, 70).80 În Paradiso XXX, dup\ ce Dante
bea cu ochii din materia de lumin\ incandescent\
a paradisului, ochii lui ajung s\ vad\ tot mai clar
unul [i acela[i lucru (sau una [i aceea[i f\ptur\,
pe Beatrice, de pild\), pe m\sur\ ce primesc for]a
de a percepe de la chiar obiectul privit, care e divin.
Modalitatea? Transsubstan]ierea. În final, privirea
lui Dante se limpeze[te [i mai mult, devine complet
„sincera“ (Paradiso, XXXIII, 52), ca urmare a
cufund\rii ei în ochii sfântului Bernard de Clairvaux,
care îl preia nu din mâna Beatricei (cum s-ar spune,
în mod normal), ci din ochii ei, de care Dante, în
paradis, e mereu ag\]at: privirea sfântului Bernard
îi permite lui Dante s\ se poat\ fixa statornic în
direc]ia „susului“, în chiar fiin]a înaltului.   

eseu





Astfel, pentru ultima oar\, Dante se mai
schimb\ o dat\ („mutandom ’io“, spune el în
Paradiso, XXXIII, 113). Modalitatea? Îndumnezeirea.
Îndumnezeit, el vede atunci imaginea celor cinci
taine care ]in alc\tuirea lumii (o revela]ie filozofic\)
[i, suprem\ gra]ie (revela]ia ultim\ a teologiei
[i religiei), vede aievea îns\[i Sfânta Trinitate.
Dup\ care facultatea care le permite muritorilor
cunoa[terea, imagina]ia (singura ce poate face
intelectul vizibil sim]urilor [i sim]urilor vizibil
intelectul), facultate pe care Dante o nume[te
„alta fantasia“, cedeaz\ [i poemul se încheie prin
declararea sincroniz\rii depline între mi[carea
dorin]elor [i a voin]ei muritorilor mântui]i [i
iubirea ce mi[c\ sori [i stele. 

S\ recapitul\m. Pe m\sur\ ce trans-umaneaz\
progresiv, subiectul cunosc\tor al muritorilor (a
c\ror persona, aici, este Dante) devine un subiect
schimbat. Subiectul schimbat vede paradisul în
trei feluri: mai întâi precum Cer al P\mântului,
în chip de sistem al lumii centrat pe Dumnezeu,
mai apoi ca P\mânt al Cerului, în chip de lumin\
înflorit\, înmiresmat\ [i incandescent\; în cele
din urm\, ca eternitate a lumii mântuite, sub
chipul cople[itor al Rozei Albe, candida rosa,81
rosa sempiterna,82 l\ca[ al ale[ilor [i ferici]ilor,
imagine a lumii cur\]ate de tot r\ul. Ce este
îns\ candida rosa, în fond, ca lucru? S\ ne amintim:
dup\ Heidegger, caracterul de lucru este dat de
unitatea care ]ine laolalt\ jocul de oglindire [i
încercuire reciproc\ între elementele tetradei.
Tetrada d\ lucrului împlinirea care în realitatea
operei de art\ se manifest\ ca splendoare. Astfel,
lumea ca întreg perfect realizat coincide cu lumea
ca oper\ de art\ împlinit\. Posibilitatea acestei
coinciden]e este principiul paradisului.  

Prima viziune a paradisului, în chip de Cer
al P\mântului, este cosmologic\; a doua viziune,
ca P\mânt al Cerului, este extatic\; ultima viziune,
ca oper\ de art\ perfect împlinit\, este escatologic\.
Putem acum suprapune, înc\ o dat\, e[ecul lui
Pound cu imposibilitatea lui de a transforma
metoda modernismului literar, pe care l-a inventat,
în principiul paradisului, care îi lipsea, dar pe
care l-a c\utat cu insisten]\ [i de absen]a c\ruia
s-a l\sat ghidat toat\ via]a, chiar [i când a disperat
de ea, [i ea de el. La el, ca la to]i modernii, nostalgia

paradisului func]ioneaz\ ca un substitut de
paradis. Cu dou\ preciz\ri: aspira]ia operei nu
poate fi niciodat\ un substitut de oper\, iar
e[ecul poemului epic modern ]ine de principiul

modernismului, nu de geniul poetului. 

EPILOG

În Prelegerile de estetic\, pe care le-a ]inut
prima oar\ la Heidelberg în 1818 [i pentru ultima
oar\ la Berlin, în 1828-1829,83 Hegel descria
problema artei în epoca modern\ în ace[ti termeni:

„Acum îns\, dac\, pe de o parte, noi acord\m
artei aceast\ înalt\ pozi]ie, suntem nevoi]i, pe de
alt\ parte, s\ not\m totodat\ c\ arta nu e totu[i
nici dup\ con]inut, nici dup\ form\ modul cel
mai înalt [i absolut de a aduce la con[tiin]a spiritului
adev\ratele lui interese. C\ci tocmai din cauza
formei sale este limitat\ [i arta la un con]inut
determinat. Numai o anumit\ sfer\ [i treapt\ a
adev\rului poate fi prezentat\ în elementul operei
de art\.“84

„Felul particular al produc]iei artistice [i
al operelor de art\ nu ne mai satisface nevoile
cele mai înalte. Noi am dep\[it starea de a mai
putea venera [i adora operele de art\ ca pe ni[te
divinit\]i [...]. Cugetarea [i reflexia au dep\[it
artele frumoase.“85

„Oricum ar putea sta în aceast\ privin]\
lucrurile, fapt este c\ arta nu mai ofer\ acea
satisfac]ie a nevoilor spirituale pe care timpuri
anterioare [i popoare au c\utat-o în ea, [i-au aflat-o
numai în ea [...]. [...] Zilele frumoase ale artei eline,
ca [i epoca de aur a evului mediu de mai târziu,
au trecut. [...] Din acest motiv, prezentul, datorit\
st\rii lui generale, nu este priincios artei. [...] Sub
toate aceste raporturi arta este [i r\mâne
pentru noi, în privin]a celei mai înalte destina]ii
a sa, ceva ce apar]ine trecutului.“86

„Pentru noi arta nu mai trece drept modul
suprem în care î[i procur\ existen]\ adev\rul.
[...] Cu progresul culturii, la orice popor apare
în general o epoc\ în care arta trimite dincolo
de ea îns\[i. [...] La începuturile ei, arta mai las\
s\ subziste misteriosul, presim]irea plin\ de
taine, dorin]a nedefinit\, aceasta pentru c\
pl\smuirile ei nu [i-au expus înc\ pe deplin
tot con]inutul lor pentru intui]ia ce se sprijin\
pe imagini. Dar când con]inutul complet a
fost înf\]i[at în întregime în forme artistice,
spiritul, care prive[te mai departe, se reîntoarce
de la aceast\ obiectivitate în interiorul s\u,
respingând-o de la sine. Un astfel de timp este
cel în care tr\im acum. Putem spera, f\r\ îndoial\,
c\ arta se va dezvolta [i perfec]iona tot mai mult,
forma ei a încetat îns\ de a mai fi nevoia suprem\
a spiritului.“87

Heidegger îl considera pe Hegel ca fiind
cel mai cuprinz\tor [i profund gânditor al esen]ei
artei pe care l-a produs, în epoca metafizicii, lumea
occidental\. „Postfa]a“ la Originea operei de art\,
pe care a ad\ugat-o ceva mai târziu la corpul
conferin]elor ]inute în anii 1935-1936, se încheie
cu o medita]ie asupra acestor gânduri ale lui
Hegel. El remarc\ faptul c\ din anul 1829, când
Hegel a rostit pentru ultima oar\ fraza „în privin]a
destina]iei ei supreme, arta este pentru noi
ceva ce apar]ine trecutului“, noi am v\zut n\scându-se
multe opere de art\ remarcabile [i am fost martorii
apari]iei a numeroase curente artistice pline de
vitalitate. 

„R\mâne îns\ deschis\ întrebarea“, spune
Heidegger,88 „mai este arta o modalitate esen]ial\
[i necesar\ în care survine adev\rul hot\râtor
pentru existen]a noastr\ ce ]ine de Istorie? Sau
arta a încetat s\ mai îndeplineasc\ aceast\ func]ie?
Daca arta nu mai îndepline[te aceast\ func]ie,
atunci r\mâne întrebarea de ce stau lucrurile
astfel. Asupra propozi]iei lui Hegel nu s-a pronun]at
înc\ judecata definitiv\; c\ci în spatele acestei
propozi]ii se afl\ întreaga gândire occidental\ de
la greci încoace, o gândire care corespunde
unui adev\r al fiin]ei deja survenit. Dac\ judecata
asupra acestei propozi]ii se va pronun]a, ea va
porni din acest adev\r al fiin]\rii [i va purta asupra
lui. Pân\ atunci, propozi]ia î[i p\streaz\ valabilitatea.
Dar tocmai de aceea se impune întrebarea dac\
adev\rul enun]at în propozi]ie este definitiv [i
ce se întâmpl\ în cazul în care lucrurile stau astfel.“

Frumosul provine, în art\, din aceea[i
]â[nire cu adev\rul. În manifestare, ca lucru,
frumosul [i adev\rul stau împreun\. Înaintea
manifest\rii, ele nu mai sunt lucru, sunt acela[i
lucru: p\mânt pentru cer, când lumea deschide
p\mântul, [i cer pentru p\mânt, când p\mântul
îi permite lumii s\ se deschid\. Frumuse]ea nu
se adaug\, posti[, adev\rului: când adev\rul e
prezent în oper\, frumuse]ea e [i ea de fa]\,
sub form\ de chip al lui. Forma operei de art\ este
chiar chipul adev\rului din ea. Iar aceast\ prezen]\
în act este frumosul. „Modul în care lumea
occidental\ s-a obi[nuit s\ conceap\ fiin]area ca
fiind realul“, spune Heidegger, „tr\deaz\ o specific\
înso]ire a frumuse]ii cu adev\rul.“89 Apoi ceva
s-a rupt. Am v\zut cum adev\rul s-a desprins
de frumuse]e, sub ideea c\ numai a[a putea r\mâne
adev\r; apoi am v\zut cum frumuse]ea a disp\rut,
devenind mai întâi „vechea frumuse]e“, destr\mându-se
apoi în conven]ionalul biedermeier al consumului
de banalit\]i; în cele din urm\, am v\zut cum
adev\rul însu[i n-a mai avut chip [i, odat\ cu
pierderea fe]ei, a încetat s\ mai fie de fa]\. Dup\
ce [i-a pierdut frumuse]ea, care era a lui pentru
c\ el era el, adev\rul [i-a pierdut [i prezen]a. 

Teza general\ este aceasta: „Istoria esen]ei
artei occidentale corespunde transform\rii esen]ei
adev\rului“.90 Dispari]ia frumuse]ii în lumea
modern\ corespunde unei transform\ri a esen]ei
adev\rului. Pound, cu poemul s\u epic, se afl\
întreg în aceast\ transformare a esen]ei adev\rului,
iar Cantos – e[ec [i capodoper\: o capodoper\ a
e[ecului [i un e[ec al capodoperei – este simptomul
ei cel mai formidabil. C\ principiul paradisului
nu mai poate fi folosit ca un instrument al
modernismului în art\ este poate simptomul cel
mai frapant al acestei transform\ri a esen]ei
adev\rului, c\reia epoca noastr\ îi este deopotriv\
expresie [i martor (iar poe]ii ei cei mai mari,
martiri). 

Ianuarie 2012; septembrie 2018
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56 Ini]ial o conferin]\, ]inut\ cu modific\ri de mai multe ori pe parcursul anilor
1935 [i 1936, lucrarea „Der Ursprung des Kunstwerkes“ a fost mai întâi completat\
cu o „Postfa]\“ (Nachwort), scris\ dup\ 1936, apoi cu un „Adaos“ (Zusatz), redactat
în 1956 [i publicat întâia oar\ în 1960, când lucrarea a ap\rut în colec]ia Reclams
Universal-Bibliothek. La noi, Der Ursprung des Kunstwerkes a fost admirabil
tradus\ [i adnotat\ de Thomas Kleininger [i Gabriel Liiceanu în 1982 (mai pu]in
adaosul din 1956, care a fost omis). 57 Martin Heidegger, Originea operei de art\, traducere [i note de Thomas Kleininger
[i Gabriel Liiceanu, Edi]ia a III-a, Bucure[ti, Humanitas, 2011, p. 46. 58 Heidegger, „Originea operei de art\, § Opera [i adev\rul“, loc.cit., p. 55. 59 Heidegger, „Originea operei de art\, § Opera [i adev\rul“, în: Originea operei
de art\, Edi]ia a III-a, traducere [i note  Thomas Kleininger [i Gabriel Liiceanu,
Humanitas, 2011, p. 49. 60 Schema ra]ionamentului lui Heidegger este urm\toarea: dac\ not\m opera
de art\ cu OA, arta sau faptul de a fi art\ cu A [i subiectul sau obiectul operei de
art\ cu X, atunci avem schema de gândire: dac\ „OA = A“, iar „OA este X“, atunci
[i numai atunci „X este OA“ – „X este OA“ însemnând c\ X este prezent în OA
sau devine vizibil sau e adus la prezen]\ sau i se d\ chip (adic\ este întruchipat)
prin OA.61 Martin Heidegger, „Construire, locuire, gândire, §I“ (conferin]\ ]inut\ la
Darmstadt în 5 august 1951), în: Originea operei de art\, Edi]ia a III-a, traducere
[i note Thomas Kleininger [i Gabriel Liiceanu, Humanitas, 2011, pp. 175-176. 62 Martin Heidegger, Das Ding, in: Vorträge und Aufsätze, Gesamtausgabe, Band
7, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2000, S. 184. 63 Heidegger, „Construire, locuire, gândire, §I“, loc.cit., pp. 175-177. 64 Heidegger, Das Ding, op.cit., S. 180-181 (traducerea este a lui Kleininger,
Liiceanu, din fragmentul citat în Nota 3, de la p. 193, din: Originea operei de art\,
2011). 65 Apud Kleininger, Liiceanu, Originea operei de art\, 2011, Nota 3, p. 194. 66 Heidegger, „Originea operei de art\, § Opera [i adev\rul“, p. 66; [i § Adev\rul
[i arta, p. 75.  67 Martin Heidegger, Das Ding, in: Vorträge und Aufsätze, Gesamtausgabe, Band
7, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2000, S. 175.68 „Wir nennen das ereignende Spiegel-Spiel der Einfalt von Erde und Himmel,
Göttlichen und Sterblichen die Welt.“ (Heidegger, Das Ding, S. 181).69 Heraclit, Fragmentul B 52 (Diels-Kranz). 70 „suprema fiin]\ a fiin]\rii“ (Heidegger, Originea operei de art\, § Adev\rul [i arta,
p. 74). 71 „interoga]ia proprie gândirii, care – ca gândire a fiin]ei – o nume[te pe
aceasta în demnitatea ei de a fi interogat\“ (Ibidem, p. 74). 

72 Heidegger, Originea operei de art\, § Adev\rul [i arta, p. 74.  73 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Band 55: Heraklit, 1. Der Anfang des
abendländischen Denkens (Sommer Semester 1943),  §8: Das Wesen der
physis, (c), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1994, S. 175 (traducerea
Kleininger [i Liiceanu, Originea operei de art\, 2011, Nota 5, pp. 107-108, care
îns\ indic\ pagina 155 în mod gre[it).74 Scrisoarea lui Heidegger, datat\ 18 iunie 1950, este reprodus\ la sfâr[itul textului
conferin]ei, ca Post-Scriptum (Vorträge und Aufsätze, 2000, pp. 184-187).75 Martin Heidegger,  Das Ding.  Nachwort :  Ein Brief  an einen jungen
Studenten, op.cit., S. 185.  76 „Dieses Nicht-mehr ist in sich ein Noch-nicht der verhüllten Ankunft seines
unausschöpfbaren Wesens.“ 77 Platon, Phaidon, 99c. 78 Ezra Pound, „Cavalcanti“, in: Make It New, 1934, p. 351; Literary Essays, 1968,
p. 154.79 Immanuel Kant: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und
zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das
Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische
Gesetz in mir“ (Kritik der praktischen Vernunft, 1788).80 „Trasumanàre  da TRAS per  i l  lat .  TRANS,  a l  di  là e HUMANÀRE da
HUMÁNUS attinente all’uomo. Passare dallo stato umano a grado di natura più
alta o divina“ (Dizionario etimologico online, s.v. „trasumanàre“).81 „In forma dunque di candida rosa / mi si mostrava la milizia santa [cetele
îngere[ti] / che nel suo sangue Cristo face sposa“ (Paradiso, XXXI, 1-3). 82 Paradiso, XXX, 124.83 {i apoi le-a reluat la Berlin, în anii 1820-1821, 1823, 1826 [i, ultima oar\, în
1828-1829; prelegerile au fost reconstituite în 1835 de unul dintre studen]ii s\i,
Heinrich Gustav Hotho, pornind de la însemn\rile lui Hegel [i de la noti]ele
studen]ilor care l-au audiat; tot Hotho este [i editorul.84 Georg, Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de estetic\, vol. 1, traducere de
D.D. Ro[ca, Editura Academiei RSR, 1966, pp. 15; în edi]ia de la Berlin, ap\rut\
între 1832-1845, dup\ care a f\cut D.D. Ro[ca traducerea, locul este: Werke, X, 1,
1842, S. 14. 85 Hegel, Prelegeri de estetic\, 1 (Ro[ca), p. 16; Hegel, Werke, X, 1, 1942, S. 14-15.86 Ibidem, pp. 16-17; Werke, X, 1, S. 15-16.87 Ibidem, pp. 110-111; Werke, X, 1, S. 134-135.88 Heidegger, „Postfa]\“ în: Originea operei de art\, edi]ia a treia, Humanitas,
2011, p. 96. 89 Ibidem, p. 98.90 Ibidem. 
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s -a spus c\ sonetul, cu geometria lui
elegant\, este o form\ fix\ conceput\
pentru poezia de dragoste. Ar mai

trebui ad\ugat c\, în mod surprinz\tor, [i poezia
satiric\ este avantajat\ de prozodia lui obligatorie.
Gra]ia decis\ a celor paisprezece versuri încheie
parc\ orice discu]ie, face imposibil\ o replic\
venit\ din partea persoanelor luate în derâdere.

Eminescu, oricum, folose[te, cu art\,
forma fix\ a sonetului nu numai în poezia de
dragoste sau reflexiv\, ci [i în aceea ironic\.
Sonetele sale satirice sunt adev\rate demonstra]ii
de virtuozitate. Poetul se comport\ ca un spadasin
exersat, care fandeaz\, face un pas înapoi, revine
[i îi d\ adversarului lovitura de gra]ie, mânuind
floreta cu dreapta [i ]inându-[i stânga în [old,
cu elegan]\.

Sonetul Albumul (1877), inspirat de albumul
pe care Veronica Micle îl punea la dispozi]ia
vizitatorilor ei pentru a-i l\sa câte o însemnare
ca amintire, este o persiflare a celor care au intrat
de-a lungul timpului în joc. În numai dou\ strofe
de câte patru versuri [i dou\ strofe de câte trei
se schi]eaz\ un portret generic ([arjat) al celor
prezen]i cu însemn\ri în volum, este persiflat\
nedureros [i de]in\toarea albumului [i mai este
[i descifrat\ psihologia ei:

„Albumul? Bal-mascat cu lume mult\,/ În
care to]i pe sus î[i poart\ nasul,/ Disimulându-[i
mutra, gândul, glasul.../ Cu to]i vorbesc [i
nimeni nu ascult\.// {i eu intrai. M\ vezi r\rindu-mi
pasul./ Un vers încerc cu pana mea incult\./ Pe
masa ta a[ez o foaie smult\,/ Ce de când e nici
n-a visat Parnasul.// Spre-a-]i aminti trecutele
petreceri/ Condeiu-n mân\ tu mi-l pui cu sil\./
De la oricine-un snop de paie seceri,/ Apoi te ui]i
râzând la câte-o fil\:/ Viclean te bucuri de-ale
noastre-ntreceri,/ Privind în vrav prostia imobil\.“

Formula bal-mascat denun]\ brutal, de
la început, str\dania semnatarilor de însemn\ri
de a p\rea altceva decât sunt în realitate, de a
poza în filosofi, poe]i sau morali[ti. Este o
caracterizare expresiv\, violent-sarcastic\, în
numai dou\ cuvinte, a imposturii solemne [i
emfatice din paginile albumului. Poetul observ\
[i faptul c\ fiecare î[i exhib\ identitatea confec]ionat\
pentru acest prilej, f\r\ s\-i ia ̀ n considerare pe
cei din jur. În locul unui posibil dialog, cititorului
i se ofer\ o colec]ie de monologuri.

Ini]iatoarea acestui ritual de salon le
smulge tuturor, chiar [i poetului, câte o însemnare.
Modul cum colecteaz\ ceea ce s-ar putea numi
o tax\ de musafireste descris cu o ironie binevoitoare:
„Condeiu-n mân\ tu mi-l pui cu sil\./ De la
oricine-un snop de paie seceri“.

Surpriza vine în final. Ne-am fi a[teptat
ca în ultimele versuri [i femeia s\ fie ridiculizat\
pentru prostul-gust (frivolitatea, snobismul)
înfiin]\rii unui asemenea registru al vanit\]ii.
Dar nu, poetul g\se[te o explica]ie psihologic\
subtil\, care o salveaz\ de la c\derea în ridicol.
{i anume, pretinde c\ ea r\mâne deta[at\, c\
r\sfoie[te cu un amuzament secret albumul dup\
plecarea musafirilor, „privind în vrav prostia
imobil\“. Ce vers! 

*s onetul Oricare cap îngust (schi]at
în 1877 [i revizuit în 1878 – o modificare
amuzant\ constând în trecerea de

la tont la cap îngust) este un omagiu adus de
poet iubitei.

(În ceea ce ne prive[te, nu ne silim
s\ înlocuim de fiecare dat\, în comentariul
nostru, poetul cu eul poetic, întrucât se
subîn]elege c\ poetul, când apare ca personaj
într-o poezie, nu este chiar poetul din via]a
real\; oricine, pân\ [i un cap îngust, în]elege
asta, nu trebuie s\ facem mereu parad\ de
precizie terminologic\.) 

Eminescu îi ofer\ iubitei, ca pe un buchet
de flori, cea mai m\gulitoare declara]ie: c\ atunci

când scrie o poezie îl intereseaz\ numai [i numai
p\rerea ei, nu [i aceea a altor cititori:

„Oricare cap îngust un geniu par\-[i,/ Cu
versuri, goale de cuprins, s\ plac\/ {i, cum dore[te,
zgomot mare fac\,/ Cununi de lauri de la plebe
cear\-[i.// Ci muza mea cu sine se împac\./ Eu
am un singur, dar iubit tovar\[,/ {i lui închin a
mele [iruri iar\[i,/ Cântarea mea, de glorie
s\rac\.// Când dulci-i ochi pe linii or s-alerge,/
Va cump\ni în iambi turnata limb\;/ Ici va
mai pune, dincolo va [terge.// Atuncea ea în
lumea mea se plimb\/ Cu-a gândurilor mele nav\
merge/ {i al ei suflet pe al meu [i-l schimb\.“

Impresioneaz\ pl\cut, ca [i în alte cazuri,
faptul c\ Eminescu are con[tiin]a valorii sale,
nu este un naiv. În acela[i timp, impresioneaz\
pl\cut modul elegant în care î[i manifest\
sentimentul de superioritate. Un prin] este
pur [i simplu un prin], nu strig\ [i nu bate cu
pumnul în mas\ ca s\ i se recunoasc\ acest statut.
El „nu dore[te zgomot mare s\ fac\“ [i nici s\
fie aclamat de mul]ime.

Visul lui este doar s\-[i încânte iubita
cu ceea ce scrie. Este o modestie princiar\, nu
modestia fals\ a unui ipocrit. Este modestia
îndr\gostitului, care [tie c\ în dragoste nimic
nu umile[te, nici m\car îngenuncherea în fa]a
iubitei (recunoa[tem aici deontologia galant\
a cavalerismului medieval adoptat\ [i de
romantici, care profesau îns\, intermitent,
[i misoginismul, foarte vizibil la Eminescu).
Dincolo, îns\, de etica vie]ii sentimentale,
acceptabil\ sau nu de un om de azi, ne cucere[te
frumuse]ea literar\ a comunic\rii unui b\rbat
cu aleasa inimii lui prin poezie. Poetul care
scrie [i femeia care cite[te ce-a scris el se
îmbr\]i[eaz\ pân\ la contopire, fac schimb de
suflete.

Faptul c\ poetul îi d\ femeii libertatea
s\-[i modifice versurile, cum crede ea de cuviin]\,
reprezint\ accesul maxim la intimitatea lui (o
dovad\ de încredere mult mai mare decât, de
pild\, a o l\sa s\-i umble în sertare). Modul cum
î[i imagineaz\ Eminescu contopirea dintre
îndr\gosti]i n-are nimic promiscuu, este
sublim [i greu de uitat:

„Atuncea ea în lumea mea se plimb\/
Cu-a gândurilor mele nav\ merge/ {i al ei
suflet pe al meu [i-l schimb\.“

*e minescu este nu numai un poet al
iubirii, ci [i unul al capriciilor
dragostei, introduse în jocul erotic

exclusiv de femeie. Sonetul P\rea c-a[teapt\
(1878) poate fi considerat o dezvoltare cult\ a
dou\ versuri populare care rezum\ inteligent,
cu un fin umor, comportamentul femeii curtate
de un b\rbat: „Du-te-ncolo, vino-ncoace,/ Las\-m\
[i nu-mi da pace!“.

Din cele dou\ versuri populare afl\m cum
reac]ioneaz\ femeia de care se apropie un b\rbat.
Din sonetul lui Eminescu afl\m cum vede b\rbatul
reac]iile contradictorii ale celei pe care încearc\
s\ o cucereasc\:

„P\rea c-a[teapt\ s-o cuprind în bra]\/ {i
fa]a mea cu mânile-i s-o ieie,/ Ca s\ m\ pierd
în ochi-i de femeie,/ Citind în ei întreaga mea
via]\.// Dar când s-o prind, ea n-a voit s\ steie/
Ci într-o parte-ntoarse dulcea-i fa]\;/ Pândind,
cu ochii m\-ntreba istea]\:/ S\-mi dea o gur\ ori
s\ nu-mi mai deie?// De-astfel de toane vecinic
nu te saturi./ Oricât o rogi, ea tot se d\ în
laturi/ {-abia la urm\ parc\ tot se-ndur\.//
Împotriviri duioase-a frumuse]ii/ În lupte dulci
disfac urâtul vie]ii,/ Ce n-au amar, fiindc\ au
m\sur\.“

B\rbatul accept\ [i gust\ aceste r\zgândiri.
Cu firea lui ra]ional\, nu le în]elege, dar le prive[te
cu simpatie [i cu un discret amuzament. Nu se
întâmpl\ ca în lumea de azi, unde cei doi stabilesc
în mod explicit, eventual la un restaurant,
dac\ vor avea o rela]ie sau nu. 

Educa]ia sentimental\ a lui Eminescu a
fost f\cut\ în mare m\sur\ de folclor, care, având
o mare vechime, mai p\streaz\ o leg\tur\ cu
legile firii. Conform acestor legi, femela îi refuz\
aparent pe masculi, pentru a crea o competi]ie
[i a avea astfel posibilitatea s\-l selecteze pe
cel mai îndr\zne] [i insistent dintre ei. 

Este posibil ca un tân\r de azi s\ nu în]eleag\
de ce o fat\ l-ar supune la astfel de probe înainte
de a-i ceda. {i, în consecin]\, este posibil ca el s\
r\mân\ str\in de frumuse]ea sonetului lui
Eminescu.  

eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu
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oricare cap
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*
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elegant\, este 
o form\ fix\ 
conceput\ 

pentru poezia de dragoste.



s unt tentat s\ încep cu o afirma]ie
tran[ant\: consider c\ romanul e
specia literar\ cea mai ospitalier\,

c\ci îl prime[te în l\untrul s\u pe autor f\r\
prejudec\]i, f\r\ prezum]ii ce stânjenesc [i îi

îng\duie excep]ionale libert\]i. Îns\, imediat,
se cade s\ ne întreb\m: aceste libert\]i sunt

f\r\ limite? Nu, [i nici n-ar fi bine, c\ci,
dac\ ar fi a[a, spa]iul epic romanesc ar fi
cotropit, ar fi st\pânit de haos. 

Care sunt, atunci, constantele sine
qua non ale romanului, ce trebuie s\ existe

neap\rat într-o scriere pentru ca ea s\ fie
roman? În opinia mea, elementele sine qua non

sunt personajele [i povestea, nara]iunea, reunite
într-o construc]ie de mare întindere [i cu o
arhitectur\ complex\. O construc]ie care, de
fapt, înseamn\ reconstituirea, pe cale verbal\,
a lumii omului. 

Consecin]\ logic\, dou\ rela]ii devin
extrem de importante în cadrul acestei specii,
romanul. În primul rând: raportul dintre
autor [i crea]ia saori, altfel spus, cum se pozi]ioneaz\
autorul fa]\ de crea]ia sa epic\. {i în al doilea
rând: ce fel de imagine, de configura]ie, de
reprezentare a timpului rezult\ într-una sau în
alta dintre aceste reconstituiri ale lumii omului
pe cale verbal\, care sunt romanele. 

Ambele rela]ii enun]ate aici se reg\sesc
exprimate într-una dintre cele mai conving\toare
sistematiz\ri ale romanului din câte [tim [i care
apar]ine unui critic român. Din p\cate, lucrarea
sa nu a fost tradus\ [i de aceea nu a provocat pe
plan mai larg, european, ecourile [i referirile pe
care le-ar merita. E vorba despre Nicolae Manolescu
[i despre cartea sa Arca lui Noe. Eseu despre
romanul românesc, unde sunt descrise cu
limpezime trei tipuri de roman: romanul
doric (roman clasic, realist, cu omniscien]a [i
omniprezen]a autorului, cu timpul în ipostaza
de prezent istoric), romanul ionic (roman
modernist, cu viziune singular\, interiorizat\,
scris deseori la persoana întâi, unde timpul e
unidimensional, curge dintr-un punct X de
origine, a[a cum e perceput de personajul narator)
[i, în fine, romanul corintic (roman postmodern,
unde vocile [i perspectivele se amestec\, unde
timpul are o configura]ie cu mai multe cursuri,
care fie sunt paralele, supraetajate, fie se întretaie).
M\rturisesc c\, pentru mine, romanul corintic
constituie cadrul cel mai cuprinz\tor [i mai
potrivit, structura polivalent\, în care îmi convine
s\ m\ plasez ca autor, c\ci acolo m\ simt în largul
meu, îng\duindu-mi-se acele libert\]i de mi[care
creativ\ ce m\ fac s\ numesc romanul specia
literar\ cea mai ospitalier\.

s \ ne întoarcem la acel enun] de la
început: romanul înseamn\ o
reconstituire a lumii omului pe cale

verbal\. Mi se pare nimerit s\ p\str\m în aten]ie
analogia pe care deja am folosit-o – romanul
în]eles ca o construc]ie complex\, de mare
întindere – [i s\ încerc\m s\ prelungim aceast\
analogie în altele care decurg din ea: dac\ romanul
e o construc]ie, atunci autorul poate fi privit
ca fiind constructorul sau arhitectul sau,
chiar, de ce nu?, ca o divinitate marginal\
care-[i concepe propriul univers. La limit\, rolul
acesta de divinitate pe care-l joac\ autorul de
romane este, desigur, fluid, c\ci autorul este de
g\sit în afara, dar, totodat\, [i în l\untrul
construc]iei sale verbale, ca personaj [i prizonier,
care-[i închipuie romanul ca pe un vehicul cu
care s\ ajung\ la sinele s\u de profunzime pentru
a se salva, dar care, nu o dat\, sfâr[e[te închis,
ca-ntr-o celul\, în propria sa pl\smuire epic\. 

` n romanul ca reconstituire a lumii
omului trebuie s\ existe negre[it dou\
direc]ii care se intersecteaz\ perpendicular:

întâi, avem o desf\[urare pe orizontal\, care
presupune o multitudine de tipologii [i de întâmpl\ri
umane legate între ele; [i, doi, avem o desf\[urare
pe vertical\, cu dou\ segmente: pe de o parte,
ceea ce a[ numi verticala mic\, exterioritate-
interioritate uman\, sondarea abisului sufletesc
[i mental [i, pe de alt\ parte, verticala mare,
cea care duce de la om la nivelul celest, spiritual,
cu o autoritate absolut\, Dumnezeu. 

Autorul de romane are datoria s\ se
deplaseze în toate aceste direc]ii. Adeseori, dac\
încercarea sa este curajoas\, temeinic\ [i inventiv\,
el va ajunge pe teritorii albe, necucerite, netrecute
pe nicio hart\, c\rora, odat\ descoperite, va
trebui s\ le dea nume. {i tot astfel, dac\ încercarea
sa este curajoas\, temeinic\ [i inventiv\, el va
avea numeroase surprize pe parcursul aventurii
sale epice: astfel, va constata c\, înl\untrul lumii
create, timpul, ca s\ revenim la cele dou\ rela]ii
importante pe care le-am formulat în aceste
însemn\ri, nu are nicidecum un curs liniar, un
sens unic, ci poate s\ curg\ înapoi, dup\ cum
poate s\ prezinte uimitoare ni[e ori deschideri,
poate s\ aib\ mai multe viteze [i chiar mai multe
albii simultane, ce se întâlnesc sau sunt paralele. 

Iar referindu-ne la a doua rela]ie fundamental\
din cadrul romanului, rela]ia dintre romancier
[i construc]ia sa epic\, aceasta este [i ea extrem
de nuan]at\. E o rela]ie biunivoc\: autorul se
proiecteaz\, trece, se mut\ în personaje [i personajele
se proiecteaz\, trec, se mut\ în autor, determinându-se
reciproc. Aici nenum\rate interoga]ii apar în fa]a

autorului de romane [i î[i cer r\spunsul: prin ce
fel de translat\ri [i distorsion\ri preia autorul
realitatea tr\it\ [i o transport\ în fic]iunea sa
epic\? Cum suntem noi, ca fiin]e, [i cum sunt
personajele noastre, putem vorbi despre o coinciden]\
între unele [i altele sau totdeauna e prezent [i
ac]ioneaz\ un factor de deformare considerabil?
Noi, ca fiin]e, avem adev\r de neclintit, avem
contur imuabil sau nu suntem decât fic]iunile
din min]ile celorlal]i? Cât este cli[eu în descrierea
unui om prin intermediul romanului [i cât este
adev\r? Comozi, doar prelu\m diverse locuri
comune [i ne conform\m lor? 

Oricum, din toate aceste întreb\ri [i
probleme pe care [i le pune, prin simplul fapt c\
[i le pune [i c\ încearc\ s\ g\seasc\ rezolvarea
lor, autorul de romane ob]ine o cale de terapie
personal\, un soi de mântuire prin scriitur\.
Aceasta este încredin]area mea.

a [ ]ine s\ fac în aceste note fugare
privind arta romanului înc\ o
observa]ie – despre configura]ia

lumii omului reconstituite prin roman. Dac\
vorbim despre om, este evident c\ realismul
clasic constituie un instrument prea simplu,
care nu e în stare s\ dea seama despre complexitatea
lumii omului. Realitatea omului cuprinde ceea
ce este la vedere [i ceea ce este invizibil, ceea
ce posibil s\ se întâmple, dar [i ceea ce e imposibil
s\ se întâmple, îns\ poate fi imaginat, gândit.
{i atunci, palierele pe care trebuie s\ le aib\ în
vedere autorul de romane sunt mai numeroase
decât ar p\rea la prima privire: de la vizibil [i
material, la invizibil [i spiritual, cuprinzând
fantasticul, imaginarul, imposibilul devenit
posibil prin povestire, totul face parte din
acest univers uman reconstituit prin roman.
Desigur, ceea ce difer\ [i d\ marca autorului
este dozajul dintre diferitele elemente. 

Cred cu t\rie în scriitura de tip palimpsest,
în care un strat de semnifica]ie st\ sub altul, [i
acesta sub altul, a[teptând s\ fie descoperite de
cititori. {i mai cred, cu aceea[i convingere, în
romanul de tip poliedric, cel cu mai multe fe]e
[i care pe fiecare fa]\ este altfel: roman realist,
roman psihologic, fresc\ social\, roman thriller,
roman fantastic, roman simbolic, roman parabolic
[i câte altele, în încercarea dramatic\ [i fascinant\
a insului de a-[i explora condi]ia în lumea aceasta
infinit\ [i incomprehensibil\, alimentându-[i
iluzia c\ poate s\ ob]in\ mântuirea, a[a, pe cale
verbal\, prin povestire, în]elegere [i emo]ie.  

(Interven]ie la Colocviul Na]ional de Proz\ 
de la Alba Iulia, 6 octombrie 2018)
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c îteva întreb\ri introductive, abrupte:
Avem o literatur\, ce facem cu ea?
Cine o gestioneaz\? În grija cui e

literatura român\ azi? Cine o promoveaz\, cine
o ap\r\? Cine (mai) are nevoie de literatura român\
actual\? Tr\im în epoca statisticilor, a[a c\ putem
aproxima inclusiv apetitul pentru lectur\ al unei
societ\]i, al unei comunit\]i, „consumul“ de carte,
consumul cultural. Care mai e rela]ia scriitorului
român de azi cu „du[manul de moarte“, cititorul? 

La nivelul unei biblioteci jude]ene, cum este
aceea din Piatra Neam], unul dintre programele
de baz\ îl reprezint\ monitorizarea autorilor, a
titlurilor de carte, a editurilor dar [i a cititorilor.
Astfel po]i afla, în cîteva secunde, care sunt autorii
cei mai „frecventa]i“, operele cele mai cerute de
cititori, ce edituri î[i plaseaz\ cel mai bine „produsul
editorial“. Realitatea de pe frontul literar nu seam\n\,
în cea mai mare parte, cu ceea ce se întîmpl\ la
nivelul „consumului“. Valoarea intrinsec\ este
pus\ la col] de binomul cerere-ofert\. Pe cît de
harnici [i predispu[i la escaladarea celor mai austere
sau ame]itoare piscuri sunt autorii, pe atît de
comozi au devenit cititorii. Tirajelor de zeci de mii
de exemplare din perioada „cealalt\“, cînd cititorii
devorau literatur\ pe nemestecate, le corespund
tirajele de cîteva sute de exemplare de ast\zi. În
perioada de pîn\ în 1989, proza contemporan\, ca
[i poezia, erau citite pe rînduri [i printre rînduri,
toat\ lumea c\uta mesajele subliminale, esopice.
Buzura, Breban, }oiu, D. R. Popescu, Petru Popescu,
Nedelciu, B\ie[u, Ion Anghel M\n\stire, S\lcudeanu,
al]ii vindeau tiraje ame]itoare. 

Dar s\ ne întoarcem cu picioarele pe p\mînt
[i s\ ne uit\m în statisticile privitoare la cei mai
„frecventa]i“ scriitori din Biblioteca Jude]ean\
Piatra Neam], pe care am girat-o o vreme, la nivelul
anului 2016. Cifrele corespund num\rului de solicit\ri
ale operei unui scriitor, indiferent de volum. 

Cifrele sunt seci, dar reflect\ o mul]ime
de factori, de conjuncturi. Autorul cel mai solicitat,
pe parcursul anului 2016, a fost Mihail Sadoveanu,
cu 1042 „acces\ri“, care î[i p\streaz\, de altfel, pozi]ia
din anii preceden]i. Urmeaz\ Mircea Eliade cu 869
de acces\ri, Marin Preda cu 757, Ioan Slavici cu 720,
apoi Agatha Cristie cu 698, Ion Luca Caragiale cu
664, Jeff Kinney, realizator de benzi desenate, cu
642, Liviu Rebreanu cu 627, Nora Roberts cu 619,
Camil Petrescu cu 604, Ion Creang\ cu 579.
Acesta e podiumul de zece autori. Eminescu e pe
pozi]ia a cinsprezecea cu 431 de acces\ri, dup\
Georgiana Fârnoag\-G\l\]eanu (467) [i Dan Du]escu
(521), dar înaintea lui George C\linescu (417), a lui
Constantin Chiri]\ (413), a lui Dostoievski (394) care
e peste Vasile Alecsandri care are 388 de acces\ri.
Sunt [i asocieri nostime sau „clas\ri“ surprinz\toare
în acest clasament informal al solicit\rilor de carte
dintr-o bibliotec\, pe parcursul unui an. Astfel,
Paulo Coelho cu 298 de acces\ri este peste Tudor
Arghezi cu 288 [i peste Marin Sorescu cu 288, iar
Rodica Ojog-Bra[oveanu, cu 272 este peste Gellu
Naum care are 250 de solicit\ri dar care „îl surclaseaz\“
pe Gabriel García Márquez care are doar 235 de
solicit\ri. Clasicii literaturii universale nu stau nici
ei chiar pe roze, Tolstoi cu 229 este peste Dumas-
Tat\l care are 223, iar William Shakespeare cu 191
este sub Dumitru Alma[ (207), dar la egalitate cu
Mircea Sîntimbreanu [i peste Lucian Boia (183).
Primul optzecist care apare în acest clasament
informal este, a]i ghicit, Mircea C\rt\rescu care cu
182 de acces\ri este peste Hemingway [i Delavrancea
cu cîte 181 [i peste Umberto Eco, cu 180. Urmeaz\
Nicolae Manolescu cu 179, [i spun selectiv, peste
Lucian Blaga (175), Cezar Petrescu (169), Eric-
Emmanuel Smith (163), Sandra Brown (159), Jack
London (157), Antoine de Saint-Exupery (157), Mihail
Drume[ (143) [i Nichita St\nescu (133).

Urm\torul optzecist care apare pe aceast\
list\ este Matei Vi[niec cu 99 de solicit\ri,
peste Neagu Djuvara (97), Homer (90), Andrei
Ple[u (88), Cehov (76), Norman Manea (75), Platon
(71), Balzac (69) [i Camus (68), la egalitate cu
Silvia Kerim, care sunt peste Goethe (64). Gabriel
Chifu (59) este sub Emil Cioran (62) [i Aurel
Dumitra[cu (60), dar peste Vargas Llosa [i Stefan
Zweig (58), peste Doina Ru[ti, Nietzsche, Bulgakov,
Calistrat Hoga[, Gunter Grass [i Vitalie Cipileag\,
to]i cu cîte 57 de solicit\ri împrumut carte.
Dar [i peste Dan Lungu care are doar 56 de
„acces\ri“. „Democra]ia“ raftului de bibliotec\
plus gusturile, plus educa]ia din [coal\, plus
promovarea sau nepromovarea valorilor culturale
se vede în distribuirea în acest clasament f\r\

virtu]i valorizatoare, evident, dar care poate pune
în discu]ie chiar nivelul cultural [i capacitatea
de absorb]ie a literaturii actuale în „masa cititoare“.
Dimitrie Bolintineanu are 52 de „acces\ri“, al\turi
de Yasunari Kawabata, Mihail Sebastian [i Nikos
Kazantzakis, de Florica }ibea [i Constantin
Necula, Guy de Maupassant [i Sigmund Freud,
care au cu cîteva „puncte“ mai pu]in. Mai g\sim
apropieri curioase, Pavel Coru], Mircea Nedelciu,
Gheorghe Cr\ciun, Eugen Negrici, F\nu[ Neagu,
Radu Cosa[u au acela[i „punctaj“, 42, pe cînd
Aura Christi, cu 41 de „puncte“ este la egalitate
cu Titu Maiorescu, dar peste Eugen Ionescu (40),
Alex {tef\nescu (40), Eugen Ionescu (39), Borges
(36), Evgheni Vodolazkin (34), Simone de Beauvoir
(34), Proust (34), dar [i peste Nicolae Breban (33). 

Mai sunt prozatori contemporani care
adun\ „puncte“, Ion T. Morar (32), Marta Petreu,
Tatiana Niculescu Bran (31), Mihai M\niu]iu [i
Andreea Nanu (30), care sunt la acela[i nivel
de interes cu James Joyce [i Petre }u]ea, ca
mai apoi s\ întîlnim pe Bogdan Suceav\ (28),
Adrian G. Romila (28), R\zvan Petrescu [i Petre
Cimpoe[u (26) care sunt peste Eugen Simion,
cu doar 25 de solicit\ri într-un an, al\turi de

Buzura [i... Cervantes. Mai apar Nichita Danilov,
Ioan Gro[an, Liviu Ioan Stoiciu (24), Dan Stanca,
Ioan Es. Pop, R\zvan Voncu, Ion Negoi]escu,
Aurel Pantea, Dan C. Mih\ilescu, Ciprian M\ce[aru
(22), dar care sunt peste Yukio Mishima, Boccaccio
[i Gheorghe Mencinicopschi (18).  

b iblioteca a r\mas, în esen]a ei, aceea[i
dintotdeauna, loc al memoriei infinite,
labirint de c\r]i, destine etc. Dar cine

mai sunt cei care ne ghideaz\ în labirintul imaginat
de Borges? Ne întoarcem la statistici. În bibliotecile
publice din România, o spun statisticile, procentul
de absolven]i de studii filologice, de studii specializate
de biblioteconomie, este extrem de redus. Într-o
Bibliotec\ de rang „jude]ean“, despre care am
pomenit, procentul de absolven]i de studii filologice
este de cinci, [ase procente dintr-o sut\. Restul e
format din absolven]i de studii economice, de
inginerie, psihologie, istorie, rela]ii interna]ionale
etc. Sau, din ce în ce mai rar, doar cu studii
medii. În alte locuri din ]ar\ situa]ia poate fi alta,
dar nici într-un caz cu mult mai departe de biblioteca
în discu]ie. Absolven]ii de Litere nu au locuri de
munc\ la absolvire garantate, în condi]iile în
care bibliotecile ar trebui s\ fie prima ofert\. Ar fi
rezolvat\ nu numai o chestiune social\, ci [i o
chestiune de adecvare. Adic\ persoana acomodat\
cu literatura român\, specializat\, care are cît de
cît pulsul prezentului [i al trecutului nu are loc de
munc\ privilegiat în biblioteci. Atunci pentru ce
îi preg\tim? E un r\spuns pe care ar trebui s\ îl dea
Ministerul Educa]iei, cel al Culturii. E [i o chestiune
de strategie cultural\ na]ional\. Limba [i literatura
român\ o aperi cu „armata“ de profesioni[ti, nu cu
improviza]ii. V\ imagina]i un economist, care dac\
nu este un autodidact fervent, o excep]ie, promovînd
literatura român\ de azi? Sau un geolog? Nu cred
c\ facult\]ile cu acest profil preg\tesc studen]ii
pentru... alternative filologice. Ce ar fi ca la farmacie
s\ ne fac\ oferta de medicamente un absolvent
de „ma[ini-unelte“? Iar la justi]ie s\ treb\luiasc\
geologi, arhitec]i sau absolven]i de studii de
para/psihologie? Evident, nu-i judec pe cei care

lucreaz\ în biblioteci, f\r\ s\ aib\ specialitatea
adecvat\, nu e vina lor, judec doar contextul care
nu sprijin\ profesionalizarea unei meserii extrem
de sensibil\, de responsabil\ în fond.

Apoi, mai apare problema fondurilor de
achizi]ie carte. Acestea sunt extrem de reduse,
în cea mai mare parte din ]ar\. Sunt cîteva excep]ii
care nu pot decît s\ confirme regula. În bibliotecile
din mediul rural, comunale [i [colare, fondurile
pentru achizi]ie carte sunt aproape inexistente.
Într-o statistic\ din anul 2016, la nivelul jude]ului
în discu]ie, 80 la sut\ dintre bibliotecile din
mediul rural nu au primit niciun leu pentru
achizi]ia de carte. Cum rezist\ literatura român\
la sate? Cum rezist\ literatura român\ în România?
Unde sunt programele lui Asachi sau Iorga de
promovare a culturii în mediul rural? Sau în
România? Cum respect\m paragraful din Constitu]ie
cu accesul egal la Cultur\? 

Apoi mai apare o problem\: modalitatea
de achizi]ie carte la fiecare bibliotec\ în parte,
atunci cînd ai, s\ zicem, ceva fonduri. Ce c\r]i
cumperi? Cumperi carte româneasc\, pentru c\
e o chestiune de sprijinire a literaturii na]ionale
sau cumperi cartea pe care o caut\, cu preponderen]\,
cititorul? Form\m cititorul sau ne deform\m
institu]ional dup\ orizontul lui cultural? Dar care
orizont cultural? Din statistica de mai sus observ\m
c\ autorii c\uta]i în biblioteci sunt cei din manuale,
în primul rînd. Apoi cei care [i-au creat o imagine
public\ prin mass-media. Mai e un adev\r de luat
în seam\: prozatorul român de azi nu este citit
pentru c\ opera sa nici nu se (prea) g\se[te în
biblioteci. Face]i un tur de orizont prin bibliotecile
jude]ene, intrînd în bazele de date de pe site-urile
acestora [i ve]i vedea c\ literatura român\ actual\
lipse[te sau se g\sesc cîteva titluri doar, cî]iva
autori, nu exist\ un program care s\ sus]in\ crea]ia
literar\ actual\. Lua]i cîteva nume, Petre Cimpoe[u,
Alexandru Vlad, Daniel Vighi, Gabriel Chifu, Nora
Iuga, Ioan Gro[an, Radu Aldulescu, Nicolae Stan,
Nichita Danilov, Dumitru Augustin Doman, Florina
Ilis sau Constantin Stan [i ve]i vedea c\ în
foarte pu]ine biblioteci ve]i g\si c\r]ile lor.
Un program de achizi]ionare a prozei române[ti
actuale, a romanului, care este „carna]ia“ unei
literaturi, ar fi o investi]ie strategic\ pentru
urm\torul Centenar.

v \ propun, în încheiere, cîteva
teme de reflec]ie, cîteva constat\ri
în ceea ce prive[te ultimele decenii

de evolu]ie ale societ\]ii române[ti în raport
cu propria cultur\, cu cultura în general.

1. Cultur\ f\r\ politic\, da, se poate; dar nu
se poate, în nicio situa]ie, politic\ f\r\ cultur\; România
a încercat aceast\ variant\, a unei majorit\]i a
politicienilor f\r\ cultur\, atît în perioada de
pîn\ în 1989, dar, dureros, [i în perioada de
dup\ 1989, pîn\ în zilele noastre; rezultatele se
reg\sesc în modul nostru, al tuturor, de a ne accepta
condi]ia. 

2. Cultura democra]iei este obligatorie
pentru o societate, dar nu exist\, în nici un context,
democra]ia culturii. În cultur\ avem nevoie de
„tirania“ valorii, care nu se negociaz\, se impune. 

3. F\r\ cultur\ na]ional\ nu putem pretinde
c\/ s\ avem istorie na]ional\, economie na]ional\,
independen]\ na]ional\; cînd nu vom mai vorbi
de cultura român\, ci vom vorbi de variante mai
complexe, gen cultur\ european\ identitar\ sau
chiar cultur\ universal\ globalizat\, vom fi doar
o popula]ie care va ocupa locul în care va fi
tr\it cîndva poporul român; ne vom hr\ni, dar
nu vom mai [ti cine [i unde sîntem. 

4. Statul care nu investe[te în cultur\ e ca
gr\dinarul care vrea s\ culeag\ f\r\ s\ samene;
se va trezi, în final, cu palma goal\. 

5. În vremuri belicoase, eroii sînt cei care
lupt\ cu arma în mîn\, care mor pentru o idee,
care se sacrific\ pentru patria lor. Exemplele sînt
nenum\rate în istoria recent\, în istoria mai
veche. Arti[tii, ca [i sportivii, sunt eroii unei na]ii
în vremuri de pace. Trebuie s\ li se acorde acelea[i
onoruri. „Cîmpul“ simbolic al artei las\ în urm\
multe, foarte multe victime, ca în cîmpul
vizual s\ apar\ cîteva nume, cîteva identit\]i
conturate. Altfel vom spune precum poetul
alt\dat\: „Credem c\ sîntem o ]ar\ [i adev\rul
e c\ de abia suntem un peisaj“. 

(Interven]ie la Colocviul Na]ional de Proz\ 
de la Alba Iulia, 6 octombrie 2018)
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Alex {tef\nescu

discre]ie 
aristocratic\

c oman {ova, un poet important,
din glorioasa genera]ie ’60, a
f\cut cândva pentru mine, de[i

înc\ nu m\ cuno[tea, un gest generos [i
elegant, pe care nu l-am uitat nici pân\ azi.

Fiind student (în anii 1965-1970) ,
redac]ii cutreieram, dar eram, asemenea
multora ca mine, ignorat. La Luceaf\rul,

dup\ ore de a[teptare pe un coridor f\r\
scaune, am avut parte doar de o privire plictisit\
a lui F\nu[ Neagu, care, din mers, mi-a f\cut
semn s\ nu-i spun nimic, tocmai când încercam
s\-i spun ceva, [i a trecut mai departe. La România
literar\, a trebuit s\ m\ anun] ca „Ioana Matei“,
cu complicitatea secretarei, spre a fi primit de
Geo Dumitrescu. (Situa]ia s-a schimbat abia în
ultimul an de facultate, cînd Nicolae Manolescu,
care înc\ de tân\r avea o imens\ autoritate
profesional\, m-a recomandat lui {tefan B\nulescu,
iar acesta mi-a încredin]at o rubric\ s\pt\mânal\
de Comentarii critice în Luceaf\rul.)

Ajungând s\ consider redac]iile un fel
de „castel“ al lui Kafka, prin anul trei de facultate
am renun]at s\ le mai cutreier [i am început

s\-mi trimit textele prin po[t\. Dar, nu primeam
niciun r\spuns. Eram descurajat, ca o fat\ care,
a[teptând în zadar ani la rând s\ i se cear\ mâna,
începe s\ cread\ c\ va r\mâne fat\ b\trân\.

{i atunci s-a petrecut miracolul.Una
dintre scrisori i-am trimis-o, la revista Amfiteatru,
lui Coman {ova, pe care nu-l cuno[team [i al
c\rui nume îl luasem din caseta redac]ional\.
În plic se afla o povestire, Salvatorul, un fel de
parabol\ despre un salvator de care salvatul nu
mai scap\ niciodat\. În num\rul imediat urm\tor,
povestirea a ap\rut! A ap\rut! Nu-mi venea s\
cred c\ o dorin]\ care ajunsese s\ semene cu
un miraj mi se împlinise. Textul meu era precedat
de o prezentare plin\ de c\ldur\ semnat\ de
Coman {ova. Poetul îmi cerea, în final, s\-i trimit
[i alte povestiri.

Ce fericit am fost! Îi mul]umesc înc\ o
dat\ lui Coman {ova, acum, când împline[te 85
de ani.

A trecut mult\ vreme pân\ când ne-am
cunoscut [i direct. Decenii. Citisem între
timp multe c\r]i de-ale lui Coman {ova [i m\
mira faptul c\, de[i scrie foarte bine, nu are
un statut de vedet\. Apoi, când în sfâr[it am
f\cut cuno[tin]\ [i am devenit [i prieteni, am
în]eles de ce. Pentru c\ are, în toate manifest\rile
din via]a public\, o modestie aristocratic\. 

(Nicolae Balot\ a remarcat poate primul
aceast\ discre]ie în chiar modul de a scrie al
poetului: „Drama cuvântului este l\untric\,
exacerbat\ îns\ de drama istoriei. Chiar [i
exasperarea poetului nostru în fa]a poeziei
g\l\gioase, a vorb\riei interesate [i intempestive
din preajma lui, se exprim\ discret.“)

Coman {ova este un b\rbat frumos [i
demn (aduce oarecum cu Maurice Ronet), cu
ochi alba[tri [i o atitudine contemplativ\. De
obicei, tace adâncit în sine, dar când te prive[te
sim]i c\ te cuprinde integral în mintea lui, cu
în]elegere [i tandre]e. 

Eu sunt [i un admirator (inofensiv) al
so]iei lui, Ana Diculescu, un mare avocat [i în
acela[i timp o femeie fermec\toare, cu voca]ia
bucuriei de a tr\i. Am petrecut împreun\ to]i
patru, eu [i Domni]a {tef\nescu, Coman {ova
[i Ana Diculescu, momente fericite, care mi-au
iluminat via]a, [i la care o s\ m\ gândesc cu
nostalgie [i pe lumea cealalt\. 

Ce frumoas\ e c\snicia lui Coman {ova
[i a Anei Diculescu! Ce cuplu neverosimil de
armonios alc\tuiesc! I-am v\zut o dat\, de la
distan]\, f\r\ ca ei s\ m\ observe, plimbându-se
pe o strad\ din Bucure[ti, cu case de dinainte
de r\zboi. Se ]ineau de mân\ [i se uitau îndelung
la cl\diri, comunicându-[i impresiile cu entuziasm
[i reconstituind cu ajutorul imagina]iei un
stil de via]\ pierdut poate pentru totdeauna.
Nu se plictisesc niciodat\ unul de cel\lalt. Au
mereu ceva s\-[i spun\.

Dar nici nu se baricadeaz\ (ca al]ii) în
interiorul c\sniciei. Au prieteni mul]i [i fac mult
bine celor din jur. Iradiaz\ amândoi bun\tate.

}in minte pe de rost câteva versuri ale
lui Coman {ova:

„Iar ai venit lâng\ mine,/ iar m-ai f\cut
vis\tor,/ iubit\ cu sânge de var\,/ iubit\ cu trup
plutitor.// Iar nu mai [tiu decât una,/ ochii t\i
dragi lunecând/ în stele, în nouri, în unde,/ aici
[i acum [i oriunde...// iar ai venit [i iar sunt“; 

Nu întâmpl\tor sunt versuri de dragoste. 

Daniel Cristea-Enache

insomnie

u n elegant volum bilingv, intitulat
Joc de aer/ Jeu d’air, cu versiunea
în limba francez\ de Ion Ro[ioru

[i o prefa]\ de Nicolae Balot\ (Ed. Semne, 2016),
te face atent, mai întâi, asupra autorului, [i apoi,
asupra poeziei moderniste pe care el o ilustreaz\.
Coman {ova valorific\ în continuare un mod
poetic „înalt“, cu registru grav [i pe un fond
de melancolie care îi este propriu. Indiferent
de spa]iul în care se localizeaz\ poemele lui [i
de timpul ori durata temporal\ în care ele se
înscriu, ceea ce se observ\ imediat [i se re]ine
dup\ lectur\ e o sensibilitate reflexiv\ care se
actualizeaz\ în percep]ii imediate, acute, [i în
cogita]ii amare. Când nu o evoc\ melancolic,
via]a vine peste protagonistul acestei poezii
sensibile [i profunde cu o duritate poate inexistent\
în realitate – dar conving\toare liric. Personajul
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exprimat de o voce distinct\ este retractil, mefient,
interiorizat în reac]ii; îns\ aceast\ structur\ de
introvertit complic\ lucrurile, în loc s\ le simplifice.
Eul devine o cutie de rezonan]\ a unei lumi
exterioare c\reia i s-au amplificat, prin percep]ii,
zgomotele [i pericolele. Subiectul sufer\ de ceea
ce i se pare c\ înregistreaz\ în jur, înregistrarea
fiind rareori obiectiv\.

De aceea, în locul unei structuri mai realiste
a cotidianului biografic [i prozaic, cum vedem în
lirica „optzecist\“, la Coman {ova avem un jeu
d’air care e unul de umbre [i fum. Poemele,
chiar [i cele mai scurte, precum Lied, se încarc\
de o tensiune simbolic\ [i de imagini t\ioase ale
unei suferin]e ce a fost, este [i urmeaz\ s\ fie
purtat\: „De mult nu mai sunt printre voi,/ p\stra]i-v\
vorbele bune,/ m-a[teapt\ un prânz de noroi,/
m-a[teapt\ miresele brune.“. În C\l\uza, unde
ne-am a[tepta s\ vedem o intrare în labirint [i o
ie[ire din el, printr-un personaj providen]ial,
Providen]a nu se manifest\. C\l\uza îns\[i î[i
pierde puterile, devenind una cu peisajul în care,
la propriu [i la figurat, protagonistul se pierde.
Istoria liric\ e bine condus\, iar metafora global\
a poemului este transparent\: „M-am luat dup\
Ea, care [tia p\durea./ Fiecare copac al p\durii
îl [tia,/ fiecare piatr\,/ fiecare izvor./ Eram bucuros
c\ am g\sit c\l\uza/ [i ne-am gr\bit s\ nu pierdem
lumina./ Cu Ea voi ajunge, mi-am zis./ {i peste
un timp, nu foarte târziu,/ de[i târziu era,/ ne
tot învârteam într-un h\]i[,/ nu mai vedeam nimic
în jur,/ picioarele mergeau f\r\ ]int\, alandala,/
c\deam în gropi, în râpi, în pr\p\stii,/ totul i se
p\rea straniu c\l\uzei,/ ne ciocneam unul de altul,/
ne izbeam de arbori, de pietre,/ de animale, de
umbre, de ]ipete de cucuv\i./ De team\ [i disperare,/
am apucat mâna c\l\uzei,/ era rece,/ str\in\,/
de lemn.“. Din Nesomnul, poem [i el de o anumit\
întindere, voi cita numai câteva, caracteristice,
versuri. Insomnia ia aici aspecte dramatice,
existen]ial-abisale: „Îmi aud respira]ia,/ aud priviri
scuipate peste tot,/ [i iat\ pasul, [i iat\ c\derea,
[i iat\ zgomotul,/ pr\bu[indu-se toate/ în golul
c\scat între mine [i altceva.“.

Îngerul de paz\ nu este asexuat, ci feminin,
iar figurile feminine ideale (mama, iubita) sunt
prezen]e ocrotitoare. Poetul nu cade îns\ în lirism
dulceag, dup\ cum dramatismul viziunilor sale se
p\streaz\ în cele mai conving\toare texte ale
volumului, nepref\cându-se în melodram\. Coman
{ova e tipul de autor care face din elementul ori
raportul de tensiune centrul de greutate [i structura
de rezisten]\ a poeziei. Cu cât aceasta e mai
problematic\ [i problematizant\ [i cu cât protagonistul
e mai anxios, cu atât arta poetului va fi mai bine
„servit\“. La fel, compozi]ia. Dac\ alte crea]ii sau
etape lirice tr\iesc din jubila]ie, din euforie, dintr-un
optimism resim]it uneori ca artificial, autorii gravi
de felul lui Coman {ova î[i trag substan]a
poetic\ din angoas\. În chiar „miezul ora[ului“,
singur\tatea vine „de pretutindeni“. Autorul
formuleaz\ a[a: „Chiar aici, în miezul ora[ului,/
singur\tatea vine de pretutindeni,/ nimic parc\,/
nimeni parc\,/ deloc parc\.“. Sonuri bacoviene
apar nu întâmpl\tor în acest volum, al\turi de
vocea personal\ a unui poet veritabil. 

R\zvan Voncu 

un publicist
de voca]ie

l a 85 de ani, Coman {ova este unul din
ultimii mohicani ai publicisticii adev\rate.
Ai acelei publicistici care, în plin\ epoc\

de domina]ie a metodei copy-paste [i a avalan[ei
de breaking news care nu spun, de fapt, nimic,
continu\ s\ cread\, cu o frumoas\ obstina]ie, în
vocabula aleas\, în povestea care con]ine un
fapt de via]\ [i, cu un cuvânt mai cuprinz\tor,
în cultur\.

De altfel, publicistica lui Coman {ova a avut
mereu frontier\ comun\ cu cealalt\ voca]ie a
sa, [i anume literatura. O rela]ie fertil\ [i întru
totul în spiritul tradi]iei culturii noastre, în
care, se [tie, literatura modern\
[i gazet\ria s-au n\scut
deodat\, în paginile Curierului
românesc al lui Heliade-
R\dulescu [i ale Albinei
române[ti a lui Asachi. {i tot
împreun\ au jalonat cele
dou\ secole anterioare de
literatur\, prin personalit\]i
de scriitori-gazetari ca B. P.
Hasdeu, Mihai Eminescu,
Nicolae Iorga, C. Stere, Tudor
Arghezi sau F\nu[ Neagu.

Poet [i dramaturg cu
un num\r impresionant de
volume la activ, Coman {ova
este (nu e un secret pentru nimeni) [i un gazetar
de voca]ie. Nu numai împ\timit, capabil s\
întemeieze gazete literare la o etate la care al]ii
tr\iesc de mult la umbra propriei glorii, ci [i
profesionist, legându-[i numele de publica]ii [i
momente de vârf ale presei noastre culturale [i
nu numai. 

Înc\ de tân\r, a f\cut, de pild\, parte din
echipa care a pus pe picioare mirabila publica]ie
care a fost „Amfiteatru“, acolo unde, ca secretar
general de redac]ie, a alc\tuit, împreun\ cu Ion
B\ie[u, F\nu[ Neagu, o prim\ echip\ „de aur“ a
acestei reviste culturale studen]e[ti, în cel mai
fast moment din întreaga ei istorie (1964-1972).
La „Amfiteatru“ aveau rubric\ Ana Blandiana,
Gabriel Dimisianu, George Banu, Adrian Dohotaru,
iar atmosfera era f\r\ îndoial\ una de emula]ie
literar\, dup\ cum depune m\rturie însu[i palmaresul
lui Coman {ova, care public\ în acei ani mai multe
piese de teatru (jucate pe scene din ]ar\ [i din
Capital\) [i debuteaz\ în poezie, cu volumul Astrul
nim\nui (1970).

A urmat „România liber\“ (pe acela[i post,
de secretar general de redac]ie) [i, concomitent,
mai multe rubrici de autor în revista „Flac\ra“.

Dintr-una din aceste rubrici, intitulat\ Cronica
orei zero [i alc\tuit\ din articole dedicate unor
oameni care lucrau în schimbul al treilea, avea s\
se alimenteze un scenariu de film de succes, scris
de Coman {ova [i regizat de Nicolae Corjos (1979).
Filmul a rulat nu doar la cinematografe, ci [i pe
micul ecran, împrejurare destul de rar\ în acei
ani. Aceast\ dubl\ transla]ie, dinspre publicistic\
înspre literatur\ [i dinspre literatur\ înspre film,
a fost posibil\ datorit\ autenticit\]ii faptului de
via]\ con]inut, dar [i m\iestriei artistice a celui
care l-a surprins, pe viu, mai întâi în pagina de
ziar.

Dar probabil c\ publica]ia de care numele
lui Coman {ova a fost legat cel mai strâns
este revista „Magazin“, unde între 1975 [i
1986 a fost redactor-[ef adjunct. Sunt
anii cei mai buni ai acestei excelente publica]ii
de cultur\ [i popularizare [tiin]ific\, în care
spiritul deschis, cordial [i lipsit de dogmatism
al publicistului [i-a pus amprenta pe nenum\rate
rubrici [i materiale de larg interes, într-o perioad\

în care „Magazin“ devenise
una dintre cele mai bune
[i mai populare reviste din
România.

Întoarcerea la
„România liber\“ (1986-1990)
a marcat înc\ o etap\ în
parcursul publicistului de
anvergur\ care este Coman
{ova, care acum [i-a asumat
postura, deloc simpl\, de
publicist-comentator.

Pe tot parcursul
deceniului 1980-1990, îns\,
scriitorul a avut rubrici
sau a colaborat cu articole

[i în principalele reviste de cultur\ din ]ar\, cum
ar fi România literar\, „Contemporanul“,
„Tomis“ sau „Cronica“, adeverind o dat\ în plus
consubstan]ialitatea literaturii sale cu publicistica,
în vechea tradi]ie a culturii noastre.

{i pentru c\, dup\ cum spunea un ierarh
al nostru, drumurile care încep în inim\ se întorc
în inim\, dup\ o întrerupere în care s-a consacrat
literaturii, Coman {ova a revenit la publicistica
literar\. De aceast\ dat\, în calitate de f\c\tor
de gazet\, prin proiectul personal care s-a
numit „Bucure[tiul literar [i artistic“. Fondat\
la 1 octombrie 2011, ca lunar de cultur\ [i art\,
revista a adunat [apte ani de apari]ie regulat\, de
recuper\ri de arhiv\ [i din analele istoriografiei
române[ti, de traduceri din literatura universal\
[i de remarcabile retrospective plastice. Un proiect
unic, pân\ la urm\, cu atât mai interesant, cu
cât acoper\ o „ni[\“ în publicistica noastr\,
proiectând asupra spa]iului culturii na]ionale [i
universale o perspectiv\ impregnat\ de spiritul
sudic, adesea hulit ca hegemonic, de[i atât de
pu]in reprezentat, în realitate.

Un traseu exemplar în publicistica noastr\
literar\, o amprent\ indelebil\ asupra unei epoci
a presei române[ti, cum pu]ine mai avem azi. 
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c ale de trei romane (Drumul egal al
fiec\rei zile, Provizorat [i, acum,
Fontana di Trevi),  aventura

protagonistei, Leti]ia Arcan (Branea), se ad\poste[te
în verdictul uitat al lui Freud care spune c\ Eros,
responsabil cu zgomotul lumii, se pune în slujba
lucr\rii t\cute a instinctelor de moarte. 

Fontana di Trevi începe unde se încheie:
deodat\ cu senectutea acceptat\ [i revela]ia
înfrângerii trecutului. Gabriela Adame[teanu
realizeaz\, a[adar, un triptic romanesc al
vârstelor feminit\]ii. Rând pe rând, cartea
instinctelor nubile, cea a pasiunii agonice
[i, în fine, cea recent\, despre luciditatea
senectu]ii, developeaz\ în fa]a cititorului
împ\carea cu prezentul, îmblânzirea
trupului [i dep\[irea resentimentului.
C\ci, a[a cum precizeaz\ titlul, fântâna
supersti]iilor are [i alt\ însemn\tate,
etimologic\, a celor trei drumuri, la fel
cum în roman se întâlnesc trei discursuri
(povestea rela]iei cu Sorin Olaru, istoria
familiei Moraru [i mo[tenirea familiei
Branea), toate rev\rsate într-o con[tiin]\
unic\ ce accept\, triumf\toare, st\pânirea
memoriei unui corp, pân\ de curând,

despotic. 
Cititorii Gabrielei Adame[teanu vor

recunoa[te prelungirile din c\r]ile anterioare;
surpriza este c\ Leticia Ahrcan, kinetoterapeut\
la clinica din Saint-Pierre-des-Corps, revine în
Bucure[tiul postdecembrist ca Lety Arcan pentru
a recupera mo[tenirea unchiului Traian Branea
[i sperând s\-[i publice autofic]iunea romanesc\.
Leti]ia urm\re[te, de fapt, vocile din trauma
sentimental\: indiferent de unde porne[te, tot
pasiunea narcisic\ de alt\dat\ îi dep\[e[te
inten]iile. Bun\ parte din roman asist\m la
spectacolul unui monolog resentimentar, din
care, cea dintâi cre[te povestea de apartament

(a iubirii incerte) debutat\ în Provizorat. Pân\
când, adev\rata istorie, romanul de familie,

ia prim-planul, eroina încheind, contrapunctic,
într-o alt\ Alee a Teilor din Fran]a, împ\carea
cu sine [i recuperarea trupului eliberat din
captivitatea amintirilor. Pentru c\, cea care

trateaz\ în Fran]a pe al]ii se întoarce cu
speran]a vindec\rii într-un Bucure[ti ca

un imens azil. În fond, Gabriela Adame[teanu
scrie unul [i acela[i roman, conectând destine
[i reelaborând fresca social\ prin diverse retrospective
simbolice (în Fontana... – Revolu]ia, Cutremurul,
Avortul, Tranzi]ia) [i firave polifonii.

A[adar, bolnava de trecut lucreaz\ la
recuperarea altora. Nu oricum. Leti]ia e o doamn\
modern\, pigmentând limbajul cu împrumuturi,
dar care tr\deaz\, în scurt timp, falsa degajare,
pe m\sur\ ce redescoper\ geografia urban\ care
va fi totuna cu cea senzorial\. G. Adame[teanu
insist\ pe una dintre coordonatele prozei ei,
anume, biografiile falsificate ca mod de via]\
[i posibilitate de supravie]uire. Falsificarea
biografiei r\spunde [i celui oprimat în comunism,
[i parvenitului. De-o parte [i de alta a societ\]ii,
utopia se hr\ne[te [i din trecut, acolo unde idealul
social poate g\si un alibi (dosarul s\n\tos) sau
un complex al Electrei (unchiul Ion). În scenariul
trilogiei, Leti]ia sufer\ de „sindromul dependen]ei
de cei afla]i în anticamera desp\r]irii“, trecând,
în Fontana..., deloc ezitant\, în anticamera unei
obsesii a trupului angajat spre moarte.

Întreaga trilogie radiografiaz\ în cele din
urm\ starea de vulnerabilitate, cu poetica ei
implicit\. Nicio poveste de dragoste nu e
lipsit\ de fisuri evidente, semnalând la[itatea [i
del\sarea din lipsa alternativei la ambetare. Ca
o boal\ invizibil\, în proza G. Adame[teanu
personajele alunec\ într-un regres sentimental.
Bovarismul, inclusiv adulterin, mi[c\ încremenirea
social\, prelungit\ la locul de munc\. Eroii G.
Adame[teanu trateaz\ artificial singur\tatea,
incapabili s-o confrunte. Înscris\ în acela[i tablou
punitiv, Leti]ia r\mâne dependent\ de antidotul
mincinos al singur\t\]ii ca de un drog al amân\rii.
Mi se pare surprinz\tor cum, într-o lume cuprins\
în trei romane, niciun personaj nu alege evaziunea
cu adev\rat. Barbari ai desacraliz\rii, eroii sunt
preocupa]i de dumnezeul lucrurilor m\runte [i
al istoriei demitizate. Romanele trilogiei ilustreaz\,
prin Lety Arcan, o lume ce-[i însceneaz\ fugi
strategice de adev\r, cu ocoluri prin memoria

senzorial\ [i cea a trupului, pân\ când procesul
interior este judecat de o ra]iune discutabil\,
indiferent de epoc\. {ansa Leti]iei vine din
asumarea faptului c\ „b\trâne]ea este o boal\
de care nu te mai vindeci“. Urm\re[te, deci, s\
se vindece de trecut.

Gabriela Adame[teanu dilat\ clipa joycean,
vrea s\ salveze memoria detaliilor, consum\
energie tipologic\ [i ochiul prozatoarei are ambi]ie

de sfinx: nu vrea s\-i scape nimic, nici m\car
la nivelul limbajului. Ea îmbin\ boema clandestin\
din comunism cu banalitatea crustei sociale. Mai
mult de jum\tate din Fontana..., cititorul e
prizonierul unui detectivism static. Nara]iunea
treneaz\, plictise[te, în[urubându-se într-o
spiral\ paranoid\ a rela]iilor toxice. 

În toate cele trei c\r]i exist\ o veritabil\
poetic\ a insomniei. F\r\ nimic liric. Prea-plinul
de via]\ decopertat\ cu încetinitorul nu-i de g\sit.
Asist\m la depuneri de material informativ, încât
mult-a[teptata defulare nu se întrevede decât
tardiv, îns\ pilduitor. Romanul aduce în prima
parte cu confesiunile unei paciente cu risc seismic-
emo]ional ce caut\ traseele l\muritoare. De aceea,
Fontana... subliniaz\ [i mai insistent c\ trilogia

este una a captivit\]ii. Într-o rela]ie, o familie,
un proiect. Totodat\, de aici se desfac istoriile
tranzi]iilor – dinspre interdic]ie spre mozaicul
de familie. G. Adame[teanu fructific\ alian]ele
dispropor]ionate [i amici]ii cameleonice mizând
pe lipsa voin]ei dintr-o lume care se sustrage
adev\rului. Supratema volumelor. Nimeni
nu-l tr\ie[te deplin. Dar, întotdeauna, cineva
absent, dintr-o istorie convulsiv\, pare c\ l-a tr\it
etic. Istoria trilogiei se reduce la imposibilitatea
adev\rului. Convie]uirea cu minciuna va fi forma
suprem\ de iluzionare social\. 

Intereseaz\ felul cum trecutul elastic se
face parte vie a prezentului. În totului toate, citim
pove[ti despre limite (auto)impuse. G. Adame[teanu
are r\bdare de chirurg când imagineaz\ anatomia
unui trecut saturat cu dosare de existen]\. Adeseori,
trecutul din proza ei se define[te ca produs al
frivolit\]ii generalizate. Iar autenticitatea
romanelor se revendic\ din destine [i vie]uiri
frauduloase. Prozatoarea politizeaz\ cuplul,
erosul [i feminitatea cu egal\ voracitate. Nu-i de
mirare c\ ceea ce deplaseaz\ lumea încremenit\
în investi]ii neizbutite se produce în intimitate
[i prin intimism. Unica mi[care cu adev\rat
concludent\ din trilogie este for]a, numaidecât
meteoric\, a memoriei trupului. În acest univers
de laborator sentimental, G. Adame[teanu
conecteaz\ trecutul ca s\ salveze simulacrul
prezentului. Se întâmpla astfel în toat\ proza ei.
Balansul acesta de evalu\ri tipologice [i dependen]e
este motorul real al trilogiei.

Cu energia interiorizat\, ca s\ folosesc
un termen al lui Fr. Dolto, Leti]ia sanc]ioneaz\
istoria [i martorii ei. Morarii, Petru [i ceilal]i nu
[tiu c\, aflat\ într-o armonie fragil\, dar sudat\,
cu avatarurile corporalit\]ii, ea pricepe c\ dragostea,
a[a cum declar\ psihanaliza modern\, înseamn\
deposedare de sine. Îmbr\]i[ând senectutea, ea
accept\ deposedarea de trup [i,  deci, de
obsesia trecutului. Boala Claudiei Morar nu face
decât s\ certifice c\ b\trâne]ea e un privilegiu. 

Dup\ ce, în trilogie, G. Adame[teanu ne
înf\]i[eaz\ o eroin\ ce se hr\ne[te somnambulic\
din incertitudini [i, mai ales din propria agonie,
în Fontana... vedem cum via]a literaturii [i via]a
memoriei se întrep\trund aproape cinic într-o
fiin]\ cotropit\ de ea îns\[i. A[ spune chiar c\
prozatoarea caut\ s\ împace barbaria sentimentului
cu ra]iunea lui, pe câmpul de lupt\ al memoriei.
Mai mult decât orice, în Fontana..., Gabriela
Adame[teanu î[i pune personajul narator în
situa]ia de a-[i fi propriul voyeur.

Exist\ dou\ voci ale naratoarei în roman:
prima, resentimentar-coleric\, h\ituit\ înc\
de rela]ia în trei, ce tr\ie[te cu patima descoperirii
unor mistere f\r\ legend\. Cea de-a doua e
empatic\, aproape-melancolic\ atunci când
prezint\ pe Claudiu Morar, în]elegând c\ „una
dintre solu]iile de a sc\pa de lumea dezavantajat\
în care ne-am n\scut pare intrarea în lumea
idealizat\ a persoanei iubite“. Numai c\, [i ea
cade în capcana cea mare, realizând c\ „doar
imagina]ia creeaz\ apetituri sociale“. Observ\,
fascinat\, cum „reapar, ritmic, ca valurile m\rii,
cei care au tr\it cândva în urma[ii lor“. Perspectiva
de aici se opune celei misogine, r\zbun\toare,
din cel\lalt discurs. Exist\, cu alte cuvinte, dou\
romane în carte: unul al amintirilor reconstituite
prin protagoni[ti [i martori din prezent, care au
jucat un spectacol al m\[tilor, inclusiv la nivel
sentimental, eroi balzacieni, între care protagonistele
câ[tig\ de departe trofeul dizgra]iei, [i un roman
al istoriei compensatorii, prin indivizi capabili
s\ uneasc\ genera]iile ie[ite din banalul socialist.
Cum distingem în povestea lui Claudiu Morar.
În el, ca alt\dat\ Ion, naratoarea vede un model,
[i, totodat\, alt\ monad\ a lumii. Trebuie amintit
c\ romanul de familie, polifonic, dedicat dispre]ului,
nu iart\ pe nimeni, nici m\car pe Petru – „acrit“
de b\trâne]e [i frustrat profesional. În cel
solar re]inem nu dezumanizarea devalorizat\,
cât op]iunea unei limpeziri maculate. La
urm\, iubirea în trei [i povestea, în fapt, a maturit\]ii
în care [i-a îngropat viitorul, cedeaz\ tot mai
mult spa]iu istoriei Morarilor – actori, intermediari,
martori. 
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* * * 

Sîntem aarunca]i ddin mmarele ccuib dde ppas\rea-mmam\.
Unii în leag\ne, al]ii în morminte. Timpul dintre 
gheare [i cioc se rostogole[te, neiert\tor, înainte.
Acum suntem singuri, aerul ni se pr\bu[e[te pe umeri,
greu cît o grind\. P\[im cu aripi c\zute [i
f\r\ de chip în oglind\. Dar privirea n-o coborîm,
în p\mînt, niciodat\. Sufletele noastre au r\mas
p\r\site, acolo, sus, pe o insul\ suspendat\. 
Rîvnim la ea, nes\]ios, precum la oul des\vîr[it,
f\r\ contur, neouat. Din cînd în cînd,
pas\rea-mam\ ne cioc\ne[te în cre[tet, 
semn c\ nu ne-a uitat.

* * * 

Nu aa[tept nnimic. VVii ttu, 
femeie, în[el\toare ca luna 
pe cer, ziua. Chiar dac\ ai rupt piciorul p\s\rii,
ea tot nu va [chiop\ta, niciodat\, în zbor, îmi spui. 
Eu tac. Înl\untrul meu se rupe un pod, 
se p\r\se[te un stup, se risipe[te o herghelie. 
M\ simt un c\l\u în legitim\ ap\rare, o albin\
pe floarea din hîrtie de la poarta Raiului, 
un strop de lapte supt, pe furi[, de la mama.
O cascad\ de îngeri e acum via]a mea.
Ce cuvînt îi poate opri pr\bu[irea? 
Oare nu e[ti tu acela care, 
alt\dat\, a eliberat un porumbel alb
dintre coapsele femeii sale? m\ întrebi.
Eu tac rotund. Am b\ut [i vinul [i apa.
Nu a[tept nimic. Nici m\car moartea.

* * * 

Eu [[i CCel\lalt –– ddoi ss\lbatici 
ce se privesc, întîia oar\, într-o oglind\. 
Eu sparg oglinda, 
convins c\ vrea s\ îmi fure chipul. 
Cel\lalt adun\ cioburile, s\ poat\ reconstrui, 
mai târziu, lumea distrus\ de mine.
Într-o zi, am tras o s\geat\ în soare
[i el a sîngerat ca un r\zboinic. 
O vreme n-a mai ap\rut pe cer.
Mi-a fost team\ de întuneric,
dar Cel\lalt m-a ]inut de mîn\ ca pe 
un orb adev\rat, de[i îmi cuno[tea vina.
Am vrut s\ înec luna
[i i-am legat o pietricic\ de picior.
De unde s\ visez eu c\ 
Cel\lalt îi va face povara mai u[oar\
decît r\suflarea noului-n\scut?
Am încercat s\-mi ucid st\pînul
cu un fagure de miere otr\vit. 
Cel\lalt, pref\cut într-un roi de albine
l-a alungat, împiedicîndu-l s\ guste din el.
{i cîte altele! M-am s\turat! Vreau s\ 
m\ lep\d de Cel\lalt, s\-l alung, s\ nu-l mai
simt sub piele. Via]a mea s\ nu mai semene cu un 
pod deminat în fiecare noapte de un somnambul!
Urlu. Cel\lalt, lini[tit, m\ prive[te. 
De ce, Doamne, simt c\ f\r\ el nu a[ fi decît,
pe fundul apei, o jum\tate de pe[te?

* * * 

Moartea? OO mmomeal\ mmi[cat\
cînd în sus, cînd în jos
de un pe[te nehot\rît despre care
se spune c\ l-ar fi precedat pe Hristos.
O ancor\ ce-[i ]ine r\suflarea cînd e aruncat\
pe fundul m\rii, în toiul furtunii;
un cuvînt al c\rui în]eles
sînt în m\sur\ s\-l [tie doar unii.
O plas\ de siguran]\ îndep\rtat\ acum,
cu mi[c\ri ca focul de treze,
înaintea saltului mortal prin care trapezistul 
vrea (a cîta oar\?) s\ se reinventeze.
Moartea? O feti]\ c\reia i se face mil\
de omul de z\pad\ din curte. {i, vai!
Se repede s\ împart\ cu el, bucuroas\, 
ce[cu]a ei, fierbinte, cu ceai. 

 tabela de marcajde horia alexandrescu  poeme de costel stancu

blestemul lui Daum [i milionul
lui Halep

d e ce mi-era fric\, n-am sc\pat [i doar o minune cereasc\ ne
mai poate oferi calificarea la Euro 2020! Dup\ dubla cu Lituania
[i Serbia, de la care a[teptam s\ ne propulseze în pozi]ia de

lideri ai grupei, suntem tot pe locul trei, cu speran]a de[art\ c\ am putea
devansa Muntenegru la potou, în meciul de la Podgorica, pentru a prinde
m\car treapta secund\ din Grupa C. Cum spune Cornel Dinu, e blestemul
care ne urm\re[te dup\ Christoph Daum, reamintindu-ne c\ [i în preliminariile
Cupei Mondiale tot de Muntenegru ne-am împiedicat, cu un 1-1 acas\ [i un
0-1 în deplasare. Or, dac\ sub Daum am înscris totu[i un gol pe propriul teren,
acum am f\cut cu ei doar o remiz\ alb\, la Ploie[ti. Ba[ca detaliul c\ duminic\
sear\ muntenegrenii s-au impus la Vilnius cu... 4-1, pe acela[i gazon
sintetic pe care noi ne-am scremut joi s\ ob]inem acel 2-1 din minutul 93! 

Acestea sunt datele esen]iale ale cursei p\guboase în care aud c\ ne
putem mândri c\, dup\ patru jocuri, suntem... neînvin[i! Îi las pe al]ii s\ se
bat\ cu pumnul în piept pentru aceast\ performan]\, men]ionând c\,
totu[i, fotbalul se joac\ pe goluri, iar calific\rile se ob]in doar cu victorii. De
care nici selec]ionerul Contra nu prea are parte, ca o veritabil\ umbr\ a lui
Daum. C\ la mijloc ar putea fi lipsa lui de experien]\ e foarte posibil, dar c\
brambure[te juc\torii e la fel de adev\rat. De ast\ dat\ a gre[it-o grav cu
Gabi Tama[, pe care l-a preferat lui Nedelcearu [i care ne-a costat nu numai
penalty-ul d\ruit sârbilor în minutul 44, ci mai ales o a doua repriz\ jucat\
în 10 oameni, dup\ eliminarea sa. O repriz\ în care ne-am ap\rat din r\sputeri
ca s\ nu pierdem, în fa]a unei echipe a Serbiei net superioar\, sosit\ la Bucure[ti
s\ înving\ [i care chiar putea învinge, fie în ocaziile uria[e irosite de Mitrovici
[i Gacinovici, fie prin penalty-ul pe care Tadici l-a trimis în b\l\rii!

M\ doare sufletul pentru tribunele populate cu peste 48.000 de
spectatori, care veniser\ cu entuziasm [i încredere s\ sus]in\ na]ionala,
dar c\rora tricolorii nu le-au oferit altceva decât str\dania, altfel l\udabil\,
de a nu p\r\si terenul învin[i. Pu]in, mult prea pu]in pentru atâ]ia suporteri
[i pentru cei [i mai mul]i afla]i în fa]a micilor ecrane, care a[teptau o
victorie a României [i perspectiva unei calific\ri dup\ care tânjim de
atâta vreme! N-a fost s\ fie nici de ast\ dat\, drept care ne vom am\gi
în continuare c\ [ansele teoretice [i calculele hârtiei ne mai surâd la
jocurile din noiembrie, când vom mai avea de întâlnit Lituania acas\ [i
Muntenegru în deplasare. Or, dac\ urm\rim [i celelalte partide din grup\,
e greu de crezut c\ Serbia nu va câ[tiga la Belgrad cu Muntenegru [i
Lituania, dup\ ce le-a învins pe ambele în deplasare. Deci, pentru un
posibil loc doi în grup\, mai trebuie s\ batem Lituania acas\, ceea ce n-ar
trebui s\ fie o problem\, dup\ care ne a[teapt\ decisivul meci de la
Podgorica. Q.E.D.!

` n urm\ cu dou\ s\pt\mâni, explicam în aceast\ pagin\ c\, în ciuda
accident\rii acuzate, Simona Halep va fi prezent\ la „Kremlin
Cup“ [i apoi la Singapore, la Turneul Campioanelor. A[adar, s-a

ref\cut miraculos (cu terapia RegentK, practicat\ de kinoterapeutul bucure[tean
Gelu Cosma) [i va putea încasa bonusul de un milion de la WTA [i-apoi
Mercedesul de la Singapore, pentru nr.1 mondial. Bravo ei, dar în privin]a
posibilelor rezultate de la aceste ultime dou\ turnee, prefer s\ reiau comentariile
lui Ion }iriac:  „Preg\tit\ nu este, în special dup\ ce vine dup\ dou\ turnee
în care a abandonat aproape de fiecare dat\. Plus c\ de la US Open nu a
mai avut un antrenament ca lumea absolut deloc. Ea preg\tit\ nu e, nu are
cum s\ fie, chiar dac\ vrea ea s\ spun\, a[a gândesc eu. C\ încearc\ e meritoriu.
Are garan]ii c\ nu i se agraveaz\ (n.r. – hernia de disc)? Nu [tiu, eu nu am
vorbit cu Sf. Petru s\ îmi garanteze ceva, dar a[a s\ fie! Îns\ nu [tiu dac\
într-adev\r este atât de important s\ mai joci un turneu ca Moscova [i de
acolo s\ sari direct la Singapore. C\ la Singapore trebuie s\ se duc\, s\ dea
bun\ ziua, s\ î[i ia premiile, meritul, s\ î[i ia ma[ina – sper c\ [i Mercedes
îi mai d\ înc\ una [i cu asta face parc de ma[ini pân\ la urm\. S\ sper\m
c\ are mintea la ea [i în momentul în care e numai 99% nu intr\ pe teren. Sau
cel pu]in a[a gândesc eu“, a declarat Ion }iriac. 

actualitatea



1918 n-a însemnat pentru
Viena doar disolu]ia
imperiului ci  [i

sfâr[itul unei perioade de efervescen]\ care
f\cuse din cetatea de pe Dun\re unul dintre
cei mai importan]i poli culturali ai Europei.
Întâmplarea a f\cut ca, într-un interval de câteva
luni, patru dintre titanii modernismului vienez
– Gustav Klimt, Otto Wagner, Koloman Moser
[i Egon Schiele – s\ dispar\, unul dup\ altul. To]i
au fost direct sau indirect asocia]i cu „Wiener
Sezession“, o mi[care artistic\ întemeiat\ în
1897 ca o reac]ie la conservatismul [i comercialismul
institu]iilor [i vie]ii culturale vieneze de la sfâr[itul
secolului al XIX-lea. Klimt [i Moser s-au num\rat
printre membrii fondatori. Otto Wagner, unul
dintre celebrii arhitec]i ai ora[ului, [i-a urmat
dup\ pu]in timp studen]ii favori]i – Josef Hoffmann
[i Joseph Maria Olbrich – în rândurile organiza]iei.
În fine, mult mai tân\rul Schiele a fost protejatul
lui Klimt, creatorul emblem\ al „Wiener Sezession“
[i multe tr\s\turi ale acestui stil [i-au f\cut mereu
loc în opera sa chiar dac\ artistul este considerat
mai degrab\ ca un reprezentant al expresionismului.
F\când parte dintr-un val mai mult sau mai pu]in
revolu]ionar care a cuprins întreaga Europ\,
numindu-se fie „Arts and Crafts“, fie „Art Nouveau“
fie „Jugendstil“, secesionismul austriac nu a fost
o simpl\ prelungire geografic\ a Jugendstil-ului
german. Arti[tii vienezi au fost mai degrab\
atra[i de modele abstracte, de simetrie [i repeti]ie,
decât de reproducerea formelor naturale. Pornind
de la exemplul oferit de „Arts and Crafts“, ei
au crezut într-o oper\ de art\ care s\ fie un
adev\rat Gesamtkunstwerk, integrând arte
„majore“ (desen, pictur\, sculptur\) [i „minore“
(orfevr\rie, ceramic\, ebenistic\). Au sperat s\
readuc\ în prim plan acele procese manuale
de fabrica]ie distruse de industrializare. Având
în minte un alt exemplu, cel al civiliza]iei japoneze,
arti[tii vienezi [i-au dorit ca obiectele de art\ pe
care le creau s\ fac\ cu adev\rat parte din

via]a de zi cu zi. Josef Hoffmann [i Koloman
Moser înfiin]eaz\ în 1903 „Wiener Werkstätte“

(„Atelierele vieneze“) o grupare de arti[ti
[i me[te[ugari, propunându-[i s\ aduc\ un
suflu nou în domenii atât de variate precum
mobilier, argint\rie, mod\ sau ceramic\.

Dep\rtându-se de preceptele neo-clasicismului,
au produs obiecte de art\ care puneau accentul

pe func]ional [i nu pe ornamenta]ie, având în
acela[i timp grij\ ca fiecare am\nunt s\ fie finisat
cu maxim\ grij\.

` mplinirea unui veac de la moartea
celor 4 arti[ti este s\rb\torit\ în capitala
Austriei – acolo unde mo[tenirea lor

este mai prezent\ ca oriunde altundeva – cu o
abunden]\ de manifest\ri de toate dimensiunile,
grupate sub titlul „Între frumuse]e [i abis“. Cea
mai important\ retrospectiv\ Otto Wagner din
ultimii 50 de ani a fost inaugurat\ la Wien Museum
din Karlsplatz, muzeu construit pe locul ales
pentru unul dintre proiectele nerealizate ale
acestui arhitect vizionar, unul dintre premerg\torii
modernismului în arhitectur\, mereu preocupat
de rela]iile dintre structur\, func]ional [i noi
materiale de construc]ie. Expozi]ia detaliaz\,
cu ajutorul desenelor, modelelor, mobilierului
aspecte ale prodigioasei sale cariere. MAK, Muzeul
de Arte Aplicate, acolo unde se afl\ arhiva Wiener
Werkstätte, a organizat o retrospectiv\ Koloman
Moser. Muzeul Belvedere propune în aceste zile
„Dincolo de Klimt. Noi orizonturi în Europa
Central\“ în care, al\turând lucr\ri ale unor
arti[ti mai pu]in cunoscu]i ( Albin Egger-Lienz)
sau celebri (Kokoschka), prive[te 1918 nu ca
sfâr[itul unei ere, ci ca un punct de inflexiune
în istoria modernismului austriac…

În America, câteva expozi]ii s-au limitat
la operele lui Klimt [i Schiele, cei mai cunoscu]i
[i mai productivi dintre cei patru arti[ti s\rb\tori]i.
Manifest\rile au fost îns\ mai degrab\ modeste.
Trimiterile la „Sezession“ au fost tangen]iale.
Muzeul de Arte Frumoase din Boston a fost una
dintre cele trei institu]ii – al\turi de Muzeul
moscovit Pu[kin [i Royal Academy din Londra
– care beneficiaz\ în 2018 de un împrumut
semnificativ de lucr\ri grafice din fabuloasa
colec]ie a galeriei vieneze Albertina. Grupând
tematic crea]ii de Klimt [i Schiele, expozi]ia a
îng\duit vizitatorilor s\ compare stilurile
celor doi arti[ti, care, admirându-se reciproc,

au fost de fapt foarte diferi]i chiar [i atunci când
au abordat subiecte similare… Pentru Klimt, mai
ales în tinere]ea sa, desenele au reprezentat
studii preliminare pentru picturi. Majoritatea
desenelor [i acuarelelor lui Schiele sunt
lucr\ri independente. Linia lui Klimt este mereu
elegant\, sinuoas\, delicat\; urma creionului se
distinge adesea cu greu de fondul înconjur\tor.
Lucr\rile lui Schiele sunt mult mai aspre, mai
corozive, de o intensitate greu de suportat. Toate
nudurile lui Klimt sunt reprezent\ri feminine.
Dintre sutele de nuduri creionate de Schiele,
cele mai interesante [i mai diverse sunt autoportretele.
Dac\ desenele lui Klimt ni se par din ce în ce mai
originale pe m\sura maturiz\rii sale artistice,
geniul lui Schiele – artist care a murit de grip\
spaniol\ la doar 28 de ani – a fost o lumânare
care a ars rapid, de parc\ ar fi fost aprins\ la
ambele capete. Pe cât sunt de pline de sev\ crea]iile
sale timpurii, pe atât sunt de repetitive, de o
superficialitate rococó lucr\rile sale târzii… Pe
de alt\ parte, amândoi au contestat conven]iile
burgheze de reprezentare, abordând teme sexuale

tabu cu o franche]e dezarmant\, aproape f\r\
precedent. F\r\ o preocupare prea mare pentru
verosimilitudine (Klimt a fost totu[i mai aproape
de realism), ambii au desenat obsesiv, punând
accente, în miile de desene produse, pe unele
am\nunte în timp ce au ignorat cu non[alan]\
altele.

La Metropolitan, în cl\direa Breuer,
„Obsesie: Nuduri de Klimt, Schiele [i Picasso
din colec]ia Scofield Thayer“ încearc\ s\ împace
mai multe obiective: s\rb\torirea centenarelor
Klimt [i Schiele, desigur, dar [i explorarea
unei p\r]i a uria[ei [i inegalei colec]ii pe care
Scofield Thayer (1889-1982) a l\sat-o Metropolitanului
pe care institu]ia n-a valorificat-o destul pân\
acum.

Mo[tenitor bogat, Thayer a contribuit
la publicarea revistei de avangard\ „Dial“ care,
între 1919 [i 1926, a pus pentru prima oar\ în fa]a
cititorului american crea]ii de T.S. Eliot, Thomas
Mann, sau Marcel Proust, ilustrate cu reproduceri
moderne. Marea majoritate a celor circa 600 de
lucr\ri din colec]ia sa au fost achizi]ionate în
Europa la începutul anilor 1920. În particular,
desenele de Klimt [i Schiele au fost cump\rate
– într-o perioad\ în care cei doi erau total
necunoscu]i dincolo de Atlantic – chiar la Viena,
în timp ce Thayer era pacientul lui Sigmund
Freud.

Pu]ine dintre desenele expuse la Metropolitan
– [i includ aici [i crea]iile lui Picasso – sunt lucr\ri
de vârf. Nudurile [i cuplurile îmbr\]i[ându-se
de Klimt [i-au pierdut de mult caracterul [ocant.
Majoritatea desenelor lui Schiele sunt lucr\ri
din timpul Primului R\zboi Mondial, perioad\
în care opera sa a c\p\tat o tent\ din ce în ce mai
comercial\, pierzându-[i prospe]imea [i
spontaneitatea.

d up\ expozi]ii monografice sau
tematice cu totul spectaculoase,
Neue Galerie, spa]iul new-yorkez

dedicat în întregime explor\rii artei germane
[i austriece de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i
primele decenii ale secolului al XX-lea, o nou\
manifestare, „Gustav Klimt [i Egon Schiele:
Centenar“, este doar o s\rb\torire de circumstan]\.
Salonul de la etajul principal al vilei de la col]ul
dintre Fifth Avenue [i strada 86, este, ca întotdeauna,
dedicat picturii lui Klimt: cele dou\ portrete ale
lui Adèle Bloch-Bauer, înconjurate de alte
dou\ siluete de femei îmbr\cate în acela[i gen
de rochii mozaicate [i de câteva superbe [i foarte
originale peisaje. Câteva picturi de Schiele din
colec]ia permanent\ a institu]iei sunt în cel\lalt
salon, printre vitrinele cu exemple de art\
decorativ\, ce includ [i câteva piese de Koloman
Moser. Desenele, multe din colec]ii particulare,
sunt grupate la cel\lalt cap\t al etajului, acoperind
pere]ii capitona]i cu lambriuri din lemn. Cu
excep]ia unor studii pentru portretul lui Adèle
Bloch-Bauer [i al unei femei în pozi]ie de cariatid\,
desenele lui Klimt sunt destul de [terse, la propriu
[i la figurat. Seria de Schiele-uri include îns\
câteva superbe autoportrete – unul triplu (1913),
altul cu o jachet\ maro (1910), un nud cu mâinile
contorsionate deasupra capului (1910) – plus alte
câteva portrete dovedind un teribil sim] de
observa]ie (Arnold Schönberg – 1917) precum [i
nuduri de femei – „Wally cu bluz\ ro[ie [i genunchii
îndoi]i“ (1913) sau „Femeie cu ciorapi negri“ (1910)
– în care petele în gua[\ nu fac decât s\ exacerbeze
un erotism deja evident.

Datorit\ eforturilor unor exper]i [i negustori
de art\ – Otto Kallir, Serge Sabarsky – [i ale unui
mecena precum Ronald Lauder, cel care a întemeiat
Neue Galerie în 2001, modernismul austriac este
mult mai bine cunoscut ast\zi la New York decât
acum câteva decenii când era înc\ privit ca un
fel de alee l\turalnic\ care nu are prea mult\
leg\tur\ cu drumul „imuabil“ care duce de la
post-impresionism la fovism [i expresionism.
Este adev\rat c\ [i atitudinea publicului în privin]a
unor ierarhii artistice de tot felul – importan]a
artelor decorative, centre culturale majore [i
rolul lor, subiecte demne sau nu de a fi reprezentate
– s-a schimbat [i ea radical. Probabil c\ peste o
alt\ sut\ de ani, recunoa[terea importan]ei
pentru istoria artei a unor arti[ti precum cei
aniversa]i acum va fi de nedisputat. Poate c\
[i expozi]iile din muzeele americane de atunci
vor fi mai semnificative. 

 Edward Sava
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s un\ cât se poate de amenin]\tor
numele grup\rii de arti[ti „Cobra“,
care s-a reunit dup\ r\zboi, timp de

trei ani, între 1948 [i 1951, de[i din perspectiva
celor [aptezeci de ani scur[i de atunci [i pân\ în
acest moment, gestul lor nu mai apare atât de
violent [i avangardist cum a fost el perceput la
înfiin]are. Cel pu]in a[a mi s-a p\rut c\ stau
lucrurile dup\ ce am v\zut expozi]ia deschis\
de Centrul de Gravuri [i al Imaginii imprimate
din La Louvière, Belgia, la Muzeul de Art\ al
României. Din informa]iile cuprinse în Catalogul
expozi]iei în]eleg c\ între cele dou\ entit\]i muzeale
s-au creat ni[te leg\turi speciale [i c\ aceast\
întâmplare de acum ar fi chiar a treia, ca prezen]\
a arti[tilor belgieni în spa]iul românesc. Ei, bine,
tocmai de la aceast\ afirma]ie am plecat la construirea
textului de fa]\, pe care nu mi-l doresc exhaustiv,
despre expozi]ia de acum, poate numai ca o m\nu[\
aruncat\ celor care pot încerca fie [i numai din
curiozitate s\ confrunte ideile de aici cu cele fire[ti
care se nasc din vizionarea expozi]iei. Dar m-am
mai gândit, totodat\, cât de frustrant a trebuit s\
fie pentru arti[tii români de acum [aptezeci de
ani – îi pun în discu]ie, evident, pe cei care n-au
putut s\ c\l\toreasc\ în spa]iul european –, s\ nu
fie în contact cu experimentele din arta Occidental\.
Este chiar o mare mirare cum au reu[it, unii dintre
ei, bineîn]eles, s\ se p\streze în fluxul imprimat
de avangardele europene, la care unii de-ai no[tri,
cei mai mul]i r\ma[i pe afar\ [i f\r\ putin]\ de
a se mai întoarce în ]ar\ dup\ intrarea României
în sfera de influen]\ a Rusiei sovietice, chiar au
participat, au fost personaje de prim\ m\rime în
revolu]ia produs\ de acestea în arte în perioada
interbelic\! Ceva mai încoace de anul când se
închide experimentul Cobra din Vestul extrem al
Europei au existat contacte, destul de sumare
apreciez eu, cu [anse de a reintra în contact cu
fr\mânt\rile acelor ani, dar, evident c\ diferen]ele
de sistem au f\cut [i diferen]a de abordare a
problemelor ideologice, pe care le reclamau ca
fiind dominante arti[tii proasp\t ie[i]i din R\zboiul
din Urm\, atât pentru cei din Vest cât [i pentru
cei din Est, c\zu]i în captivitate la comuni[ti.
Sovietizarea ideologic\ a stângii franceze ar fi

punctul tare care a radicalizat, dup\ câte îmi dau
seama, echipa interna]ional\ a Cobrei, care, tradus
înseamn\ Copenhaga, Brusselles, Amsterdam,
venit\ [i ea din mai vechile amintiri comunistoide
ale avangardelor europene, dar care surmonteaz\
timpul spre începuturile mitologice ale omenirii,
cum ar fi descoperirea, dup\ Picasso, a m\[tilor
[i folclorului african, în fa]a c\rora nu simt tenta]ia
s\ elaboreze un r\spuns teoretic la imboldul pe
care-l [i pun în practic\, de a transforma acele
simboluri în repere ale artei lor. Dar îi pun, se
în]elege, în ipostaza de a sonda etosul na]ional [i
de a transfera simbolurile acestuia în arta lor.
Chiar denumirea Cobrei nu este întâmpl\toare,
doar exista la un moment dat o anume trimitere,
când într-unul dintre desenele celui mai poetic
dintre arti[tii Cobrei, Alechinsky, este folosit
[arpele ca simbol al defluirii unor imagini ce se
desprind, din pelicula unui film, ca solzii unui...
[arpe. Aici, [arpele biblic, de[i poate s\ se transforme
într-un baston, ca semn al Puterii în care se sprijin\
întemeietorul poporului nou, dar [i ispita care
i-a pierdut pe Adam [i Eva în Paradisul ini]ial,
de-a ajuns acesta Paradisul pierdut, unific\ spiritul
acelor b\rba]i ce-[i pun în minte s\ transforme
arta prin manifestele lor, sau mai bine zis s\ o
canalizeze pe alt drum decât pe acela pe care
era dus de arti[tii francezi, voind s\ formeze o
Interna]ional\ de art\ experimental\. Catherine
de Braekeleer, directoarea Centrului Gravurii
[i al Imaginii imprimate, amintit mai înainte,

spune, în textul catalogului de la Bucure[ti, despre
inten]ia celor mai activi arti[ti din Nord-vestul
Europei, Karel Appel, Constant [i Corneille,
Christian Dotremont [i Joseph Noiret, precum [i
Asger Jorn, care se întâlnesc la Paris, pe 8 noiembrie
1948, urm\toarele: „Aceast\ mi[care exprim\
atitudinea unei întregi genera]ii de tineri [i
protestul s\u împotriva unei concep]ii s\r\cite
asupra crea]iei artistice. Ap\r\ un ideal de pacifism
[i deschidere c\tre lume prin organizarea de
manifest\ri interna]ionale [i prin realizarea de
opere colective menite a transgresa frontierele
individualismului.“

Afl\m din acela[i catalog al expozi]iei de
la Muzeul Na]ional de Art\ c\ sediul Cobrei, ca
organiza]ie func]ional\, cu ateliere, revist\ [i

publica]ie va fi instalat la Brusselles – [i poate c\
nu întâmpl\tor aici, pentru c\ arti[tii ei militau
pentru o art\ comunitar\ din care ar urma s\
se împ\rt\[easc\ to]i cei care priveau fenomenul
artistic din perspectiva artei care vede, cum va fi
numit\ o gravur\ ceva mai târziu, cu un ton ironic,
totu[i, în contextul în care cultura doar prive[te
[i atât.

a [adar, aspira]ia cere un nou limbaj
în art\ [i ar fi o ]int\ a tuturor
celor care vor trece prin acest curent,

aducându-[i fiecare partea sa de confesiune ce
pune imaginea în dialog cu poezia, cum se va
întâmpla de cele mai multe ori când arti[tii
conlucreaz\ la producerea unei noi expresii în
acest context. Se simte, pe alocuri, [i contemporaneitatea
celorlate curente, [coli, tradi]ii aduse din repertoriul
culturilor din care vine fiecare [i poate c\
tocmai în asta const\ importan]a a[tept\rilor
arti[tilor; aceea de a construi o sintez\ comun\
fiind neexprimat\, dar care se poate u[or decripta
în interesul pe care-l arat\ în procesul crea]iei
unul, altuia. S\ ne oprim, totu[i, asupra câtorva
formule de multiplicare, gravur\, litografie etc.,
pentru a g\si sensul înnoirilor la care aspir\.
Sculptorul Reinhoud, de exemplu, schimb\ registrul
c\ut\rilor sale [i, folosind tehnica „veche“ a colajului,
descoperit\ cam pe vremea când artistul acesta
se n\[tea pur [i simplu, de dadai[ti, configureaz\
prin alipirea, pe aceea[i suprafa]\, a resturilor
metalice dintr-o lucrare de avengur\ [i ob]ine
minunate secven]e epice, explicate – de[i nu ar
mai fi fost cazul, pentru c\ interesul lor izbucne[te
din lectura vizual\ imediat\, cum este panoul Nu
vreau s\ [tiu [i Cel pu]in fii discret. În primul, un
personaj cople[itor, gen caracati]\, îl asediaz\ pe
omul m\runt, care î[i dore[te, parc\, s\ fie în orice
alt loc, numai acolo nu, iar în panoul cel\lalt se
deslu[e[te o ceart\ între iubi]i... aceasta ar fi o
traducere, pe care o pute]i înlocui cu oricare
alta v\ este sugerat\ de prezen]a personajelor

ce par s\ fi avut inspira]ia s\ poposeasc\, în paginile
de care vorbim, dintr-o carte de caricaturi în care
ar putea s\ fie mai multe pove[ti. Simplitatea
imaginilor este îns\ totul, ea vorbe[te despre genul
de art\ care se potrive[te s\ înso]easc\ mai ales
c\r]ile pentru copii sau c\r]ile de poezie. Dou\
dintre litografiile prezente în expozi]ia de la
Bucure[ti, ale aceluia[i artist, cu personaje în
mi[care, pe perechi [i atitudini dintre cel mai bine
individualizate, amintesc, chit c\ este cea intitulat\
„17 pentru“ [i apoi cealalt\, „17 contra“, de arta
nipon\ de a configura mesaje din semne care sunt
mai apropiate ca formul\ epic\ desenului decât
scrierii propriu-zise! În fine, Constant, unul dintre
întemeietorii mi[c\rii Cobra, arat\ un desen într-o
litografie cu accente de pastel O harababur\
înflorit\, unde animale [i plante î[i transfer\ unele
altora simpatia într-o nara]iune pe care n-o pot
decripta decât copiii care-[i închipuie lumea ca
pe un basm, locuit în bun\ prietenie de toate
animalele [i p\s\rile de pe lâng\ minunata
cas\ a omului! Pierre Alechinsky face de multe
ori pereche cu al]i confra]i, Karel Appel de exemplu
sau Carl-Henning Pedersen, împ\r]ind câmpul
semantic spre o mai bun\ configurare a prieteniei
echipei, dar mai ales pentru g\sirea liniei ce
une[te desenul cu poezia. Exploatarea tuturor
instrumentelor tehnice, prin care imaginea se
poate transfera pe linotip [i multiplica explicit
pentru o bun\ difuzare a sa la cât mai mul]i
consumatori – le-am spune ast\zi – de art\, este
un scop care nu scade cu nimic valoarea experimentului
sau mai degrab\ a rezultatului s\u. Ideea operei
unice pare s\ fie îngropat\ [i odat\ cu ea orgoliul
supradimensionat furnizat de... unicitatea crea]iei.
În orice caz, nu cred c\ în urm\ cu [aptezeci
de ani Cobra aspira s\ populeze muzeele europene,
îi era suficient\ prezen]a în publica]iile sale,
experimenta ca [i când s-ar fi preg\tit s\ dea
marea lovitur\ [i s-a ales cu aceast\ poezie
care îi încarc\ toate formele de art\ ie[ite din
aceast\ combina]ie organiza]ional\! 
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NÉMETI Rudolf
Atrac]ie, respingere
(Vonzás, taszítás)

Ce atârn\ de-un gest? Aproape nimic.
Unde poate duce c\ldura unei atingeri, 
ce tr\deaz\ z\vorârea unei u[i?

Un gest, o privire mut\
contureaz\ ceva din ceea ce
între tine [i mine-i un cumplit abis,
ori un potop de lumin\, gravita]ie?

Precum stelele,
ne atragem, ne respingem.

Poezia lan]urilor
(Láncok verse)

Dumnezeu e obosit, n-are timp s\ mig\leasc\
duium de m\run]i[uri. De[i se pricepea grozav
s\ modeleze materia. S\ ]e[i din nimic

un lan] ADN, pupile, nervi
de m\tase, ganglioni, altele...
Apoi s-a plictisit, i s-a urât,
e neatent, din când în când cotrob\ie
cu mâna tumefiat\ [i zdrobe[te
câte-o za de lan]. În asemenea clipe,

spinarea sa cât lumea nici nu se clinte[te.
Nici ochii nu-i clipesc.

BALLA Zsófia
Cineva
(Valaki)

Cineva [i-aprinde ]igara în camera mea
fuioare de fum ies pe u[\, pe fereastr\
Cineva cite[te în camera mea
fo[ne[te hârtia Cineva st\ pe patul meu
se uit\ la fotografii îndelung se pierde-n 

oglind\
î[i întinde mâinile p\tate în lumin\
aprinde lampa st\ ghemuit în fa]a perdelei
Cineva ascult\ muzic\ la mine-acas\
umbra face-o r\sucire

E Cineva la mine A[ reveni
cu pl\cere-acas\.

Adorarea monitorului
(A képernyõ imádása)

lui Esterházy Péter
Acolo, în r\zboiul acela
m-au ucis –
au fost uci[i dou\ sute [aptezeci 
[i patru de mii opt sute [aizeci [i opt de cri[ti.
S\ sc\dem de aici
treizeci de mii [ase sute nou\zeci [i unu –
pe cei ce în[i[i au ucis.
R\mân
dou\ sute patruzeci [i trei de mii opt sute 

[aptezeci [i [apte,
adic\ 243877.
Face]i cercet\ri.
Afla]i când s-au n\scut.
Toate acelea sunt zile de Cr\ciun.
Domnul
ni-i trimite-n dar
pe numero[ii lui fii –
p\gânesc de mul]i n\scu]i.

PALOTÁS Dezsö
Asocia]ie
(Asszociáció)

Cel c\ruia nu i-a trecut prin minte niciodat\ 
c\ ar putea cândva

t\ia cu propria mân\ gâtul unui pui de g\in\,
poate fi poet.

Cel ce respinge îngrozit pân\ [i posibilitatea c\
ar putea t\ia gâtul unui pui de g\in\,
poate fi poet.

Cel ce-n via]a lui taie o singur\ dat\ gâtul 
unui pui de g\in\

[i-apoi niciodat\ – poate pentru c\ 
[i-a dat seama c\ nu-i

bun pentru asta, trebuie s\ exceleze deci în altceva –,
poate fi poet.

Cel care dup\ prima experien]\ – cu scopul 
de a-[i desc\rca 

agresivitatea instinctual\, de pild\,
ori ca mementomori – mai

taie când [i când gâtul câte unui pui,
poate fi poet.

Cel care, pe motivul îmbog\]irii experien]ei, 
din empatie,

din pl\cere sau pentru c\-i gospodin\
taie regulat gâtul puilor de g\in\,
poate fi poet.

Cel ce e de p\rere c\ gâturile puilor n-au nici o leg\tur\
cu poezia s\ lase dracului toate, a mai citit
o prostie, ce mai conteaz\, s-a obi[nuit; poate fi poet
[i el.

Dialectica parterului
(Földszinti dialektika)

Ei [tiu unde locuiesc.
Dac\ vor, mi se pot uita în\untru pe fereastr\.

Eu nu [tiu unde locuiesc ei.

Dar [tiu unde locuiesc eu.
Dac\ vreau, m\ pot uita afar\ pe fereastr\.

MARKÓ Béla
Acas\
(Itthon)

peisaj cu gropi
Dumnezeu a m\turat
totul sub covor

Poetic\
(Költészet)

dup\ fulger dar
înainte de tunet
cânt\ un greier

Pia]\
(Tér)

Iar am intrat pe-o strad\ cu sens unic
de unde nu ne vom putea întoarce,
cotim între timp prin fa]a unor por]i,
ne fac semne umbrelele colorate de soare,

dar nu putem s\ d\m nici înapoi,
c\ci în urma noastr\ vin al]ii,
evident c\ am luat iar\[i o decizie grea
[i ne-am asumat emo]ii noi, e adev\rat
c\ de data aceasta numai pentru un c\]elu[,
se pare c\ nu-i chiar atât de grav
ca atunci când ne-am îndr\gostit
sau când am f\cut un copil,
cum a[ putea exprima asta altfel?
de când m\ [tiu,
dintr-o strad\ cu sens unic
cotesc pe alt\ strad\ cu sens unic
[i nu înv\] niciodat\ nimic,
nu po]i s\ mergi înd\r\t într-o iubire,
[i nu po]i ie[i cu spatele înainte
nici din dragostea unui c\]elu[,
[i-i interzis\ [i sta]ionarea,
nu-i permis\ nici oprirea
pân\ nu ajungem
într-o pia]\ n\ucitor,
teribil de însorit\.

ADONYI NAGY Mária
Melodie ispititoare
(Kísértõ dallam)

Aceast\ melodie de-o clip\
î]i cucere[te-acum inima cu bastioane
astup\ crenelurile pistruii gloan]elor
pâlniile obuzelor
va sta înd\r\tul gesturilor tale
î]i împlete[te cu senin\tate gura
se pite[te între gânduri între stoguri
pe-acolo chicote[te alearg\
î]i love[te n\rile cu aburi de sup\
e acolo în tremurul involuntar al gurii
te caut\ pe tine
sare din cartea deschis\
î]i rânje[te în fa]\ din bra]ele alungite ale Z-ului
[tii c\ te poate oricând ajunge
dar nu crezi te hârjone[ti
[tie [i ea c\ te poate atinge oricând 
de aceea te las\ s\ te joci
înc\ te înconjoar\ nev\zut\
st\ acolo în pragul por]ii întunecate
a[teapt\ lini[tit\ [tie c\ pân\ la urm\
vei fi constrâns\ la asta
[tii [i tu [i totu[i vei fi silit\ cu spatele
spre ea precum cine a[teapt\-un înso]itor
melodia aceea de-o clip\
]i se al\tur\ f\r\ de veste
o auzi când bag\ glon]ul pe ]eav\

Încet, vâslind în oglinzi
(Lassan, evezve tükrökön)

Abia-i vânt ce-adie,
abia-i peisaj povara,
abia lumin\ chemarea,
abia mân\ ce te prinde.

Abia-i piatr\ ce cade,
abia sânge ce-a[teapt\,
abia atinge ce-adie,
abia dovad\ ce place.

Abia s-aude ce bate,
abia doare ce zboar\,
abia-i loc ce te re]ine,
abia-i viu ce-i fericit.

Abia-i fo[net l\untrul,
abia el cin’ semne face,
abia-i fum ce sufoc\,
abia-i trup tremurul.Ro
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echinoxi[ti maghiari



BOÉR Géza
mic\ balad\ hibernal\
(téli balladácska)

undeva sus
cocorii stor[i de vlag\

bejenie spre libertate

speran]\ fatal\ pr\bu[indu-se
deasupra apelor înghe]ate

unde ne afl\m
(hol vagyunk )

cum ar ar\ta
testamentul
divertismentul
pe care l-ar vota [i inima

eludând spasmele creierului
pe unde [chiop\teaz\
gândurile r\nite

unde sunt

a[ desena cel mai mare semn de întrebare
pe scepticul infinit
a[ c\uta [i-o rim\
dac\ firea ar merita 
speran]ei i-a[ prinde mâna
[i-a[ conduce-o pân\-n ziua urm\toare
dac-a[ [ti viitorul nostru cas\ unde are

îmi închipui c\ tot ce-i arid e patrie
prin n\scoci]ii mei pere]i
r\zbate plânsul t\cu]ilor îngeri
dac\ tot nu mai pot exista

tac împreun\ cu absurdul

cum cum va ar\ta 
trecutul
când voi fi [i eu acolo?

SZÖCS Géza
În[tiin]are 
(Értesíto)

Emis la Buda la întâi iulie 1526. 
Destinatar: floarea nobilimii maghiare. 
Semneaz\: Ludovic al II-lea, 

Arhiepiscopul Tomori. 

Scump\ floare a maghiarimii! 
V\ în[tiin]\m c\ în luna august a anului curent 
Vom ]ine la Mohács o b\t\lie în stil mare. 
V\ a[tept\m cu drag\ inim\. Conform 

previziunilor, circa 26000 
de maghiari vor pieri pe câmpul de lupt\. 
S\ facem totul ca spectacolul s\ se desf\[oare 
conform planului. 
Despre detalii, vezi în[tiin]\rile ulterioare. 
B\t\lia o vom pierde.

Autoportretul unui ienicer
(Egy janicsár önarcképe)

Sunt ienicer. M-am n\scut în Ardeal, pe
strada Republicii.
Numele de fat\ al mamei e Maria.
Când m-au r\pit, aveam patru ani.
M-a cump\rat un ag\ din Edirne.
De la el am ajuns la un beg, apoi în anturajul

unui pa[\.
Tr\iesc la Stambul.
M\ pricep la brutalit\]i: [tiu s\ mânuiesc
sabia, s\ c\l\resc, s\ incendiez, s\ str\pung

sugari cu lancea,
s\ siluiesc muieri.
Ocupa]ia mea: ienicer.
Religie, neam: ienicer.
Ei, hei, iataganul meu.
Îmi vizitez uneori ora[ul natal, în îndep\rtatul

Ardeal. Atunci
îi trec prin sabie pe tata, pe mezinul meu, pe unchi:
pe oricine-i aflat la îndemân\.
Rudele mele se agit\,
femeile zbiar\, ]ip\,
dar eu nu m\ fle[c\iesc,

le siluiesc pe mama, pe sora mea – îmi place
s\ fiu ienicer –,

apoi le mân la pia]a de sclavi din Edirne,
dup\ ce dau foc iar [i iar\[i
casei p\rinte[ti [i ora[ului natal. 

EGYED Péter
Îndoial\
(Kétely)

În oglinda r\nii
credin]a
se autocontempl\.

Patrie
(Pátria)

Am vrut s-ajung, ca într-un refugiu, 
în mai restrânsa mea patrie, 
îndr\gitul meu }inut P\duros. 
O vreme am înaintat
cu tractorul, cu autostopul [i cu auto-
buzul minerilor – totul însumând
usque cincizeci de kilometri,
imens\ distan]\. Contemplam cetatea
Jimborului, feuda ]arilor 
ru[i. Oare ei [tiu? Destul de curând,
vreunul dintre Romanovi se va înf\]i[a
s-o revendice. Apoi, în ultima vale,
înainte de B., într-o localitate cu numele O.,
m-am împotmolit definitiv. Era tocmai vremea
întoarcerii ciurdei, fiecare [i-a prins
vaca, am ad\stat în continuare
în centrul comunei în frigul ce-]i taie
gleznele. Trop\ial\. Conform registrelor 
comunale, în secolul al XVIII-lea,
bir\ul era obligat s\-i asigure
c\l\torului g\zduire, iar celui gr\bit 
o tr\sur\ pân\ în satul urm\tor.
O s\ m\ pr\p\desc aici, pe marginea drumului.
Por]ile se închid încet, noaptea co-
boar\ în toat\ regula.
Mi-am frânt [i glezna pe marginea [an]ului.
Cu pa[i m\run]i, pisici de nea trec
în furi[at\ fug\ strada. Apoi, din direc]ia 
în care m\ duc, un câine [chiop
se apropie-n goan\ de mine. Trebuie s\
accept c\-i gata, c\ s-a sfâr[it. Sfâr[itul
secolului XX. Asta mi-e patria.

ZUDOR János
Omul [i pas\rea
(Az ember és a madár)

hommage à Brâncu[i
1. – Tu [tii s\ zbori?
– {tiu – a r\spuns omul.
– {i cum zbori?
– Uite-a[a – a r\spuns omul [i a cioplit în 

continuare statuia.
– Interesant – s-a mirat pas\rea [i [i-a luat
zborul.

2. A doua zi a îndr\znit s\ p\trund\ 
mai adânc în odaie.

– {i cerul t\u e albastru? – l-a întrebat pe om.
– Cerul meu nu-i albastru, e numai nesfâr[it.
– Nesfâr[itul are culoarea albastr\?
– Nesfâr[itul nu are culoare. Nesfâr[itul e 

de culoare nesfâr[it\ – a spus omul. 
Statuia t\cea aprobator sub mâna lui.

3. Pas\rea s-a a[ezat de-a dreptul pe mas\.
„Statuia asta îmi seam\n\“ – s-a dumirit uluit\.
Omul a prins-o [i a b\gat-o cu tandre]e în statuie.
„Statuia aceasta sunt eu“ – s-a luminat 

pas\rea cu uimire.

4. – Tu [tii s\ zbori? – a întrebat-o omul.
– {tiu – a r\spuns pas\rea.
– A[a? – a întrebat omul.
– A[a – a r\spuns pas\rea stând

în continuare pe piedestal.
– Interesant – spuse omul [i [i-a luat zborul.

Al n-lea haiku
(Ennedik haiku)

În ziua-nmormânt\rii mele
va fi vreme frumoas\, însorit\,
vor urca dup\ mine îngerii iadului...

CSELÉNYI Béla
153

trebuie s\ ne str\duim
ca prin moartea noastr\ societatea s\ piard\ 

cât mai mult

Reconstruc]ie
(Rekonstrukció)

Când a trecut pragul, Maria Stuart
a fost pu]in mai scund\ decât to]i.
Când a îngenuncheat,
era încordat\ [i [i-a încre]it fruntea,
de parc\ ar fi încercat s\ disting\ în murmurul
uimit al celor din\untru vocea [optit\

a Mântuitorului.
A[a-zicând, numai prin atât diferea de cei ce
ast\zi înc\ p\r\sesc înc\perea.
{i când [i-a rostit rug\ciunea, 
a articulat limpede ca Sebestyén Márta,1

apoi, în lini[tea familiar\, cu miros de postav
– ascultând de vocea blând\
a autorit\]ii cu bard\ ce se apleca deasupra ei –,
[i-a ridicat capul cu o [chioap\ mai aproape
de patria Sfântului Patrick.
____________________

1 Sebestyén Márta (1957) foarte apreciat\ interpret\ de
muzic\ popular\ maghiar\ [i actri]\.

KOVÁCS András
Ferenc
Spre treizeci, 
pe o tem\ de Hölderlin
(Harminc felé, Hölderlin-témára)

Te uit\, fructul începe s\ devin\
incandescent,
praful fuge din fa]a mu[c\toarelor vânturi,
parc\ dârdâie p\mântul –
grindina bate în iulie sem\n\turile,
ca lebedele îi lucesc din]ii albi,
cerul fo[ne[te: duium de stele mute
tremur\ în b\ltoaca oarb\.

Vai, de s-ar pârgui [i ochiul: lumina sa 
ar prinde nuan]a unor veri mai dep\rtate,
ar vedea neînrobite minuni
de-a lungul drumului, în pie]ele largi –
argintul unor pr\dalnice timpuri
se furi[eaz\ ho]e[te-n p\rul meu tân\r,
ca un filon multimilenar. 

Epitaful unui cal de birj\
din Piemont
(Egy piemonti konflisló sírvrese)

aici se odihnesc
vorbitorii pe grai omenesc
xanthos pegas rocinante
precum [i gloaba mânat\
pân\ la epuizare a c\r\u[ului
fiodor mihailovici
într-un cal de birj\ din Piemont
de coama c\ruia plângând s-a aninat
când biciuit fost-a
de c\tre c\ru]a[i
geniul 
poeziei
friedrich wilhelm nietzsche
definitiv iluminat
în ora[ul torino
cuprins de fl\c\ri
în anul 
1889 d. Chr.
cu ochii plesni]i
sfânt\ birj\
d\-le 
cel pu]in
cailor
nemurire
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veriga [i lan]ul
Ne-a atras aten]ia [i editorialul dintr-o

alt\ revist\, STEAUA nr. 9. Sub titlul Mircea
Zaciu, ordinea aventurii, Adrian Popescu îl evoc\
pe profesorul [i criticul literar clujean Mircea
Zaciu, care, dac\ ar fi tr\it, ar fi împlinit, la
sfâr[itul lunii august, 90 de ani: „Nu e întâmpl\tor
c\ profesorul clujean a fost vârful de lance al
grup\rii literare pro-occidentale, coagulate de
revista România literar\, cu Nicolae Manolescu,
G. Dimisianu, Vasile Cristea,  E.  Simion,
Lucian Raicu [i al]ii, împotriva protocronismului

literar [i a plagiatului f\cut
de Eugen Barbu, sau m\ rog,
cum s-a presupus, de unul
dintre cei care trudeau pe
planta]ia literar\ a prozatorului
de la S\pt\mâna. Nici
înfruntarea cenzurii comuniste,
practic a ideologului Mihai
Dulea, în furtunoasele [edin]e
de Consiliu ale Uniunii
Scriitorilor, din deceniul
«satanic» (expresia este, se
[tie, a Profesorului) pentru
ap\rarea Dic]ionarului nu
se poate uita.(...) Dac\ ar mai
fi tr\it, ne-ar fi primit, cred,
ca de obicei, pe cei câ]iva
apropia]i în locuin]a sa

din strada Bisericii Ortodoxe 12, ne-ar fi tratat
cu generozitate, dar [i cu exigen]\ [i ne-am fi
r\sf\]at cu delicii intelectuale din cele spuse
de neuitatul amfitrion, profesorul Mircea Zaciu.“
De ce ni se pare semnificativ un asemenea
text, care nu-i uit\ pe cei care nu mai sunt? El
demonstreaz\ un anumit model superior de a
fiin]a în literatur\, model de care ascult\ poetul
Adrian Popescu: nu exi[ti tu, ca individualitate
literar\, decât ca parte a întregului, ca verig\

dintr-un lan] al genera]iilor. Nu exi[ti dac\
nu recuno[ti meritele predecesorilor [i

dac\ nu cau]i s\ te înscrii în cursul acestei
literaturi. Cine n-are r\d\cini, cine caut\
s\ [tearg\ trecutul, cine îi dispre]uie[te
pe premerg\tori n-are nici prezent, nici

viitor. S\ crezi c\ literatura începe cu tine
[i c\, pentru a c\p\ta vizibilitate, trebuie

s\-i faci tabula rasa pe cei dinaintea ta nu
e decât trufie prosteasc\ [i pierz\toare.

Alex. {tef\nescu 
[i fotoaparatul din
vremea lui Eminescu

Ini]iativa este, în anul care marcheaz\
Centenarul Marii Uniri, inteligent\ [i absolut
l\udabil\: 100 de oameni sunt fotografia]i, cu
o aparatur\ foarte special\ (similar\ celei de
care s-a folosit, în urm\ cu un secol, Samoil\
Mârza, fotograful Marii Uniri), în cadrul
unui proiect intitulat „100 de chipuri române[ti“.
Urmarea va fi o colec]ie a 100 de portrete
fotografice ale unora dintre cele mai reprezentative
personalit\]i ale scenei publice române[ti.
Ini]iativa este demarat\ de casa de audit
comunica]ional [i marketing strategic „Fuga[in
& Partenerii“ [i e mijlocit\ de Asocia]ia „Fabrica
de evenimente“, proiectul beneficiind de sprijinul
Cris-Tim, Athenee Palace Hilton Bucharest [i
de casa de avocatur\ Grecu [i Asocia]ii. Între
cei care vor completa suta de portrete avute
în vedere  de ini] iatori  se  af l\  [ i  colegul
nostru, Alex.{tef\nescu. Care a [i scris o mic\
tablet\ în cotidianul „Evenimentul zilei“
chiar pe aceast\ tem\ – un text din care cit\m

un fragment: „ Aparatul, mare, din lemn masiv
de cire[, cu burduf, de o vârst\ cu Marea Unire,
a fost recondi]ionat [i pus în func]iune chiar
de artist (care este [i un colec]ionar de ustensile
foto de alt\dat\). Obiectivul aparatului este [i
mai vechi – aproximativ din 1860 – [i are în
componen]\ lentile [lefuite manual. Prin astfel
de lentile (sau, cine [tie, poate chiar prin acestea
folosite de Radu Chindri[ – cel care realizeaz\
fotografiile, n.n.) a fost fotografiat – e o eventualitate
– [i Mihai Eminescu. Emo]ionant.“. În privin]a
momentului cînd au fost realizate instantanele
cu Alex. {tef\nescu, iat\ detalii:“Fotografiile
care rezult\ sunt de o claritate stranie. Singurul
inconvenient este acela c\ expunerea dureaz\
mult, în jur de opt secunde. Fotograful înl\tur\
capacul de pe obiectiv [i din acel moment timp
de opt secunde trebuie s\ stai nemi[cat. A[ezat
pe scaunul înalt pentru fotografiere, am afi[at
un zâmbet larg. Gre[eal\ fatal\! Zâmbetul larg
nu poate fi p\strat pe fa]\ mai mult decât o
secund\. Apoi, col]urile buzelor încep s\ se
retrag\, stricând fotografia. Am regretat atunci
c\ n-am [i eu aptitudinea lui Ion Iliescu de a
zâmbi la nesfâr[it, cu gura pân\ la urechi. Poza
a trebuit ref\cut\. Imaginea mea va fi aceea
a unui om serios, a[a cum sunt imaginile tuturor
b\rba]ilor fotografia]i la sfâr[itul secolului
nou\sprezece sau începutul secolului dou\zeci“.
Alte nume care vor ap\rea în aceast\ colec]ie
atît de special\: Nadia Com\neci, Ana Blandiana,
Stere Gulea, Emil Hurezeanu, Ioan Aurel Pop,
Silviu Purc\rete, Ilie N\stase, Dumitru Prunariu,
Maia Morgenstern, Nicolae Breban.

foto Prut
În fiecare an, începând cu 2011, artistul

Matei Bejenaru fotografiaz\ case, terenuri agricole,
spa]ii comunitare [i oameni din jude]ele aliniate
râului Prut. O parte, o mic\ parte dintre instantaneele
fotografice f\cute în ace[ti ani – pîn\ acum sunt
peste 1.500 de negative fotografice – sunt grupate
în prima expozi]ie care propune piese din acest
patrimoniu vizual. 

Titlul sub care exist\ aceast\ expozi]ie este
„Prut. Imagine [i teritoriu“, iar momentul expozi]ional
este unul care „dezv\luie un proiect vizual divers
în modurile sale de abordare, unde recunoa[tem
cu prec\dere elemente ce se înscriu în tradi]ia [colii
de fotografie umanist\ în ceea ce prive[te lirismul
vizual al imaginilor, caracterul lor cotidian [i
rela]ionarea artistului cu subiec]ii din fa]a camerei
de fotografiat. Artistul este apropiat în demersul
s\u documentar «on the road» de Walker Evans,
Robert Frank sau, mai recent, de Alec Soth. De la
cadrele largi care arat\ siluete umane cufundate în
peisajul natural, la detalii arhitecturale, geometrii
acaparatoare, construc]ii vechi [i noi, pân\ la portrete
ale diferitelor genera]ii de locuitori ai acestor
sate, Matei Bejenaru dezv\luie un univers dinamic,
contradictoriu, aflat în plin\ schimbare într-o logic\
a unui sistem post-comunist, post-tranzi]ie, post-
privatizare, post-integrare european\ [i neo-capitalist.“ 

Expozi]ia lui Matei Bejenaru e g\zduit\
la Sala Tancred B\n\]eanu a Muzeului }\ranului
Român din Bucure[ti [i poate fi vizitat\, de mar]i
pîn\ duminic\, între orele 10 [i 18, pîn\ în data
de 27 octombrie. 
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din sumar
În editorialul num\rului 10 al revistei VIA}A ROMÂ-

NEASC|, Nicolae Prelipceanu scrie cu în]elegere [i generozitate
despre recentul Turnir de poezie organizat în Grecia de Uniunea
Scriitorilor, la care el însu[i a participat: „Pu]in cam medieval
intitulat, concursul acesta între poe]i de valori aproape egale
î]i pune în fa]\, dac\ vrei s\ vezi, lumi diverse, imagini ale unor
lumi care s\l\[luiau în interiorul poeziei lor, pe care altfel le-ai
fi ignorat. Stai într-o sal\ imens\, cu asisten]\ num\rat\ dar
atent\ tocmai de aceea [i ascul]i. {i nu-]i vine s\ crezi c\ lumea
are atâtea posibilit\]i, chiar dac\ [tii de zeci de ani c\ e a[a.
Pentru c\ sunt adev\ruri pe care, oricât de bine le-ai [ti, pe
dinafar\ desigur, tot te miri de câte ori le consta]i înc\ o dat\.
Am fost la mai multe asemenea înf\]i[\ri, unde se întâlnesc
– n-o s\ spun înfrunt\, pentru c\ de fapt nu e o înfruntare,
chiar dac\ la sfâr[it unii câ[tig\, al]ii pierd – dou\ filiale ale
Uniunii Scriitorilor, mai precis poe]ii lor, [i de fiecare dat\ mi-
a trecut prin fa]\ acest carusel al imaginilor [i al ideilor [i al modurilor de a exprima lumea
interioar\, cât [i cea, uneori, exterioar\.(…) S\ le l\s\m pe astea marilor puteri [i s\ revenim la
marea putere, neglijat\ azi, care e, totu[i, poezia. Aceste, totu[i, confrunt\ri au darul de a nu
da nici o clip\ senza]ia c\ e vorba de o lupt\ – pe via]\ [i pe moarte, cum se spune – ci, dimpotriv\,
ele au darul de a-i solidariza pe creatorii de poezie, chiar dac\ stilurile [i ideile lor nu sunt acelea[i,
sau poate tocmai de aceea. Nici o clip\ nu am avut impresia c\ vreunul dintre poe]ii afla]i în –
s\ zicem totu[i – concurs îi ascult\ pe ceilal]i cu acea crispare pe care o nasc competi]iile de toate
felurile. Ci, dimpotriv\, c\ se solidarizeaz\ cu accente poetice noi [i nemaiauzite, în unele cazuri,
ori mai auzite dar altfel în altele. Cine câ[tig\ [i cine pierde? Întrebare inutil\ [i inutilizabil\
în acest caz. Sigur c\ i se va decerna cuiva, [i li s-a [i decernat unor poe]i excelen]i care s-au
manifestat acolo, în dou\ feluri specifice, Liviu Ioan Stoiciu [i Bogdan Ghiu, o «cunun\ de lauri»
pe care zadarnic ar încerca s\ [i-o pun\ pe frunte pentru c\ laurii sunt de bronz [i pe
deasupra fixa]i de un sculptor, [i el excelent, Marcel Voinea, pe o plac\.“ Articolul lui Nicolae
Prelipceanu, admirabil, demonstrând ata[ament fa]\ de poezia scris\ de al]ii, e de citit în
întregime. Din acela[i num\r al revistei re]inem versurile unuia dintre laurea]ii Turnirului,
Bogdan Ghiu, dar [i grupajele publicate de Gheorghe Grigurcu (cel care, recent, a primit Premiul
Steaua Dun\rii, înfiin]at la Gala]i de Corneliu Antoniu) [i Gellu Dorian (care tocmai a
împlinit 65 de ani de tinere]e). De asemenea, am remarcat cronica ampl\ a lui Antonio Patra[
la Scurt\ istorie. Panorama alternativ\ a literaturii române de Mihai Zamfir, înc\ un episod,
al treilea, din reconsider\rile lui Christian Cr\ciun despre poezia lui Nichita St\nescu, cronicile
literare de Irina Petra[, Tudorel Urian [i Mircea V. Ciobanu, avanpremiera editorial\ din
proza lui Paul Diaconescu, având prezent\ri de Marian Dr\ghici [i Ioan Gro[an, cronica plastic\
de Florin Toma [i cronica filmului de C\lin St\nculescu.
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