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3i a[i, martie 1935. Eugenia R\dulescu
urmeaz\ cursurile Facult\]ii de Litere.
Profesoara Irina Costina[ l-a invitat

pe Mihail Sebastian la o întâlnire cu studen]ii,
prilejuit\ de recenta apari]ie a romanului De
dou\ mii de ani. În cuvîntul ei introductiv,
profesoara spune printre altele: „Cum s\-i neg\m
domnului Sebastian, care s-a n\scut în ]ara
noastr\, care a crescut în ]ara noastr\, care
împ\rt\[e[te limba [i cultura noastr\, calitatea
de român? {i dac\ îl recunoa[tem ca român pe
de-a-ntregul, cum s\ nu ne întreb\m asupra
izvorului animozit\]ii noastre pentru c\ r\mîne
totu[i evreu? Ce respingem noi cînd îl respingem
pe Iosif Hechter? Iat\, dup\ mine, problema
esen]ial\ pe care ne-o pune romanul domnului
Sebastian [i pe care Nae Ionescu nu pare s-o fi
în]eles.“ Adresîndu-se auditoriului, Mihail Sebas-
tian evoc\ r\d\cinile lui br\ilene, iar Eugenia î[i
reaminte[te unele pasaje ale romanului [i e
cuprins\ de o vie emo]ie. „A t\cut [i, cum l\-
sase ochii în jos, l-am putut observa în voie. N-are
decît dou\zeci [i [apte de ani, dar pare mult mai
în vîrst\, sugrumat de cravat\ [i strîns în costumul
de culoare închis\ care-i d\ aerul unui notar.
Frumos nu este – brunet, fragil, cu fruntea joas\,
p\rul pom\dat [i dat pe spate... E cu putin]\ ca
vorbele unui asemenea om s\ m\ fi mi[cat
pîn\ la lacrimi?”

Romanul Eugenia, din care am t\lm\cit
mai sus dou\ fragmente, a fost lansat la Paris pe
1 martie a.c., sub semn\tura lui Lionel Duroy.
N\scut la Bizerta în 1949, autorul a practicat
jurnalismul, a publicat zeci de biografii (Sylvie
Vartan, Gérard Depardieu, Nana Mouscouri etc.,
etc.), 16 romane [i patru volume de documente,
fiind distins cu cîteva premii literare. Romanul
Le Chagrin (2011) a primit premiile „François
Mauriac”, „Pagnol” [i „Marie Claire”, iar L’Hiver
des hommes (2012) – premiile „Renaudot des
lycéens” [i „Joseph-Kessel”. Cartea sa cea mai
recent\ (Eugenia) se afl\ la jum\tatea drumului
dintre romanul fic]ional [i cel documentar. Eroina
este fiica unui comerciant de vinuri ie[ean. Are
doi fra]i: unul mai mare, {tefan, adept al mi[c\rii
legionare [i du[man înver[unat al evreilor, cel\lalt
mai mic, Andrei, spirit blajin [i iubitor de literatur\.
Întîlnirea cu Sebastian de la Universitate fusese
curmat\ de interven]ia unui grup de huligani,
care îl molestaser\ pe scriitor, silindu-l s\ p\r\seasc\
sala, înso]it de profesoar\ [i de fidela ei student\.
Eugenia îl conduce pe Sebastian la gar\, prilej
de a-l auzi spunînd despre agresori: „Cît timp
nu voi gîndi ca ei, fie m\car o clip\, nu voi g\si
cuvinte ca s\ explic ura lor fa]\ de mine, [i poate
chiar ca s\ o justific”.

Eroina î[i scrie cartea de amintiri în
apartamentul lui Leny Caler, unde e g\zduit\ în
1945, dup\ înmormîntarea lui Sebastian. Retrospectiva
continu\ cu o vizit\ a Eugeniei la Bucure[ti, în
tov\r\[ia Irinei Costina[ [i a so]ului acesteia. La
Cap[a îl reîntîlnesc pe scriitor, care evoc\ un curs
recent al lui Nae Ionescu, prin nimic diferit de
ideile lui Zelea Codreanu: „M\ întreb pîn\
unde vor merge în voin]a lor de exterminare [i
dac\, într-o zi, Istoria îi va osîndi. E paradoxal
pentru un om deja condamnat, dar a[ dori totu[i
s\ supravie]uiesc pentru a cunoa[te epilogul.”
Sf\tuit de so]ul Irinei s\ plece în Fran]a, unde
are un frate mai mare, Sebastian riposteaz\:
„De[i evreu, sînt român [i prefer s\ supravie]uiesc
în România decît s\ tr\iesc confortabil în Fran]a”.
Peste trei ani, venit\ la cursurile seminarului
pedagogic din Bucure[ti, Eugenia îl revede
întîmpl\tor pe Sebastian, c\ruia îi cere [i ob]ine
adresa. Ie[eanca ar dori s-o substituie pe Leny
Caler, amorul turmentat al scriitorului, socotind
c\ l-ar putea smulge din sumbrul fatalism de
care-l vedea cuprins înc\ de la prima lor întîlnire.
Sebastian e preocupat acum de rescrierea romanului
Accidentul, al c\rui manuscris ini]ial s-a pierdut.

Înso]indu-l pe scriitor, Eugenia particip\
la o cin\ oferit\ de Marietta Sadova [i de so]ul
ei, Haig Acterian, ocazie de a-i vedea pentru prima
oar\ pe Camil Petrescu, Mircea Eliade, Sic\
Alexandrescu, Anton [i Elisabeth Bibescu.
Leny Caler, prezent\ [i ea, prefer\ s\-i observe
de la distan]\. Adresîndu-se direct lui Sebastian,
Marietta Sadova se lanseaz\ într-o ampl\ tirad\
antisemit\: „Sîntem în plin\ revolu]ie […], trebuie
s\ mergem pîn\ la cap\t [i, oricare ar fi leg\turile
noastre cu unii evrei, o spun cu regret, s\ cur\]\m
]ara o dat\ pentru totdeauna de o popula]ie care

tr\ie[te aici pe spinarea noastr\”. Eugenia g\se[te
curajul de a riposta: „– Doamn\ Sadova, [ti]i cum
s-au debarasat de evrei locuitorii din Chi[in\u
în 1903?”, dup\ care nareaz\ pe larg pogromul
petrecut atunci. Leny Caler vine [i o îmbr\]i[eaz\,
Anton Bibescu o aplaud\ („Minunat! Minunat!”),
iar so]ia sa Elisabeth (fiica lordului Asquith, fost
premier al Marii Britanii) declar\ c\-i iube[te pe
evrei pentru c\ l\rgesc orizontul [i întrupeaz\
diversitatea cultural\, încheind cu invitarea lui
Sebastian la Mogo[oaia, unde ar putea lucra în
lini[te.

Cititorul francez ia cuno[tin]\, ca
fundal al romanului, de principalele evenimente
din istoria României c\tre sfîr[itul deceniului 4:
arestarea [i condamnarea lui Codreanu, demiterea
guvernului Goga-Cuza, instaurarea dictaturii
regale. În prim\vara lui 1938, Eugenia îl invit\
pe Sebastian în locuin]a ei de lîng\ Ci[migiu
[i-[i dezv\luie f\r\ echivoc sentimentele, asemuin-
du-l cu … Humphrey Bogart. Imprevizibila Leny
se complace a vedea în fata mult mai tîn\r\ o
suplinitoare de ocazie a ei. La propunerea actri]ei,

ie[eanca lucreaz\ un timp ca asistent\ de regie
a lui Sic\ Alexandrescu. Pe 14 septembrie 1938
are loc premiera Jocului de-a vacan]a. Pîn\ la
urm\, Eugenia devine amanta lui Sebastian, f\r\
ca acesta s\ se desprind\ cu totul de amorul lui
mai vechi. Sintagma „le drôle de couple à
trois”, absurd\ sub aspect lingvistic, exprim\
exact promiscuitatea situa]iei. 

a lte repere istorice vin s\ precizeze
timpul ac]iunii: acordul de la München,
vizita lui Carol al II-lea la Hitler,

asasinarea lui Codreanu, ocuparea Cehoslovaciei
de c\tre nem]i (de fapt, doar a Boemiei [i Moraviei,
Slovacia devenind un satelit al Germaniei). Eugenia
ob]ine un post de stagiar la Agen]ia de Pres\
Rador. O vreme, locuie[te împreun\ cu Sebastian
la Mogo[oaia: „Nu vreau s\ vorbesc de o via]\
comun\ cu Sebastian, c\ci niciodat\ n-am
tr\it împreun\, nici despre o poveste de dragoste,
c\ci el a murit f\r\ s\-mi fi spus vreodat\ c\

m\ iube[te”. Înainte de a scrie Steaua f\r\ nume,
Sebastian încheie noua versiune a Accidentului,
iar Eugenia se întreab\ dac\ nu cumva ea îns\[i
va fi inspirat personajul banal al Norei, cu care
Paul se consoleaz\ de pierderea lui Dann. „Dac\
m-ar fi aprobat, i-a[ fi azvîrlit cartea în fa]\. În
toat\ opera lui, femeile iubite dispar, nel\sînd
nicio speran]\ personajului masculin, cu excep]ia
Accidentului! Sînt oare eu r\spunz\toare pentru
finalul siropos [i complet ratat al Accidentului?”

Asasinarea lui Armand C\linescu e relatat\
`n roman într-o versiune alterat\, dar nu e cazul
s\ st\ruim. Ororile din Polonia îl preocup\ pe
Sebastian mai pu]in decît un eventual insucces
al Accidentului.  Ecoul romanului este, efectiv,
mult mai palid decît cel ob]inut anterior cu De
dou\ mii de ani. Hitler ocup\ Danemarca [i
Norvegia, apoi Fran]a. Pîndind în calitate de
corespondent Rador mi[c\rile de la Palatul Regal,
Eugenia î[i z\re[te fratele mai mare în suita lui
Horia Sima. Pe 20 iunie 1940, Carol al II-lea îi
amnistiaz\ pe legionari. Ulterior, ace[tia intr\
în guvern, iar {tefan î[i invit\ sora s\ ocupe un
post în aparatul de stat, dar Eugenia refuz\
net: „Am devenit str\ini unul de altul. Ar trebui
s\ spun chiar du[mani, dar îmi lipse[te curajul.”
De aici încolo, în roman se produce o falie: Sebastian
dispare din cadru (sau nu mai apare decît incidental),
toat\ aten]ia concentrîndu-se asupra Eugeniei.
Prin intermediul Elisabethei Bibescu, românca
îl cunoa[te pe Curzio Malaparte. În perspectiva
declan[\rii iminente a r\zboiului, Agen]ia Rador
o trimite pe Eugenia la Ia[i. În lipsa ei din Bucure[ti,
îi încredin]eaz\ lui Sebastian propria locuin]\,
unde scriitorul se va bucura de mai mult\ siguran]\.
În Capitala Moldovei, Eugenia devine martora
unor preg\tiri ale pogromului (s\parea anticipat\
de gropi în cimitirul evreiesc), apoi chiar a odiosului
masacru, la care unii localnici asist\ indiferen]i,
iar al]ii mai dau [i o mîn\ de ajutor. Îl reîntîlne[te
pe Malaparte, care se întreab\ „cum oare istoria
noastr\ comun\ a putut aduce deodat\ la putere,
în acela[i moment, atî]ia ilumina]i, atî]ia bolnavi
mintal, atî]ia c\l\i? E o problem\ care m\
obsedeaz\, dar c\reia nu [tiu s\-i r\spund.”
Eugenia ar putea ob]ine o viz\ pentru
Italia, atît pentru ea, cît [i pentru Sebastian,
dar acesta, contactat telefonic, refuz\. Malaparte
public\, în „Corriere della Sera“, reportajul
intitulat În Ia[ul martirizat de tr\darea evreiasc\.
Dar jurnalistul nu se afla în Ia[i în timpul
pogromului, ci pe frontul din Basarabia, [i falsificase
în spirit conformist datele ob]inute prin telefon
de la Eugenia. Mai tîrziu, în romanul Kaputt,
autorul va oferi o versiune diametral opus\. 

e ugenia e profund nemul]umit\
de apatia [i resemnarea lui Sebastian,
care nu opune c\l\ilor nimic altceva

decît sarcasme. Ea îns\[i se decide s\ intre în
mi[carea de rezisten]\ [i stabile[te contacte în
acest scop. Nara]iunea cap\t\, în continuare,
aspectul unui scenariu de film, dep\[ind cu brio
în neverosimil toate crea]iile despre ilegali[ti ale
cinematografiei socialiste. Eroina particip\ la
o „tab\r\ de antrenament” (?!), ad\postit\ în zece
bar\ci, undeva în creierii mun]ilor, nu departe
de Predeal. Se calific\ în mînuirea armelor de
foc. O dat\ pe lun\, un avion sovietic le lanseaz\
alimente, arme [i muni]ii. Ne afl\m, nota
bene, în 1941 – 1942! Lionel Duroy manifest\
aici o bizar\ ignoran]\ privind situa]ia concret\
a momentului: ce avion sovietic ar fi putut survola
dus-întors, f\r\ escal\, imensitatea teritoriului
ocupat de nem]i? În aprilie 1942, cu preg\tirea
încheiat\, Eugenia revine în Bucure[ti, unde
va executa diverse acte de diversiune. C\]\rat\
pe un bloc de pe Calea Victoriei, trage cu arma
într-un general român, înving\torul Odessei,
dar îl nimere[te doar în um\r, omorul fiind realizat
de un complice cu ajutorul unei grenade. A doua
isprav\ a „ilegalistei” e tentativa ei de a-l asasina
pe ambasadorul Killinger, pîndit într-o sear\ pe
drumul dintre Bucure[ti [i S\ftica. Pitit\ între
ramurile unui copac, Eugenia trage asupra ma[inii
diplomatului, care, cu parbrizul spart, începe s\
mearg\ în zigzag, anulînd efectul gloan]elor
ulterioare. Particip\ apoi, în septembrie 1942,
la demantelarea unei c\i ferate de peste Prut,
provocînd pr\bu[irea în rîu a unui tren german
care transporta tancuri la Stalingrad.

(continuare `n pag. 5)
{tefan Cazimir

„m eritul c\r]ii lui
Lionel Duroy este
de a oferi cititoru-
lui francez o ima-
gine conving\toare

a lui Mihail Sebastian [i de a promova 
astfel interesul pentru via]a [i opera lui.”
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4 19.04.1848 –– ss-aa nn\scut CCalistrat HHoga[ ((m. 11917)
19.04.1895 –– a murit Raicu Ionescu-Rion (n. 1872)
19.04.1921 –– s-a n\scut Adrian Rogoz (m. 1996)
19.04.1924 –– s-a n\scut Vladimir Drimba 

(m. 2003)
19.04.1929 –– s-a n\scut Ileana Vrancea
19.04.1940 –– s-a n\scut Ana-Maria Tupan
19.04.1940 –– s-a n\scut Ion }\ranu (m. 2017)
19.04.1944 –– s-a n\scut Ioan Gliga
19.04.1948 –– ss-aa nn\scut OOlga AAlexandra DDiaconu
19.04.1951 –– s-a n\scut Ion Floricel 
19.04.1951 –– s-a n\scut Patrel Berceanu (m. 2006)
19.04.1954 –– s-a n\scut Radu G. }eposu (m. 1999)
19.04.1956 –– s-a n\scut Smaranda Cosmin
19.04.1958 –– ss-aa nn\scut MMarie JJeanne JJutea 
19.04.1959 –– s-a n\scut L\cr\mioara Berechet 
19.04.1972 –– s-a n\scut Gra]iela Benga
19.04.1980 –– a murit Henri Jacquier (n. 1900)
19.04.1992 –– a murit Vasile Nicorovici (n. 1924)
19.04.2017 –– a murit Oliver Lustig (n. 1926)

20.04.1903 –– ss-aa nn\scut AAndrei IIon DDeleanu 
(m. 11980)

20.04.1934 –– s-a n\scut Pusztai János
20.04.1934 –– a murit Constan]a Hodo[ (n. 1860)
20.04.1939 –– s-a n\scut Teodor Curpa[
20.04.1942 –– s-a n\scut Nicolaie Laz\r
20.04.1943 –– ss-aa nn\scut DDan HHoria MMazilu 

(m. 22008)
20.04.1949 –– s-a n\scut Mircea Florin {andru
20.04.1949 –– s-a n\scut Vasile Barbu
20.04.1956 –– s-a n\scut Elena Abrudan
20.04.1962 –– s-a n\scut Leonard Ciureanu 
20.04.1968 –– aa mmurit AAdrian MManiu ((n. 11891)
20.04.1970 –– a murit Paul Celan (n. 1920 )
20.04.1989 –– a murit Doru Davidovici 

(n. 1945)
20.04.2017 –– a murit Zina Cenu[\ (n. 1948 )

21.04.1882 –– a murit Vasile Conta (n. 1845)
21.04.1923 –– ss-aa nn\scut MMircea PPopovici ((m. 22014)
21.04.1932 –– s-a n\scut Gioca Jupunski 
21.04.1935 –– s-a n\scut Anghel Gâdea 

(m. 2017)
21.04.1936 –– s-a n\scut Oana Orlea (m. 2014)
21.04.1938 –– ss-aa nn\scut GGabriela CCsire
21.04.1941 –– s-a n\scut Vasile Datcu
21.04.1951 –– s-a n\scut William Totok
21.04.1985 –– a murit Andrei A. Lilin (n. 1915)
21.04.2005 –– a murit Deliu Petroiu (n. 1924)
21.04.2008 –– aa mmurit AAdi CCusin ((n. 11941)
21.04.2008 –– aa mmurit MMonica LLovinescu ((n. 11923)

22.04.1850 –– s-a n\scut Veronica Micle (m. 1889)
22.04.1897 –– a murit Ion Ghica (n. 1816)
22.04.1922 –– s-a n\scut Ionel Bandrabur 

(m. 2016)
22.04.1923 –– ss-aa nn\scut {{tefan HHarbuz
22.04.1924 –– s-a n\scut Ion Lucian (m. 2012)
22.04.1925 –– s-a n\scut Teodor Tanco
22.04.1931 –– s-a n\scut Alec N. Han]\
22.04.1937 –– s-a n\scut Eugen Lumezianu 

(m. 1990)
22.04.1939 –– s-a n\scut Teodor Curpa[
22.04.1944 –– s-a n\scut Ion Dragomir
22.04.1950 –– s-a n\scut Horea Porumb
22.04.1952 –– s-a n\scut Ion Cristofor
22.04.1960 –– a murit V. Bene[ (n. 1907)
22.04.1968 –– aa mmurit VVirgil BBirou ((n. 11903)
22.04.1968 –– aa mmurit GGeorge CCiprian ((n. 11914)
22.04.1986 –– a murit Mircea Eliade (n. 1907)
22.04.1996 –– a murit Mircea Ciobanu (n. 1940)

23.04.1859 –– s-a n\scut Laz\r {\ineanu (m. 1934)
23.04.1894 –– s-a n\scut Gib I. Mih\escu (m. 1935)
23.04.1903 –– ss-aa nn\scut GGeorge BBuznea ((m. 11976)
23.04.1922 –– s-a n\scut Pavel Chihaia 
23.04.1940 –– s-a n\scut Andrei Fischof
23.04.1943 –– ss-aa nn\scut SSimion DD\nil\
23.04.1948 –– ss-aa nn\scut GGheorghe LL\z\rescu
23.04.1951 –– s-a n\scut Paul Dugneanu
23.04.1977 –– a murit Nagy Istvan (n. 1904)
23.04.1987 –– a murit Sandu Tzigara-Samurca[

(n. 1903)

24.04.1886 –– s-a n\scut {tefan Bezdechi (m. 1958)
24.04.1911 –– s-a n\scut Eugen Jebeleanu (m. 1991)
24.04.1919 –– s-a n\scut Mihu Dragomir (m. 1964)
24.04.1935 –– s-a n\scut Lendvay Éva Szemlér
24.04.1937 –– s-a n\scut Iosif Lupulescu
24.04.1944 –– s-a n\scut Nemes László
24.04.1949 –– s-a n\scut Ion Prelipcean
24.04.1951 –– s-a n\scut Mihaela Minulescu
24.04.1952 –– s-a n\scut Magdalena Maria 

Anghelescu
24.04.1989 –– a murit M. Ni]escu (n. 1927)
24.04.2001 –– a murit Ana Cartianu (n. 1908)
24.04.2008 –– aa mmurit CCezar IIv\nescu ((n. 11941)
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Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

d intre c\rturarii ajun[i la o vârst\
patriarhal\ f\r\ a v\di oboseal\ în
crea]ie etnologul Ion Talo[ se

remarc\ de departe prin efortul laborios încununat,
[i mai demult, [i mai recent, prin sporuri de
cunoa[tere semnificative într-o disciplin\
insuficient de cunoscut\. În cariera [tiin]ific\
a mae[trilor vine o vreme când precipitatul unei
îndelungate activit\]i laborioase se depune într-o
textur\ de o densitate sporit\, chiar dac\
ingredientele care o compun sunt diverse. A[a
se întâmpl\ [i în cazul volumului compozit, [i
totu[i, omogen, intitulat D’Italica àSarmizegetusa.
Réflexions sur la culture populaire romane
(Bucure[ti, Ed. Academiei, 2016, 420 p.) care,
f\r\ a o spune expres, se constituie într-un soi
de portret simbolic al autorului, dezv\luind
liniamentele principale ale cercet\rilor sale. În
principal, ar fi vorba despre reflec]ia asupra
statutului [i istoriei propriei discipline,
despre explorarea tradi]iei narative populare,
despre tradi]ia liric\ aferent\, despre literatura
medieval\ v\zut\ în rela]ie cu literatura oral\ [i
despre alte aspecte ale istoriei culturii. O curiozitate
bine hr\nit\ de lecturi vaste [i pasionate i-a
permis autorului, pe lâng\ experien]a profesional\
în domeniu acumulat\ în decenii de explor\ri,
s\ scrie, pe parcursul multor ani, studii ce se
v\desc nu doar erudite, ci [i pline de prospe]ime,
de un vast orizont comparatist, beneficiind de
frecventarea bibliografic\ a unor teritorii culturale
occidentale mai pu]in cunoscute în detaliile lor
altor autori români. Rezultatul este o carte de
o importan]\ care se va revela mai bine odat\
cu trecerea timpului, dar care, prin direc]iile
ei de atac [i prin importan]a sublinierilor sale,
poate fi de pe acum a[ezat\ pe acela[i raft cu De
la Zalmoxis la Genghis Han de Mircea Eliade. 

Eliade m\rturisea într-o scrisoare din
6 decembrie 1954 c\tre romancierul Vintil\

Horia c\ „...de ani de zile m\ îndeletnicesc
cu strângerea materialelor unei istorii
religioase a Daciei...”. El revenea mai târziu,
în 20 martie 1958, cu precizarea c\ proiectul

lui intereseaz\ biografia culturii române[ti.
Lui Victor Buescu îi spunea, în 26 mai 1962,

c\ pl\nuie[te o carte „despre religiile [i folclorul
religios din Dacia [i Balcani”, ceea ce trasa atât
firul ro[u al pl\nuitei contribu]ii, cât [i cadrele
comparatiste în care s-ar fi putut desf\[ura
demersul. În 23 iulie 1970 îi scrie lui C. Noica:
„Visasem, acum dou\zeci de ani, s\ scriu o carte,
nu o serie de «contribu]ii», dar în timp ce lucram
mi-am dat seama c\ nu se poate altfel”. Dificultatea
reconstituirii, varietatea problemelor [i vastitatea
[antierului au obstaculat decisiv planul ini]ial.
În 1 august 1969, î[i exprima – tot epistolar,
adresându-se criticului literar Dumitru Micu
– speran]a c\ „În zece-cincisprezece ani, altcineva,
mai bine preg\tit, va putea încerca sinteza care,
ast\zi, mi se pare inaccesibil\”. 

Volumul lui Ion Talo[ D’Italica àSarmizegetusa.
Réflexions sur la culture populaire romane se
a[az\ în continuarea studiilor eliade[ti din
proiectul men]ionat mai sus f\r\ ca autorul s\
[i-o fi propus explicit. Într-un anume sens, el
dep\[e[te orizontul din De la Zalmoxis..., c\ci
include [i o sec]iune de reconstituire istoric\ a
cercet\rilor relevante de pân\ azi. În cadrul ei
se exploreaz\ locul lingvisticii [i al studiilor
folclorice române[ti în cadrul filologiei europene
[i, respectiv, situa]ia colec]iilor de folclor realizate
prin coresponden]\ [i prin chestionare. O
preocupare de acest fel nu a stat în aten]ia lui
Mircea Eliade, de[i ea ar fi avut de jucat rolul
Odiseii pe lâng\ Iliada, eviden]iind ceva din
eforturile notabile, de genera]ii, ale savan]ilor
de a cunoa[te [i de a fixa arhivistic parte din
bog\]ia unei creativit\]i anonime de mare vechime
[i diversitate. 

Orizontul larg european în care sunt
plasate produsele folclorului nostru se p\streaz\
îns\ pe parcursul întregului volum. Vorbind
despre tradi]ia narativ\ popular\, Ion Talo[
abordeaz\ chestiunea prezen]ei împ\ratului
Traian în tradi]iile române[ti [i – subiect care a
suscitat una dintre c\r]ile de mare importan]\
semnate anterior de autor – „legenda urban\”
antic\ [i medieval\ despre leul cu un spin în lab\.

Tot aici este tratat\ [i chestiunea basmelor [i
pove[tilor noastre, dându-se o imagine asupra
stadiului în care s-a ajuns cu culegerea [i cunoa[terea
lor. 

De mare interes se dovede[te [i sec]iunea
referitoare la lirica popular\, unde Ion Talo[ vine
cu exerci]ii comparatiste de plasare a crea]iei
noastre anonime pe harta Europei medievale.
Ciobanul abstinent din balade este pus în leg\tur\
cu La dama y el pastor, poem din centrul [i sudul
Spaniei, iar roman]a iberic\ La enamorada de
un muerto î[i g\se[te coresponden]e [i la noi.
Cu nout\]i vin [i concluziile referitoare la cântecele
profane ale c\ror urme se p\streaz\ în colindele
române[ti de Cr\ciun. Pe un plan mai deschis,
observa]iile lui Ion Talo[ despre lirica popular\
în Italia, România, Fran]a [i Spania îmbog\]esc
cu sugestii [i concluzii substan]iale studiile
romanice, f\când ca mo[tenirea tradi]ional\
din Carpa]i [i de la Dun\rea de Jos s\ î[i g\seasc\
în mod firesc locul pe paleta temelor [i motivelor
comune din Europa neolatin\. 

Pasiunea cercet\torului pentru „cealalt\”
medievalitate, cea oral\, m\rturisit\ lacunar
[i doar indirect de sursele narative [i documentare
p\strate, se dezv\luie cu intensitate [i în sec]iunea
care se intereseaz\ de literatura scris\ a evului
mediu în raport cu cea oral\. Aici Ion Talo[ se
dezv\luie ca un continuator al lui Gaston Paris
[i Joseph Bédier, al lui B. P. Hasdeu [i N. Iorga,
dar [i al lui Nicolae Cartojan, Petru Caraman,
Ion Mu[lea [i Ovidiu Bîrlea. (Ce bine ar prinde
o antologie cu texte relevante pentru acest tip
de continuitate de preocup\ri din to]i ace[ti
autori!...) De ast\ dat\, motivului nun]ii mortului
din Miori]a i se descoper\ un ecou în Cântecul
lui Roland. Emo]ionant este [i felul cum se
în]elege balada Nunta Soarelui, socotit\ unul
dintre cele patru puncte cardinale ale universului
baladesc al poporului nostru. 

t entativele lui Ion Talo[ de a se apropia,
prudent [i doct, de posibile plas\ri
în timp a circula]iei unor teme [i

motive atestate în folclorul nostru redeschid cu
noi temeiuri dosarul istoricit\]ii crea]iei orale
anonime ajunse pân\ la noi. Departe de a c\uta,
cu accente protocroniste, cele mai vechi similitudini,
sub pecetea unei obsesii a „originilor” îndep\rtate
(dacice, tracice sau de-a dreptul indo-europene),
savantul prefer\ o înaintare atent\, dar plauzibil\
[i privilegierea unei comunit\]i romanice (de
fapt, europene) de patrimoniu, în locul vreunui
excep]ionalism al specificit\]ii etnoculturale.
Ie[irea din atemporalitate, ca [i arondarea prea
ap\sat\ a unei crea]ii folclorice unui moment
dat sunt, la urma urmei, de evitat, dup\ ce polemica
faimoas\ dintre Petru Caraman [i Dumitru
Caracostea a l\sat chestiunea într-o anume
indecizie, cu argument\ri posibile în favoarea
fiec\reia dintre cele dou\ pozi]ion\ri. Pe de alt\
parte, îns\, reluarea chestiunii în al]i termeni,
cu alte mijloace [i poate [i cu alte ilustr\ri nu
poate fi evitat\. Mizele sunt prea mari pentru
a p\r\si [antierul din simpl\ comoditate
metodologic\ sau ca urmare a unei neîncrederi
funciare în posibilitatea unui r\spuns adecvat.
Într-un anume sens, Ion Talo[ taie nodul gordian
al chestiunii, g\sind resurse conving\toare pentru
a[ezarea pe harta Europei a unor jaloane [i pentru
stabilirea unor coresponden]e. El izbute[te,
de asemenea, s\ confere un nou statut [i o nou\
str\lucire crea]iilor orale aduse în discu]ie,
stabilindu-le înrudiri relativ îndep\rtate, din
cealalt\ parte a continentului, dar achizi]ionând
pe seama lor [i un prestigiu cultural de neb\nuit
anterior. 

Desigur, Mircea Eliade era prea optimist
s\ î[i imagineze, pentru orizontul anului
2000, o realizare împlinitoare a visului s\u de a
reconstitui în toate articula]iile ei majore o istorie
a spiritualit\]ii Dacoromaniei cu toate complexit\]ile
[i nuan]ele de rigoare. Ce este sigur îns\ e c\ Ion
Talo[ aduce prin volumul de fa]\ noi, substan]iale
argumente c\ o asemenea sintez\ va putea fi
cândva scris\. 

Ovidiu Pecican

folclor [i ev mediu
actu
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pentru Foreign Policy, Julia Kristeva

este „unul dintre cei mai importan]i
o sut\ de gânditori ai secolului al XX-

lea.” Poate v\ întreba]i ce e Foreign Policy. Mai
nimic. Una dintre nenum\ratele publica]ii-platform\
cu agend\ de extrem\ stâng\, când nu de-a dreptul
pro-rus\. E suficient s\ accesa]i contul de Internet
[i v\ ve]i convinge cu cine ave]i de-a face.
Echipa din Washington promoveaz\ în mod agresiv
politici pro-Putin, într-un moment în care Occidentului
pare s\-i fi c\zut albea]a de pe ochi. Chiar acum,
când scriu textul de fa]\, articolele cele mai vizibile
sunt dedicate unei teme îndr\gite de comuni[tii
din Vest: nimic de r\u despre Rusia! Franz-Stefan
Gady (care provine din prea-parfumatul think-
tank East/West, despre care am s\ v\ povestesc
alt\dat\) decreteaz\ ]âfnos: „Not All Russia-Friendly
Policies Are Nefarious” /„Nu toate politicile
prietene[ti fa]\ de Rusia sunt abominabile”
(sau, dac\ prefera]i sinonime pentru nefarious:
„atroce”, „josnice”, „criminale”, „depravate”,
„detestabile”, „îngrozitoare”, „execrabile” etc.).

Al doilea articol de direc]ie îi apar]ine lui
Robert Service, personaj controversat, cu studii
în Rusia, care înva]\ omenirea „How Not to Pressure
Putin” / „Cum s\ nu pui presiune pe Putin”, sau
„De ce nu e bine s\ pui presiune pe Putin”, iar
candidatul comunist american la ultimele alegeri
preziden]iale, Bernie Sanders, decreteaz\: „Congress,
not Trump Has the Authority Over War”/ „Congresul,
nu Trump are decizia în privin]a r\zboiului”. Cam
atât despre Foreign Policy, din care Agen]ia Reuters
(îi cunoa[te]i prea bine pozi]ia!), dar [i alte publica]ii
din Statele Unite, citeaz\ ca din Biblie.

S\ revenim îns\ la Julia Kristeva. În lumea
filologilor din România ea nu e un personaj
necunoscut. Autoare a peste treizeci de c\r]i din
domeniul psihanalizei, filozofiei [i feminismului,
s-a afirmat în condi]iile vir\rii masive spre stânga
a Fran]ei dup\ mi[c\rile din mai 1968. C\s\torit\
cu Philipe Sollers, un produs mediatic-ideologic
sut\ la sut\ el însu[i, Kristeva a str\b\tut deceniile
acumulând lauri, func]ii academice, premii [i
bani. A intrat, dup\ 1989, într-un con de umbr\
cât se poate de firesc: ideologia comunist\, intens
propagat\ în formule pe cât de aberante, pe atât
de pline de impact, nu mai avea trecerea de alt\dat\.
Nu era invitat\ cu aceea[i frecven]\ la emisiuni
de televiziune, dar a [tiut s\ capitalizeze imaginea
din anii 1970 desf\[urând o lucrativ\ carier\
academic\ pe continentul Nord-American. {i asta
în ciuda faptului c\ engleza ei era, cum singur\
m\rturisea nu demult, „foarte primitiv\” („a very
primitive one”). Dar când te vor „tovar\[ii”, astfel
de fleacuri nu conteaz\. Ultima oar\ când am auzit
despre ea îi ilumina întru comunism pe canadieni,
iar mai recent a e[uat la Université Paris Diderot.
Simultan, pred\ [i la Columbia University, alt
faimos loc de reciclare a marxism-leninismului. 

A publicat [i câteva romane, complet ilizibile,
care cochetau cu detectivismul t\v\lit prin sos
psihanalitic. Nu a evitat nici oportunismul pie]ei
de carte „popular\”, încercând, ridicol, s\ concureze
non-literatura de tip „codul lui Da Vinci”. Împlinirea
a trei sferturi de veac a prins-o mai aproape de
cele sfinte: un roman despre cre[tinismul ortodox,
Meurtre àByzance, [i un ghiveci biografic dedicat
Sfintei Tereza din Avila. Ca [i pe securi[tii [i fo[tii
propagandi[ti ai statului comunist românesc, care
aleseser\ dup\ 1990 alteritatea, devenind din atei
direct mucenici, mi-o imaginez salutând pios
cu „Doamne-ajut\!”

Se pare c\ Domnul n-a ajutat-o îns\. Ca un

tr\snet, informa]ia c\ „savanta” de origine bulgar\
a lucrat pentru poli]ia politic\ de la Sofia a f\cut
înconjurul lumii. Din ce am citit pân\ acum, probele
par indubitabile: exist\ angajament scris, un nume
de cod, Sabina, [i nenum\rate – cum s\ le spun,
s\ nu se supere psihanali[tii? – turn\torii. Comisia
special\ care se ocup\ de dezv\luirea celor care
au lucrat pentru aparatul represiv din Bulgaria
comunist\ a identificat-o dincolo de orice dubiu.
Ca turn\tor, Kristeva s-a aflat în subordinea Primei
Direc]ii a Comitetului Securit\]ii Statului, care
se ocupa de intelectualii din zona mass-media
[i arte. Nu s-a dezv\luit deocamdat\ dac\ a [i fost
pl\tit\ pentru servicii sau eforturile au fost depuse
din pur\ credin]\ în valorile comunismului (se
pare c\ misiunea ei era s\ raporteze mi[c\rile
comuni[tilor francezi care se îndep\rtau de
linia Moscovei, precum Roland Leroy.).

Presa occidental\ a încercat s\ fac\ o paralel\
cu scandalul care l-a avut drept erou pe un alt
scriitor celebru originar din Europa de Est, Milan

Kundera. Situa]iile sunt complet diferite (ceea ce
nu înseamn\ c\ autorul Glumei îmi treze[te
mai mult respect). Kundera era acuzat c\ în perioada
adolescen]ei/studen]iei ar fi dat informa]ii care
ar fi condus la arestarea unui coleg. Kristeva a
devenit agent al Securit\]ii bulgare în plin\
maturitate, în 1971. Locuia deja de [ase ani în Fran]a
[i începuse s\ fie publicat\. Una dintre c\r]ile ei
de larg ecou, Séméiôtiké: recherches pour une
sémanalyse, data din 1969. Am parcurs-o [i eu în
timpul facult\]ii. Chiar cu pu]inele mele informa]ii
de atunci, am sim]it frauda, g\uno[enia [i inten]ia
manipulatoare în direc]ia „progresismului”. 

În ciuda probelor administrate pân\ acum,
Kristeva a dat un scurt comunicat în care
calific\ drept „neadev\rate [i grote[ti” acuza]iile.
Dup\ care s-a retras în t\cere, l\sând în seama
unui avocat misiunea de a da în judecat\ publica]iile
care disemineaz\ informa]ia. O decizie – nu-i a[a?
– în total acord cu principiile societ\]ii deschise
[i ale dreptului de a emite opinii [i comenta asupra
informa]iilor de interes public... Dac\ acest articol
va ajunge sub ochii avocatului d-nei Kristeva, îl
anun]\m de pe acum c\ nu „disemin\m” nimic,
ci analiz\m ceea ce citim prin ziare (în cazul meu,
„Le Monde”, „New York Times”, „The Guardian”,
„Irish Times”, „Balkaninsit.com”, „novinite.com”
etc.)...  

Trebuie men]ionat c\ toate documentele
provenite din Bulgaria, referitoare la Julia Kristeva
[i Securitate, sunt comunicate oficiale, ale unor
institu]ii ale statului bulgar. Nu e vorba de „informa]ii
pe surse”,  de „scurgeri” ilegale de documente
ori de articole def\im\toare în pres\. Le Monde
precizeaz\ c\ evenimentele au survenit în urma
inten]iei Juliei Kristeva de a colabora la un s\pt\mânal
cultural din Bulgaria, „Literaturen Vestnik”. Fondat\
în 1991, publica]ia a avut un rol determinant în
reorientarea spre valorile democratice a culturii
bulgare. Or, politica revistei presupunea o prealabil\
verificare a posibilelor leg\turi cu poli]ia politic\
a tuturor colaboratorilor n\scu]i înainte de
1976. A[a s-a ajuns la dosarul vechii militante
pro-maoiste, a papesei de la organul propagandistic
occidental al revolu]iei „culturale” chineze,
„Tel-Quel”. 

Trimestrialul parizian a avut, în deceniul
al optulea al veacului trecut, un rol crucial în
men]inerea iluziei comuniste printre intelectualii
din Vest. Efectul se simte [i ast\zi: mare parte
dintre ideologii stângismului franco-american
sunt produse la mâna a doua sau a treia ale studiilor
„avangardiste” ale unor Philipe Sollers, Jean-Edern
Hallier, Marcelin Pleynet, François Wahl etc.
Rupând în 1971 cu Partidul Comunist Francez,
corifeii de la „Tel-Quel” au virat spre maoismul
virulent-exterminator. O delega]ie condus\ de
Roland Barthes, din care n-a lipsit Julia Kristeva,
a c\l\torit în 1974 în China. Desigur, pe banii
guvernului lui Mao. {i tot desigur, la întoarcere
au zugr\vit în culori paradiziace o situa]ie care
pentru orice minte normal\ era iadul pe p\mânt.

În acest context, faptul c\ Julia Kristeva a
fost sau nu turn\toare aproape c\-[i pierde
însemn\tatea. Prin multe dintre scrierile directe,
publicate la edituri de mare prestigiu interna]ional,
cuvântul ei s-a aflat în slujba regimurilor care
dobândesc [i exercit\ puterea cu violen]\ [i dispre]
fa]\ de vie]ile umane. În mitologia antichit\]ii
romane, sabinele au fost r\pite pentru a-i ajuta
pe supu[ii lui Romulus s\ se înmul]easc\. În cea
de azi, Sabina devine un agent al exterminatorilor.


actualitatea

(urmare din pag. 3)

Ultima parte a romanului ne-o înf\]i[eaz\ pe Eugenia revenind la Ia[i
în august 1943, dornic\ s\ cunoasc\ sentimentele localnicilor asupra pogromului
din urm\ cu doi ani. Se edific\ repede asupra pozi]iei lor nega]ioniste [i se
rezum\ s\ fac\ fotografii. La Bucure[ti, în vara lui 1944, se preg\te[te [i are
loc premiera Stelei f\r\ nume, cu autorul camuflat sub o fals\ identitate (Victor
Mincu). Urmeaz\ actul de la 23 august. Autorul ofer\ o versiune fals\ asupra
unor aspecte ale evenimentului: Antonescu e întemni]at la Jilava (?!), iar
audien]a la rege a lui Killinger e substituit\ prin contactarea lui de c\tre doi
emisari ai Palatului, soldat\ cu refuzul s\u de a ordona retragerea trupelor

germane (ca [i cum ar fi avut competen]e în acest sens!) [i consemnarea
diplomatului în propria re[edin]\, unde se va sinucide pe 2 septembrie (?),
concomitent cu intrarea ru[ilor în Bucure[ti.

Inten]ia lui Sebastian, dup\ Eliberare, era s\ scrie un roman despre
anii r\zboiului, spre a se u[ura [i concilia cu el însu[i. Epilogul c\r]ii ar fi
stigmatizat oportunismul postbelic al multora, despre care scriitorul vorbe[te
cu dezgust în ultima pagin\ a jurnalului s\u. Mihail Sebastian moare pe 29
mai 1945, c\lcat de un camion sovietic c\ruia nu-i ]inuser\ frînele. (Este una
din versiunile asupra tragicului s\u sfîr[it, dar nu cea mai plauzibil\.)

Abstrac]ie f\cînd de unele erori documentare, semnalate par]ial mai
sus, [i de performan]ele „eroice” ale Eugeniei, meritul c\r]ii lui Lionel
Duroy este de a oferi cititorului francez o imagine conving\toare a lui
Mihail Sebastian [i de a promova astfel interesul pentru via]a [i opera lui.

{tefan Cazimir

r\pirea
sabinei

 contrafort de mircea mih\ie[

mihail sebastian – personaj literar
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s criitorii disp\ru]i prematur pun
în fa]a istoriei literare o problem\
greu de rezolvat. Nu numai situarea

lor valoric\ este complicat\, ci [i încadrarea lor
într-un curent sau altul. Cum ar fi evoluat,

de pild\, dac\ ar fi avut zile mai multe, Traian
Demetrescu, a c\rui oper\ eviden]iaz\, pe
lâng\ puternicul filon simbolist, [i înclina]ii
romantice, [i (în proz\) o bun\ cunoa[tere
a tehnicilor realiste? Sau post-simbolistul

Mihail S\ulescu, care era, în 1916 (anul mor]ii
eroice pe aliniamentul Timi[-Predeal), [i un

anticipator al formulei interbelice a teatrului de
idei?

În cazul lui {tefan Petic\, situa]ia este
ceva mai simpl\, întrucât situarea sa în cadrul
simbolismului este clar\. R\mâne, îns\, un câmp
larg de necunoscute, de la posibila revalorizare
în timp (în m\sura în care o nou\ lectur\, eventual,
bazat\ pe inedite, ar putea schimba judecata
de valoare consacrat\) la o reevaluare a influen]ei
exercitate, în epoc\.

La toate aceste necunoscute încearc\ [i
reu[e[te s\ r\spund\ o nou\ edi]ie a operelor lui
{tefan Petic\, realizat\ de Nicoleta Presur\-
C\lina. 

Pe drept cuvânt, se cuvine, cred, salutat
devotamentul editoarei fa]\ de un poet despre
care, din p\care, se mai vorbe[te numai la facult\]ile
de Litere, în cursurile de anul II. Edi]ia îngrijit\
de Nicoleta Presur\-C\lina, planificat\ s\ apar\
în cinci volume, cuprinde aproape întreaga oper\
a lui {tefan Petic\. Scrupulele cercet\toarei o fac
s\ nu se intituleze Opere complete, ci doar Opere,
din cauz\ c\ dou\ texte, anun]ate în pres\ – este
vorba de drama P\catul str\mo[esc [i de romanul
Vis prim\v\ratec, ce ar data, ambele, din 1898 –,
s-au pierdut. Boem fiind autorul lor, precau]ia
este justificat\, de[i, cel pu]in în cel de-al
doilea caz, simplul anun] publicitar al unei viitoare
apari]ii nu este suficient pentru a presupune
c\ textul chiar a existat într-adev\r. Dar, oricum,
chiar [i f\r\ aceste dou\ lucr\ri, restituirea pe
care [i-a propus s\ o opereze Nicoleta Presur\-
C\lina este ampl\ [i ar putea s\ îl transforme pe
Petic\, în canonul nostru istoric, dintr-un scriitor
dip\rut înainte de a ne fi dat o oper\, într-un
scriitor cu oper\.

Primul volum al edi]iei, cel pe care îl co-
mentez aici, con]ine toat\ poezia lui {tefan Petic\,
atât cât a putut fi identificat\ în volume, publica]ii
[i în manuscrisele de la Biblioteca Academiei.
Cel de-al doilea este consacrat prozei, cel de-al

treilea, dramaturgiei, cel de-al patrulea, articolelor
[i eseurilor critice, iar cel de-al cincilea va cuprinde
publicistica politic\ [i ocazional\. Un proiect
ambi]ios, bine structurat, care nu-[i propune
numai s\ amplifice num\rul crea]iilor poetului
aflate la îndemâna cercet\torului, ci [i s\
reconfigureze profilul operei acestuia. Dintr-
unul unilateral („poetul vioarelor”), într-unul
multilateral. Petic\ ne apare, în aceast\ proiec]ie,
ca un scriitor polivalent, cu manifest\ri la fel
de promi]\toare [i în alte genuri decât cel care
l-a consacrat.

Spuneam c\ acest prim volum al edi]iei
este consacrat integral poeziei. Crea]ia original\,
însemnând cea mai mare parte din activitatea

poetic\ a lui {tefan Petic\, este organizat\ de
editoare în antume, postume [i inedite. Primele
sunt, la rândul lor, desp\r]ite în poezii publicate
în volum, respectiv, poezii publicate în periodice.
Postumele constau în poezii incluse în volume,
poezii editate în cadrul unor studii despre opera
lui Petic\ [i manuscrise, în timp ce ineditele
con]in patru poezii finalizate [i multe fragmente.
Nicoleta Presur\-C\lina, spuneam, nu a l\sat
deoparte nici traducerile în versuri, în num\r de
18 (din diver[i poe]i romantici [i post-romantici),
care încheie volumul: acestea sunt semnificative
[i pentru c\, la 1900, înc\ se traducea mult\ poezie,
dar [i ca martori ai „laboratorului de crea]ie” al
autorului.

Avem astfel, pentru prima dat\ de la moartea
lui Petic\ – survenit\ în 1904, la numai 27 de
ani –, tabloul complet al crea]iei sale poetice. O
crea]ie, pe de-o parte, mult mai bogat\ decât
se credea pân\ acum: istoria literar\ vorbe[te

adesea despre autor ca despre o promisiune
disp\rut\ dup\ numai o carte (Fecioara în alb,
1902), f\r\ a contabiliza poeziile r\mase în periodice
sau postumele, care, împreun\, sunt mai numeroase
decât cele alc\tuind ciclurile din unicul volum
antum. Acestea nu sunt doar poeme „de palmares”,
ci texte care au circulat în epoc\ [i au contribuit
deopotriv\ la notorietatea autorului [i la cea a
poeziei simboliste, în general. Prezenta edi]ie
invit\, prin urmare, la reexaminarea locului [i
rolului scriitorului mort de tuberculoz\ la numai
27 de ani în evolu]ia poeziei noastre, în cursul
desprinderii ei de romantismul eminescian [i al
îmbr\]i[\rii noii formule simboliste. Cu atât mai
mult, cu cât Petic\, de[i un poet „de ni[\” (cum
am spune azi), s-a bucurat de un real respect
printre confra]i, dup\ cum depun m\rturie mai
multe amintiri [i evoc\ri, de la Macedonski la
Ilarie Chendi.p e de alt\ parte, este limpede c\

evolu]ia intern\ a poeziei lui Petic\
era departe de a se fi încheiat, în

1904. Influen]a verlainean\ [i instrumentalismul
superficial, vizibile în volumul antum, nu sunt
deloc singurele orizonturi de care poetul se sim]ea
atras, dup\ cum o atest\ atât crea]ia original\,
cât [i traducerile. În acest sens, mi se pare
semnificativ interesul s\u pentru experien]e
ca aceea a post-romantismului lui Heine [i, mai
ales, pentru cea – atât de stranie pentru poezia
european\ de la acea dat\ – a lui Walt Whitman.
Poema ca inedita Od\ (mss. 1658 B. A. R., f. 55)
eviden]iaz\ o v\dit\ afinitate cu tipul de discurs
whitmanian, atât în latura sa confesiv\, cât [i în
cea halucinatorie. Altele, probabil anterioare
celor din volumul antum, pun în eviden]\ note
care mai târziu vor defini lirica altor simboli[ti
români: de pild\, Crizantem\ îl anun]\ pe Anghel,
Semiorient, pe  Minulescu. Aceasta completeaz\
tabloul unui poet care nu a fost numai o promisiune,
ci a creat o mic\ [coal\ simbolist\ [i a exercitat
o influen]\ m\surabil\ asupra contemporanilor,
mai tineri sau mai noroco[i.

Nici notele romantice – unele, sunând de-a
dreptul a Eminescu – nu lipsesc din textura
postumelor [i/ sau ineditelor. Dac\, în Fecioara
în alb, finul estet care era Petic\ a expurgat orice
urm\ de discurs romantic (înc\ prezent\, bun\oar\,
în opera unui Traian Demetrescu sau {t. O. Iosif),
postumele ne semnaleaz\, totu[i, c\ influen]a
eminescian\ asupra simbolismului nostru nu
este o „iluzie a literaturii române”, cum ar spune
Eugen Negrici, ci o realitate. Una, cumva, inevitabil\,
chiar [i în cazul literatorilor mai pu]in impresiona]i
de geniul lui Eminescu ori de soarta sa, deci mai
pu]in predispu[i la epigonism. Creator al întâiului
limbaj poetic românesc, Mihai Eminescu [i-a
pus amprenta, vrând-nevrând, [i asupra genera]iei
urm\toare, în pofida faptului c\ poetica simbolist\
s-a construit tocmai pe contestarea romantismului.

Nicoleta Presur\-C\lina face, în aceast\
nou\ edi]ie a operei lui {tefan Petic\, un exerci]iu
de istorie literar\ deopotriv\ dificil [i important.
Exerci]iu care pleac\ de la arheologie – cite[te:
identificarea [i recuperarea, din publica]ii uitate
[i din manuscrise, a întregului crea]iei unui poet
aproape uitat, azi – [i ajunge la restaurare. Cu
devotament, cu o în]elegere din interior a profilului
[i evolu]iei poetului, editoarea reconfigureaz\ o
arhitectur\ posibil\ a operei celui prea devreme
disp\rut, edi]ia sugerând, cum spuneam, schi]a
unei evolu]ii virtuale. Între altele, exerci]iul
demonstreaz\ [i c\ nu avea deloc dreptate Marin
Mincu, atunci când f\cea teoria „aspectului finit”
al operei scriitorilor care î[i încheie prematur
socotelile cu literatura. Dimpotriv\, istoria literar\
adev\rat\ sugereaz\ c\ opera acestora (între care
se afl\ [i {tefan Petic\) arat\ mai degrab\ ca o
confruntare dialectic\ între finitudinea impus\
de hazard [i infinitudinea subiacent\ a atâtor
drumuri începute [i r\mase deschise.

Nu cred c\ îl vom repozi]iona, dup\ acest
remarcabil efort editorial [i istorico-literar, pe
{tefan Petic\ în istoria literaturii române, în
care, de altminteri, ocup\ un loc onorant, de prim
simbolist autentic. Dar va trebui, zic eu, s\
renun]\m la stereotipurile interpretative cu care
oper\m, în ceea ce-l prive[te, în fa]a complexit\]ii
unei opere care, în mod evident, are mai multe
fa]ete decât [tiam pân\ acum. 
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ca pictura în cuvânt

a doua carte tradus\ în limba român\ a Anc\i Vasiliu (dup\
Despre diafan, Polirom, 2010) este Eikon, Imaginea în discursul
celor trei P\rin]i Capadocieni (tradus\ de Georgiana Huian,

la Editura Doxologia, 2017). La nivelul ei cel mai implicit, o resimt, în limba
[i cultura în care scriu, drept o foarte serioas\ provocare la adresa existen]ei
filosofiei [i teologiei sub forma a dou\ discursuri paralele, care prefer\
s\ se ignore reciproc sau, când e vorba de perioade comune, cum este
antichitatea târzie, s\ stabileasc\ „zone” de armisti]iu echivoc al termenilor
sau problemelor. Dup\ lectura ei, oricât de pu]in ai fi instruit în filosofia
[i teologia imaginii, nu po]i s\ nu în]elegi ca cititor c\, în cultura
român\, pentru ca marele moment al antichit\]ii târzii s\ devin\ inteligibil
din punct de vedere spiritual, limbile filosofiei [i teologiei trebuie s\ se
deschid\ una spre cealalt\ [i s\ fac\ sursele lor s\ comunice din dou\
motive: pentru c\ în acea epoc\ ele au comunicat [i pentru c\, iat\, este
posibil\ o exegez\ capabil\ s\ le indice comunicarea.

Asumând aceast\ structur\ implicit\ putem vedea cu ochi mai
limpezi ceea ce cartea spune explicit: c\ în secolul al IV-lea a avut loc o
turnur\ a medita]iei asupra imaginii care a influen]at într-un mod
fundamental întreaga noastr\ cultur\ [i c\ aceast\ turnur\ implic\  o
conversie a celor mai importante categorii ale gândirii. Ca s\ arate acest
lucru, Anca Vasiliu î[i introduce cititorul într-un laborator istoric complex,
care începe cu perceperea statutului imaginii în cultura arhaic\ greac\ (ca
putere de manifestare distant\ fa]\ de semnificatul ei) [i trece la principalele
metafizici ale clasicit\]ii grece[ti [i ale lumii antichit\]ii târzii: mai ales
Platon, Aristotel, Plotin, chiar dac\ ace[ti autori [i problema imaginii în
lucr\rile lor au parte, în opera Anc\i Vasiliu, de volume separate care
alc\tuiesc al\turi de Eikon ... un întreg armonios. Dar pentru c\ în cazul
acestor autori gândirea imaginii se lanseaz\ de la antinomia ei fundamental\
(care vede în imagine o realitate degradat\, dar [i o for]\ de manifestare
pur\ [i disponibil\ uman a celei mai originare realit\]i) [i pentru c\ aceast\
gândire a imaginii ajunge în aceast\ tradi]ie s\ problematizeze întâlnirea

„celui singur cu cel singur” în contextul unei semantiz\ri cu ajutorul
imaginii a lumii înse[i, supus\ (în opera lui Plotin, de pild\) unui
proces de transformare în câmp semantic, Anca Vasiliu folose[te
acest elan speculativ al filosofiei grece[ti pentru a-i recunoa[te
urmele [i transform\rile în textele celor care au format, în tradi]ia
cre[tin\, importanta genera]ie a capadocienilor: Grigore din
Nazianz, Grigore din Nyssa [i Vasile cel Mare. Ei sunt cei care
conduc gândirea asupra imaginii (pe care nu are nici un rost
s\ o numim filosofie, sau teologie, fiind vorba de angajarea
unor termeni echivoci, ci pe care am putea s\ o numim mai
corect [i mai general o medita]ie spiritual\) spre explicarea
unui nou statut al ei. Deoarece imaginea are acum, prin
angajamentul ei cre[tin, [i într-un sens foarte divers ca
ap\r\toare a ortodoxiei, un rol multiplu – clarificare a raportului
dintre Creator [i creatur\, numire a raporturilor intratrinitare,
semnificare a sensului chipului [i asem\n\rii divine ca fundament
al antropologiei – cei trei autori rafineaz\ sensul imaginii mo[tenit
din tradi]ia necre[tin\, confruntându-l cu ocuren]ele ei din tradi]ia
testamentar\, ajungând la o investire a imaginii cu un complex de
conota]ii suficient de mare pentru a face din ea un nod central al
medita]iei lor spirituale. Imaginea este astfel calea comunic\rii,
ca icoana în care cel semnificat exist\ în mod nedesp\r]it de
semnificantul lui, dar f\r\ ca apropierea lor s\ o prefac\ pe cea
dintâi în idol, ar\tând cum medita]ia capadocienilor asupra imaginii
este filonul fundamental al în]elegerii icoanei în tradi]ia r\s\ritean\.

Apoi, imaginea, datorit\ modului ei legitimat intratrinitar de mediere
între Tat\ [i Cuvânt, devine func]ional\ în lumea crea]iei ca discurs, în
care exemplul (povestirea sacr\, atât de important\ în fond [i în cultura
greac\, dar [i în Dialogurile lui Grigore) are for]a unei reprezent\ri t\cute
[i discrete într-o lume care î[i m\rturise[te tot mai mult statutul de creatur\
când se las\ în]eleas\ ca discurs lizibil ([i angajat soteriologic) al Creatorului,
sub forma cuvântului ce manifest\ str\lucirea (slava), adic\ nimic mai
mult decât „doxologia”! 

Nu e atât vorba de analiza unor teorii ale imaginii în cartea Anc\i
Vasiliu, o spune chiar autoarea, cât de surprinderea func]ion\rii tacite a
imaginii în discursul celor trei p\rin]i: pe de o parte, moduri variate de a
ar\ta cum inefabilul sus]ine o teologie-filosofie a imaginii paradoxal,
uimitor, reu[ind tocmai astfel s\ nu se arate pe sine însu[i (dac\
icoana este, a[a cum citim la p. 196, revelatoare a ceea ce este dincolo
f\r\ marca nici unui atribut!). Pe de alt\ parte, o insisten]\ comun\
([i foarte nou\, fa]\ de filosofia greac\) de a ar\ta cum aceast\
medita]ie asupra imaginii valorific\ individualitatea fiec\rui fapt
creat [i d\ un sens tocmai persoanei (ini]ial divine, dar în acest al
doilea sens umane), deoarece discursul celor trei autori asupra
imaginii, departe a r\mâne doar un îndemn ascendent din
familia îndemnurilor platoniciene, reu[e[te mai mult: s\ prefac\
în]elegerea creaturii într-un discurs semantic în care individualul
creat trimite inerent, permanent, singular la temeiul a c\rui imagine
o poart\ în propria sa singur\tate.

Ceea ce citim este foarte pu]in obi[nuit în practicile
noastre culturale, unde separarea domeniilor este, mai degrab\,
comod\. Chiar [i dificult\]ile învinse de traduc\toare, când e vorba
de a identifica în edi]ii locale pasajele din autorii vechi care sus]in
argumentarea (Platon, Aristotel, apoi capadocienii în[i[i) sunt o
dovad\ a acestei st\ri de fapt. E de citit [i de recitit aceast\ carte
pân\ ne clarific\m, nu-i a[a, propriul laborator receptiv. 

 Alexander Baumgarten

o carte de referin]\

s e cuvine salutat proiectul lui Andrei Moldovan, pre[edintele
Societ\]ii Scriitorilor din Bistri]a-N\s\ud, o societate extrem
de activ\ [i foarte atent\ la promovarea vie]ii culturale a

jude]ului. Nu-i de mirare c\ proiectul este lansat sub egida Bibliotecii
Jude]ene „George Co[buc”, cea condus\ de poetul Ioan Pintea. Este vorba
despre doi oameni pentru care patrimoniul cultural local chiar
înseamn\ ceva. Spuneam alt\dat\ c\ patrimoniul (cultural) îl definesc
ca în dic]ionare, dar prefer formularea Larousse-ului: „bunuri
mo[tenite de la mam\ [i de la tat\”, chiar dac\ numele îl pomene[te,
tradi]ional, doar pe tat\/pater. Moniul din denumire îl leg de moneo/monere
care înseamn\ multe lucruri extraordinare: a face s\-[i aminteasc\, a
sf\tui, a înv\]a, a sprijini [i a îndemna, dar [i a pedepsi (vezi monitorizarea!)
dac\ cel c\ruia mama [i tat\l i-au l\sat o avere nu [tie s-o gospod\reasc\.
Aceast\ valoare dubl\ de suport [i pedeaps\ cade m\nu[\ pe varianta
cultural\ a patrimoniului: „p\rin]ii” î]i las\ bunuri [i averi de care s\-]i
aminte[ti, dar presupun [i c\ vei fi bun-conduc\tor-de-mo[tenire-cultural\.

Ei bine, astfel de lucr\ri de referin]\ fac bun\ treab\ în sensul
memoriei [i al urmei culturale. {i pot fi num\rate, din fericire, multe
dic]ionare importante de rang na]ional ap\rute în ultimele decenii (Andrei
Moldovan le num\r\ la surse de inspira]ie) [i tot atât de multe [i importante
lucr\ri focalizate pe o anume zon\ geografic\. Acestea din urm\ propun
accente noi, relativizând ideea de centru, [i î[i pot îng\dui o privire mai
generoas\, mergând pân\ în detaliu [i asigurând acel fundal absolut
necesar pe care se pot proiecta mai pregnant vârfurile. {i volumul alc\tuit
de mine în 2014 pentru Filiala Cluj, Scriitori ai Transilvaniei. Dic]ionar
critic ilustrat, î[i propunea nu doar inventarierea scriitorilor reprezentativi
ai Ardealului, ci [i desenarea unui fundal cantitativ pentru evalu\ri calitative.
Bine alese cuvintele lui Liviu Rebreanu ca argument: „Cantitatea, indiferent
de valoare, dovede[te totu[i bog\]ia râvnei creatoare. Înainte de a alege
trebuie s\ ai din ce anume alegi. Cantitatea devine astfel premisa calit\]ii.
Bog\]ia cantitativ\ permite o mai îngrijit\ selec]ie calitativ\”. 

Andrei Moldovan cunoa[te foarte bine lucr\rile lexicografice
precedente, unele chiar de el însu[i lucrate, le recunoa[te meritele
[i le [tie num\ra caren]ele. Pentru acest Dic]ionar din anul
Centenarului Marii Uniri, autorul în]elege s\ combine generozitatea
[i patriotismul local cu exigen]a: „Pentru a pune la dispozi]ie o
carte care s\ aib\ preten]ia c\ este un instrument de lucru, a fost
nevoie ca, în selec]ia autorilor, s\ respect\m cu rigoare unele
criterii. Primul a fost acela conform c\ruia am luat în seam\
activitatea din revistele literare care conteaz\ (cele ale Uniunii
Scriitorilor din România, cele care apar sub egida USR, cele de
tradi]ie)”. A[adar, nu num\rul de volume a contat, ci vizibilitatea
acestor scriitori în presa de specialitate. Apartenen]a geografic\,
de asemenea, a ]inut seama nu neap\rat de locul na[terii, ci de
implicarea în via]a literar\ a jude]ului. Se ajunge astfel la descrierea
a peste o sut\ de scriitori de toate vârstele activi dup\ 1990. 

Dic]ionarul alc\tuie[te fi[a fiec\ruia cu succinte date
biobibliografice, cu o confesiune, o ars poetica, un fragment
(necesarul accent personal), cu referin]e critice. Despre scriitorii
cuprin[i în dic]ionar au scris critici precum: Nicolae Manolescu,
Gheorghe Grigurcu, Cornel Ungureanu, Daniel Cristea-Enache,
Alex {tef\nescu, Ovidiu Pecican, Bogdan Cre]u, Marius Mihe],
Marian Papahagi, Petru Poant\, Mihaela Ursa, Marius Chivu,
Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Constantin Cuble[an, Horia Gârbea,
Olimpiu Nu[felean, Alex Goldi[, {tefan Borbély, Dan C. Mih\ilescu,
Gabriel Dimisianu, Ion Simu], Virgil Podoab\, Cornel Moraru,
Gh. Perian, Horea Poenar, Claudiu Turcu[ [.a.m.d. Simpla lor enumerare
e o dovad\ a bunei recept\ri na]ionale a scriitorilor din Bistri]a-N\s\ud.
Autorul a avut [i ideea unui adaos juc\u[. În jum\tate din cazuri, secven]ele
critice sunt secondate de parodii semnate de asul speciei, Lucian Per]a.
Acesta din urm\ crede, de altminteri, c\ [i parodia e o form\ de
receptare critic\ („A. Moldovan [i-a dat silin]\ / S\ fac\ art\ pentru art\,
/ În corp de art\ cu tendin]\”).

Printre scriitorii inclu[i în dic]ionar s\-i amintesc pe Ion Vlad,
Aurel R\u, Gavril Scridon, Vasile Rebreanu, Dinu Fl\mând, Ioana Nicolaie,
Mihaela Ursa, C\lin Teuti[an, Ion Urcan, Dan Coman, Marius Conkan,
cei trei Dâncu (Vasile, Vasile Sebastian, Vasile George).

Dic]ionarul a[eaz\ o bun\ temelie pe care s\ se poate lucra în anii
urm\tori.

 Irina Petra[

Andrei Moldovan,
Scriitori  din
Bistri]a-N\s\ud.
Dic]ionar critic.
Cu 55 de parodii
[i o postfa]\ în
versuri de Lucian
Per]a, Editura
{coala Ardelean\,
Cluj-Napoca, 2018,
414 pag.

 cartea de istorie literar\  cartea de filosofie

Anca Vasiliu, Eikon,
Imaginea în dis-
cursul celor trei
P\rin]i  Capa-
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Editura Doxologia,
Ia[i, 2017.
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8 c u excep]ia micului studiu al Sandei
Cordo[ din 2001 [i a capitolelor
din Istoriile lui Marian Popa [i

Alex {tef\nescu, prea pu]ine lucruri s-au scris
dup\ 1989 despre Alexandru Ivasiuc. Un scriitor
r\sf\]at de critic\ înainte este ast\zi aproape
uitat. În martie trecut, când s-au împlinit 20 de
ani de la moartea lui în noaptea Cutremurului,
abia dac\  i-a fost pomenit numele.  Ar fi împlinit
85 de ani în iulie 2018. Câ]i [i-l vor aminti? L-
am recitit pentru prima edi]ie a Istoriei critice,
l-am recitit de curând pentru cea de fa]\. Poate
c\ r\sf\]ul era exagerat, de[i explicabil, dat\ fiind
formula romanelor lui, cu siguran]\ uitarea e
nemeritat\. 

Deosebirea de formul\ narativ\ dintre pri-
mele romane [i acelea care au urmat nu mai pare
la fel de mare ca la publicare. Reduse ca num\r
de pagini [i limitând ac]iunea la unul sau la doi
protagoni[ti, care sunt, dar nu în toate cazurile,
[i naratori, romanele din anii 1960 sunt analitice,
dar nu neap\rat mai pu]in epice decât cele din
anii 1970. {i, aproape toate, sunt romane politice.
Ivasiuc a reinventat un gen care, creat la noi de
M. Eliade cu Huliganii, n-a cunoscut succesul
romanului social sau istoric, cu care a fost ade-
sea confundat. Romanul politic din timpul comu-
nismului a îmbr\cat uneori, silit de Cenzur\,
haina parabolei, cum s-a întâmplat chiar cu ulti-
mul al lui Ivasiuc, Racul. Celelalte romane sunt
cât se poate de realiste, atât cele la persoana întâi,
cât [i cele cu narator omniscient. Impresia
fals\ s-a datorat inteligen]ei speculative a autorului,
ispitit, mai ales la debut, dar nu exclusiv, s\
teoretizeze. În termenii lui Noica, boala romancierului
a fost mereu catodetia, caren]a individualului.
Nu, bineîn]eles, o caren]\ absolut\, c\ci n-ar fi
putut scrie literatur\, ci mai degrab\ o înclina]ie
c\tre ideile generale, foarte puternic\ în Vestibul,
unde realitatea e mai degrab\ interpretat\ decât

zugr\vit\ obiectiv. De aici s-a n\scut [i p\rerea
multora c\ aceste prime romane ar fi teziste
[i subiective. În fond, dac\ teza se remarc\
deseori, nu e cine [tie ce subiectivitate în ele,
dincolo de sugestia pe care persoana întâi

a nar\rii o creeaz\ inevitabil. Tendin]a
naratorului e îns\ de a vedea peste tot în lucruri

semne  (vine tot de la Eliade, minus esoterismul),
confirmat\ fiindu-i spre sfâr[it de romanele lui 
E. Canetti [i R. Musil [i atenuat\ (ori p\r\sit\)
ulterior în favoarea unei abord\ri directe a rea-
lit\]ii, aceea din tot romanul tradi]ional.

v estibul (1967) nu e mai pu]in unul
dintre cele mai originale romane
române[ti. Primul capitol, împreun\

cu acela similar din Apa [i cu povestirea Corn
de vân\toare, r\mâne probabil tot ce a scris
mai valabil literar Ivasiuc. Un profesor de
neuromorfologie, cinquagenar devotat studiului
celulei nervoase, se îndr\goste[te de o student\
cu treizeci de ani mai tân\r\, c\reia îi adreseaz\,
f\r\ inten]ia de a o expedia, o lung\ scrisoare.
Nu e propriu vorbind o scrisoare de dragoste.
Nici o confesiune. Îndr\gostitul î[i vede sf\râmat\
rutina unei existen]e în care sentimentele, oricare
ar fi fost ele, n-au jucat niciodat\ vreun rol. Î[i
face în scrisoare un examen de con[tiin]\ aproape
medical. „Am început s\ gândesc despre mine cu
meticulozitatea cu care a[ fi examinat un pacient”,
îi scrie profesorul studentei sale f\r\ nume. Tocmai
implicarea emo]ional\ st\ la originea nelini[tii
protagonistului, care descoper\ speriat c\ s-a
specializat în morfologia creierului ca s\ se
protejeze de o realitate în continu\ schimbare,
incontrolabil\ [i angajant\. {i-a dorit mereu,
chiar f\r\ s-o [tie, s\ fie „în contact cu lucrurile
care nu solicit\ nici o atitudine [i nici o transfor-
mare a mea în func]ie de ele”. Acest aspect al
analizei a p\rut esen]ial primilor comentatori ai
romanului, izbi]i de voca]ia rar\ a lui Ivasiuc
de a trage spuza ideilor pe turta realit\]ii. La
relectur\, [i cunoscând întreaga oper\ a scrii-
torului, remarc\m c\ procesul de con[tiin]\ pe
care naratorul îl întreprinde e departe de a fi
pricinuit exclusiv de periclitarea unor reguli care-
i c\l\uziser\ via]a. El este [i unul moral. Indiciul
este con]inut în antologica scen\ a uciderii veve-
ri]ei: singura împrejurare în care, copil înc\,
protagonistul, confruntat cu violen]a colectiv\,

a ie[it din expectativ\ [i a fost în pericol de a fi
lin[at. De câte ori, mai apoi, s-a aflat în situa]ii
similare, s-a purtat ca un la[: n-a intervenit sau
a fugit de la locul faptei. Semnificativ este c\
resortul examenului de con[tiin]\ nu e doar
sentimental, ci [i de natur\ politic\: batjocorirea
studen]ilor evrei de c\tre colegii lor antisemi]i
ori anchetarea unui de]inut la Siguran]\. Acest
resort, pe care naratorul însu[i îl descoper\
scriindu-i studentei lui, a r\mas ascuns înainte
ca Vestibul s\ aib\ o urmare. Fluent, atractiv,
romanul a fost gre[it considerat dificil, abstract,
ilizibil, viciat de o analiz\ „câl]oas\”, cum a nu-
mit-o M. Ungheanu, [i care este, împreun\ cu
Virgil Ardeleanu [i Alex {tef\nescu, unul dintre
cei mai acerbi contestatari ai talentului lui Ivasiuc.

t ema politic\ e central\ în Interval
(1968). Doi tineri, o student\ întârziat\
[i asistentul ei, cu care fusese logodit\,

repet\, pas cu pas, metodic, ca o obliga]ie, o
excursie pe munte pe care o f\cuser\ cu ani în
urm\. Se desp\r]iser\ în clipa în care fata fusese
exmatriculat\, pentru motive curente la începutul
deceniului 6 din secolul XX, într-o [edin]\ de
UTM la care logodnicul ei participase [i t\cuse.
Ca [i protagonistul Vestibulului nu se implicase
de fric\. Personajele romanelor ulterioare vor
cunoa[te [i ele aceast\ experien]\ a la[it\]ii, [i
unele nici m\car nu vor mai r\mâne în expectativ\,
ci vor lua partea acuzatorilor. În mod mai limpede
decât în Vestibul, în Interval sentimentele sunt
prinse în plasa cu ochiuri mici a politicului. {i
aici, ca peste tot la Alexandru Ivasiuc, motiva]iile
comport\rii formulate de însu[i personajul-
narator sunt de ordin intelectual. Doar c\ ele
nu mai las\ niciun dubiu asupra motiva]iilor etice
[i politice. Dac\ profesorul din Vestibul se credea
disputat existen]ial între ordine [i entropie, în
Interval, polii conflictului l\untric sunt legea
general\ [i individul. Tân\rul „avea obiceiul s\
caute doar legile, s\ dizolve orice act individual
într-un principiu”, în vreme ce partenera lui
„folosea argumente sentimentale [i puerile”. „Nu
exist\ decât ce trebuie s\ existe”, sus]ine el, veritabil
darwinist al necesit\]ii [i al legii junglei sociale.
Autorul e cât se poate de clar ca op]iune: el ]ine
partea fetei. Desp\r]irea definitiv\ a celor doi are
loc în ultima pagin\ a romanului, când tân\rul
crede a-i fi descoperit fostei lui iubite „defini]ia”,
„legea”, [i când fata î[i strig\, cu disperare, dreptul
la individualitatea ei neînscris\ în vreo formul\.
Interval nu e propriu-zis deficitar epic. Nucleul
e oferit de conflictul dintre cei doi [i pleac\ de
la felul cum î[i explic\ b\iatul t\cerea din [edin]a
de demascare: voise s\ mearg\ în sensul legii care
constituia noul regim, refuzând s\ a[eze mai
presus de ea un caz particular, fie [i dac\ se dovedea
c\ e vorba de o nedreptate. Acest conflict e rezolvat
în câteva zeci de pagini [i va deveni tema central\
a tuturor romanelor scriitorului. Restul const\
în istorisirile tân\rului (despre familia lui
maramure[ean\, pe care o vom reg\si [i în alte
romane ale lui Ivasiuc) [i în amintirile care se
perind\ prin capul fetei (c\s\torit\ între timp cu
un homo aedificator al socialismului). Primul
monografist al lui  Ivasiuc, Ion Vitner, a remar-
cat caracterul ilustrativ al secven]elor epice din
Interval, ca de altfel [i din Vestibul, menite a juca
rolul unor pilde istorice. Acest caracter colateral
al evenimentelor celor mai intense a dat

na[tere opiniei cvasigenerale c\ Ivasiuc este
incapabil s\ scrie o proz\ epic\, sus]inut\ de
caractere bine marcate. Ce e drept, [i mai târziu,
paginile curat epice vor fi, cu excep]ia Apei [i a
Racului, situate în retrospectiv\, în amintire,
istorisite în diferite împrejur\ri de c\tre protago-
ni[tii în[i[i.

c aracterul de dialog din Interval, de
disput\ deschis\, nu se mai reg\se[te
în Cunoa[tere de noapte (1969), care

revine la un singur personaj principal, pe numele
lui Ion Marina, „înalt func]ionar într-un minister-
cheie”, intrat brusc într-o criz\ de con[tiin]\ care-
l va pierde. Este o alt\ tem\ recurent\ în romanele
scriitorului. {i, ca [i în Vestibul, declan[atorul
aparent al crizei, anun]ata moarte a so]iei
demnitarului, ascunde unul de  natur\ politic\,
[i anume pasivitatea cu care, un deceniu mai
devreme, înaltul func]ionar de ast\zi a primit
excluderea din partid a unui apropiat din vechea
gard\ [i fost ilegalist onest. În miezul problematic
al romanului este de fapt o discu]ie între Ion
Marina [i unul din „b\trânii” partidului, referitoare
la excludere. Explica]iile acestuia din urm\,
Ion Marina le-a g\sit cândva acceptabile, problema
lui moral\ p\rând atunci rezolvat\: „Dta nu m-
ai întrebat (îi spuse «b\trânul», prieten de altfel
cu demascatul) care este adev\rul, ci adev\rul
adev\rat. {i adev\rul adev\rat e cu totul altul. Tot
ce s-a întâmplat a fost bine [i necesar”. Distinc]ia
nu e deloc o]ioas\. O întreag\ concep]ie politic\
se sprijin\ pe ea: „Adev\rul adev\rat, m\
întrebi [i m\ faci s\ râd. M\ faci s\ râd cu hohote,
cum n-am mai râs de mult. Acest adev\r e deasupra,
mult deasupra, e legea [i necesitatea [i nu bie-
tele noastre p\reri [i îndoieli”. Se poate observa
cum a evoluat tema: în Cunoa[tere de noapte
ea a devenit net politic\. Necesitatea în]eleas\
(de fapt acceptat\ f\r\ crâcnire) este singura
interpretare dat\ de comuni[ti libert\]ii. Generalul
strive[te individualul. Toate ororile comunismu-
lui î[i trag r\d\cina din aceast\ variant\ leninist\
a vechii idei hegeliene. A o pune în centrul unui
roman era o dovad\ de curaj în anii 1960. Auto-
rul procedeaz\ îns\ f\r\ radicalitatea de el însu[i
solicitat\ în seria lui de articole. Nici personajul
nu trage  toate consecin]ele, ca s\ ajung\ pân\ la
r\d\cina r\ului, cauz\ a crizei sale, nici roman-
cierul. Cel pu]in, nu atunci când î[i scria romanul.
O jum\tate de pas peste proza cu activi[ti a epocii,
Ivasiuc a f\cut totu[i. Lucrurile sunt mai complicate
decât par [i trebuie interpretate cu grij\. Scriitorul
[i-a înnobilat într-un fel personajele din detestabila
[i detestata categorie, înzestrându-le cu convingeri
[i cu limbajul necesar exprim\rii lor. În realitate,
specia uman\ cu pricina a fost cât se poate de
primitiv\ intelectual. Personaje ca Ion Marina
ori Trotu[eanu, „b\trânul”, nu sunt în roman
ni[te simpli oportuni[ti ideologic, ci in[i cu trecut
politic solid, care [i-au legat con[tient via]a de
idealul comunist. Confrunta]i cu abuzurile
conducerii partidului din anii de dup\ luarea
puterii, ei încearc\ s\ se conving\ c\ abuzurile
intr\ în regula jocului politic. Dezv\luindu-le gân-
direa (ori, de la un punct înainte, inventând-o),
Ivasiuc adopt\ fa]\ de justific\rile lor ideologice
o atitudine ambigu\. Este evident c\ el însu[i
gânde[te din perspectiv\ marxist\. Nu admite
nedrept\]ile ori crimele, dar a[az\ mai presus de
orice necesitatea evolu]iei istorice: sacrificiile
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9individuale nu trebuie s\ compromit\ ideea. În
schema marxist\, realizarea utopiei finale comuniste
era obligatorie. Roata istoriei n-ar fi avut cum s\
fie întoars\. Tot ce puteau spera Trotu[eanu et
comp. era viitorul comunism cu fa]\ uman\ al
lui Gorbaciov. Pu]ini gândeau mai optimist în
epoc\. Nici romancierii nu-[i puteau permite (nu
le trecea prin cap) o perspectiv\ mai radical\:
niciunul n-a identificat r\d\cina r\ului în esen]a
îns\[i a sistemului. Oricât de critice, oricât de
departe împinse dezv\luirile („obsedantul dece-
niu”) se loveau de acest plafon, care era în]elegerea
necesit\]ii. Se va vedea [i în romanele urm\toare
c\, de[i autorul denun]\ în mod neechivoc erorile
[i „justific\rile” epocii, el nu pune niciodat\ în
discu]ie utopia îns\[i a comunismului ca faz\
final\ în dezvoltarea societ\]ii. Critica, de altfel
foarte acut\ [i tot mai direct\ din romane, î[i
tocea ascu]i[ul în aceast\ ambiguitate, care, dac\
îi refuza radicalitatea, o salva de Cenzur\, oferin-
du-i un alibi ideologic. Nu era îns\ vorba de o
tactic\. Era limita de gândire dincolo de care n-
a trecut nimeni, cel pu]in în romanele care s-au
publicat în ]ar\ în deceniile 7-9 ale secolului
XX.

s uperior prin anvergur\, P\s\rile
(1970) a declan[at o veritabil\ b\t\lie
în jurul prozei lui  Ivasiuc. Tonul

discu]iilor va sc\dea îns\ repede, iar dup\ 1989,
cota îns\[i a scriitorului se va apropia de zero,
paradoxal, exact din cauza care îl impusese înainte,
[i anume abordarea politic\. Insesizabil la apari]ia
romanelor, compromisul ideologic (de pild\,
tratarea activi[tilor superiori ca ni[te in[i cinsti]i
[i inteligen]i) va p\rea cu atât mai greu de acceptat
cu cât romanele erau mai direct politice. La apari]ia
P\s\rilor îns\, critica n-a fost scindat\ de acest
tip de considerente, ci de modificarea formulei
literare. Mai lizibil în cheie realist\, mai obiectiv,
noul roman atrage simpatia aripii conservatoare
(Al. Piru, C. Regman) [i decep]ia, mai mult sau
mai pu]in voalat\, a unei p\r]i din critica
tân\r\ (Al. Protopopescu o exprim\ cel mai bine).
P\s\rile reprezint\ un pionierat în romanul
din deceniile 7 [i 8. În câteva privin]e, P\s\rile
un pas mai departe în proza noastr\. În roman,
se vorbe[te prima oar\ deschis despre o anchet\
de Securitate, care a condus la arestarea
întregii conduceri a unui [antier [i la condamnarea
unor nevinova]i pentru omisiune de denun].
Memoria colectiv\ nu uitase anchete similare de
la Canal. Ceea ce în Vestibul era doar sugerat, aici
este dat pe fa]\. Autorul nu se mai simte obligat
s\ pun\ ancheta [i tortura pe seama fostei Siguran]e,
ca în romanul s\u de debut. {i nici violen]a nu
mai e relegat\ în perioada legionar\. Dac\ în alte
romane, în Ultimii ori în Zile de nisip ale lui
Nedelcovici, era vorba de Mili]ie, în P\s\rile
Securitatea e a[a zicând pus\ în drepturi. Ca [i
existen]a penitenciar\. Liviu Dunca, [antajat s\-
[i denun]e colegii, apeleaz\ la un fost [ef al s\u,
devenit colonel de Securitate, s\-l ajute [i e refuzat.
Acesta invoc\ exact argumentele lui Trotu[eanu:
necesitatea istoric\ nu poate fi pus\ în cump\n\
de accidente de parcurs. În plus, îndoielile unora
pot fi primejdioase. Mai bine s\ piar\ ni[te nevino-
va]i decât s\ fie aruncat dubiul asupra ideii
care ne c\l\uze[te. Atitudinea naratorului nu mai
este echivoc\: Liviu Dunca refuz\ s\ colaboreze
[i e arestat. Autorul cuno[tea, când î[i scria
romanul, cazurile reale ale lui N. Steinhardt [i
I.D. S`rbu, condamna]i exact pentru acela[i motiv.
Sigur, în roman, ca [i în realitate, lucrurile se
petreceau în timpul lui Dej, ceea ce explic\ pacien]a
Cenzurii. Dup\ criticile aduse regimului Dej de
c\tre Ceau[escu în 1965, Cenzura îng\duia, mai
mult de nevoie decât de voie, astfel de dezv\luiri.
Ivasiuc se num\r\ printre cei dintâi care le introduc
în romanele lor, împreun\ cu Preda, Buzura, }oiu,
L\ncr\njan [i al]ii de toat\ mâna. Dar nu e numai
închisoarea politic\, e mecanismul politic însu[i.
Ce e drept, nu acela din partid, care era tabu.
Romancierul recurge de data asta la un alibi: uzina
condus\ de atotputernicul Dumitru Vinea reprezint\
o mise-en-abyme a sistemului. Sub aparen]a eco-
nomicului (plan, produc]ie etc.) se ascunde o
lupt\, când surd\, când zgomotoas\, pentru
putere. Dumitru Vinea are înf\]i[area fizic\, ori-
ginea social\ [i mentalitatea tuturor [tabilor din
romanele vremii. Autorii n-au mult\ imagina]ie,
clonându-i unul dup\ altul. Un accident de munc\
duce la pr\bu[irea lui Vinea. Dar nu fiindc\ 

i-ar fi fost dat\ în vileag incompeten]a managerial\,
ci pentru c\ adversarii lui au profitat de un moment
de sl\biciune [i l-au d\râmat politic. Vinea î[i are,
ca [i Marina, criza, mai pu]in limpede decât mai
apoi Paul Achim din Ilumin\ri. Ca [i Breban,
Alexandru Ivasiuc era obsedat de problematica
puterii. A trata conflictele dintr-o mare întreprindere
socialist\ în ace[ti termeni reprezenta o noutate
fa]\ de romanele realist-socialiste ale uzinei ori
chiar fa]\ de Risipitorii lui Preda. Raporturile
tipice pentru sistem, în oricare dintre compar-
timentele sale, nu fuseser\ înf\]i[ate atât de trans-
parent niciodat\. Altminteri, P\s\rile r\mâne un
roman onorabil (romanul familial din primul
capitol, inaugurat în Interval, ar fi putut da un
Buddenbrooks românesc, dac\ autorul n-ar fi
preferat s\-l risipeasc\ prin toate c\r]ile sale), cu
toate cli[eele, unele create chiar de el (activistul
cu idei, inteligent), altele provenind din arse-
nalul realist-socialist (e adev\rat [i c\ lumea nu
se mai împarte în buni [i r\i, dar cei buni continu\
a triumfa, mersul înainte p\rând garantat, fie
[i prin posibilitatea de a supune totul unui examen
critic).

a pa (1973) este adev\ratul pariu al lui
Ivasiuc cu critica: un roman de ac]iune,
captivant, popular. Aceasta e [i partea

cea mai izbutit\: povestea bandei de speculan]i
dintr-un ora[ ardelenesc, imediat dup\ r\zboi,
care între]ine o atmosfer\ de teroare, corupând
poli]ia, autorit\]ile, jefuind [i ucigând la nevoie.
Lumei, zis Piticu, [i ai lui se dau în spectacol
într-un mod grotesc [i terifiant. Dac\ ar fi tr\it,
Alexandru Ivasiuc i-ar fi reg\sit în interlopii de
ast\zi. Unele scene, cum ar fi petrecerile din
castelul Gödl pe care l-au cump\rat, sunt remarcabile.
Altele par inspirate din filmele americane cu
gangsteri. Doi speculan]i care l-au în[elat pe Piticu
sunt sili]i s\ se împu[te singuri. Paleta de
culori a romancierului e mai bogat\ ca oriunde.
Problema de con[tiin]\ (este [i aici una) a lui Paul
Dunca, ispitit de banii lui Piticu, dar speriat de
uciderea cu sânge rece a unui nevinovat, e cu totul
secundar\ [i, de n-ar fi cele câteva pagini de la
început, cu povestirile mamei lui, absolut
extraordinare, nici n-ar fi trebuit men]ionat.
Acest roman senza]ional pentru adolescen]i
alunec\ de la un punct încolo într-un detestabil
roman istoric al anilor 1945-1946. La dou\ decenii
dup\ Str\inul lui Titus Popovici [i la unul dup\
{oseaua Nordului, re]eta este aceea[i: comuni[tii
din ora[ organizeaz\ rezisten]a împotriva bandi]ilor
care uciseser\ un paznic ceferist, partidele istorice,
aflate în guvernul de coali]ie, mai ales acela liberal,
fiind compuse din ni[te b\trâni solemni [i ridicoli.
Autorul se înjose[te pân\ la [arja cea mai
ieftin\ care o aminte[te pe aceea din câteva nuvele
ale lui Zaharia Stancu din anii 1950: în vreme ce
la jude]eana PCR, dup\ crima din gar\, comuni[tii
fac noapte alb\, p\trun[i de sim] moral [i istoric,
prefectul liberal face, el, la grasse matinée, ignorând
fire[te, nenorocirea [i tachinându-[i gra]ios
consoarta: „Te-ai trezit, iepura[? Ia spune-mi,
ce-ai visat?” Reeditând romanul în 1983, I.B. Letter
a rezumat în prefa]\ opiniile succesive, mirat
oarecum de [ov\iala [i de deteriorarea aprecierilor
în deceniul scurs de la publicarea primei edi]ii.
Faptul are o explica]ie simpl\. Prin prisma ideilor
la mod\ înc\ în anii 1970 despre noul roman, chiar
dac\ ar fi meritat s\ re]in\ aten]ia prin franche]ea
nara]iunii ori prin senza]ionalul ac]iunii, Apa a
fost relegat într-o faz\ precamilpetrescian\ a
romanului românesc [i tratat f\r\ respectul de
rigoare. Citit f\r\ prejudec\]i, poate fi socotit,
m\car în parte, un agreabil roman pentru tineret.

Cu adev\rat slab este Ilumin\ri (1975), care
revine la maniera analitic\ [i retrospectiv\ din
primele romane. Pân\ la un punct, protagonis-
tul [i situa]ia sunt aceia[i: directorul general al
unui Institut de Cercet\ri, om de [tiin]\ [i [tab,
totodat\, trece printr-o criz\ de con[tiin]\ (se
îndr\goste[te, [i tot f\r\ urmare practic\), î[i
rememoreaz\ trecutul înc\rcat de compromi-
suri [i se decide, cu tot riscul de a fi el însu[i
m\turat, s\ declan[eze o opera]ie de reform\ a
Institutului. Paul Achim nu sfâr[e[te totu[i ca
Ion Marina sau Dumitru Vinea, dar nici reforma
n-are rezultate. Problematica romanului pare
ast\zi una înc\ [i mai învecinat\ cu a realismului
socialist decât a celorlalte romane ale lui Ivasiuc,
de[i romancierul ia distan]\ fa]\ de propriile
cli[ee recurente, cum ar fi chiar acela al reducerii

realit\]ii din lumea comunist\ la o lupt\ pentru
putere. Lipsesc acestui roman, într-un fel, mai
onest decât celelalte, scenele [i personajele
memorabile.

` n Racul (1976) maniera se schimb\ înc\
o dat\. Autorul pare decis, în sfâr[it,
s\ pun\ problema politicului la locul

ei firesc: în politic\. Lucrul nu era u[or de f\cut
în anii 1970. Politica partidului [i a statului comunist
constituia un tabu, dac\ nu era abordat\ prin
prisma documentelor oficiale, adic\, de fapt, a
cuvânt\rilor lui Ceau[escu. Ea putuse fi deplasat\
în sfera vie]ii dintr-o uzin\, ca în P\s\rile, ori
în trecutul istoric, ca în Apa. Racul nu este îns\
nici un roman social, nici unul istoric, ci unul
curat politic. Îi r\mânea autorului solu]ia, care
va fi folosit\ [i de Bujor Nedelcovici în Al doilea
mesager [i de A.E. Baconsky în Biserica neagr\
[i de Octavian Paler în Via]a pe un peron [i Un
om norocos, de a recurge la parabol\. Ac]iunea
Racului e situat\ într-o fictiv\ ]ar\ sud-american\,
unde militarii dau o lovitur\ de stat [i instaureaz\
teroarea. Cenzura nu era atât de naiv\ încât s\
nu în]eleag\, dup\ Zamiatin [i Orwell, c\ astfel
de utopii negative se refereau la orice form\ de
dictatur\, nu doar la aceea de extrem\-dreapt\
ori fascist\. Al doilea mesager n-a putut fi publicat
în ]ar\ în anii 1980. E drept [i c\ Cenzura nu mai
era ceea ce fusese în deceniile precedente. Dar
dac\ Racul a ap\rut, a fost [i pentru c\ el
descria o lovitur\ de stat militar\ [i nu o revolu]ie
cu substrat ideologic. Don Athanasios, generalul
care se dore[te lider maximo, proclam\ lovitura
în termeni f\r\ echivoc, apelând, fire[te, la armat\:
„Teroarea trebuie s\ înceap\ la noapte, la ora 3
fix”. A[a debuteaz\ romanul. Limbajul f\r\ cod
al lui Don Athanasios e complet str\in comuni[tilor
[i a fost lesne acceptat de Cenzur\. Nu era suficient
s\ se vorbeasc\ despre teroare pentru ca cititorii
s\ se gândeasc\ la regimul comunist. Un comunist,
revolu]ionar de profesie, s-ar fi referit la eliberare,
nu la lovitur\ de stat, [i ar fi apelat la clasa
muncitoare, nu la armat\, promi]ând s\ instaureze
democra]ia, nu autocra]ia. Nu e deloc limpede
de ce a ales scriitorul subiectul Racului. Toat\
pledoaria generalului pentru o tehnic\, pentru
o [tiin]\ a terorii aplicat\ cu metodele cele
mai perfec]ionate, reglat\ ca un ceasornic,
e f\r\ sens. Ra]iune politic\ pur\ nu exist\.
Comportarea [i discursul lui Don Athanasios
sunt, de altfel, contradictorii, explicit cinice, pe
de o parte, demagogice, pe de alta. Pragmatismul
ingineresc al viitorului dictator nu e scutit de
inflexiuni greu de explicat. Don Athanasios
seam\n\ mai degrab\ cu Piticu din Apa decât cu
Big Brother. În totul, Racul e o mediocr\ political
fiction.

Au r\mas de la Ivasiuc [i dou\ povestiri
istorice. Agreabil\ este aceea intitulat\ Corn de
vân\toare, scris\ cu un firesc pe care romanele
nu-l au totdeauna, evocând o medievalitate
transilvan\ pe cât de fermec\toare în ceremoniile
ei, pe atât de crud\, în fond.

Nelipsite de interes sunt articolele din
Radicalitate [i valoare (1972) [i Pro domo (1974),
sclipind de o inteligen]\ vie [i aplicat\, mereu în
tensiune, compromise par]ial nu atât de un caduc
spirit marxist (de altfel, Alexandru Ivasiuc îl
prefera, [i nu exclusiv din ra]iuni tactice, pe tân\rul
Marx, acela al Manuscriselor economico-filosofice),
cât de referin]ele oportuniste la Lenin [i la revolu]ia
comunist\ (excep]ionala analiz\ a conceptului
de radicalitate fiind raportat\ în final la revolu]ia
ro[ie, care ar fi o radicalitate îndreptat\ spre
eficien]\, de[i, cel pu]in în sensul de la Ivasiuc,
leninismul [i marxismul tocmai radicale nu sunt).
Articolele pe teme literare sunt mult mai simpatice,
unele meritând toat\ lauda, cum ar fi Împ\carea
în pitoresc, cu foarte originale caracteriz\ri ale
literaturii române. În Pro domo trece în prim-
plan problematica apropierii de Europa. În plin\
deriv\ na]ional-comunist\ a culturii, dup\ Tezele
din iulie 1971, Ivasiuc exprim\ un crez deschis
proocidental [i antiprotocronist. Ultimele articole,
g\zduite ini]ial ca [i celelalte de România
literar\, pot fi recitite, în contextul complet
opus, de ast\zi, fie ca premonitoare, fie, vai, ca
enun]area unor simple locuri comune. 

(Din Istoria critic\ a literaturii române, 
edi]ia a II-a, revizuit\ [i ad\ugit\, 

în curs de apari]ie)
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10 Respira]ie cu ochii închi[i

Am nevoie de vis
ca de perfuzii
Sunt dependent 
de lumea imaginar\
exemplul viu
dureros de viu
de m\rturie m\rturisitoare

Dac\ vreau s\ visez
am nevoie 
de via]a de apoi
tr\it\ 
în lumea aceasta.

Prin ochelarii aburi]i

Ai fa]a muncit\
asemenea câmpiei
r\mas\ în urma plugului

Triste]ea ochilor t\i
se tope[te în aer
asemenea ghe]ii prezentat\
în standul 
cu b\uturi r\coritoare
[i fructe exotice

pân\ când 
zâmbetul nesperat
r\sare
la col]ul buzelor tale
[i toat\ durerea dispare
ca o iluzie stropit\ cu ap\.

Privire în absolut

Închid ochii 
[i zborul se înal]\ 
prin mine.

Mâna vinovat\
îmi cade
ca o creang\ uscat\
lovit\ de vânt

Vreau s\ strig
dar strig\tul se pr\bu[e[te
în golul dintre cuvinte

Exist!
E ultimul semn
trimis în sticla naufragia]ilor
Odat\ cu ultima 
pic\tur\ de ocean.

Pogrom împ\rt\[it

Afar\
e o cea]\ l\ptoas\
sau un lapte de cea]\

Nu se vede în\l]imea
[i nici adâncimea
doar o past\ de var
îmi acoper\ privirea
memoria [i suspinul

Se pare c\ trec 
prin groapa comun\
tulburând
t\cerea [i nefericirea.

Nunta de înmormântare

Viermele m-a prins de mân\
[optindu-mi la ureche:
- Te cunosc, te-am citit
într-o carte veche
mai veche decât po]i tu 
s\ fii de b\trân
un salt în timp
f\cut
mi[când nasul cârn!

Un vierme mi-a ie[it din ureche

[i în urma lui
am ie[it eu
mo[neagul b\tut de streche
lâng-o fat\ veche
aleas\ s\-mi fie pereche.

Bunica bate toba

Las\-m\ s\ cred,
(mam\ a tat\lui meu)
c\-mi e[ti mam\
f\r\ ca tat\l meu
s\-mi fie frate

Las\-m\ s\ visez
imposibilul
cum [i via]a ta a fost
imposibil\…

Risipit\ ca o ploaie de var\
peste cre[terea mea
Eu, cel s\r\cit
de dragostea de mam\
dar îmbog\]it
de jertfa mamei tat\lui meu!

Melancolie cu suspans

De când scriu la poemele ploii
Norii s-au mai dezmembrat
Apa a contenit s\ cad\
[i totul în noi
din lumin\ s-a întrupat.

M\ ridic!
Îmi [terg obrajii de îngrijorare
atent fiind
s\ nu tulbur s\mân]a ploii
r\mas\ în a[teptarea
c\derii…

- P\zea!
Cade ploaia de la ultimul etaj!
Am v\zut eu,
A împins-o Dumnezeu!

Ciuciulete

S-a dat alarma:
A început din nou s\ plou\!
De aceast\ dat\…
f\r\ ap\!

Plou\ în mine direct 
cu sângele meu personal
sau cu apa mineral\
sau cu lacrima interioar\

Plou\
la fel de mult
sau poate mai mult…

Oricum, 
f\r\ umbrel\
interiorul meu
e ud 
din cap [i pân\ în picioare

iar tu 
doar atât îmi strigai:
- B\iete, e[ti ciuciulete!

Cât de mult i-am lipsit lui Bacovia

Bacovia
mi-a dat voie s\ îl cunosc
mai bine decât el
m\ cunoa[te!

Eu l-am citit
El nu m-a citit
Eu l-am avut ca mentor
El nu m-a avut…

Cu toate acestea
Eu l-am iubit
El nu m-a iubit…
chiar dac\ intoxicarea cu plumb
ne-a afectat pe amândoi.

Când plou\ direct în groap\

Plou\
cu stropi obezi
[i mult
de când femeia a n\scut
b\trânul care s-a pierdut

Plou\ 
cu sfinte rug\ciuni
fierbin]i
de când p\catul are din]i
mu[cându-ne dinspre p\rin]i

Plou\ adânc
trecând prin noi
cuvinte scoase din noroi
[i noi vom na[te alte ploi

Plou\
cu viscol prin împrejur
[i mult
din moarte m\ trezesc cum jur
odihna ve[nic\ s-o fur

Plou\
cu stropi obezi
[i mult
de când femeia a n\scut
b\trânul dezbr\cat de lut…

Intrarea la ap\

Cerul e partea care ne acoper\…
O umbrel\ cu cap de du[
în[urubat în Înaltu-i…

Ploaia ce cade poate fi în]eleas\
ca fiind apa ce curge de sus
m\run]it\ [i pulverizat\
s\ ne ude, f\r\ s\ ne r\neasc\.

Ce-ar fi s\ cad\ în capul fiec\ruia
nor dup\ nor
ca într-un uragan 
ce mut\ oceanul dintr-un loc în altul?

Sau poate s\ ne trezim 
dintr-o dat\ 
cu apa ajuns\ pân\ peste urechi
s\ nu ni se vad\ decât p\rul
pe o mare de ap\
sub form\ de insule mi[c\toare
f\r\  s\ ne mai deosebim
dup\ chip, dup\ zâmbet, dup\ ochi
s\ fim to]i ni[te c\p\]âne
acoperite de ploaia aceasta c\zut\ 
peste noi dintr-o dat\…

Brunetule, blondule, [atenule, chelule!
ar fi singurele noastre identit\]i
toate în ap\ înmuiate.

(din volumul în preg\tire 
4400 ddee mmeettrrii ddee ppooeezziiee)
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c itind teza de
doctorat pe
care Raul

Popescu a scris-o în marginea
operei lui Culianu, mi-am
spus c\ orice încercare de
a-l în]elege pe discipolul
lui Eliade trebuie s\ înceap\
cu o întrebare de fond:
ce s-a petrecut în mintea
lui de vreme ce, în cele 15
volume pe care le-a scris
în 41 de ani, a putut s\ dea
na[tere unei opere într-atît
de pestri]e c\ pîn\ [i exege]ii
întîmpin\ piedici în a o
categorisi? „Pestri]\“ e un
eufemism cu iz politicos,
menit a acoperi fluviul
de galimatie ocult\, sutele
de pagini de erudi]ie

sp\imoas\, de-a lungul c\rora Culianu face figura
unui savant ahtiat dup\ extravagan]e desuete,
genul de tr\sn\i ezoterice asupra c\rora ast\zi
nu se mai opresc decît snobii cu ifose sub]iri.
A[adar, ce s-a întîmplat în capul lui de a putut
fi atras de vr\jitoare, de arhon]i ai întunericului,
de pietre filosofale, re]ete alchimice, leg\turi
magice [i tot a[a? {i asta cînd? În cea de-a doua
jum\tate a secolului al XX-lea? Dac\ tr\ia pe
vremea lui Cusanus sau a lui Marsilio Ficino,
optica de[ucheat\ de ucenic vr\jitor i-ar fi fost
justificat\, în virtutea spiritului epocii. De aceea
nu po]i s\ nu te miri: ce a p\]it Culianu ca, într-
un secol modern, s\ vorbeasc\ în dodii cu iz
fantasmagoric despre r\piri, transmuta]ii, c\l\torii
la cer?

R\spunsul st\ în biografia sa: la vîrsta de
23 de ani, în 1973, aflat într-un lag\r de refugia]i
din Italia, unde ajunsese fugind de etuva României
de atunci, Culianu, nemaiputînd îndura umilin]ele
la care exilul îl supunea vrînd-nevrînd, a încercat
s\ se sinucid\. Tîn\rul „[i-a crestat încheieturile
[i interiorul antebra]elor pîn\ la cot [i-a adormit
cu sîngele [iroindu-i pe bra]e. În acel moment, a
visat o str\lucitoare livad\ de portocali [i o frumoas\
blond\ care-i f\cea semn.“ (p. 214) Nuan]ele
episodului suicidar sînt reproduse de Raul Popescu
dup\ volumul americanului Ted Anton, Eros,
magie [i moartea profesorului Culianu, ap\rut
în 1996 la Northwestern University Press. F\r\
a avea inten]ia de a da episodului o tent\ facil\
de accident senza]ional, în tentativa de suicid
putem vedea începutul unei revela]ii cu b\taie
spiritual\. Cînd calci pe pragul mor]ii [i apoi te
întorci la via]\, dup\ aceea nu mai e[ti dispus
la piruete speculative. Altfel spus: ori ai priceput
care e dricul (miezul) vie]ii, ori r\mîi ca înainte,
opac la cîntecele ei. Culianu nu a r\mas opac,
ba mai mult, dac\ e s\-i d\m crezare lui Raul
Popescu, tîn\rul savant a c\p\tat percep]ii
extrasenzoriale, (p. 247), idee sus]inut\ [i de
profesorul universitar Nicu Gavrilu]\, un exeget
ie[ean al lui I. P. Culianu.

Iat\ punctul de r\scruce: a fost Culianu
un vizionar înzestrat cu însu[iri paranormale
sau un simplu erudit simandicos, care [i-a
f\cut un blazon din a cerceta teme cu totul tr\znite?
Cînd ai putin]a de a sim]i lumea altfel decît
prin sim]uri, se cheam\ c\ e[ti un privilegiat,
genul de fantast a c\rui prerogativ\ st\ în perceperea
universului prin facult\]i la care muritorii de rînd
nu pot spera. E drept, Raul Popescu înf\]i[eaz\
„dibla“ extrasenzorial\ cu titlul de ipotez\, f\r\
s-o foloseasc\ drept gril\ de interpretare a operei,
dar pentru cei care, citind volumele lui Culianu,
au ajuns la exasperare, [i asta fiindc\ în ele nu au
g\sit decît o parad\ de[ucheat\ de savantlîc
fantastic, pentru ei o asemenea dibl\ arunc\ o
lumin\ binevenit\ asupra galimatiei obscure din
cele 15 volume. Fervoarea ezoteric\ de care fusese
atins Culianu cap\t\ un temei, o justificare venit\
din chiar natura lui. De aceea, tocmai o ipotez\
atît de nefireasc\ are darul de a-l salva pe Culianu
de b\nuiala c\ a fost un sclifosit al enigmelor
cu tent\ ocult\.

Am trei argumente în aceast\ privin]\, pe
care le-am luat chiar din cartea lui Raul Popescu.
Primul ]ine de rezerva lui Culianu fa]\ de concep]ia
pe care Eliade o avea despre mituri, concep]ie în
care discipolul vedea o scorneal\ ivit\ doar din

intui]ii vagi, [i nu din fapte tr\ite pe propria piele.
Cînd î]i învinuie[ti maestrul c\ urze[te teorii
dup\ ureche, f\r\ a avea drept proptea o experien]\
direct\ a miturilor, intri în pielea unui ini]iat a
c\rui tr\ire te face s\ strîmbi din nas la vederea
specula]iilor gratuite. Culianu pare s\ [tie mai
mult decît Eliade, [i „mai-multul“ acesta nu vine
din c\r]i. Ori scrii despre arhetipuri dinl\untru,
avînd gustul lor nemijocit, ori îns\ilezi în marginea
lor divaga]ii cu aer preten]ios, cum face Eliade.
În ochii lui Culianu, miturile erau fic]iuni
calpe, în spatele c\rora nu se ascunde nimic,
caz în care Eliade, adeptul intratabil al miturilor,
devine un mistagog, un farseur care î[i p\c\le[te

cititorii fluturîndu-le sub ochi mirajul pove[tilor
de odinioar\.

Al doilea argument st\ în psihanodie, în
c\l\toria celest\ a sufletului. Dac\ nu iei tema
drept expresia vetust\ a unui mit platonic (iar
Culianu, care nu se d\dea în vînt dup\ alegorii,
nu avea nici un motiv s\ priveasc\ tema din acest
unghi), dac\ a[adar iei die Himmelsfahrt (c\l\toria
în cer) drept adev\r indubitabil, golit de ve[minte
mitice, atunci nu o po]i face în chip teoretic, ci
numai în numele unei experien]e intime, pe care,
de[i ai avut-o, o treci sub t\cere. Altfel nu se poate
explica interesul lui Culianu pentru o tem\ frizînd
sminteala, cea a ascensiunii sufletului în nori.
Ori e[ti Bonaventura sau Ioan Sc\rarul, [i atunci
descrii urcu[ul sufletului în numele unei credin]e,
ori e[ti istoric al religiilor, [i atunci faci clasific\ri
pur doctrinare, pentru a mima competen]a. Aici
Culianu e într-o pozi]ie ingrat\, fiindc\ nici nu
crede, nici nu se leap\d\. Nu vrea s\ fie nici teolog,
ap\rînd dogma, nici luminat, descriind o
r\pire proprie. Nu e nici Urs von Balthasar, nici
Rudolf Steiner. E undeva la mijloc, dar f\r\
prestan]a primului [i f\r\ aplombul celui de-al
doilea. Tocmai de aceea impresia hibrid\ pe care
o las\ nu e în favoarea lui.

Al treilea argument prive[te atrac]ia fa]\
de gnoz\, fa]\ de posibilitatea de a-l cunoa[te pe
Dumnezeu, gra]ie unui extaz, înc\ din timpul
vie]ii. Culianu nu se tope[te de dragul tainelor
Bisericii [i, pe deasupra, nu are indulgen]\ fa]\
de ritualurile ei. Aversiunea lui fa]\ de ortodoxie
era notorie, Culianu învinuind ortodoxia de
retardarea istoric\ în care se zb\teau românii.
Despre catolici se mul]umea s\ p\streze t\cerea,
din ra]iuni de supravie]uire public\. Oricum,
interesul lui Culianu pentru curentele gnostice
nu vine din repulsia fa]\ de tradi]ie, cu atît mai
pu]in din latura eretic\ a viziunii gnostice. La
mijloc trebuie s\ fie o adulmecare l\untric\, asupra
c\reia Culianu p\streaz\ t\cerea.

Dar tot atît de bine pot fi invocate
argumente ce dovedesc c\ Ioan Culianu
nu avea virtu]i suprafire[ti, c\ era un savant
anapoda, tob\ de carte, dar sterp sub unghiul
tr\irii directe, un biet [oarece de bibliotec\
ale c\rui toane îl împingeau spre col]urile
insolite, magico-alchimice, din istoria religiilor.
Principalul argument e convingerea lui c\
nu exist\ adev\ruri absolute, c\ totul depinde de
ceea ce se petrece în mintea omului, caz în care
religiile sînt combina]ii fictive de elemente mitice,
pe care omenirea le-a n\z\rit în timp, iar un
cercet\tor care are r\bdare s\ combine în binoame
antinomice aceste elemente va epuiza toate
posibilit\]ile de varia]ie a doctrinelor religioase.
Cu alte cuvinte, stau în fotoliu [i, printr-un procedeu
strict analitic, în cursul c\ruia împart un motiv
religios (de pild\, treimea divin\) în dou\ laturi
contrare [i apoi le îmbin în perechi banale
(distinct/indistinct, o persoan\/mai multe persoane),
prin acest procedeu reduc orice dogm\ la un [ir
de contradic]ii binare, l\udîndu-m\ apoi c\ am
g\sit mecanismul mirabil de generare a tuturor
tiparelor de gîndire religioas\. 

Procedeul e de o simplitate pueril\, un
fel de alba-neagra în variant\ strict maniheist\,
Culianu fiind cu totul precar în materie de joc
dialectic. Cu o obiec]ie veche de cînd lumea,
Culianu nu [tia decît de nuan]e contradictorii,
nu auzise de cele contrare (care elimin\ dihotomia
alb-negru, ad\ugînd ro[ul, galbenul etc.), [i cu
atît mai pu]in de ter]ul inclus. Gîndea în
muchii atît de simple `ncât e uimitor c\ exege]ii
(printre care Raul Popescu) îi pun în seam\ o
viziune sistemic\, la care negre[it c\ discipolul
lui Eliade a rîvnit, dar la care nu a ajuns niciodat\.
Opera lui Culianu, amestec pletoric de nuvele
fantastice, de eseuri interdisciplinare [i de analize
mitice, are orice, dar nu viziune sistemic\. În
fine, cine neag\ ipoteza unui adev\r absolut se
exclude din tagma celor care au avut parte de o
revela]ie postsuicidar\. Dac\ totul se petrece în
mintea omului, atunci gnoza e o fandoseal\ mistic\
clipocind în capul unor exalta]i. Ce temei mai are
atunci interesul lui Culianu pentru gnoz\?

Volumul Ioan Petru Culianu. Ipostazele
unui eretic este o incursiune am\nun]it\ în opera
savantului hibrid. Raul Popescu nu ]ine neap\rat
s\ fie original,  dar în schimb are acel aer
neutru, de distan]\ critic\, care st\ bine autorilor
de teze de doctorat. 

Raul Popescu,
Ioan Petru Cu-
lianu. Ipostazele
unui eretic, Edi-
tura Eikon, Bucu-
re[ti, 2017, 328
pag.
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n u [tiu cît adev\r este în afirma]ia
(de necontestat?!...) f\cut\ de G.
C\linescu, potrivit c\reia un critic

literar este un scriitor care a ratat în poezie,
proz\ sau teatru. Ratînd în genurile de

imagina]ie, se cheam\ c\, prin ini]ialul
exerci]iu de crea]ie, a p\truns în secretul
mecanismelor literare, ajungînd s\ le
cunoasc\ mai bine. Aici ne-am putea întreba
îns\ dac\ actul rat\rii nu blocheaz\ la un

moment dat actul de ini]iere în genul abordat,
l\sînd ascuns\ autorului o parte, poate una

semnificativ\, din tehnica de crea]ie... Actul critic
este [i unul desf\[urat în spirit [tiin]ific. Presupune
o „intruziune” ra]ional\ în materia operei,
exactitate, obiectivitate, discurs lucid, referen]ial
etc.,  totu[i fiind [i criticul, f\r\ discu]ie, un
„scriitor”, „f\c\tor” de literatur\. „Nu po]i
vorbi despre ceea ce face literatura decît f\cînd
literatur\”, zicea T. Todorov. Cu toat\ obiectivitatea
[i „exactitatea” percep]iei puse în joc, ne
putem întreba iar\[i de cît\ „fantezie” are nevoie
criticul pentru a aproxima esen]a unei capodopere,
care nu se dezv\luie, aproape niciodat\, în
întregime, de la prima lectur\, mai ales în situa]ia
în care criticul este obligat, prin natura profesiei,
sub presiunea timpului, a cerin]elor publica]iei
periodice pentru care scrie, s\ se pronun]e
într-un timp precis determinat, a se în]elege:
scurt?... Vor fi de acord criticii literari s\ le spunem
c\, în opera lor, elaborat\ în spirit realist, „[tiin]ific”,
de adecvare ra]ional\ la obiectul c\r]ii, folosesc
foarte mult\ fic]iune? Tema poate consuma mult\
cerneal\.

O carte de critic\ literar\ „inventat\”

Lucrurile sînt tran[ate îns\ de un scriitor
francez, într-o carte publicat\ de vreo doi ani.
Este vorba de Robert Colonna d’Istria, care
semneaz\ Le testament du bonheur. Robert
Colonna d’Istria, n\scut la Marsilia, în 17 decembrie
1956, este un jurnalist francez, colaborator la ziare
precum „Le Point”, „Le Figaro”, „Corsica”,
autor de lucr\ri de analiz\ istoric\, dar [i de
anchete pe teme electorale. Poate c\ sîngele de
ziarist l-a impulsionat s\ scrie o carte care s\
fie altceva decît ce s-a mai scris, care s\ [ocheze.
Testamentul fericirii e o carte ce nu poate fi
încadrat\ într-un anumit gen literar. Am putea
spune c\ e o carte de critic\ literar\ „inventat\”.
În mod concret,  se consider\ c\ actul critic are
nevoie de existen]a literaturii, pe realiz\rile c\reia
î[i instituie propria existen]\. C\r]ile de critic\

literar\ se nasc din c\r]ile de beletristic\. Cartea
autorului francez, scris\ parc\ de titularul unei
rubrici dintr-un hebdomadar, n-are nevoie de
seva c\r]ilor „concrete”, dar nu neglijeaz\ existen]a
fenomenului literar. Adic\: scriitorul (autor de
fic]iuni literare, critic literar?) a[az\ între coper]ile
c\r]ii sale cincizeci [i dou\ de cronici literare la

c\r]i care nu au fost scrise niciodat\. Num\rul
textelor ar putea acoperi activitatea de un an a
unui cronicar literar. A unui cronicar literar, în
cazul nostru, fantezist. Fantezia „criticului” e
imens\. Ea începe de altfel cu semn\turile
puse pe c\r]ile comentate. Numele scriitorilor
comenta]i sînt anagrame ale numelui autorului.
Inventivitatea e debordant\ din start: Don Tristan
Arboricole, Ron-Aristote Binoclard, Carole-Astrid
Bronnoti, Adriano Strion-Colbert, Sabino Torrent-
Coliard, Nora et Nicolas Tribord… Toate aceste
anagrame, care mimeaz\ diversitatea, ]in locul
unui singur autor, desigur foarte inventiv.

Apoi urmeaz\ „cronicile” inventate. Singurul text
care nu este inventat în mod strict, dar care nu
e lipsit totu[i de inven]ii, este prima cronic\ din
carte, unde autorul î[i comenteaz\ propria carte.

În textul Un obiect literar non identificat,
Robert Colonna d’Istria – vorbind despre sine
la persoana a treia – spune despre cartea sa c\
nu seam\n\ cu nici o specie literar\, fie aceasta
eseu, roman, pies\ de teatru, poezie, dic]ionar
sau enciclopedie. Cronicile literare, în mod obi[nuit
amenin]ate de efemeritate prin inserarea lor
în pagini de pres\, sînt „convertite” acum într-
o carte ce are [anse mai mari în lupta împotriva
volatilit\]ii. O carte e mai rezistent\, în timp,
decît o foaie de ziar. Autorul e con[tient de imensa
diversitate a produc]iei editoriale [i încearc\, în
cartea sa, s\ exprime aceast\ diversitate, chiar
dac\, în ansamblu, poate fi vorba de un fel de
jurnal în care e configurat autoportretul unui
critic literar, cu obsesiile, nelini[tile, îndoielile
[i angoasele lui, ingrediente care, în opinia
„autorului”, constituie „materia oric\rei crea]ii
literare”. Scriind sub presiunea imediatului,
inventîndu-[i „cronicile” din fuga condeiului,
imaginînd c\r]i sub inspira]ia penei critice,
autorul nu-i stînjenit de inexisten]a c\r]ilor care
fac aparentul obiect al foiletonului s\u, atîta
vreme cît este convins c\ orice carte este, prin
natura ei, imaginar\, în ea fiind a[ezate gînduri,
vise, emo]ii. El imagineaz\ texte – cu aspect de
cronic\ literar\ – [i î[i a[az\ în ele tr\irile.
Importante pentru el sînt „ansamblul” savuros
[i seduc\tor, inven]ia, fantezia, jubila]ia, dar mai
ales prilejul de a formula interoga]ii privind
literatura, arta în general, natura literaturii,
sensul scrisului, rolul c\r]ii, condi]ia lecturii.
Bun cunosc\tor al fenomenului literar, autorul
nu ezit\ s\ jongleze cu mentalit\]ile literare, dar
[i s\-[i situeze cartea într-un proces sanogen, de
vindecare a spiritului, ca un fel de carte-placebo.
Cititorul nu are de ce s\ fie stînjenit de inexisten]a
c\r]ilor comentate. Ele, în subsidiarul lecturii,
s-ar putea constitui într-un fel de eviden]\ înscris\
în patrimoniul colectiv. În ansamblu, în situa]ia
în care se scrie atît de mult, încît nu mai po]i
urm\ri firul apari]iilor editoriale, chiar un obi[nuit
al libr\riilor fiind, cronicile literare ar putea ]ine
locul c\r]ilor propriu-zise. G\sim oare în via]a
literar\ real\ asemenea situa]ii?... Apar]inînd
unui gen neexplorat, care se nutre[te din c\r]i
ce, probabil, nu vor fi scrise niciodat\, inclasabilul
Testament ar putea fi definit – în viziunea autorului
– drept un obiect literar nonidentificat (OLNI),
inconvenabil pentru unii (editori, librari sau

critica literar\ ca oper\ de fic]iune

s ingurul text care nu este
inventat în mod strict,
dar care nu e lipsit totu[i
de inven]ii, este prima
cronic\ din carte, unde

autorul î[i comenteaz\ propria carte.
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cititori, care de multe ori sînt susceptibili în fa]a
noului), dar [i o [ans\ pentru al]ii.

Textele literare se pierd în focuri de artificii?…

Ce c\r]i intr\ în viziunea critic\… fictiv\
a cronicarului? Paleta de subiecte [i formule
literare este foarte generoas\, cum am mai spus.
În chiar prima cronic\ propriu-zis\, L’espérance
et la miséricorde, gestul critic e ferm, definind
textul de referin]\ de la bun început ca fiind
încînt\tor, fin [i delicat, singular. E povestea
unei tentative de salvare a unui apa[ din ocean
– nu  se [tie vîrsta, de ce-i gata s\ se înece –, cu
participarea întregii sufl\ri a unui ora[ [i interven]ia
unui în]elept orb. Cititorul este [i el prezent în
text, împ\rt\[ind nelini[tea, triste]ea, speran]ele
[i încuraj\rile mul]imii. Dar cine este personajul
– în]eleptul orb – care a prilejuit în cele din urm\
nu doar salvarea unui om, ci chiar a „milei”?
Cronicarul este de p\rere c\ povestirea trebuie
citit\ pîn\ la ultima liter\. {i adaptat\ pentru
film sau teatru. În Bredouillis et salmigondis,
autorul (cel imaginat: Antonio Barlit-Records,
pentru „cartea” Tout est bien qui finit bien),
public\ o culegere de scurte povestiri, care încep
clar, dar care, la un moment dat, printr-o întors\tur\
de fraz\, un cuvînt deformat, un sunet ap\rut
pe nea[teptate, se deregleaz\, prilej de a observa
cum cititorul se poate pierde în actul lecturii,
ca în jungl\, sau de a se întreba, prin intermediul
a doi protagoni[ti, ce este literatura [i cum se
poate ca textele literare s\ se piard\ în focuri
de artificii… Autorul nostru, d’Istria, este aici
ludic [i ironic. În Gloire aux marges et à la
périphérie, este comentat Atlasul Europei uitate,
care reune[te toate aspectele singulare, de natur\
geografic\, lingvistic\, administrativ\, ale Europei.
În Les coulisses du monde, „autorul” imaginat
vrea s\ demonstreze c\ din societate nu vedem
decît fa]ada, aparen]ele sub care se ascund
„puternicii” care trag sforile. La întrebarea unui
curios – personaj [i el – privind rolul s\u, „autorul”
m\rturise[te c\, pe scena de teatru a societ\]ii,
el vegheaz\ ca „actorii s\ nu joace prea fals, iar
publicul din fa]a lor s\ nu se plictiseasc\”. Le rêve,
c’est la vie aminte[te de Le plus fantastique
prix littéraire du monde, roman de Colin Robinsor-
Attardé („scriitor” debutat la o vîrst\ tîn\r\),
roman în care este vorba de un premiu gîndit
pentru un scriitor care nu a fost premiat niciodat\
[i care, primind premiul, respect\ condi]ia
draconic\ de a nu se afi[a niciodat\ ca de]in\tor
al acestui premiu. În caz contrar, premiul îi este
retras. Într-un „nou roman”, Quels rêves?, Robinsor-
Attardé (în viziunea, desigur, a lui d’Istria)
„poveste[te peripe]iile unui personaj care î[i
imagineaz\ c\ «adev\rata via]\» este constituit\
din visele sale [i c\ realitatea, dimpotriv\, nu-i
decît iluzie, condamnat\ s\ dispar\ în momentul
cînd o con[tientiz\m”. Piesa de teatru Les Marchands
de vie, de Oto-Bertrando Sinclair, în „cronica”
La maison du bon Dieu, prezint\ afacerea unei
familii care se ocup\ cu comercializarea unor
produse ce ajut\ via]a, contrar preocup\rilor
comerciale ale vînz\torilor de arme, tutun, alcool
sau ma[ini, socoti]i în cele din urm\ vînz\tori
de moarte. Magazinul familiei este luminos,
primitor, o adev\rat\ Cas\ a Domnului. Bernardino-
Carlino Sot î[i alc\tuie[te cartea sa, Relève, printr-o
juxtapunere de fotografii cu copii [i de scurte
texte poetice, ca un omagiu adus radiosului zîmbet
al copiilor. Într-o alt\ „cronic\”, un profesor
universitar descoper\ manuscrisul original al
Odiseei [i reconfigureaz\ c\l\toriile lui Ulyse.
Dernier Homme (v. Camus…) este jurnalul unui
b\rbat r\mas singurul supravie]uitor într-un
s\tuc pierdut într-o geografie imprecis\, b\rbat
care înva]\ s\ moar\. Trous de mémoire de Nicolas
[i Nora Tribord este un roman epistolar scris,
cum s-ar zice, la patru mîini, în care autorii evoc\
tot ceea ce au uitat. A nu-]i aminti un cuvînt
important, un moment special, o persoan\
]ine de destinul nostru, de pierderea unor valori
ale vie]ii. Este relatat cazul în care, în timpul unei
reuniuni prietene[ti, sun\ telefonul. So]ia ridic\
receptorul [i-l întinde so]ului, spunîndu-i c\ e
apelat de mama sa. Dar doamna de la cap\tul
firului este decedat\ de zece ani. Cu toate
astea, cei doi so]i nu-[i fac probleme, ei nu-[i mai
amintesc de  decesul mamei. În romanul Dental
solution (titlu în englez\) de Rinaldo-Narciso
Trobet, protagonistul încearc\, asemenea unui

dentist ce extrage din]ii strica]i, s\ smulg\ din
el tot ce îl face s\ sufere – gustul banilor, recunoa[terea
oficial\, toate semnele exterioare ale reu[itei, tot
ce posed\ – [i pleac\ în lumea larg\ în pace.
Ac]iunea c\r]ilor este deslu[it\, fire[te, prin grila
de lectur\ a criticului nostru, autorul Testamentului.
Pove[tile sunt, desigur, ale lui. Sînt, în cele ce
ni se spune despre ele în cîteva rînduri, pove[ti
interesante, atractive. Dezvoltate în romane,
ar putea atrage cititorii.

Ce sentimente are cititorul unei c\r]i inutile?

Spre finalul c\r]ii sale, d’Istria acord\ o
aten]ie special\ cititorului, pe care, de altfel,
nu l-a ignorat nici pîn\ acum. Romanul Le
livre de Leonidas Trocart-Borni spune povestea
unui fabricant scandinav de mobil\, care a conceput
o mas\ pentru cafea cu structur\ metalic\, al
c\rei al patrulea picior trebuia s\ se sprijine pe
un cub dintr-un material sintetic. Mobilierul a
intrat în produc]ie, dar materialul sintetic a fost
interzis. În locul cubului de plastic, un responsabil
de marketing a propus s\ fie folosit\ o carte,
conceput\ [i redactat\ de un scriitor. Opera]ia
a avut un succes planetar [i, zice „cronicarul”,
rar s-a întîmplat ca o carte s\ fie vîndut\ într-un
a[a mare num\r [i, în acela[i timp, atît de
pu]in dorit\, de scriitor sau de cump\r\tor
deopotriv\. Iat\ cartea devenit\ obiect unic, a
c\rei suprem\ ra]iune este s\ fie piciorul unei
m\su]e de cafea!... Ce sentimente are cititorul
unei c\r]i inutile? {i pîn\ unde este dispus un
cititor s\-l urmeze pe scriitor în aventura scrisului?
O aventur\ în sine, cu o carte care î[i este propriul
]el? Cartea scriitorului francez se încheie cu o
„cronic\” despre autofic]iune. În Le Secret.
Autofiction, e vorba de un scriitor pe care un
oarecare Bessaguet îl îmbat\ de cap c\ îi poate
oferi un mare secret cu condi]ia ca s\ scrie o carte
în care s\ vorbeasc\ doar de el, de Bessaguet,
ca s\-i fac\ publicitate [i s\-i asigure un renume.
S\ spunem în treac\t c\ acest anonim Bessaguet
apare, sporadic [i în alte texte, v. „cronici”, a[a
cum apare numele unui pictor pe un tablou,
putînd foarte bine s\ fie un alter-ego discret al

scriitorului, prezent „aproape în fiecare pagin\,
a[ezat într-un col]i[or, în fundal”, cu aerul c\
lucrurile nu-l intereseaz\… Iar romancierul
persecutat de Bessaguet cu preten]iile sale are
[i el un prieten, critic literar, care „are obiceiul
de a nu vorbi decît despre autori al c\ror nume
este anagrama numelui lui” [i se preg\te[te s\
scrie un eseu despre cincizeci [i dou\ de c\r]i
care trebuie citite într-o via]\. E o g\selni]\ care
închide cartea lui d’Istria rotund. Dar [i un joc
interesant de-a autofic]iunea. Întru totul îns\,
se demonstreaz\ c\ scriitorul nu poate sc\pa de
sinele s\u. Prin personajele sale se d\ mereu
un altul. Cu asemenea stratageme el poate s\
înregistreze o reu[it\ sau s\ cunoasc\ o ratare?
Dar  criticul literar, ne întreb\m, în ceea ce scrie
scap\ el  oare de eul s\u, cel  profund, cel
ascuns? Adic\ de autofic]iune? 

O literatur\ „f\cut\” doar din cronici
literare?!

În finalul c\r]ii sale, Robert Colonna d’Istria
î[i invit\ cititorii – prin intermediul Editurii

Rocher!.. .  – s\ voteze „cartea” care, prin
cronica dedicat\, i-a sedus cel mai mult.
Cartea cu cele mai multe voturi va fi scris\,
publicat\ [i trimis\ cititorilor care au optat pentru
ea. Ne putem întreba îns\ dac\ o carte scris\
astfel va fi tot atît de seduc\toare precum cronica
prin care a fost consacrat\. {i ne putem imagina
situa]ia în care cronicile literare ]in locul c\r]ilor
de fic]iune. Sau ar fi asta o situa]ie de neimaginat?
N-ar putea exista o literatur\ „f\cut\” doar din
cronici literare? {i, dac\ am privi mai atent
realitatea literar\, n-am fi tenta]i s\ spunem c\
asemenea situa]ii chiar pot fi întîlnite?

În ce m\sur\ o asemenea carte, Le testament
du bonheur, cu aspect de critic\ literar\, nu risc\
s\ fie [i ea volatil\, cît\ vreme r\d\cinile „textelor”
ei nu se fixeaz\ în c\r]i concrete, cum se întîmpl\
cu lucr\rile semnate de cronicari literari? În cazul
lui Robert Colonna d’Istria, cartea sa nu se mai
na[te din c\r]i. Autorul mut\ zona de interes
în alt\ parte, în aceea a cronicii ca text final,
suficient sie[i. Dac\ frumuse]ea unei c\l\torii
este dat\ de aspira]ia la c\l\torie, atunci, se
întreab\ autorul, cel mai bun lucru în cazul unei
c\r]i nu este oare cronica acesteia, care na[te
[i între]ine o aspira]ie la lectur\. Nu cronicile
între]in fascina]ia c\r]ilor? Într-un fel, autorul
sublimeaz\ literatura de imagina]ie [i-i contrapune
o literatur\ secund\, metaliteratur\ (!), expresie
a cronicilor literare care î[i asum\ crea]iile literare.
Literatura poate fi doar metaliteratur\? Doar
literatura tr\ie[te prin cronicile sale, care îi
dau suflu [i imagine!... {i prin istorii, [i prin
dic]ionare…

Imagina]ia literar\ cî[tig\ mereu

Poate critica literar\ s\ func]ioneze strict
prin/ în sine? Putem fi de acord c\ un critic literar
are suficient\ imagina]ie, comparabil\, în unele
cazuri, cu a unui romancier, s\ zicem, dar
desprinderea de literatura propriu-zis\ i-ar
devitaliza în cele din urm\ imagina]ia [i suflul
critic. Ar ajunge repede în cli[eu, conven]ie,
restrîngere a orizontului de inspira]ie sau
referin]\. A[a cum cartea lui Robert Colonna
d’Istria risc\ s\ demonstreze. Cartea aceasta
îns\, Testamentul…, poate fi socotit\ [i
un exerci]iu de reducere la absurd, prin care
autorul, mimînd posibilitatea desprinderii
criticii de beletristic\, arat\ în cele din urm\
c\, f\r\ c\r]ile de referin]\, critica î[i pierde suflul.
Am putea aduce în discu]ie [i viziunea strict
critic\ a autorului. Are oare Robert Colonna
d’Istria o cultur\ (de lectur\) adecvat\ la gen [i
la actualitatea literar\, o sit\ critic\ anumit\, o
cunoa[tere motivat\ a a[tept\rilor cititorului?
El este totu[i un „jurnalist”. Orizontul lui de
referin]e nu pare a fi foarte larg, este legat mai
mult de literatura „clasic\”, de operele literare
care [i-au cî[tigat un anumit loc în tradi]ia literar\.
Se refer\ la scriitori precum Céline, Kipling,
Bernanos, Kafka… Are libertatea s\-[i schimbe
oricînd identitatea. Dar în diversitatea editorial\
el intr\ oarecum holistic, desigur dezinvolt [i cu
o anumit\ proiec]ie asupra universului tematic,
atras fiind de tenta]ia accesibilit\]ilor [i de prea
marea diversitate a gusturilor de lectur\. Autorul
se vede – în textul ini]ial al c\r]ii – înclinat mai
pu]in spre apari]iile editoriale ale momentului (!)
[i mai mult spre cele care se ]in departe de mode,
„atemporale”; î[i configureaz\ metoda de lucru:
relatarea ac]iunii, uneori foarte minu]ios, alteori
prin luarea de distan]e, a[ezarea într-o perspectiv\,
referin]e despre autor [i oper\, citate, juxtapuneri,
dar [i trimiteri la spiritul vremii în rela]ie cu
autorii comenta]i sau cu cititorii. Cu toate astea,
Testamentul nu mai este, în cele din urm\, o carte
(culegere) de critic\ literar\. Cartea, chiar în
viziunea autorului, are unitate de con]inut [i de
structur\, nu-i o simpl\ compila]ie de texte
disparate. Îi putem recunoa[te o anumit\ dinamic\.
Scriitorul îi d\ cititorului sentimentul c\ realitatea
la care face trimitere – c\r]ile imaginate – exist\,
a[a cum „exist\” un anume eveniment descris
într-o oper\ de fic]iune. Testamentul fericirii
poate fi socotit un fel de roman din cronici literare,
asemeni unui roman epistolar, un jurnal de idei
de lectur\, probînd îns\ – un lucru de remarcat
– c\ imagina]ia literar\ poate înflori în cele
mai nea[teptate situa]ii [i condi]ii.

Olimpiu Nu[felean

comentarii critice
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1 . O dat\ cu evenimentele legate de Gaudeamus [i de premierile

de la sfâr[itul de an 2017, în care am avut onoarea s\-mi
fie implicat\ [i cartea mea Cre[tinismul românesc (ap\rut\

la Editura Spandugino), nominalizat\ de juriul României literare la
titlul de “cartea anului“, m\ simt dator a-mi extinde aten]ia [i asupra altor
aspecte ale vie]ii cre[tine actuale din ]ara noastr\. Bucuria ce mi s-a f\cut,
recenziile ap\rute m\ oblig\ – a[ spune –  cu „asupra de m\sur\“. Mai ales
pentru c\ în lucrarea men]ionat\ am scris prea pu]in despre unele „religii
noi“, practicate în comunit\]i religioase cre[tine minoritare, îndeosebi în
Transilvania (înc\ din sec. XVI). Despre acestea, mea culpa!, nici m\car
neavând la îndemân\ lucr\ri obiective (chiar dac\ exist\ unele lucr\ri
confesionale, ap\rute dup\ 1990), m-am ocupat insuficient.

Este vorba de doctrinele cre[tine protestante aduse de Reform\
în unele regiuni române[ti, în spe]\ de luteranism [i de calvinism.

2 . Reforma lui Luther, care [i-a aniversat de curând 500 de
ani de existen]\. „Biserica Evanghelic\“ (C.A.) din Bucure[ti
a editat o bro[ur\ aniversar\ în care arat\, ab initio, c\ a

fost „fondat\“ de „coloni[ti“ din Transilvania, „sa[i de confesiune evanghelic\
luteran\ [i cre[tini reforma]i maghiari“ stabili]i în }ara Româneasc\.
„Parohia Evanghelic\“ din Bucure[ti se autointituleaz\ „confesiunea
augustan\“ (C.A.), întemeindu-se pe „m\rturisirea de credin]\ prezentat\
de însu[i Martin Luther în 1530, la Augsburg, în fa]a Dietei Imperiale,
dar redactat\ de Philipp Melanchton, colaboratorul apropiat al lui Luther.
(M\rturisim c\ este greu a distinge subtilit\]ile doctrinare definitorii
ale termenilor evanghelic, evanghelic C.A., reformat.)

Putem vorbi, clar, despre un protestantism luteran, ca [i despre
Reforma luteran\. Ceea ce în Transilvania se leag\ de numele lui Johannes
Honterus (1498–1549). Acest eminent teolog umanist a înfiin]at în anul
1535 o tipografie teologic\, iar în anul 1547, a întemeiat Biserica popular\
a sa[ilor din Transilvania. Astfel se promovau ([i oficiau) idei religioase
ale Reformei lui Martin Luther îndreptate împotriva Papei de la Roma [i
a catolicismului latin. S\ ad\ug\m: în 1572, într-un „sinod“ la Media[,
„episcopul“ protestant Ungleich prezint\ Formula pii consensus
(Crezul) spre a fi adoptat în tot ]inutul sa[ilor transilv\neni (este vorba de
textul Melanchton).

3 . Pentru a cuprinde întreaga problem\ a Reformei – trebuie
s\ trecem la alt text protestant, de asemenea aniversar: al
comunit\]ii „evanghelice“ a maghiarilor din Transilvania.

Bro[ura poart\ titlul latin Soli Deo Gloria – Cinci secole de protestantism
maghiar, editat\ de Ministerul de Externe al Ungariei (textul în limba

român\ se justific\ prin faptul c\, în sec. XVI–XVII, Transilvania era
o entitate statal\ (Principat) condus\ de o Diet\ maghiar\ (chiar dac\
tr\ia tot acolo o numeroas\ popula]ie româneasc\). Principatul
Transilvaniei, întemeiat în 1541, era „autonom“, dar [i vasal al Imperiului

Otoman (pl\tea numai tribut).
În aceste circumstan]e se r\spânde[te în Transilvania reforma

lui Luther, anun]at\ în 1517, în cele 95 de „teze“ propuse [i preluate de sa[ii
din Sibiu (Hermannstadt), Bra[ov (Kronstadt) [i Sighi[oara. Se pare, se
scrie în bro[ura maghiarilor, chiar „cu patos apostolic“ al unor „predicatori
bine instrui]i“ (p. 10). Printre „predicatori“ ap\reau [i sacerdo]i catolici
(c\lug\ri franciscani [i augustinieni), contribuind [i ace[tia la propagarea
ideilor noi ale Reformei. Johannes Honterus din Bra[ov era personalitatea
frunta[\ a tuturor sa[ilor protestan]i, dar… numai a lor!

4 . Iat\ îns\ c\, în anii 1550 – ne informeaz\ bro[ura
maghiar\ – devin majoritari în „curentul“ (sic!)
luteran „adep]ii preponderent maghiari ai

mi[c\rii helvetice“. S\ în]elegem oare c\ Reforma protestant\,
ini]ial luteran\, devine curând calvin\? (Se pare c\ Jean Calvin
întemeiase „Biserica Reformat\“ având numero[i adep]i în
Cehia, Polonia, iar în Fran]a pe a[a-numi]ii hugheno]i.) În
Transilvania, se poate urm\ri aceast\ evolu]ie prin tip\riturile
române[ti ale lui Coresi, care imprim\, în 1559, Catehismul
(luteran), iar în 1564, un „molitvelnic“ cu explicite idei [i sus]ineri
materiale calvine. În plan politic-administrativ, aceasta înseamn\
trecerea Principatului Transilvaniei sub conducerea unor elite
majoritar calvine. În câteva reuniuni ale Dietei, între 1560–1568
se consfin]e[te „independen]a politicii religioase a Transilvaniei“,
conform tezelor „mi[c\rii helvetice“: „fiecare s\-[i p\streze
religia care i s-a dat de c\tre Dumnezeu“ (p. 12). Rezultatul:
p\trund în Transilvania alte „religii“ noi, precum Unitarienii,
Anabapti[tii, Evanghelicii etc., care se instaleaz\ la Cluj [i încearc\ s\
atrag\ elitele nobilimii [i ale intelectualit\]ii maghiare ale vremii. (De
atunci prin termenii Reformat [i Evanghelic se desemneaz\ calvinismul.)
În orice caz, calvinii preconizau „predicarea liber\ a Evangheliei“ [i – ceea
ce este mai semnificativ – „laicizarea Bisericii“, adic\ absen]a „ata[amentului
rigid“ (recte: forma]ia teologic\ obligatorie) fa]\ de dogmele ei.

Protestan]ii reu[esc deci treptat a se „implanta“ în Transilvania. În
versiune calvin\ sunt p\turile nobile ale societ\]ii [i „domnii p\mânturilor“
din Principat. Ora[ele „libere rege[ti“ adopt\, ele, doctrina lui Luther
(luteranismul), în timp ce „solda]ii cet\]ilor de grani]\“ [i „popula]ia din
târguri“ s-au orientat c\tre „mi[carea helvetic\“ (Jean Calvin). Maghiarii
se divizeaz\ religios! Într-un cuvânt, maghiarii, dintr-un motiv politic-
administrativ sau altul, anti-catolic, accept\ una sau alta din religiile
noi. Ceea ce însemna [i o separa]ie na]ional\, a sa[ilor luterani germanofoni
de maghiari, adep]i ai calvinismului. (Se remarc\ treceri de la o confesiune
protestant\ la alta (teologul Heltai, sas luteran, ajuns la Cluj, î[i schimb\
confesiunea, devenind calvin, dar [i numele. Din Helth, german, devine
Helthay, nume maghiar). Ungurii se despart de sa[i [i întemeiaz\ o Biseric\
luteran\ maghiar\! În acela[i timp, îns\, odat\ cu suirea pe tron a lui Istvan
Bathori (v. Infra) între 1571–1579, cultul romano-catolic [i ordinul iezui]ilor

cap\t\ dreptul de liber\ practic\, al\turi de luterani [i calvini.
(Bineîn]eles, ortodoxia românilor, component\ important\ a

popula]iei transilv\nene, nu era deloc implicat\ în aceste mi[c\ri teologice,
social-politice. Biserica ortodox\ era marginalizat\, „tolerat\“ [i ignorat\.)

5 . Reforma calvin\ venea în Transilvania din Ungaria vecin\
(subjugat\ de turci), ca o puternic\ dovad\ a rezisten]ei
identitare a maghiarilor. Un episcop calvin î[i instaleaz\

dioceza în Debrecen (Kalman-Csehi) în 1556, iar în 1561, alt episcop,
Peter Melius Juhasz elaboreaz\ dogmele unui „catehism calvinesc“ (adoptat
în 1567 de un sinod ad-hoc). Clujul devine un „centru spiritual“ al calvinilor,
unde apar, tip\rite, în limba maghiar\, extrase din Biblie, opere morale

[i religioase-confesionale (Helth-Heltai era ini]iator [i sus]in\tor).
{i aici, Reforma este sprijinit\ de ordinul catolic al fra]ilor
franciscani – din rândul c\rora un c\lug\r, Tamas devine
„superintendent“ (= episcop) reformat. Bineîn]eles, catolicismul
pierdea teren în Transilvania (Cesare Alzati a studiat atent
aceast\ perioad\, în lucrarea Terra romena tra Oriente e
Occidente. Chiesa ed etnie nel tardo ’500, Milano, 1982). Religia
Romei catolice nu a disp\rut cu totul (în regiunea Trei Scaune,
în Ciuc [i în Partium s-a men]inut). Al\turi de catolicism, trei
culte protestante î[i mai f\ceau loc în rândurile popula]iei
maghiare.

6 . Românii, ca etnie conlocuitoare, nu erau îns\
întru totul „uita]i“ de conducerea nobiliar\
calvin\ din Cluj. Dar numai dac\, direct

sau indirect, olahii puteau deveni o ]int\ confesional\ a
Reformei. Mai întâi, în Sibiu [i în Bra[ov, li se încurajeaz\
înfiin]area de imprimerii în limba român\, pentru tip\rituri
pro-Reform\ (1553). La Sibiu, în 1544, Philippus Pictor (alias

Filip Moldoveanul) imprima un „catehism“ pentru români, iar în 1559,
diaconul Coresi devenea principalul „me[ter cu tipariul“, care „scria“ –
adic\ publica – lucr\ri sacre cre[tine sponsorizate de luteranii înst\ri]i
din Bra[ov. Acela[i Coresi tip\re[te în 1564 un molitvelnic cu clare imixtiuni
calvine. (Astfel încât, baza]i pe c\r]ile lui Coresi, putem urm\ri evolu]ia
Reformei dintre 1559–1583!) Tot calvinii care î[i apropriaser\ Reforma
(conducând politic [i economic Principatul) înfiin]eaz\ în 1567 o
Biseric\ româno-calvin\ (treptat abandonat\ de români). Asemenea
încerc\ri prozelite, fiind [i ele de origine maghiar\, s-au izbit puternic
de rezisten]a pasiv\ pravoslavnic\ a românilor. Nu se poate nega îns\
faptul c\ administra]ia calvin\ a Transilvaniei nu ar fi avut în plan cultural
[i „emanciparea“ românilor, în primul rând prin promovarea culturii limbii
lor. Tipografii, c\r]i sacre, catehisme [i mai ales obliga]ia introducerii
limbii „mi[elamei“ române în cultul bisericesc se datoreaz\, în Transilvania,
reformei calvine (dup\ cum au recunoscut [i eminen]i istorici ardeleni,
Ioan Lupa[ [i N. Iorga, printre cei dintâi).

7 . Nu credem îns\ c\ trebuie exagerate aceste aspecte
strict culturale ale încerc\rilor prozelitiste calvine din
Transilvania. Nu numai pentru luminarea românilor
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15permiteau autorit\]ile Dietei din Cluj tip\rituri în limba român\ (chiar
ortodoxe, la Alba Iulia!), ci, mai întâi, din aplicarea concep]iilor calvine. Nu
proclamaser\ ele „toleran]a“ religioas\? („Fiecare s\-[i p\streze religia care
i s-a dat de Dumnezeu“ [i „nici o religie s\ nu perturbe alt\ religie“.) Ceea
ce nu-l împiedica pe „supraintendentul“ teologic din Diet\, care sosea în
mare pomp\ la Alba Iulia (dup\ cum scrie G. Bari]iu), s\ se amestece direct
[i autoritar în cultul ortodox [i s\ creeze hibrida Biseric\ româno-
calvin\, cu un cult divin ad-hoc. A declara c\ un român [tiutor de carte scris\
poate fi un „poten]ial“ protestant, precum afirm\ reforma]ii, constituie un
adev\r par]ial. Numai „neme[ii“ români pe care îi atr\geau privilegiile
social-economice colaterale puteau fi inclu[i într-o asemenea afirma]ie.

De curând, istoricul Adrian Niculescu, conferen]iar universitar, a
examinat impactul dintre Reform\ [i românii transilv\neni (în volumul
omagial Romania, Israel, France. Jewish Trails, Bucure[ti, 2013, p. 174 [i
urm.). El afirm\ cu dreptate c\ prezen]a majoritar\ a românilor în Transilvania,
în ciuda marginaliz\rii lor, a constituit un avantaj pentru autorit\]ile
maghiare ale Principatului, care a ob]inut de la „Înalta Poart\“ otoman\
statutul (privilegiat) de vasal: „Poarta otoman\ redusese chiar tributul de
vasal, în rela]ie cu tributul pl\tit de celelalte dou\ ]\ri române[ti
ortodoxe, de dincolo de Carpa]i.“ Biserica „tolerat\“ a iobagilor ajuta deci
pe cei care o persecutau! (Turcii recuno[teau astfel pentru prima oar\
unitatea celor trei ]\ri române[ti!) Adrian Niculescu subliniaz\ faptul c\
luteranii în[i[i experimentau, în Transilvania, „contactul fizic“ dintre dou\
confesiuni cre[tine „f\r\ Pap\“, adic\ suprapunerea dintre ortodoxie [i
protestantismul luteran. Este drept c\ prozelitismul acestora din urm\ a
fost mult mai pu]in activ [i virulent decât cel calvin (repet\m: tip\riturile
pro-Reform\ ale diaconului Coresi stau drept dovad\). Dar este de
mirare faptul c\ „emisarii“ [i promotorii Reformei calvine nu cuno[teau
situa]ia social-cultural\ a românilor ortodoc[i. O comunitate lipsit\ de
drepturi, considerat\ numai „tolerat\“, alc\tuit\ dintr-o majoritate de
„iobagi“ – bineîn]eles, r\mas\ retrograd fidel\ credin]ei „str\mo[e[ti“. Cum
se putea oare integra o asemenea comunitate în noile idei teologice ale
Reformei? Românii se închideau în „vetuste tipare“, în religiozitatea [i
supersti]iile lor rural-populare care le asigurau identitatea etnic\-
politic\ în Principat, dar îi ]inea departe de evolu]ia lumii cre[tine. Între
Reform\ [i ortodoxie, atât în Transilvania, cât [i în Moldova, se
deschidea o „pr\pastie“. Parafrazând afirma]iile lui Adrian Niculescu, nu
putem decât s\-i d\m dreptate: „cre[tinismului ra]ional“ al Reformei i se
opunea un cre[tinism pravoslavnic înr\d\cinat ca un scut al supravie]uirii
în Istorie.

8 . {i, în definitiv, ce propuneau, ce ofereau protestan]ii (prin
textele pe care, stipendiate de ei, le tip\rea Coresi) ortodoc[ilor
români? S\ vorbeasc\ în liturghie într-o limb\ în]eleas\

de credincio[i – conform celor scrise de Sf. Apostol Pavel, în Epistola I c\tre
Corinteni, 14, 19 (chiar [i versetele 2–18, precedente) – dar f\r\ alt\ idee
teologic\. Ceea ce în Occident era îndreptat împotriva Bisericii [i a dogmelor
catolice – anti-papale, anti-latine – nu-[i g\sea justificare în lumea greco-
oriental-ortodox\ – cu atât mai pu]in a românilor în marea lor majoritate
lipsi]i de cultur\ scris\. Adrian Niculescu, art. cit., p. 178, adaug\: „românii
nu pricepeau o iot\ din idiomurile oficiale ale propriei confesiuni – slavona,
greaca medie“ a „P\rin]ilor Bisericii“ – fiind „ortodoc[i vorbitori de limb\
neo-latin\“. Ce puteau [ti ei despre Institutio Christianae Religionis
(1536) a lui Jean Calvin, despre Erasmus, despre Martin Luther [i Zwingli
etc. – [i chiar despre Biblie? Ei nu dispuneau de catehisme tip\rite, nici
de Biblie, nici de alte c\r]i de rug\ciune – dar aveau – in pectore – o profund\
mistic\ credin]\ în Dumnezeu, în Iisus Christos, în Maria Fecioara – [i în
îndumnezeirea salvatoare a celor care în Ei î[i pun speran]a.

În schimb, convertirea cerea renun]area la o serie de importante
simboluri [i elemente sacre fundamentale ale cre[tinismului tradi]ional
pe care ace[tia din urm\ nu le puteau accepta. Puteau oare s\ intre într-o
biseric\ f\r\ icoane, f\r\ sfin]i zugr\vi]i pe pere]i [i, mai ales, f\r\ Maica
Domnului [i f\r\ „popi“, dar condus\ de „super-intenden]i“? (S-a întâmplat
astfel, dup\ cum se [tie, în timpul impactului dintre Reform\ [i
ortodoxie în Moldova lui Despot Vod\.) Se petrecea tot astfel în Transilvania.
Aici îns\, în plus, exista [i teama de maghiarizare! Adrian Niculescu are
dreptate: protestantismul, întemeiat pe Biblia (iudeo-cre[tin\) poate fi
considerat un „popor al c\r]ii sfinte“ (precum evreii), dar… românii [tiutori
de carte erau pu]ini. Cre[tinismului „ra]ional“, cult din Occident îi corespundea
în Transilvania ortodox\ un cre[tinism „oportunist“, practicat de unii
români („neme[ii“ înst\ri]i) spre a-[i p\stra privilegiile social-
economice.

9 . Iat\-ne la a doua bro[ur\ aniversar\ a celor 500 de ani
de la Reforma lui Luther: Istoria Bisericii Evanghelice
(C.A.), Bucure[ti (2013), editat\ de Parohia Evanghelic\

Bucure[ti – adic\ ceea ce se nume[te, azi, Biserica Luteran\ (cu ocazia unei
expozi]ii ad-hoc). Este vorba de Biserica „popular\“ a sa[ilor luterani,
care trecea Mun]ii Carpa]i, ̀ n }ara Româneasc\. Înc\ din sec. XVI–XVIII,
la Bucure[ti exista o biseric\ a sa[ilor transilv\neni care se refugiau din
Transilvania, alunga]i de „recatolicizarea“ Principatului exercitat\ de
Leopold I de Habsburg al Austriei [i al Boemiei imperiale (1655–1705). În
1751, comunit\]ii s\se[ti i se acord\ curând libertatea religioas\, iar domnul
Constantin Racovi]\ în Bucure[ti îi acord\ dreptul de a-[i construi o biseric\
de lemn. (Sa[ii transilv\neni, „coloni[ti protestan]i“, se g\seau în ]\rile
române[ti extra-carpatice înc\ de prin sec. XVI. Un francez protestant
(Pierre Lescalopier) scrie, prin 1574–1575, c\ v\zuse în Bucure[ti „doaoa
biserici, una de stil grecesc [i cealalt\, luteran\“. Nu era prima etnie
transilv\nean\ care se g\sea la Bucure[ti. Prin sec. XV, pare-se, un
centru catolic maghiar se instalase în biserica B\r\]ia (magh. bárát „frate”)
în a c\rei denumire (frate) poate fi o adunare co-religionar\ de maghiari
prezen]i în Bucure[tii de atunci sau chiar o m\n\stire de „fra]i“ c\lug\ri

(pentru români, tot „b\r\]ie“ era!).
Aceste intruziuni pa[nice ale maghiarilor [i sa[ilor din Transilvania

– cet\]eni cu drept de cetate în Principatul de dincolo de Carpa]i –
trebuie s\ ne atrag\ aten]ia. Motivele prezen]ei lor în ]\rile ortodoxe, vasale
Imperiului Otoman nu puteau fi decât religioase sau economice. }\rile
române[ti se dezvoltau, aveau nevoie de „me[teri“ (termen maghiar!) –
adic\ de „mai[tri“ (termen german!) pentru construc]ii [i industria incipient\
– de mân\ de lucru. Dincolo, în Ardeal, erau probabil supu[i unor
presiuni confesionale regionale calvine sau catolice. Sau era rezultatul unor
presiuni confesionale regionale calvine sau catolice. {i într-un caz, [i în
altul, }ara Româneasc\ [i Moldova le ofereau „refugiu“ [i protec]ie.
Cre[tinismul românesc ortodox (slavo-bizantin) primea/accepta institu]ii
biserice[ti „str\ine“ ([i de „neam“, [i de religie) pe teritoriul lor! Nici
conduc\torii politici (în spe]\, domnitorii – „hospodari“), nici prela]ii
bisericilor locale nu se opuneau acestor ini]iative. Altfel privit, Biserica din
]\rile române[ti era exemplar\. A[a „vetust\“, „confuz\“, „înapoiat\“, precum
era considerat\ în Principatul Transilvaniei, iat\ c\ ea admitea, în duhul
blânde]ii cre[tine, al\turi de ea credincio[i din alte confesiuni cre[tine sau
ne-cre[tine. Nu constata în hrisovul din 1573, domnul (fanariot!) Constantin
Racovi]\ c\ „în capitala mea domneasc\ se afl\ unii cet\]eni de rit
saxon“, „str\ini de c\tre to]i primi]i [i accepta]i“ (bro[ura Istoria Bisericii
Evanghelice, p. 4)? Nici m\car nu existau informa]ii teologice despre cei ce
î[i cereau dreptul de a avea un loca[ de rug\ciune. Atunci când li se deschideau
por]ile }\rii Române[ti, „str\inii“ persecuta]i dincolo de Carpa]i erau
bineveni]i! Mai întâi, membrilor B\r\]iei catolice (sec. XV?), mai târziu,
sa[ilor protestan]i [i maghiarilor (sec. XVII), iar în sec. XIX (1857) domnitorul
Cuza le-a aprobat instituirea unui cult oficial reformat-evanghelic pe lâng\
Biserica Luteran\. Veneau la Bucure[ti, unde beneficiau de mai bune [i
îndestulate condi]ii de via]\, farmaci[ti, ceasornicari, „aurari“ (bijutieri) [i
„me[teri rotari“ – ne informeaz\ bro[ura mai sus citat\). Pe lâng\ ei,
liber-profesioni[ti [i industria[i-întreprinz\tori (ibid.). „La începutul sec.
XIX în Principatele Române se g\seau circa 10.000 de germani care – f\ceau
afaceri prospere“ (citat din bro[ur\, p. 8). Existau multe „cafenele germane“,
iar moda b\rb\teasc\ recomanda „haine nem]e[ti“. (Epoca sfâr[itului de
veac XIX, din 1872 înainte, era epoca lui I.L. Caragiale.) „Comunitatea
evanghelic\“ înflorea… Cultura german\ predomina (Eminescu este un
exemplu!), iar cei mai boga]i cet\]eni din Bucure[ti, precum bun\oar\,
armeanul Manuc Bei, angajau „nem]oaice“ la copii [i preceptori „nem]i“.
(Contribuia la aceast\ germanofilie [i Casa Regal\ Hohenzollern, prin regele
Carol I [i prin Carmen Sylva.)

Ortodoxia din ]\rile române[ti nu a fost niciodat\ xenofob\.

1 0 . Ne-am oprit îndelung asupra acestor dou\
bro[uri ecleziastice aniversare ale protestantismului
din ]\rile române[ti, pentru c\ ele deschid

perspective interesante [i asupra cre[tinismului ortodox românesc.
Descoperim prin cele ce ni se arat\ în paginile lor, aspecte inedite ale
confesiunii majoritare din România. Bun\oar\, blânda toleran]\ fa]\ de
credincio[ii altor religii, atât în condi]iile grele ale confrunt\rilor religioase
din Transilvania, cât [i în „Vechiul Regat“. Aceast\ for]\ de rezisten]\ –
contemplativ\, niciodat\ agresiv\ –  s-a întemeiat întotdeauna pe con[tiin]a
leg\turii milenare (am putea spune, ancestrale) a poporului român majoritar
cu credin]a tradi]ional slavo-bizantin\ „str\mo[easc\“, inebranlabil\. Nu
credem a exagera vorbind – în cazul românilor – de o spiritualitate-mentalitate
profund cre[tin\ („omenia“?). În afar\ de români [i, pare-se, de unii slavi
(de Est) nu reg\sim în alt\ limb\ o dubl\ invocare oral\ a Divinit\]ii supreme
precum repeti]ia Doamne, Doamne! [i Bože, Bože! (Catolicii au termenul
DOMINE! numai în registru cult, atestat abia în sec. XIV.) Dar limba român\,
regional, în nord, recurge [i la DEUS: dial. Zotecu[te [i A[ezto!, în care Zo
= DEUS – precum am ar\tat în unele lucr\ri anterioare. Româna [i-a
creat chiar o afirma]ie înt\ritoare din DEUS: z\u!, dispunând astfel de dou\
expresii orale invocative ale Divinit\]ii supreme: Doamne! (DOMINE), Zo,
Z\u (DEUS). Celelalte limbi romanice occidentale posed\ [i ele aceast\
dubl\ invocare: fr. mon Dieu!, dar Seigneur (lat. SENIOR), it. mio Dio,
dar Signore etc., fiind un termen oral-familiar [i cel\lalt, ecleziastic – de
dat\ recent\. O afirma]ie afirmativ înt\ritoare precum rom. z\u! are limba
german\: bei Gott! – dup\ H. Tiktin. S\ nu uit\m c\ „Doamne, ajut\!“
este o expresie general româneasc\, popular\, foarte veche.

Trebuie luat în seam\ [i faptul c\ cei care se instalau religios în
]ara ortodox\ erau de fapt adep]i ai unor confesiuni cre[tine „noi“, dar
(aten]ie!) autoritar dominante în Transilvania – adic\ acelea care „tolerau“
(= ignorau) existen]a unei religii tradi]ionale a românilor. Iat\-i acum pe
credincio[ii lor beneficiind (înc\, pare-se, din sec. XVIII) în ]\rile române[ti
de dincolo de Carpa]i, tocmai de religia tradi]ional\, str\veche, a românilor,
pe care ei o persecutau! Este adev\rat c\ aici, în Vechiul Regat se oficia
un cult plin, în primul rând, de evlavie supus\. F\r\ prea mare cultur\
teologic\, f\r\ examen ra]ional, dar profund înr\d\cinat\ în con[tiin]a
credincio[ilor.

Nu era oare aceast\ spiritualitate cre[tin\ superioar\ celorlalte? For]a
ei de a rezista veacurilor nu era exemplar\?

Aceste „religiones receptae“ transplantate în ]\rile ortodoxe ale
românilor au putut constata deschiderea larg\, cuprinz\toare cre[tine[te,
a Bisericii Ortodoxe moldo-valahe. Astfel, cre[tinismul românesc [i-a afirmat,
o dat\ mai mult, avant la lettre, o voca]ie ecumenic\ în aceast\ zbuciumat\
multi-confesionalitate din Orientul Europei. 
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mai sus citate, a se vedea:
Adrian NICULESCU, Despre al doilea „popor al c\r]ii“: protestantismul

[i rolul s\u în istoria românilor, în Romania, Israel, France. Jewish Trails…,
Bucure[ti, Editura Universit\]ii, 2013, p. 169–186.
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d up\ ce Andrei Mure[anu î[i roste[te lungul s\u monolog,
vin succesiv în prim-plan, cu monologuri mai scurte, personajele
simbolice (le-am mai enumerat: Visurile, Somnul, Vântul,

Izvorul, Undele, Delfinul, Ondina, Sirena, C\lug\rul, Chipul), fiecare înso]it
– ca într-un libret de oper\ – de o indica]ie privind categoria de voce c\reia
trebuie s\-i apar]in\ interpretul: sopran, tenor, bariton, bas etc. Dac\ a[
fi tr\it în secolul nou\sprezece [i Eminescu m-ar fi consultat, i-a[ fi
spus c\ ar fi mai bine s\ renun]e la aceast\ complicare inutil\ a poemului,
întrucât proiectatele lieduri nici nu completeaz\ [i nici nu nuan]eaz\
discursul confesiv-reflexiv al lui Andrei Mure[anu. Mai r\u chiar decât
atât, ele dau o puternic\ impresie de artificialitate, de teatralism desuet
care reduce din dramatismul ini]ial al poemului.

Întrucât poetul a scris totu[i aceste texte, nu ne r\mâne decât s\ ne
resemn\m [i s\ c\ut\m în cuprinsul lor fulgura]iile de poezie. Aria pe care
urmeaz\ s\ o cânte Visurile – în spectacolul imaginat de Eminescu – se
bazeaz\ pe o poezioar\ compus\ din câteva strofe cu o metric\ bizar\ –
1 silab\, 6 silabe, 9 silabe, 2 silabe. Fiecare strof\ este o demonstra]ie –
trudnic\ – de concizie:

„Somn,/ Tu al nop]ilor domn/ Ne d\ prin a gândului cea]\/ Via]\.“
Este subtil\ ideea c\ somnul d\ via]\ visurilor „prin a gândului

cea]\“.
La rândul lui, Somnul (interpretat de un bas, nu

ca Visurile – de un sopran!) intervine cu o versificare
scris\ la persoana a II-a, ca un descântec de convocare
a unor for]e oculte:

„Sun\ vânt prin frunzele uscate,/ Lun\ treci prin
vârfuri de copaci,/ Tu, izvor întunecate,/ Într-un cântec
glasu-]i s\-l desfaci.// Lun\! Sor\! pe-a lui frunte/
Stai [i farm\c\ gândirea,/ S\ tr\iasc\-n vremi c\runte/

{i s\-[i uite toat\ firea.“
Se remarc\ folosirea creatoare a verbului „a

desface“: „Tu, izvor întunecate,/ Într-un cântec
glasu-]i s\-l desfaci.“

În monologul Vântului, apare o not\ de umor
– secven]\ dintr-o comedie a domesticit\]ii prezent\

în multe poeme eminesciene (de la Cuget\rile s\rmanului
Dionis [i pân\ la Antropomorfism). Iat\ ce spune Vântul,
la persoana întâi, despre poznele pe care le face oamenilor:

„Eu m\ uit printre ferestre/ Cum înconjur oameni masa/ {i cu degete
m\iestre/ Eu le spariu toat\ casa:// Când ca lupul urlu jalnic,/ Când ca
mâ]a-ncet eu miaun/ {i trezesc din vis motanul/ Care toarce sub un scaun.“

La un moment dat, pe nea[teptate, vine din nou sub lumina reflectorului
Andrei Mure[anu, care î[i declam\ discursul-confesiune seara, sub
cerul liber, în plin\ furtun\, f\r\ s\ aib\ pe nimeni în preajm\. Monologul
s\u se dezvolt\ acum în cu totul alt\ direc]ie, aceea a unei pove[ti de
dragoste romantice, f\r\ leg\tur\ cu reflec]iile asupra condi]iei umane [i
a istoriei din prima parte a poemului:

„Cum norii strig\ jalnic [i marea sparge piatr\/ {i tunete b\trâne
pe-a ceriurilor vatr\/ Pocnesc cu-a lor ciocane, mo[negi [i falnici fauri,/
Ei f\uresc furtunei coroana ei de aur.../ Se zvârcole în valuri marea cea
sur\-n veci/ {i în de stânci schelete, b\trâne, slabe, seci,/ Ea aiurind love[te./
Colo [i-nal]\ sur/ Castelul lung [i rece fantasticul lui mur./ L-a
fulgerelor fug\ se v\d bol]ile sparte,/ Iluminate g\uri pe genera]ii moarte.../
Ah! în fereasta veche apare-ades, ades,/ Un înger, o femeie cu chip a[a
ales!“ 

Ca [i alt\dat\, Eminescu construie[te un decor grandios (de data
aceasta [i sumbru) pentru povestea de dragoste: un castel în paragin\,
aflat pe malul m\rii, cu zidurile lovite de valurile furioase pe care le
ridic\ furtuna. La una dintre ferestrele castelului poate fi v\zut\, iluminat\

de fulgere, o femeie cu chip ales, de care – putem fi siguri de pe acum –
poetul (sau cine vorbe[te în numele lui) se îndr\goste[te. 

S\ ne întoarcem îns\ pentru o clip\ la descrierea furtunii. De o
frapant\ originalitate este interpretarea vacarmului f\cut de tunete ca...
sonorul dintr-un atelier de fier\rie în care faurii confec]ioneaz\
coroana de aur a furtunii, lovind n\praznic cu ciocanele! N-am mai întâlnit
la Eminescu o asemenea reprezentare a dezl\n]uirii stihiilor. {i, bineîn]eles,
nici la al]i poe]i.

Femeia de la fereastra castelului nu are identitate. Ne-am putea
întreba dac\ este posibil ca un b\rbat s\ se îndr\gosteasc\ de o femeie
despre care nu [tie nimic, iar r\spunsul este da, în condi]iile în care
vede în ea ideea îns\[i de feminitate. În general, în poeziile lui
Eminescu nu apar femei, apare femeia, întotdeauna de o frumuse]e
nep\mânteasc\. (iar uneori – când poetul are accese de misoginism – de
o frivolitate scandaloas\). Feministele de azi s-ar putea indigna luând
act de aceast\ ignorare a individualit\]ii fiec\rei femei – noroc c\ ele nu
citesc Eminescu.

Femeia din monologul lui Andrei Mure[au nu are deci identitate,
este misterioas\. Eminescu o evoc\ în propozi]ii interogative:

„Dar cine-i ea? Ce vine, ce caut\-n castel/ Când marea î[i r\stoarn\
sufletul ei rebel/ {i printre stânci de piatr\ se scutur\ de spume/ {i mi[c\-nfuriat\

a valurilor lume... /.../ {i-n noaptea, care url\ cu surda ei
ureche,/ Prive[te ca o lun\ din zidurile veche?“

Rolurile din Luceaf\rul sunt aici inversate; b\rbatul
este cel care o implor\ pe femeie s\ coboare:

„Din crengi de gânduri negre o floare se desprinde
–/ Prime[te-o: e iubirea-mi, [i inima-mi ]i-o-ntinde./ Cobori
din în\l]ime: te-ador, te rog, te-invoc/ Cu p\ru-n flori
albastre, pe frunte-o stea de foc./ O, stai! o, vino scump\,
ca fruntea s\-]i desmierd/ {i-n ochii mari alba[tri fiin]a
s\ mi-o pierd... “

Femeia nu d\ curs acestei implor\ri, chiar dac\
discursul de ademenire este compus cu mare art\: „Din
crengi de gânduri negre o floare se desprinde?/ Prime[te-o:
e iubirea-mi“, „{i-n ochii mari alba[tri fiin]a s\ mi-o pierd...“.

Definirea iubirii ca o floare desprins\ din crengi de
gânduri negre are o frumuse]e stranie, psihotic\ [i pare
compus\ de un poet din secolul dou\zeci.

Urm\torul monolog este rostit de Somn, numit de data aceasta
Regele somn. Eminescu – care este un mare poet al adormirii, al
reveriei, al scufund\rii voluptuoase chiar [i în moarte – î[i ofer\ prilejul
de a descrie spectacolul fastuos al l\s\rii serii:

„{i parc\ glas de clopot înfioreaz\ sara;/ Pe-a stâncilor lungi col]uri
apusul se coboar\,/ Stau aurite-n aer... [i-a serii rumenire/ Se-apleac\ [i-nro[e[te
a m\rii încre]ire/ {i insulele mândre [i de dumbrave pline/ Par sarcofage
nalte plutind pe-unde senine,/ Acoperite numai cu flori [i cu poiene“.

Merit\ citit, din ultima parte a poemului, [i dialogul dintre C\lug\r
[i Chip. Primul dintre personaje este, bineîn]eles, un b\rbat îndr\gostit,
iar cel cel doilea este inevitabila femeie misterioas\ care l-a f\cut s\ uite
de condi]ia lui de ascet.

Este memorabil portretul pe care C\lug\rul i-l face Chipului:
„E alb\... –n întuneric v\d chipul ei lucind/ Ca pe o tabl\ neagr\ o

umbr\ de argint.“
Celesta entitate feminin\ nu încearc\, asemenea lui Hyperion, s\

devin\ muritoare [i, prin aceasta, compatibil\ cu C\lug\rul (de[i îl iube[te),
ci îi face cunoscut\, într-un mod tran[ant, imposibilitatea de a se iubi
vreodat\ la lumina zilei:

„În tain\ e amoru-]i... [i-n vecinic întuneric/ Va r\mânea fiin]a-mi
pentru-al t\u ochi himeric.“ 
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lep\darea de Burleanu

m\ aflu din nou în situa]ia de a anticipa rezultatul
unui meci consumat înainte de apari]ia revistei
noastre. De ast\ dat\, e vorba chiar de meciul-

meciurilor, confruntarea decisiv\ dintre Ionu] Lupescu [i R\zvan
Burleanu, pentru mandatul de pre[edinte al Federa]iei Române
de Fotbal, care s-a tran[at miercuri. Deci, scriind duminic\
sear\, cu trei zile înainte de aflarea deznod\mântului, nu
pot decât s\ cred cu t\rie c\ fotbalul va învinge în aceste
alegeri politicianismul ieftin, protocoalele secrete [i manipul\rile
grosolane, dându-i câ[tig de cauz\ lui Ionu] Lupescu. Nu
uit\ nimeni cum a fost influen]at scrutinul de acum patru
ani, când Gic\ Popescu a fost trimis la pu[c\rie chiar în preziua
alegerilor, pentru a-i l\sa cale liber\ aerianului Burleanu, aterizat
de nic\ieri direct la cârma soccerului românesc. Tocmai de aceea
[i deasupra alegerilor de acum plutea de câteva s\pt\mâni un
aer cu iz de viciu, pe fondul declara]iilor sfor\itoare [i, ca de
obicei, obraznice ale politrucului care a infestat fotbalul,
parazitându-l cu o întreag\ ga[c\ de neaveni]i, pl\ti]i rege[te
din banii federa]iei. Consecin]ele s-au v\zut: calificarea la Cupa
Mondial\ a fost ratat\, iar istoria pensionarului Christoph Daum
la cârma na]ionalei s-a încheiat, perfect previzibil, cu concluzia
amar\ „[i necalifica]i, [i cu banii lua]i!“ Dincolo de asta au
curs în presa ultimelor zile o mul]ime de alte gol\nii financiare
pe care starostele federa]iei le-a semnat cu nep\sarea unuia
trezit peste noapte într-un fel de Pe[ter\ a Comorilor, de
unde împ\r]ea în ne[tire gr\mezi de euro te-miri-cui, neuitând
s\-[i trag\ [i sie[i partea de diurne a leului! 

Deloc de mirare, a[adar, c\ lumea veritabil\ a fotbalului
românesc l-a contestat non-stop [i l-a b\gat în carantin\, pentru
a se grupa acum în spatele lui Ionu] Lupescu. Fostul interna]ional
a renun]at la o carier\ de succes [i la o func]ie de top în cadrul
UEFA, la cererea insistent\ a fo[tilor s\i colegi din genera]ia
de aur, pentru a reveni acas\ [i a candida la [efia federa]iei. Ar
fi de neiertat ca manevre murdare, de culise, s\-l scoat\ din joc
[i pe Ionu] Lupescu, dup\ Gic\ Popescu! Lep\darea de Burleanu
a devenit fireasc\ [i obligatorie, dac\ vrem, cum [i vrem, s\ ne
recl\dim fotbalul cu profesioni[ti autentici, crescu]i [i consacra]i
de [coala româneasc\ [i care vor s\-i redea str\lucirea, cu experien]a
lor de ast\zi. Dup\ cum s-a v\zut, Burleanu nu [tie decât s\
sfideze, pretinzând c\ va câ[tiga chiar din primul tur, în ciuda
analizei temeinice realizate de „Gazeta sporturilor“, care a
demonstrat, negru pe alb, c\ dintre cele 8 puncte pe care le-a
propus în programul s\u de acum patru ani, nu a îndeplinit
decât... dou\. Ca s\ nu mai vorbim [i despre Centrele de excelen]\,
de-a dreptul muribunde! Iar peste toate, s\ reamintim [i ultimul
sondaj de opinie f\cut printre microbi[tii autohtoni, potrivit
c\ruia doar 10% dintre ei considerau c\ Burleanu merita un nou
mandat, în timp ce 55% [i-l doreau pe Kaiser în fruntea FRF.
Cu siguran]\ îns\, dac\ de sondaj s-ar fi ocupat IRES-ul lui Vasile
Dâncu, procentele erau inversate! Dar poate c\, pân\ la
apari]ia acestor rânduri, se mai fabric\ vreo “cercetare de pia]\“...

Ar fi totu[i inutil, pentru c\ lucrurile sunt clare: Ionu]
Lupescu merit\ func]ia de pre[edinte al Federa]iei Române
de Fotbal. A[a cred, a[a s-ar cuveni [i numai a[a putem spera
într-un viitor frumos al fotbalului românesc!  
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` n ultimul s\u volum de versuri, Victor {tir pleac\ de la o îndurerare
cu care nu orice cititor ar putea deveni consonant, cea provocat\ de
moartea unui animal iubit. Dezvoltat\ tîrziu pe scara evolu]iei umane,

dragostea pentru necuvînt\toare are înc\, potrivit opiniei unor psihologi, o fragilitate
a desprinderii sale din schema reac]iilor noastre capitale, care n-o împiedic\ îns\,
compensator, a ajunge la noble]ea unor puternice accente. Cîinele e poate preferatul
unui atare sim]\mînt. E vorba, sub condeiul poetului, de o c\]elu[\ cu un nume
tandru, Paris. Versurile se str\duiesc a realiza un echilibru între informul tr\irii
imanente eului [i expresia sa cu generic\ adres\. Afectului doloric i se aude uneori
glasul nemijlocit, gîtuit de o emo]ie ce nu se poate dep\[i: „scad anii ace[tia/ ca
pe o amintire s\rat\/ ce url\ peste crucea din perete/ cre[te vîrsta un/ nesfîr[it
aluat/ ce înghite moartea/ [i trece zidurile/ de netrecut ale rîului/ trece malurile
[i iar rîul [i/ iar zidurile“ (scade). Urmeaz\ accep]iile unui imaginar cu înfiorare
aplicat asupra f\pturii dragi cu existen]a frînt\, acum doar „un locatar“ al amintirii.
Metaforele radiaz\ delicat-cutez\tor c\tre marile priveli[ti „de dincolo“, umanizînd
iubirea închinat\ animalului: „glasul ei str\bate prin/ toate urechile/ prin toate
cînturile/ din limb\ în limb\/ ca un piper aspru/ vocea ei numai soare/ taie ochii
ca o sabie“ (glasul ei str\bate prin). Pentru a se configura, durerea are nevoie de
factorii de contrast ai speran]ei, drama aici în cauz\, cea a mor]ii, sprijinindu-se
pe o perspectiv\ a revederii postmortem. Dar în fapt ochii urmeaz\ firul incert
al unei „[chioape speran]e“ lovite ea îns\[i de moarte, ispit\ între „limbile duble“
ale omului [i fiin]ei f\r\ grai omenesc. Incertitudinea î[i face loc fie ca o „arvun\
a învierii“, fie ca „abdicarea ultim\/ fereastr\ ce deschide/ spre toate nimicul/
întreg [i uscat“ (ma[inal alearg\ cifrele). Pentru tot ce ]ine fatalmente de via]\,
finalul se înf\]i[eaz\ enigmatic: „de-acum niciodat\/ pîn\ la deschiderea/ cerului“
(spaima). Are loc o înstr\inare mundan\ a ochilor „ce se lovesc de cea]\“, o suspendare
a „vechilor armonii“ pîn\ la mirifica solu]ie transcendent\. La trecerea unui an de
la nefericita pierdere, con[tiin]a poetic\ intervine cum o pioas\ ofrand\ evocatoare.
Animalului disp\rut i se d\ruie o costuma]ie de dramatic carnaval: „tu aveai p\rul
lung [i negru/ ca ]iganul m\re] din gara attocha/ cu pinteni pe cizmele/ negre lungi
la genunchi/ în plin\ var\“ (ultima var\ ne-am tuns amîndoi). Nuan]e fine ha[ureaz\
desp\r]irea: „bine îmbr\cat\ în somn/ [i este privit\ în ne[tiin]\/ cu drag de t\cere“
(moartea are vicleniile ei). Sau: „cercînd s\ m\ adun/ din cioburi/ [i dup\ aceea
nu mai [tim/ nimic împreun\“ (ibidem). Aparent eretic\, o implorare a Maicii
Domnului echivaleaz\ cu o „poart\“ înspre absolutul în care s-ar cuveni a ne reg\si
cu to]ii: „maria/ ea e speran]a/ c\ vom s\lta din p\mînt/ în haine de raze“. (durerea
[i gloria) Flancat\ de fiin]ele umane care o iubesc, fiin]a animalier\ devine, în
viziunea autorului, p\rta[\ la sacralitate: „el între noi/ rug\ciunile noastre/ l-au
pogorît/ suntem cu to]i aripele duhului/ cînt\rile noastre din stran\/ din sânta
sfintelor/ din inimile str\punse/ de pumnalul iubirii/ ce-mpr\[tie sîngele/ ca hran\
cu noi odat\/ p\mîntului/ cerul soarbe turma/ în oglind\“ (Suntem împreun\).
M\runtele mi[c\ri domestice, habitualele sunete ale ambian]ei dobîndesc rezonan]a
unui surogat de uitare. Lumea încearc\ a se ordona compasional spre a reduce
dificila încercare a sufletului. Din buc\t\rie se aude focul „ca o cazn\ sub]iindu-
se“, „fine pic\turi de noapte“ se str\duiesc a lua locul amintirii, într-un pahar
„se-nghesuie musca be]iv\, n\r\vit\ la miere“, freziile devin „cuvînt\toare“. Totul
s-a transformat „într-un foc mic“. Nu mai pu]in biblioteca apare drept un pandant
al crizei, de necuprins aidoma mor]ii, ea îns\[i o mizericordioas\ prefa]\ a acesteia:
„am privit rafturile/ c\r]i zeci de mii/ înmul]indu-se continuu/ în treizeci de limbi/
[i eu cu anii împu]ina]i/ [i carnea min]ii obosit\/ (…) moartea te va afla la mas\/
se va a[eza [i ea va/ r\sfoi din cele necitite/ r\mase ca fecioarele b\trîne/
plîngînd cu sughi] arpegic“ (noaptea întreag\). Între moarte [i via]\, imaginea
cîinelui adorat introduce o emo]ional\ indistinc]ie: „vine prin]esa spre noi/ în salt
de sub tavan/ de pe cel mai nalt raft/ cu c\r]i/ sare cu ghearele scoase/ [i-l aga]\
pe Paris în/ trecere însp\imîntîndu-l/ ochii ni se tulbur\/ memoria îngaim\ confuzie/
este vis sau el chiar alearg\/ suntem vii sau mor]i“ (vine prin]esa rea) Cuplul de
sexagenari îl jele[te pe cel pierdut ca pe un fiu, fantasm\ a eternei tinere]i: „ca-ntr-un
spectacol/ pe dragul pierdut/ nu-l vom mai vedea niciodat\/ el nu are suflet/ [i
nu va învia la a doua venire/ spui/ ba da spun are [i va fi cu noi/ în cealalt\ lume/
într-o cas\ la fel/ t\cem t\cem t\cem/ t\cem t\cem t\cem/ [i spui Paris a murit
tîn\r/ (…) ne privim [i ochii lucitori/ t\lm\cesc/ fîntîni cu ap\ s\rat\“ (Îl plîngem
în duet). Natura îl prive[te ca pe-o f\ptur\ care î[i va continua existen]a fabuloas\,
încastrat\ în masa ei de entit\]i, ca-ntr-un soi de basm geologic: „în gr\dina cu
maci ro[ii/ cum era limba lui/ o feti]\ spune c\/ el cre[te astfel din ]\rîn\/ [i sub
p\mînt are o mie de capete/ gr\dina va purta numele lui/ [i ochii de c\rbune vor
r\s\ri în/ flori negre care se/ spînzur\ de noapte/ petale de moarte ce stau/ lipite
ca salba de gît/ îl p\zesc eu pîn\ la moarte/ ca [i cîinele/ pe soldatul din glie poveste“
(Paris s-a-n]\rat). Iar poetul de-o mare puritate a inimii care este Victor {tir î[i
propune a rosti „versurile de acum“ la poarta Raiului, aidoma jongleurului pomenit
de Anatole France, care se închina la icoana Fecioarei Maria oferindu-i jocul s\u
de cu]ite. 

Victor {tir: Recviem, Ed. StudiS, 2017, 66 p.
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Poate nu gre[im, sus]inând c\, în anii grei de dup\ devastatorul r\zboi,
în condi]ii dificile, presa noastr\ cultural\ a încercat s\ men]in\ un relativ echilibru
al valorilor, în formula enun]at\ de pa[opti[tii „Daciei literare“, de junimi[tii
„Convorbirilor literare“, de interbelicii „Vie]ii Române[ti“.

Între remarcabilii editori de pres\ cultural\, în cap de list\
avându-l pe George Iva[cu, îl situez, personal, [i pe Corneliu {tefanache (n.
23 august 1934, Panciu, Vrancea – d. 12 ianuarie 2009, Ia[i). Romancierul a
fost devotat revistei „Cronica“ (redactor-[ef adjunct între anii 1965/ 1966-
1970), ulterior reluatului proiect junimist „Convorbiri literare“
(redactor-[ef între anii 1971/ 1972-1975), redac]ie
în care a însumat spirite critice remarcabile,
precum tinerii de atunci Daniel Dimitriu, Val
Condurache, George Pruteanu, Mircea Iorgulescu,
Alexandru C\linescu, Ioan Holban, Mihai Dinu
Gheorghiu, Constantin Pricop, Alexandru Dobrescu...

Epistolele c\tre Corneliu {tefanache
vor fi publicate într-un volum compact la Editura
„Junimea“, în colec]ia „Manuscriptum“ (redactor,
Viorel Dumitra[cu).

Mul]umim fiicei scriitorului, doamnei Irina
Guihard {tefanache (stabilit\ în Fran]a), pentru
generozitatea de a ne fi pus la dispozi]ie
arhiva tat\lui ei, gra]ie c\reia deceniile 1960/1970
vor dobândi mai mult\ consisten]\ documentar\
în istoria noastr\ cultural\ relativ recent\.

Stimate Domnule {tefanache,

30/ V/ 1972

V\ trimit deocamdat\ acest mic articol polemic rugându-v\ s\-i
face]i loc cât mai curând cu putin]\ (fire[te, dac\ îl ve]i agrea).

Ulterior v\ voi mai trimite altele, cu care sper s\ am la „Convorbiri“
o colaborare mai mult sau mai pu]in constant\, a[a cum, cu atâta m\gulire
ori colegialitate mi-a]i propus.

Al Dvs.,
Al. PPaleologu

_________
Not\: Pe plic exist\ antetul Editurii Cartea Româneasc\ (Tov. Corneliu
{tefanache, redactor [ef al revistei „Convorbiri literare“, Strada Palat 1,
Ia[i); exp. Al. Paleologu, str. Armeneasc\, 34, Bucure[ti 2

***
Stimate Domnule {tefanache,

Bucure[ti 29 decembrie 1975

Nu am avut pl\cerea s\ v\ întâlnesc s\pt\mâna trecut\, când a]i
fost la Bucure[ti; sper s-o pot avea în schimb în prima jum\tate a lui ianuarie,
când anumite treburi m\ vor duce la Ia[i.

A[a cum am vorbit cu Dvs., v\ trimit al\turat fragmentul despre
(sau mai exact: în leg\tur\ cu) P. Zarifopol. Poate fi împ\r]it în dou\, la
pagina 7, unde am pus un II roman. În cazul acesta cred c\ motto-ul din
Engels, de la început, s-ar potrivi mai bine acolo. Ve]i aprecia dac\ e cazul
s\ p\strez acela[i titlu pentru ambele p\r]i sau s\ g\sesc un altul pentru
partea prim\.

V\ trimit totodat\, prin mandat po[tal, costul abonamentului pe
un an.

Al Dvs.,
Al. PPaleologu

P.S. Cred totu[i c\ e mai bine s\ p\strez acela[i titlu pentru ambele
p\r]i, cu men]iunea respectiv\ I [i II [i cu motto din Engels la început.
Ce p\rere ave]i?

***
Iubite Domnule {tefanache,

Bucure[ti 8 mai 1976

Speram s\ v\ v\d în Bucure[ti, cu ocazia adun\rii Consiliului Uniunii.
V\d c\ pân\ la urm\ a]i optat pentru absen]\. Mi-a p\rut r\u. Voiam s\
profit de prezen]a Dvs. ca, împreun\ cu câ]iva prieteni care v\ pre]uiesc
[i sunt al\turi de Dvs., s\ v\ înconjur\m în mod vizibil cu afec]iunea noastr\.
În orice caz, [ti]i c\ pute]i oricând conta pe ea [i suntem dornici s\ o dovedim.

Îmi r\mâne neuitat\ seara petrecut\ la Dvs. acas\, felul moldovenesc
(vechi [i boieresc, asta vreau s\ spun) în care, dup\ expresia lui Sadoveanu,
mi-a]i „stat înainte“ cu minunatele bucate [i vorbe [i cu pl\cutul vin, în
sunetul ploii de afar\. Am doar insatisfac]ia necuviincioasei mele purt\ri,
deoarece am intrat în casa Dvs. f\r\ m\car câteva flori pentru Doamna
{tefanache, [i am [i prelungit vizita mea peste marginea decent\ (dar
acest punct mi-l scuz singur, imputându-vi-l Dvs.).

V\ rog s\ exprima]i Doamnei {tefanache omagiul [i admira]ia mea
atât pentru farmecul Domniei Sale [i gra]ia de st\pân\ a casei (mult
prea discret\, dar [tiu c\ are, cum o au so]iile noastre, o munc\ [i ni[te
griji de dou\ ori mai mari decât ale noastre) – cât [i pentru felul în care
am v\zut cât [tie s\ fie de încurajatoare [i de demn\ în împrejurarea de
cump\n\ prin care trece]i.

V\ îmbr\]i[ez cu cea mai cald\ prietenie.
Al Dvs.,

Al. PPaleologu

***
Drag\ Domnule {tefanache,

Bucure[ti 26 martie, 1993

Sper s\ ne vedem în curând la Ia[i, unde voi veni cu so]ia mea s\
cunun\m o nepoat\, Alexandra Papp, fiica profesorului Alex. Papp, de la
Facultatea de fizic\ [i nepoata de fin a botanistului Const. Papp, poreclit
„Magistrul“, fondator al gr\dinii botanice [i figur\ notabil\ a vechiului

Ia[i universitar [i [tiin]ific. Dar cine mai [tie
lucrurile astea [i cine mai ]ine cont de ele?

Aceast\ tân\r\ de 27 de ani, absolvent\
a Facult\]ii de biologie, a lucrat o vreme cu
jum\tate de norm\, apoi f\r\ salariu, ca
bibliotecar\ (sau, cum [tim prea bine, cu o
slujb\ la biblioteca filialei Academiei) apoi nu
a mai fost angajat\, cum i se promisese,
de[i a dat, pare-se, rezultate mul]umitoare.
P\rin]ii ei tr\iesc din pensiile lor, adic\ din
mai nimic. Aceast\ tân\r\ femeie ar trebui s\
aib\ cum tr\i din munca ei [i ar trebui s\-[i
poat\ ajuta [i p\rin]ii. So]ul ei (au o s\pt\mân\
de la c\s\toria civil\) are [i el un biet salariu
de profesor.

A]i avea, iubite domnule {tefanache,
vreo posibilitate de a o angaja la Bibliotec\1?
V-a[ r\mâne foarte recunosc\tor.

În tot cazul, pe foarte curând, la Ia[i.
Omagiile mele respectoase doamnei.

Cu cele mai cordiale sentimente,
Al. PPaleologu

P.S. Nefiind prea sigur c\ adresa pus\ pe plic e suficient\, v\ rog a-mi
confirma primirea prezent\ (Str. Armeneasc\ 34, cod. 70228, Bucure[ti 2,
Tel. 611.20.72).

 Prezentare [i note de 
Lucian Vasiliu 

______1 În acea perioad\, scriitorul era directorul Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu“ (Funda]iile Regale Regele Ferdinand I) – n.n.
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taximetri[tii de noapte

îmi spun domni[oar\
nu trebuia s\ v\ gr\bi]i
v\ a[teptam oricum
dar ei a[teapt\ pe toat\ lumea
[i sunt obliga]i s\ spun\
multe lucruri neadev\rate
cum sunt [i eu obligat\
s\-mi acop\r înstr\inarea
cu tot felul de cuvinte nefolositoare
– încep s\ fac conversa]ii despre vreme
[i ei îmi dau dreptate
sau m\ cufund în mine
[i ei îmi dau mereu dreptate

taximetri[tii de noapte
au ochi de bufni]\ [i mult\ în]elegere
pentru femeile care nu-[i povestesc via]a
de la prima comand\
[i se uit\ cu respect
la gen]ile mele de po[t\[i]\ de ]ar\
ei simt întotdeauna
c\ duc ceva greu în spate
[i cu cât mi-e mie mai greu
lor trebuie c\ le este mai bine

numai de dou\ ori pe lun\
taximetri[tilor le e mil\ de mine
[i-atunci ei devin aproape familia mea
asist\ ca la un film în aer liber
cum mama sau tata î[i intr\ în drepturi
trecând un ghiozdan
doldora de bun\t\]i [i lacrimi de juc\rie
între dou\ copil\rii
– nu-mi spun nicicum
m\ las\ s\ târ\sc totul dup\ mine
când ziua se gole[te de oameni
[i-n apele somului
voi ridica mormane cu mâinile goale
a[teptând
ca via]a s\-mi creasc\ la loc

abia pe la patruzeci

am [tiut [i eu cu ce se m\nânc\ poezia
dragostea mea
care mi-a ucis to]i b\rba]ii
[i-acum m\ vrea pe mine
dar înc\ se teme
de s\n\tatea mea de fier
eu, care stau mereu cu mâinile încruci[ate
doar pentru c\ nu-mi pot altfel ]ine inima
la locul ei
[i m\ chinui în fiecare clip\
s\ fac parte din realitate
s\ fiu sigur\ pe mine când tr\iesc

poezia mi-a spus
cuvinte care nu exist\ mi-a l\sat
amintiri care nu s-au întâmplat
nim\nui
tot ea a fost cea care
a vegheat la c\p\tâiul meu
când nu mai aveam nicio buc\]ic\ întreag\
când muream de-a-mpicioarelea
[i Dumnezeu f\cea minune dup\ minune
numai s\ m\ aud\ scriind

v\d azi cum îmb\trânesc pe sub haine
[i stau mereu la masa cea goal\
umplându-m\ de nefericirea altora

[i câte-ar mai fi de spus despre inima mea
care gone[te-ntruna spre binele meu
dar lucrurile cele mai frumoase
se spun mereu altora
noaptea r\mâi singur cu toate mizeriile
– forma fix\ a vidului
[i la sfâr[it recuziterul
degajând platoul de filmare

vine moartea [i d\ de b\ut
la tot satul

vine via]a [i d\ cu var peste lutul proasp\t
în casa de la drum 
se potolesc oglinzile [i luminile
se pune masa în locul celui plecat
se a[az\ velin]ele-nflorate
Cina cea de tain\ [i tablourile
în care tocmai s-a mai mutat cineva
dar asta numai dup\ ce se d\ 

de trei ori cu u[a
s\ nu mai potriveasc\ una din chei
se d\ pâine [i ap\
s\ ne sp\l\m pe mâini [i de asta

noi nu [tim dac\ mai apuc\m
ce vrei, a fost b\trân
om bun, s\racu’ da’ tot prin sat 
de bun\ diminea]a pe la sfânta
biseric\ nu prea
zice c\ de-aia nu l-au deschis
s-a umflat
în [ur\ trei popi tineri
pân\ predic\ \[tia aici ne topim

la cimitir n-am mai ajuns decât noi
[i groparii care nu mai aveau foc
le-a l\sat diacul chibritele de la parastas
[i-au r\mas mai lini[ti]i
acum nici groapa nu mai era atât de

greu de umplut
ceilal]i au r\mas nelini[ti]i în drum
venise poli]ia [i salvarea s\ mai scrie 

ni[te hârtii
Mihaiu Monului era negru de haine

[i de fum
îngenuncheat în ocol cu lacrimi murdare
[i f\r\ nimeni la cel\lalt cap\t al mâinilor

treceam pe uli]ele pr\foase
plimbând moartea de la un cap\t 

la altul al satului
[i-mi sângerau c\lcâiele
picioarele mele cele de umblat pe p\mânt
[i dac\ n-a[ fi sim]it cum curge cald
peste sandalele mele de lac
nu mi-a[ fi adus aminte
c\ n-am r\mas niciodat\ nic\ieri
–r\mân numai cei care pleac\
[i-n rest numai convoaie
[iroind pe uli]ele satului 

m\ doare ceva
[i m\ bucur de fiecare durere
obr\znicia de a te-nve[mânta în v\zul lumii 
în propria carne
iat\ urletul
smuls cu forcepsul din dou\ trupuri
deodat\
dar numai din memoria
celui dintâi 
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comunista mic\

am ffost oo ccomunist\ mmic\ [[i cconvins\ ddevotat\ ttotal
îmi pl\cea s\ înv\] nu vedeam un chin în asta
eram premianta clasei abia a[teptam 
diminea]a s\ merg la [coal\ s\ mai aflu ceva interesant
s\ mai rezolv vreo problem\ complicat\ la mate
ceva care m\ provoca de parc\ eram într-o competi]ie continu\
p\rin]ii mei erau de origine s\n\toas\
[i în plus lucrau amândoi în domeniul comercial 
tata vânz\tor mama contabil\
dar aveam o coleg\ ai c\rei p\rin]i erau profi de mate respectiv român\
era preferata era feble]ea înv\]\toarei
[i în timpul orelor de educa]ie sportiv\ înv\]\toarea 
ne-a aliniat în curte pe trei grupe [i a zis s\ vot\m
prin ridicarea mâinii comandantul de deta[ament apoi comandan]ii de grup\
am fost aleas\ din prima dar înv\]\toarea
a luat cuvântul [i le-a zis colegilor dac\ sunt convin[i 
c\ eu sunt cea mai potrivit\ poate se în[eal\ [i mai potrivit\ e colega
care era odrasl\ de profi bine n-a ad\ugat asta
dar \sta era punctul nevralgic colegii au în]eles aluzia s-au conformat
[i la a doua votare a ie[it odrasla de profi
eu am ie[it doar comandant de grup\ am rezistat eroic
nu m-am plâns în mintea mea eram o comunist\ persecutat\
m\ gândeam la comuni[tii care suferiser\ eroic
în închisoarea Doftana o vizitasem într-o excursie cu clasa
[i r\m\sesem impresionat\ mi-am f\cut exemplar 
datoria de comandant de grup\
am înv\]at [i mai bine înv\]\toarea nu m\ mai suporta aproape deloc
nu [tiam s\ fiu un copil simpatic zâmbeam rar
eram mult prea serioas\ pentru un copil
[i cum nu m\ d\deam pe brazd\ a chemat-o pe maic\-mea la [coal\
i-a spus îngrijorat\ c\ ceva e în neregul\ cu mine 
s\ fie foarte atent\ la cum m\ comport
c\ în mod sigur va avea foarte mari probleme din cauza mea 

tovar\[a îînv\]\toare nne-aa ppus ss\ ccânt\m „„Trei cculori“
[i mie mi-era grea]\, mâncasem numai banane 
verzi pe care încercasem s\ le fac coapte, bune de mâncat, 
pe caloriferul din sufragerie. eu nu aveam voce, 
mereu luam note slabe la muzic\ [i îmi strica media, 
de[i îmi pl\ceau melodiile pe care le ascultam 
la radio [i la televizorul nostru alb-negru
[i m\ str\duiam s\ cânt [i eu cât de cât. nu-mi ie[ea 
[i cu atât mai r\u m\ ofticam. acum trebuia s\ cânt\m în cor 
[i asta era bine pentru c\ nu se observa c\ eu cânt fals, 
dar când am început s\ cânt\m, mi-a ]â[nit voma pe costumul 
de lân\ al tov\r\[ei care s-a f\cut ro[ie ca prima culoare 
la fa]\, apoi galben\ ca a doua culoare [i, 
când s\-mi ard\ dou\ palme, voma a ]â[nit [i mai r\u 
[i ea a le[inat [i s-a f\cut albastr\ ca a treia culoare.

aveam ttrei[pe aani eeram îîn vvara llui 889
m-am dus cu p\rin]ii în vacan]\ la mare la Neptun
st\team în camping în dou\ corturi
eu cu frate-miu într-un cort mai mic decât al p\rin]ilor
dormeam pe saltele gonflabile
era frig noaptea ne înf\[uram în saci de dormit
totul made in Camping Urziceni
frate-miu avea p\duchi se jucase cu ni[te ]ig\nu[i
foarte simpatici de altfel
dar eu nu [tiam c\ are p\duchi [i nici m\car el
mama nici atât eu adormeam greu
m\ mânca în cap [i m\ sc\rpinam în draci
dar nu m\ prindeam de ce
peste zece zile eu m-am dus într-o tab\r\ de mate pentru olimpici
iar frate-miu într-o tab\r\ obi[nuit\
lui i-au f\cut control l-au g\sit plin de lindini [i p\duchi
pe mine nu m-au controlat eram olimpic\ la mate
cum s\ controlezi de p\duchi un olimpic
[i cum m\ întorc din tab\r\ cu premiu cu tot
m\ ia maic\-mea în primire de la u[\
m\ controleaz\ în cap [i d\ verdictul e[ti plin\ de p\duchi
am intrat în p\mânt de ru[ine
dup\ ce am aflat c\ i-am luat de la frate-miu
eram îngrozit\ numai la gândul c\ i-am dat [i Mihaelei
fata cu care m\ împrietenisem eram convins\
c\ noi vorbeam numai chestii interesante
f\ceam schimb de c\r]i gen Invita]ie la vals de Mihail Drume[
st\team singure într-o camer\ cu doi[pe paturi
ca s\ ne concentr\m eficient la problemele dificile de mate
chiar luasem premiul I [i eram plin\ de lindini [i p\duchi
de[i f\cusem schimb de adrese nu i-am scris [i nici ea mie 

(din volumul fi[\ clinic\ în curs de apari]ie la Editura Charmides)

 ofelia prodan  adela naghiu

versuri
Adela Naghiu este, nu am nicio îndoial\, o poet\ de prim\ linie.
În lumea pe care o contureaz\ poezia ei „raiul [i iadul convie]uiesc”. Iar
asta pentru c\ Adela Naghiu scrie cu mare blânde]e despre o realitate
potrivnic\. Oameneii se dizolv\ unii în al]ii ap\sa]i de un acut sentiment al
înstr\in\rii, al neputin]ei de a participa la propria via]\, se chinuiesc „s\
fac\ parte din realitate”. Poezia aduce doar cuvinte str\ine, cuvinte „care
s\ ne scape de oameni” [i amintiri pe care nu le-a tr\it nimeni. Îns\ fluen]a
versurilor poeziei Adelei Naghiu are un efect oarecum anestezic, pare c\
îndulce[te sentimentele amare, face „iadul” suportabil.
Poeta e profesoar\ de Limba Român\ la un colegiu din Baia-Mare. A pu-
blicat volumele Zbor despletit (versuri), Finul risipitor [i limita de
discre]ie (versuri) [i Semn de carte  (critic\ literar\).

Ion Mure[an



d isperarea lui Cioran nu trebuie
perceput\ ca liter\ de lege. Ea e,
deopotriv\, produsul lecturii, dar [i

al scriiturii.
Mai ales al scriiturii.
S\ nu uit\m c\, înainte de toate, Cioran e

un estet. Un stilist. Un rafinat.
De aici i se trag toate. {i bune, [i rele.
El scrie despre disperare la modul profesionist,

fiind sedus nu atât de starea sa interioar\, cât de
modul cum se combin\, mai bine zis se împerecheaz\
cuvintele `n pagin\. {i ele se „împerecheaz\“, în
cazul scrisului s\u, într-un mod fascinant.

Scrisul i-a trasat o falie existen]ial\.
Cioran e ceea ce e: un disperat. Dar un

disperat al literei. Uneori al silabei. Uneori chiar al
unei fraze întregi ce î]i r\mâne un timp în memorie,
înc\rcându-]i spiritul, paradoxal, nu negativ, ci
pozitiv, dup\ care dispare evaporându-se în neant.

Citindu-l pe Cioran, sim]i o nem\rginit\
bucurie (disperat\, bineîn]eles) de-a fi.

Autorul C\r]ii am\girilor e disperatul de
profesie, care deschide por]ile beznei, c\utând ca
în interiorul eului nostru profund s\ nu p\trund\
nici o raz\ de lumin\. 

Tot el închide por]ile, cu aceea[i grij\. De[i
dincolo de ele întunericul atotst\pânitor al nop]ii
nu mai reprezint\ pentru sim]irea sau cunoa[terea
uman\ vreun risc.

Peste tot e bezn\.
Bezn\ înl\untru, [i bezn\ în afar\.
{i atunci cui mai folosesc aceste por]i?!
Lui Cioran, desigur, [i disper\rii sale.

Altcuiva cui?!
Cioran, în intimitatea sa, se crede a fi un Iov.
M\car un Iov al literelor, aruncat la groapa

de gunoi a cuvintelor. Nu a istoriei sau cunoa[terii
umane. Ci a esteticii. Disperarea lui seam\n\ cu
un castel de nisip alc\tuit din cuvinte ce sun\ foarte
armonios din propria lor coad\, inducând în lector
o stare halucinant\ de admira]ie.

Da, pe aceast\ groap\ de gunoi literar-
gramatical\ zace Emil Cioran, în chip de Iov

modern sau postmodern. Depinde de perspectiva
din care îi privim scrisul [i biografia. Carnea
sa e n\p\dit\ de cuvinte ca de ni[te viermi.
Cuvintele sale colc\ie de litere, din care se
preling mirosuri grele. Literele se înl\n]uie

între ele alc\tuind o simpl\ propozi]ie, scurt\
[i concis\: eu sunt cel mai mare disperat al lumii.

Disperatul f\r\ cauz\.
S\ credem s\ nu-l credem pe Cioran?
Înainte de-a r\spunde la aceast\ întrebare

e bine s\ arunc\m o privire asupra scrisului s\u
alc\tuit din structuri frazale trasate cu o exactitate
matematic\, a c\ror grafic\ repetitiv\, obsedant\,
ne aminte[te de gravurile lui Albrecht Dürer,
dar [i de muzica mecanic\ produs\ în epoca baroc\. 

Cioran e un artizan al disper\rii. Un adev\rat
bijutier.

Îl putem lua drept psiholog, c\l\uzindu-ne
dup\ ceea ce scrie Cioran, [i anume: „Nu e[ti un
psiholog bun dac\ tu însu]i nu e[ti un subiect de
studiat, dac\ materialul t\u psihic nu ofer\
zilnic o complexitate [i un inedit care s\ excite
curiozitatea ta continu\. Nu te po]i ini]ia în misterul
altuia, dac\ tu însu]i n-ai un mister în care s\ te
ini]iezi. Pentru a fi psiholog trebuie s\ fii atât de
nefericit, încât s\ pricepi fericirea [i atât de rafinat,
încât s\ po]i deveni oricând barbar; iar disperarea
în care tr\ie[ti s\ aib\ totdeauna atâta ardoare,
încât s\ nu [tii dac\ tr\ie[ti în pustiu sau în fl\c\ri.“

Esen]iale aici, dup\ cum se observ\, sunt
cuvintele [i expresiile: „rafinat“, „mister“, „nefericit“,
„pustiu“, „în fl\c\ri“, „ardoare“, „disperarea în care
tr\ie[ti“ [i, desigur, pentru a crea contrapunctul,
cuvântul „barbar“. 

Cum poate tr\i un om care îi în]elege pe
ceilal]i decât în pustiu sau în fl\c\ri? 

Cioran tr\ie[te astfel. Pustiul lui sunt
cuvintele, iar literele fl\c\ri.

Ele îi ]in loc de cunoa[tere uman\.
Cioran nu e psiholog. Ci mai degrab\, dac\

ne-am c\l\uzi dup\ modul s\u persuasiv de a-[i
r\spândi ideile în spiritele celorlal]i, un psihopat.
Desigur, un psihopat sublim. Un psihopat al literelor.

Un fel de Andone întors pe dos. 
(Care Andone? Prietenii [tiu care.)
Atâta tot?
Da, atât tot. Nu e de ajuns?!
Nu.
S\-l trecem, dar, prin proba focului purificator

pe care îl teoretizeaz\ cu atâta patos filozoful Cioran!

S\-i cânt\rim, adic\, disperarea reala [i cea imaginar\
f\când o paralel\ cu suferin]ele lui Iov.

Iov [i-a pierdut toat\ agoniseala vie]ii:
turmele de oi, turmele de c\mile, corturile. {i-a
pierdut fiii [i fiicele, [i asta pentru c\ Satan i-a pus
la îndoial\ onestitatea [i credin]a în fa]a lui
Dumnezeu. 

În fa]a urgiei Domnului dezl\n]uite prin
mâna dezlegat\ a Satanei, Iov î[i sfâ[ie ve[mintele,
î[i rade ]easta, cade la p\mânt cople[it de o durere
neomeneasc\, dar nu se dezice de credin]a lui:
„Gol am ie[it din pântecele mamei mele [i gol
m\ voi întoarce în p\mânt. Domnul a dat, Domnul
a luat. Fie numele Domnului binecuvântat!“ Cuvinte
smulse cu credin]\ [i durere din inima sa cople[it\
de triste]e sângereaz\ în aerul de[ertului, înro[ind
orizontul. Poemul s\u – c\ci avem de-a face cu un
poem deopotriv\ modern [i postmodern, ce str\bate
timpurile, e tragic. Crunt. Covâr[itor. Din el î[i
trag seva, deopotriv\, [i expresionismul, [i
existen]ialismul, duse la extrem\. În el î[i g\sesc
rezonan]\ [i strig\tul lui Munch, [i tânguirea omului
din subterana dostoievskian\. Aici îi întâlnim [i pe
Trakl, [i pe Eliot, pe James Joyce, pe Kafka, [i pe
Ezra Pound. {i tot aici, dac\ mergem mai departe,
mai spre zilele noastre, pe Ted Hughes, cu ale
sale cântece pentru Kra, [i pe Sylvia Plath. Mai
departe, în materie de suferin]\ uman\, nu se poate
merge. Iov e limita de sus [i limita de jos.

A doua încercare la care îl supune Dumnezeu
pe robul s\u e Iov, tot la îndemnul Satanei, e [i mai
cumplit\. Trupul s\u e acoperit de lepr\ „din t\lpile
picioarelor pân\-n cre[tetul capului“.

{ezând pe groapa sa de gunoi, în afara
ora[ului, asemenea unui animal bolnav, retras
departe de s\la[ul s\u, pe care nu vrea s\-l profaneze,
Iov î[i scarpin\ pielea cu un ciob de vas spart,
dar nu ridic\ glasul împotriva celui Atotputernic.
V\zându-i înd\r\tnicia, dar [i neputin]a, nevasta
lui, sc\pat\ nu se [tie de ce de urgia dezl\n]uit\
asupra casei sale, îl îndeamn\: „Blestem\-l pe
Dumnezeu [i mori!“ Dar Iov, ridicându-[i cu
greutate capul din p\mânt, îi r\spunde: „Vorbe[ti
cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dac\
am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom
primi oare [i pe cele rele?“

Iar celor trei prieteni ai lui, Elifaz din Teman,
Bilbad din {uah [i Tofar din Naamah, veni]i s\-i
„aline„ durerea, [i care la vederea lui Iov, care stau
lâng\ el [apte zile [i [apte nop]i, „f\r\ s\ spun\ un
cuvânt“, pentru ca mai apoi s\-l acuze de f\]\rnicie,
Iov le r\spunde: „{i eu a[ fi vorbit ca [i voi, dac\
sufletul vostru ar fi în locul sufletului meu, a[ putea
s\ v\ spun multe cuvinte împotriva voastr\, [i s\
dau din cap în privin]a voastr\. V-a[ mângâia doar
cu gura [i cu mi[c\rile buzelor mele v-a[ aduce
u[urare. Dar dac\ vorbesc, durerea mea nu se
lini[te[te [i dac\ tac, durerea mea nu se îndep\rteaz\
de mine.“ „O – mai spune el –, dac\ durerea mea
s-ar cânt\ri [i nenorocirea mea ar fi pus\ pe cântar!...
Ea este mai grea decât (tot) nisipul m\rilor!“ Dar
cine poate s-o cânt\reasc\? Iov, Atotputernicul?
Dar poate c\ pe Dumnezeul nu-l intereseaz\ durerea
omului? El îi supravegheaz\ doar gândurile [i
faptele. Îl pedepse[te, dar îl las\ s\ aleag\ singur
calea cea dreapt\, pentru ie[irea din impas.

Dialogul purtat de cei trei e, de fapt, un
monolog, al lui Iov. Purtat de Iov cu sine însu[i.
„Poate un om s\ fie drept în fa]a lui Dumnezeu? O
f\ptur\ omeneasc\ este curat\ înaintea Celui care
a zidit-o?“ îl întreab\ Elifaz din Teman, întrebare
la care Iov încearc\ s\ r\spund\. El î[i blestem\
ziua [i pântecele mamei care l-a trimis din bezn\
în lumin\, dar nu cârte[te nici un cuvânt împotriva
Dumnezeului s\u. “Dumnezeu mi-a luat toat\
vlaga, tic\lo[ia mea m\ împresoar\, Doamne!... El
m\ d\râm\ bucat\ cu bucat\ [i n\v\le[te asupra
mea ca un r\zboinic… {i cu toate acestea, în mâinile
mele nu e nici o silnicie [i rug\ciunea mea este
curat\!“

Disperarea lui Cioran e de alt\ natur\. El
e cople[it mai degrab\ de durerea [i nedreptatea
istoriei, de strâmba alc\tuire a omenirii, a nimicniciei
Universului, [i de alte concepte [i abstrac]iuni,
decât de propria sa durere, pe care mai mult o
teoretizeaz\, decât o tr\ie[te ca atare.

Dup\ opinia lui Cioran cauza tuturor bolilor
[i suferin]elor umane e credin]a. Orice fel de
credin]\. Chiar [i îndoiala, chiar [i necredin]a.
C\ci îndoiala [i credin]a împinse spre paroxism
nu reprezint\ altceva decât o fa]\ ascuns\ a credin]ei.
A fanatismului, a orgoliului de a fi ceea ce e[ti
sau a ceea ce nu e[ti. 

Suferin]a lui Iov te cople[e[te. Cea a lui
Cioran î]i creeaz\ o stare de extaz întunecat. Cioran
e un fel de Iov întors pe dos. Suferin]a lui n-are
obiect. Sau dac\ are ea nu se ridic\ deasupra
cuvintelor, ci r\mâne înl\untrul textului. Verbul
s\u e caustic, dar caustic doar la nivelul frazei.
Perora]ia lui Cioran asupra durerii umane îmbrac\
o form\ livresc\. R\ul, dup\ opinia lui Cioran,
rezid\ în eroarea omului de-a se considera „centrul
ra]iunii [i rezultatul ultim al timpului“. 

„Omul – spune filozoful – nu ar trebui s\
se asculte decât pe sine, în extazul f\r\ sfâr[it al
verbului, netransmisibil, s\-[i f\ureasc\ verbe
pentru propriile-i t\ceri, acorduri perceptibile doar
p\rerilor sale de r\u…“ Adic\ s\ fie un autist. Din
p\cate, omul („palavragiul universului“, cum îl
consider\ Cioran) „vorbe[te în numele celorlal]i;
eul s\u iube[te pluralul. Iar cel care vorbe[te în
numele celorlal]i e întotdeauna un impostor.“

Cioran folose[te [i el adeseori pluralul,
vorbind în numele istoriei, al con[tiin]ei, al suferin]ei
umane în general. Sentin]ele sale se adreseaz\
umanit\]ii largi. Degetul s\u ar\t\tor are în vedere
întreaga istorie uman\. Arareori se ridic\ [i asupra
lui însu[i. Cu toate acestea nu-l putem acuza pe
Cioran de impostur\. Ci dimpotriv\. 

Perceput de mul]i ca un „dandy al metafizicii“,
Cioran e, dup\ opina lui Petre }u]ea, „o inteligen]\
pur\“. O con[tiin]\ bântuit\ de insomnii, cu „nervi
incandescen]i întin[i s\ plesneasc\ în fiecare clip\“,
aflat\ în c\utarea acelui stil, m\car literar, dac\
nu de via]\, care s\ sfideze legile neantului.

 Nichita Danilov
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` nceputul filmului lui Zvyagintsev, F\r\
iubire, deschide c\tre un peisaj hibernal
de o frumuse]e pitoreasc\, o iarn\

ruseasc\, poate cu ceva emblematic în ea: un lac,
arbori a c\ror scoar]\ se reintegreaz\ prin culoare
în oglinda întunecat\ a unui lac. Acela[i tablou
va reveni cu un alt anotimp, de toamn\, cu un
copil care deambuleaz\ singuratic prin ceea ce
pare a fi un parc, [i care arunc\ o beteal\ pe o
creang\ oarecare. Gestul nu are nimic special,
dar tot ceea ce r\mâne din acest copil, din prezen]a
sa discret\ într-o lume rece este acea beteal\,
surprins\ într-un ultim cadru al filmului. Nu e
prima oar\ când familia se afl\ în centrul aten]iei
regizorului rus, filmele sale, Întoarcerea
(2003), Exilul (2007) [i Leviatan (2014), reconsider\
spa]iul familial ca unul fragil, mizascen\ a
unor tensiuni dizolvante. F\r\ iubire este f\r\
îndoial\ cel mai tragic dintre filmele sale, cel mai
crud, de[i cruzimea care face apel la o sinceritate
liminal\ nu lipse[te filmelor lui Zvyagintsev.
Familia compus\ din Zhenya (Maryana Spivak),
so]ie, Boris (Aleksey Rozin), so], [i b\iatul lor
Alyosha (Matvey Novikov), care are în jur de 10
ani se afl\ în pragul unui colaps centrat în jurul
divor]ului p\rin]ilor despre care fiul lor nu [tie
înc\ nimic. Cei doi so]i nu mai au nimic în comun,
o imens\ ur\ guverneaz\ de la gest la discurs
atitudinea Zhenyei, iar indiferen]\ privitoare
la soarta fiului lor constituie numitor comun al
celor doi p\rin]i. Fiecare dintre ei e preocupat
s\-[i refac\ via]a, Boris al\turi de o femeie mai
tân\r\, îns\rcinat\ cu propriul s\u copil, iar
Zhenya al\turi de un b\rbat mai în vârst\,
bogat [i celibatar. Îns\ nu aceste circumstan]e
care deseneaz\ tablou general al unui mariaj e[uat
constituie esen]a filmului lui Zvyagintsev, ci
intensit\]ile plasate în fiecare personaj, paroxismul
urii la Zhenya, intensitatea paradoxal\ a indiferen]ei
la Boris, preocupat s\-[i salveze situa]ia la locul
de munc\, o multina]ional\ guvernat\ de un
patron ultraortodox, intensitatea dezn\dejdii
b\ie]elului abandonat, surprins\ o singur\
dat\ în sala de baie unde acesta plânge convulsiv,
dar f\r\ a scoate un sunet. Tocmai i-a auzit pe
p\rin]ii s\i discutând despre soarta lui, mama
decis\ s\-l abandoneze la un orfelinat, tat\l decis
s\-l lase unei mame lipsite de afec]iune matern\
pentru c\ i-ar periclita situa]ia la serviciu. În ziua
imediat urm\toare, Alio[a va disp\rea pentru
totdeauna, îns\ le va lua p\rin]ilor aproape dou\
zile s\ îi constate dispari]ia [i s\ ini]ieze o ac]iune
de c\utare a sa. Înaintea declan[\rii acestei ac]iuni,
Zvyagintsev ne introduce în rela]iile paralele ale
celor doi so]i care ilustreaz\, aparent contradictoriu
în raport cu titlul filmului, dragostea. Zhenya
pare s\-l iubeasc\ pe Anton, un b\rbat atent,
educat [i tandru care a introdus-o în existen]a
sa solitar\, a[a cum Boris pare ata[at de noua
sa iubit\. În ambele cazuri, regizorul alege ca
decupaj o scen\ de dragoste, noile cupluri se
întemeiaz\ pe o fireasc\ rela]ie sexual\, o sexualite
care joac\ un rol compensatoriu [i care reconfigureaz\
ideea de familie. Sexul este prezent, cu o intesitate
iluzorie în cazul Zhenyei, cu o familialitate în care
dezinteresul revine în cazul lui Boris. Dragostea
lipse[te în noile cupluri, iar finalul filmului va
sublinia ideea atunci când Boris î[i îndep\rteaz\
fiul pentru a privi netulburat un canal de [tiri sau
când Zhenya se va reg\si în fa]a televizorului
contemplând propriul vid interior. Filmul lui
Zvyagintsev st\ sub semnul lui a vedea/ a nu vedea,
a raporturilor complicate dintre vizibil [i invizibil
atât de frecvent în cadrul societ\]ii postmoderne,
postumane. P\rin]ii nu-[i v\d propriul copil, chiar
în scena în care verific\ prezen]a sa în cas\, tat\l
nu-l vede ascuns dup\ u[\ în baie, insesizabil el
iese din vizibilul existen]ei din care a fost deja

evacuat, fiica nu-[i vede mama cu anii, Boris nu-[i
vede noul fiu [i neaten]ia sa se deplaseaz\ c\tre
noua so]ie, poli]ia nu dispune de mijloace de a
vedea de soarta copiilor disp\ru]i. Doar cei din
asocia]ia de voluntari se str\duiesc s\ vad\ urmele
existen]ei acestui copil [i ele conduc într-un spa]iu
dezafectat, marcat de
o pr\bu[ire, un fel de
implozie leproas\, cu
ceva cople[itor. Un loc
de abandon, un loc secret,
invizibil tuturor, împ\rt\[it
cu un singur prieten a
asigurat retragerea copilului
solitar. Alio[a a intrat în
invizibil cu mult înainte
de divor]ul p\rin]ilor s\i,
acest invizibil care devine
expresia unui dezinteres
general al societ\]ii ruse[ti
contemporane, în m\sura
în care filmul invit\ la
generaliz\ri prin subtile
trimiteri c\tre un climat politic dominat de
autoritarismul noului ]ar, Vladimir Putin. Nu a[
merge îns\ pe ideea unui film cu miz\ politic\
direct\, în ciuda aparen]ei de parabol\ pe care o
imprim\ filmului Zvyagintsev. Îns\ felul în care
regizorul amplific\ pân\ la insuportabil insensibilitatea,
ignoran]a, idiosincrasia, frustrarea, împrumutând

personajelor sale un soi de tr\irism dostoievskian
[i o ferocitate lucid\ [i rece d\ filmului s\u un
contur bergmanian la confiniile cu vacuit\]ile
vehiculate în filmele lui Michelangelo Antonioni.
La un moment dat so]ii sunt adu[i în fa]a cadavrului
unui copil. Scena e filmat\ frontal, obnubilând

îns\ corpul copilului mort
surprinzând prin reflex
oroarea care se afl\ în fa]a
lor. Pentru o clip\ p\rin]ii
se confrunt\ cu maximul
de vizibil al unei existen]e
desf\[urate în invizibil, iar
reac]ia mamei e una isteric\,
iar indiferen]a tat\lui se
tope[te pentru o clip\
tranformându-l într-un
aluat. Zvyagintsev nu ofer\
decât un flash, o clipire
de camer\ asupra cadavrului,
imaginea fulgurant\ re]ine
ceva înfior\tor, meduzant,
o cavitate ro[iatic\ asemeni

unei mu[c\turi. Mama nu-[i recunoa[te copilul,
nu accept\ c\ Alio[a este acel obiect repungnant
[i chestiunea identific\rii este plasat\ în ambiguitate.
Ceea ce r\mâne vizibil din Alio[a este o beteal\
ag\]at\ de ramurile unui copac, cu acea discre]ie
a obiectelor inutile, punctua]ia derizorie a unui
peisaj peste care z\pada se va depune din nou. 

 cronica filmului de angelo mitchievici

F\r\ iubire (Nelyuobov, 2017); Regia: Andrey
Zvyagintsev; Scenariul: Oleg Negin, Andrey
Zvyagintsev; Cu: Maryana Spivak, Aleksey
Rozin, Matvey Novikov; Genul filmului:
Dram\; Durata: 127 minute; Premiera în
România: 16.03.2018; Produs de: Arte France
Cinéma; Distribuit în România de: Inde-
penden]a Film.
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„Cine nu crede în minuni nu poate s\
în]eleag\ istoria poporului evreu“... Cuvintele
îi sunt atribuite lui Golda Meir [i am convingerea
c\ surprind un adev\r axiomatic. Asta nu
înseamn\ c\, implicit, revendic [i vorbesc în
postura unui temeinic cunosc\tor al istoriei
evreilor. Din contr\, sunt (aproape) de o ignoran]\
de care ar trebui s\-mi fie ru[ine. Ceea ce
sper c\ ar putea fi re]inut ca o eventual\
circumstan]\ atenuant\ ar fi faptul c\ sunt
n\scut [i mi-am tr\it toat\ via]a în Bucure[ti,
într-o familie în care dimensiunea religioas\ a
lipsit în totalitate din educa]ia primit\. Am
devenit evreu [i am început s\ fiu tot mai
preocupat de istoria poporului evreu de la o
vârst\ care marca ie[irea din copil\rie odat\ cu,
mai important decât evolu]ia biologic\, descoperirea
[i confruntarea cu manifest\rile antisemitismului.

Nu într-o form\ contondent\, suficient îns\
de pregnant c\ s\-mi induc\ inconfundabil
sentimentul alogenului, al celui diferit,
distinct de imensa majoritate în mijlocul
c\reia tr\iam...

Poate am sim]it incon[tient nevoia
acestor câteva rânduri ca s\ clarific pozi]ia

de pe care îmi permit s\ fac câteva sumare
considera]ii. Nu vin ca urmare a îngurgit\rii
unor adev\ruri care mi-au fost administrate
înc\ de la o vârst\ la care era cu totul deplasat
de vorbit despre discern\mânt – ceea ce
afirm este rezultatul decant\rii unor cuno[tin]e
la care am ajuns [i pe care le-am asimilat, pe
parcursul timpului, în c\utarea unor repere
existen]iale. 

Acestea fiind zise, revenind la enun]ul
pe care l-am pus în capul acestor rânduri,
cred c\ na[terea statului Israel a marcat finalul,
punctul de deplin\ împlinire a ra]iunii drumului
pe care poporul evreu a r\t\cit de-a lungul a
peste cinci mii de ani. Moise [i-a imaginat c\
vor fi suficiente patru decenii de umblat [i vorbit
în pustii pentru ca evreii s\-[i isp\[easc\ p\catele
[i pentru a le cur\]a sângele [i gândurile de toate
relele cu care i-a împov\rat Dumnezeu. Credin]a
c\ au ajuns pe p\mântul f\g\duin]ei (pe care
lui nu i s-a permis s\ pun\ piciorul) era o iluzie,
o de[art\ am\gire [i au mai trebuit s\ treac\
mii de ani pân\ când El într-adev\r s\ aprecieze
c\ a venit timpul ca poporul pe care l-a ales s\
aib\ o cas\ a lui. {i numele pe care i l-a dat casei
a fost Israel. 

Asta o [tim cu to]ii. {i mai [tim, cu alte
cuvinte mul]i [i în]eleg, c\ toate abominabilele
suferin]e [i toate fluviile [i m\rile de sânge v\rsat,
de-a lungul mileniilor, nu au fost suficiente [i a
trebuit ca poporul lui s\ treac\ [i prin poarta
Holocaustuluipentru ca lucrurile s\ ajung\ într-un
sfâr[it. Sigur, aspira]iile ne-au înso]it de când
lumea, [i sionismul a fost un geam\t din adâncul
inimii [i un apel pe care mul]i le-au perceput
ca atare. Dar momentul astral care a oprit timpul
în loc din scurgerea lui de pân\ atunci [i a îndreptat
mi[carea lumii într-o direc]ie nou\ a fost Holocaustul.
Adev\rul înfrico[\tor în care evreii au în]eles
c\ trebuie s\ aleag\: MOARTEA, indiferent unde
s-ar afla petecul de p\mânt pe care [i-ar închipui
c\ s-ar putea ascunde – sau VIA}A, într-o cas\,
într-o ]ar\ a lor. {i evreii au ales Via]a. {tiu toate

discu]iile la nivel înalt, toate negocierile din
spatele u[ilor închise sau deschise, toate conferin]ele
care au dezb\tut [i care, într-un final, au aprobat
na[terea statului evreu. Vorbe. Nimeni, nicio
for]\ omeneasc\ de pe fa]a p\mântului nu ar
mai fi putut sta atunci în calea supravie]uitorilor,
[i a sufletelor celor care au trebuit s\ moar\ în
lag\rele lui Hitler pentru c\ au fost evrei, [i s\
le spun\ c\ nu le recunosc [i le refuz\ dreptul
la via]\! Nimeni nu ne-a dat nimic! Fiecare palm\
de p\mânt [i fiecare zi în libertate au fost smulse
[i ap\rate cu eforturi [i sacrificii de nedescris.
Dar Israel s-a n\scut [i, nu am nicio îndoial\,
va dura cât timp va exista Dumnezeu.

{i înc\ un lucru pe care vreau s\-l spun.
Israel nu s-a re-n\scut din propria-i cenu[\,
precum pas\rea Phoenix; [i Israel nu se întinde
azi doar între grani]ele pe care le vedem când
privim o hart\. În cuptoare, în camerele de gazare,
în lag\rele de exterminare a murit odat\ pentru
totdeauna jidovul r\t\citor. Evreul care indiferent
de cât de multe a f\cut pentru avântul, prop\[irea
[i gloria lumii în care a tr\it a fost întotdeauna,
mai devreme sau mai târziu, identificat ca
personificare a r\ului [i, consecin]\ fireasc\,
victima care trebuia sacrificat\. Acel evreu, acea

tipologie nu mai exist\ ast\zi. Ce cred c\ reprezint\
ultima [i cea mai str\lucit\ minune care poate
fi legat\ de istoria evreilor este metamorfoza
structural\, genetic\ produs\, dup\ ce am asimilat
cu toat\ fiin]a noastr\ co[marul Holocaust, odat\
cu na[terea statului Israel. Au trebuit s\ treac\
5778 de ani pentru ca fiecare evreu (indiferent
în ce punct al globului î[i culc\ seara capul [i
unde se treze[te diminea]a) s\ [tie c\ nu mai
este singur [i neap\rat; c\ este cet\]eanul
unui stat independent [i puternic, gata s\-l apere
de oricine atenteaz\ împotriva lui. Acesta este
motivul care m\ face s\ afirm c\ grani]ele lui
Israel nu sunt cele de pe hart\, ele se întind
oriunde în lume unde tr\ie[te un evreu.

Hag Sameah, Israel! Pentru totdeauna!   
*

Israel 70 – }ara F\g\duin]ei

Am c\l\torit în mai multe rânduri în
Israel. Am fost s\-mi v\d familia; am fost, la
începutul anilor 1990, cu delega]ia Asocia]iei
Culturale de Prietenie România-Israel (prima

Asocia]ie cultural\ de prietenie a României
cu alte state organizat\ imediat dup\ c\derea
regimului comunist); am ini]iat [i am f\cut o
vizit\ de solidaritate cu Israelul împreun\ cu
un grup de scriitori români: Augustin Buzura,
Lauren]iu Ulici, Ma[a [i Mircea Dinescu, în timp
ce Irakul lui Saddam Hussein lansa rachetele
scud împotriva Israelului (primul R\zboi din
Golf); am f\cut parte, pe parcursul celor trei
mandate de senator, din delega]iile care i-au
înso]it pe pre[edintele Emil Constantinescu,
pe premierul Radu Vasile [i pe ministrul Ap\r\rii
Victor Babiuc în vizitele oficiale pe care le-au
întreprins în Israel. Nu am num\rat de câte ori
am fost în }ara Sfânt\ [i nu cred c\ num\rul
are vreo importan]\. Niciodat\, ca vizitator
(oricât de des aterizezi la „Ben Gurion“ tot
vizitator r\mâi), nu cred c\ po]i s\ ajungi s\
spui [tiu. {tiu ce este [i ce înseamn\ Israel. E
ca [i cum, dup\ ce ai vizitat un imens muzeu
de un num\r de ori, ai suficien]a s\ afirmi c\
ai descoperit [i te-ai îmbog\]it cu toate comorile
pe care le prezerv\. Pentru mine, Israel este un
muzeu care se întinde pe o suprafa]\ de 21.000
km2 [i care depune m\rturie despre istoria lumii
de la facerea ei pân\ în ziua în care i-ai trecut
pragul. Un muzeu viu al credin]elor în Dumnezeu
[i ale celor mai str\lucite izbânzi ale spiritului
omenesc; în toate domeniile. 

Sigur, o întrebare vine de la sine: „{i care
e lucrul care te-a impresionat cel mai mult, pe
care îl apreciezi ca fiind cel mai de pre] în
acest muzeu?“. R\spunsul meu: oamenii! Sigur
c\ nu se poate pune nici m\car problema unei
estim\ri a num\rului foarte mare de israelieni
cu care am stat de vorb\; de toate vârstele, de
ambele sexe, de toate condi]iile sociale, sabri
sau aduna]i din toate col]urile lumii. Indiferent
de datele care îi particularizau, un lucru mi s-a
p\rut ca fiind definitoriu pentru to]i. Voca]ia
dialogului. Pl\cerea sau, mai adecvat disponibilitatea,
nevoia necondi]ionat\ de a sta de vorb\; când
împ\rt\[esc punctul de vedere al interlocutorului
sau, mai atractiv, când se ive[te o chestiune care
trebuie clarificat\. Nu taclale, nu p\l\vr\geal\
goal\ lipsit\ de con]inut. Dialogul despre care
vorbesc mi s-a impus ca instrumentul, ca bisturiul
cel mai fin cu care israelienii opereaz\ în
permanen]\ în c\utarea unor sensuri care scap\
la prima vedere sau, cu atât mai bine, sunt privite
din perspective contradictorii. Cred c\ scormonitor
în c\utarea esen]ei este una din genele definitorii
ale ADN-ului acestor oameni. De aici, înv\]\tura
pe care mi-am însu[it-o: dac\ vrei într-adev\r
s\-i faci un cadou frumos unui israelian, roag\-l
s\-]i deslu[easc\ pe îndelete sensul uneia din
marile probleme cu care se confrunt\ omenirea.
Oricare ar fi ea. În orice punct al globului p\mântesc.
În orice domeniu. Ai s\ afli cele mai fabuloase
variante de r\spunsuri, unele mai conving\toare
decât celelalte. {i ai s\ descoperi c\ în limba
pe care o vorbesc copiii lui Israel sintagma nu
[tiu nu exist\.

Acesta, [i numai acesta! este motivul
pentru care locul se nume[te pe bun\ dreptate
}ara F\g\duin]ei. Doar, totul este posibil. 

 Radu F. Alexandru
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- note -  

d ac\ vrei într-adev\r 
s\-i faci un cadou 
frumos unui israelian,
roag\-l s\-]i
deslu[easc\ pe

îndelete sensul uneia din marile
probleme cu care se confrunt\
omenirea. Oricare ar fi ea.
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Actul II
Scena 11

(…)
(Intr\ Caius Martius.)

MENENIUS: Salut, nobile Martius!
MARTIUS: Î]i mul]umesc. Care-i cu voi necazul
Tîlhari rebeli? V\ sc\rm\na]i prea r\u
Pe bubele ideilor. Mi-e team\ 
C\ o s\ da]i în rîie.
PRIMUL CET|}EAN: De la tine mereu primim 

cîte-o vorb\ dulce.
MARTIUS: Cel ce ]i-ar spune ]ie vorbe dulci
Ar face complimete unei gropi
Scîrboase. Ce v-a c\[unat, m\i javre, 
De nu v\ place nici r\zboi, nici pace?
Unul v\ sperie, alta v\ stîrne[te. 
Cine v\ crede lei, g\se[te iepuri,
În loc de vulpi, doar gî[te. Sînte]i siguri
Ca focul pe ghe]u[, z\pada-n soare.
Voi v\ pricepe]i s\-l albi]i pe cel
Ce-i osîndit [i s\-njura]i justi]ia
Care l-a condamnat. Tot ce-i m\re]
E obiect de ur\ pentru voi. 
Iubirea voastr\-i obiceiul prost
Al omului bolnav s\-[i zgîrme rana.
Cel care-ar fi la bunul vostru plac
Ar fi un pe[te cu înot\toare
Din plumb sau ar dori stejari s\ taie
Cu-un b\] de trestie. S\-i spînzur\m!
Încredere în voi? În tot minutul,
V\ r\suci]i [i zice]i c\ e nobil
Cel detestat, iar cel încoronat
Cu lauri vi se-arat\ tic\los.
Ce nu v-ajunge, c\ în multe locuri
Striga]i contra Senatului, cel care
Al doilea dup\ zei, v\ poart\ grija?
C\ altfel a]i ajunge s\ mu[ca]i
Unul din altul, între voi? Ce vor?
MENENIUS: Vor grîu la pre] sc\zut. Ei spun c\ este
Cetatea plin\ de aceste grîne.
MARTIUS: S\-i spînzura]i! „Ei zic!“ Dar cine-s ei?
Stau pe cuptor [i cred c\ [tiu ei tot
Ce e la Capitoliu, cine cre[te
C\tre putere, cine se coboar\.
{tiu tot despre-alian]e, aranjeaz\
C\s\torii. Ei înt\resc partide
Sau îi trîntesc pe cei ce nu le plac
Sub înc\l]\rile cîrpite ce le poart\. 
Ei spun c\ este grîu destul! S\-i lase
Cei nobili de sub mîna milostiv\
{i s\-mi dea voie s\ lucrez cu sabia,
A[ face un morman din sclavi din \[tia,
T\ia]i în patru, mai înalt decît
St\ vîrful suli]ei1. 
MENENIUS: Ei, nu, aproape to]i
S-au l\murit. De[i sînt pu[i pe har]\,
Sînt la[i. Dar spune-mi ce s-a petrecut 
Cu ceilal]i. 
MARTIUS:  Ei au [ters-o, buni de [treang!
Ziceau c\ le e foame, [i strigau
Lozinci precum: De foame crap\ zidul,
{i cîinii vor mîncare, Carnea este
F\cur\ pentru guri, Zeii nu dau
Grîu doar la cei boga]i. Astfel de fleacuri
Le foloseau ca s\-[i arate vrerea.
Cînd dai r\spuns la cereri mai ciudate,
Ce pot s\-nmoaie inimi mai miloase,
Arunc\ [epcile în aer2 parc\
Ar vrea s\ le aga]e-n cornul lunii
{i strig\ fiecare cît mai tare.
MENENIUS: Ce li s-a oferit?              
MARTIUS: S\ î[i aleag\-n voie cinci tribuni
Care s\ le poarte interesul. Unul
E Iunius Brutus, altul e Sicinius…
{i nu-i mai [tiu pe to]i, lovi-i-ar moartea!
S\ sparg\ tot ce e acoperi[
În tot ora[ul, n-or s\ m\ conving\.
De-or cî[tiga foloase, chiar mai mari,
Î[i vor g\si temeiuri mult sporite
Pentru zavera lor. 
MENENIUS:  E curios.
MARTIUS: C\ra]i-v\ acas\, b\i, f\rîme!

(Intr\ un mesager, în grab\.)
MESAGERUL: Unde e Caius Martius?
MARTIUS: Sînt aici.
MESAGERUL: Volscii sînt gata, domnule, de
lupt\. 
MARTIUS: Sînt bucuros. Mai lep\d\m rugina.
Uite c\ vin b\trînii în]elep]i.
(Intr\ Cominius, Titus Lartius [i al]i senatori,
Junius Brutus [i Sicinius Velurus.)

PRIMUL SENATOR: Ce-ai spus tu mai demult 
s-a petrecut.

Volscii pornesc la lupt\.
MARTIUS: Au în frunte
Pe-Aufidius. De-a[ fi oricare altul
Decît sînt eu, a[ vrea s\ fiu doar el.
P\cat îmi fac, dar îl invidiez
Pentru noble]ea lui. 
COMINIUS: V-a]i înfruntat.
MARTIUS: De s-ar izbi o jum\tate-a lumii
Cu alt\ jum\tate, iar Aufidius
Ar fi de partea mea, a[ dezerta
Doar ca s\ port r\zboiul meu cu el.
Este un leu ce-s mîndru s\-l vînez.
PRIMUL SENATOR: Deci ai s\ lup]i, brav 

Martius, [i vei fi
Al\turi de Cominius .
COMINIUS: Ai promis.
MARTIUS: Voi ]ine promisiunea. Titus Lartius,
M\ vei vedea din nou luptînd cu Tullus.

Dar po]i s\ mergi? Sau te retragi?
TITUS: Nu, Martius.
O cîrj\ m\ va ]ine, cu cealalt\
Am s\ izbesc în lupt\.
MARTIUS: E[ti un nobil.
PRIMUL SENATOR: Veni]i la Capitoliu, prieteni

nobili
A[teapt\ dup\ noi.
TITUS: S\ ne conduci.
Iar dup\ tine, Martius are dreptul.
COMINIUS: Te rog, nobile Martius.
PRIMUL SENATOR (cet\]enilor):  Mar[ acas\! 
MARTIUS: Ba las\-i, pot veni. Volscii au grîne. 
S\ ron]\ie-n silozuri, [obolanii!
Bravi r\scula]i, ve]i c\p\ta r\splat\
Pentru curaj. V\ rog, veni]i cu noi.

(Cet\]enii îi urmeaz\. Ies to]i în afar\ de
Sicinius [i Brutus:)

SICINIUS: A fost vreun om mai mîndru ca \st Martius?
BRUTUS: N-are pereche.
SICINIUS: Cînd ne-a ales poporul drept tribuni…
BRUTUS: Ai observat ce ochi f\cea? 
SICINIUS: Eu nu.

Doar ce batjocur\.
BRUTUS: S-ar lua chiar [i de zei.
SICINIUS: Ar lua în rîs [i luna, cea smerit\.
BRUTUS: R\zboiul \sta o s\-l devoreze.
Prea mîndru, o s\-l coste vanitatea.
SICINIUS: O fire ca a lui, dac\ norocul
O gîdil\ pu]in, face buc\]i
{i umbra ce-l urmeaz\-n miezul zilei.
Iar vanitatea lui va sta s\ crape
Cînd va fi pus al doilea, sub Cominius.
BRUTUS: Gloria spre care tinde – [i de care
E r\sf\]at deja – nu poate fi
Mai bine cucerit\ ca atunci
Cînd e al doilea dup\ comandant.
Orice necaz, va drece drept gre[eal\ 
A generalului, chiar de va face
Mai mult decît oricine. Cîrcota[ii
Spre Martius vor striga: „Vai de-ar fi fost
El la comand\“.
SICINIUS: Îns\ dac\ treaba
Va merge bine. Martius va primi
Onoruri, chiar în locul lui Cominius.
BRUTUS: Jumate dintre ele tot vor merge
Spre Martius. El nu le va pl\ti.
Gre[eala lui Cominius se va pune
Ca merit al lui Martius de[i
El n-a f\cut, de fapt, nicio scofal\. 
SICINIUS: S\ ne gr\bim, s\ auzim ce face
{i în ce fel va merge s\ se lupte, 
Trecînd peste orgoliul s\u bizar.
BRUTUS: Atunci s\ mergem.
(Ies.)

Scena 22

(Intr\ Tullus Aufidius [i cî]iva senatori.)

PRIMUL SENATOR: P\rerea ta, Aufidius, ar fi
C\ s-a p\truns în adunarea noastr\?
Romanii [tiu ce facem?
AUFIDIUS:  Tu nu crezi?
În ]ara asta, a r\mas ceva,
Odat\ pl\nuit, s\ nu se afle
La Roma, înainte s\-l [i facem.
Nu-s patru zile de cînd am primit
Aceste vorbe. Am scrisoarea, uite:
(Cite[te.)
„Mobilizeaz\ o[ti, dar nu se [tie
Dac\ vor merge c\tre est sau vest.
Sînt lipsuri mari, poporu-i r\sculat.
Cominius, Martius – inamic mai vechi,
Urît mai tare decît voi la Roma –
{i Titus Lartius cel mai curajos
Dintre romani, conduc mobilizarea.
De[i nu-i limpede, se pare totu[i
C\ pentru voi se preg\tesc. Ia seama!“ 
PRIMUL SENATOR: Armata noastr\ e deja 

pe front
N-am îndoial\, Roma este gata
De confruntare.
AUFIDIUS: Nu a fost în van
S\ v\ ascunde]i marile dorin]e
Pîn\ s\ le-ar\ta]i. C\ci [i ascunse
Parc\ le [tie Roma. S\ gr\bim
Manevra noastr\ care-i cucerirea
Multor ora[e pîn\ ca romanii
S\ afle c\ atacul a-nceput.
AL DOILEA SENATOR: Nobile Aufidius,
Preia comanda. Mergi gr\bit la trupe.
{i las\-ne pe noi ca s\ p\zim
Aici, la Corioli. De-o s\ cad\
În mîna lor, s\ vii s-o iei la loc.
{i totu[i cred c\ nu sînt pentru noi
Acele preg\tiri.
AUFIDIUS: Nu te-ndoi.
Ce spun [tiu sigur. Ba, mai mult, romanii
Au [i trimis o parte din armat\
Încoace. Eu v\ las. Dac\ se-ntîmpl\
Ca eu [i Caius Martius s\ avem
O întîlnire, am jurat noi doi
C\ vom lupta pîn\ cînd unul piere. (…)  

 Traducere [i note de George Volceanov [i Horia Gârbea
_______
1 Dup\ unii autori e o aluzie la popula]ia Londrei,
instabil\ emo]ional, care, între altele nu l-a urmat în
revolt\ pe contele de Essex în anul 1601.
2 Manifestare a bucuriei tipic englezeasc\, atribuit\
de Shakespeare [i romanilor.

meridiane

William Shakespeare

tragedia lui
coriolanus



Buna vestire

S\ fie vrea! R\gazul h\r\zit
dorin]ei s\-i îng\duie nubile

[i sfinte s\rb\tori de z\mislire
când prunc va na[te-n ceasul sorocit.

Primind vestirea bun\ s-a smerit.
Sl\vit e rodu-n pântece purtat.

Un negru trandafir înmiresmat
e[ti, vergur\, [i un s\la[ umbrit.

E[ti vas de alabastru, bucurie
a vie]ii e[ti, [i murmur de izvoare
s\ltând pe prund, e[ti soarele-n chindie,

m\icu]\ scump\, f\r\-asem\nare.
Cu fo[net de m\tase purpurie
acoperi în priveghi întinsa zare.

„Idiotul“

Nep\s\tor la farmecul nespus
al \stui loc mirific po]i fi oare?
R\zbate zvon de glasuri dinspre ap\:
Domolul Arno e, cu-am\gitoare
sirene, ce pe vajnicul Ulise
l-au încercat primjeduindu-i via]a.
R\t\citor [i el e-acum [i singur.
Albastrul cer [i unda de cle[tar,
fin cizelata piatr\, valea larg\
ce tocmai a-nverzit, pecetea negr\it\
a Medicilor, paznici de minuni,
îi taie r\suflarea, dar în suflet
p\streaz\ stepa. Dup\ ea tânje[te.
Scruteaz\ râul stând pe Ponte Vecchio
[i-n unde îi apare fluviul Irti[,
[i Moscova [i Neva înghe]at\
cinci luni pe an. Nicicum nu-i poart\ grija
suavei Beatrice. Ochii [i-i înal]\
la baldachinul de safir [i simte
c\ nici de Galileu nu-i pas\ câtu[i de pu]in.
Îngândurat prive[te apa, dar n-o vede,
r\sun\-n preajm\ dulce grai toscan,
dar nu-l aude. Alt\ limb\-ascult\, 
cea dinl\untru. Este limba lui.

Vorbind cu sine se îndep\rteaz\.
Str\zi dup\ str\zi str\bate. Deodat\
z\re[te domul: Giotto, Brunelleschi,
înaltul turn, cupola ce sclipe[te
în soare. Drumul [i-l urmeaz\.

Str\bate alte str\zi, cu negustori
[i meseria[i ce-[i vând în fa]a casei
obiecte fin lucrate-n lemn ori piele,
[i pietre nestemate, vin [i flori.
Mai larg\-i strada-acum. Ajuns-a-n pia]\.
Cândva în mijloc s-a-n\l]at un rug
pentru c\lug\rul Savonarola.
(Lega]i la ochi, cu mâinile-n c\tu[e,
Sfâr[itul le-a sosit. Sudoarea rece
le scald\ frun]ile... Nu trage]i! O scrisoare
sosit\ de la ]ar îi gra]iaz\.
Galopul calului se-ndep\rteaz\.
Sunt dezlega]i, lent treptele coboar\
de stra[nic e[afod. O, Doamne sfinte!
Siberie, m\icu]\-a P\timirii!)

Legat la ochi cu alt\ leg\tur\,
nu se mai afl\-n Piazza della Signoria.
Palatul, turnul nu se mai înal]\
pe solul florentin, nu-[i profileaz\
pe cer albastru liniile zvelte,
ci se destram\-n pâcle fumegoase
plutind alene peste Omsk [i Petrograd.
Închide ochii. Se transport\-n vis
în ]ara lui, în anii ferici]i
da, ferici]i – ai vârstei f\r\ griji,
ai tinere]ii, c\ci suntem în anul 
o mie [i opt sute [aizeci[inou\.
Maria Isaieva s-a stins. R\mas-au amintiri
din casa mor]ilor. Cu ele sufletu-[i alin\.
Se-opre[te o clip\, zarea o scruteaz\,
din nou p\[e[te rar [i f\r\ ]int\.
De el str\in\ este frumuse]ea
des\vâr[it\ care-i iese-n cale.
Se-nchide-n sine, cu n\luci vorbe[te,
de[i e-n vis, tr\ie[te-n stare de alert\.

La sc\p\tat se-ntoarce-acas\-n grab\,
se-a[eaz\ la birou, î[i încle[teaz\
supusa mân\ pe condei neobosit.
Î[i a]inte[te la hârtia alb\
sfredelitorii ochi de vultur. Iat\,
din h\u profund o lume prinde via]\,
din marea-n care se cufund\, din ostrovul
în care sufer\, se bucur\, se perpele[te
(departe de Italia, de[i tr\ie[te la Floren]a)
cu Nastasia, cu Aglaia cea geloas\

[i cu Mâ[kin...

Cu prin]ul epileptic, „Idiotul“,
s\rmanul Mâ[kin bun ca un copil,
pe care, dup\ ce-a r\bdat batjocuri,
îl pa[te nebunia. El tot nu vrea
s\ [tie îns\-n ruptul capului nimic
de Beatrice ori de Galileu.
Glasul ra]iunii nu i se impune.
Nici mângâiosul murmur nu-l aude
al Arnului din preajm\. Se retrage
în lumea dinl\untru [i se lupt\
cu albe file, leghe lungi de step\
pe care le str\bate biruind
[i timp [i spa]iu, f\r\ ostoire.

Zile [i nop]i de-a rândul. Luni întregi,
cu ochii a]inti]i în dep\rtare
î[i urm\re[te ]elul, pl\smuie[te
fantasme, n\luciri încheag\ [i, cu trud\,
le d\ruie[te trup [i suflet,
[i sânge [i via]\, nemurire.
P\cate izb\vind, înve[nice[te
tot ce legat e de vremelnicie.

Vorbit-am despre-un om care-a tr\it
([i n-a tr\it) [i scris-a la Floren]a.
Numele lui e Fiodor Dostoevski.

Traducere de Andrei Ionescu 
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Vicente Gaos (1919-1980), poet [i
eseist spaniol, laureat al Premiului
Adonais `n 1943 [i al Premiului
Na]ional de Poezie din Spania `n
1980. Licen]iat `n Filosofie [i Litere
la Universitatea din Madrid, Vicente
Gaos [i-a dat doctoratul `n Filologie
la Universitatea Na]ional\ din Mexic.
A fost profesor de literatur\ `n
numeroase universit\]i din Europa [i
America de Nord. Importanta sa bib-
liotec\, num\rând peste 5000 de vol-
ume, a fost donat\ Bibliotecii din
Valencia de c\tre fiica sa.
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c am asta ar fi concluzia c\r]ii lui

Catherine Millet, critic de art\ [i
curator, privind natura [i amploarea

artei contemporane; tot astfel ca [i despre transcendentul
ei. Aparent, cât\ întindere, tot atâta idee, câ]i
chema]i, atâ]i ale[i. Reflec]iile privind arta
contemporan\ au afirmat adesea [ansele unei
democratiz\ri absolute, ca nic\ieri altundeva poate,
în niciun alt domeniu. Pân\ într-acolo încât, pe
scena global\, unii vorbesc acum despre efecte
de déja vu generalizate, amplificate de cultura
global\ [i probate de jetsetter-ii pasiona]i ai lumii
artistice, musafiri nelipsi]i ai târgurilor de art\ [i
bienalelor. Expozi]ii precum „Primitivism“ in 20th
Century Art (MoMA, 1984) sau Magiciens de la
Terre (Centrul Georges Pompidou, 1989) pot fi
privite [i ca reac]ii timpurii, la scar\ diferit\,
împotriva uniformiz\rii gustului, prin fertilizarea
artei contemporane cu experien]a culturilor primitive
non-occidentale [i non-europene.

Pentru a stabili unde tragem linie între
arta modern\ [i cea contemporan\, o sut\ de
mari muzee de profil din întreaga lume i-au
r\spuns autoarei acestei c\r]i la un chestionar,
iar r\spunsurile lor au plasat aceast\ grani]\ spre
sfâr[itul deceniului 1960, op]iune care ne trimite
în chip distinct la lumea post-ismelor.
În plus, aceast\ demarca]ie vine cu o
mutare a accentului de pe pia]a parizian\,
f\uritoare de destine artistice la începutul
secolului trecut, la pia]a american\,
preponderent newyorkez\. 

Problemele muzeelor de art\
contemporan\ sunt foarte diferite de
ale celor tradi]ionale. Autonomizarea
lor în raport cu muzeele de art\ modern\
este relativ recent\, pe m\sura con[tientiz\rii
acute a unei istorii ([i istoricit\]i) de tip
nou. De exemplu, MoMA (New York)
a marcat premiere precum realizarea
unei expozi]ii retrospective pentru un
artist de numai treizeci [i patru de ani
(Frank Stella, 1970), ca [i recordul dublei
retrospective pentru un artist în via]\
(Jasper Johns). Astfel, în varii forme,
scurtarea timpului destinat prin tradi]ie
muzeific\rii este ast\zi un fenomen
amplu, [i el ajunge pân\ la extrema consacr\rii
cvasi-instantanee a valorilor (pentru a fi, astfel,
primul care recunoa[te valorile lumii de mâine!).

În muzeele de art\ contemporan\, ca în
niciun alt tip de muzeu (chiar de art\ modern\),
achizi]iile sunt poten]ial infinite, patrimoniul
muzeal poate spori cu mult mai mare u[urin]\
decât pentru orice alt\ perioad\ artistic\ (de
unde [i politicile expansioniste ale re]elelor de
mari muzee din lume), iar mediile [i tehnicile
artistice sunt atât de diverse, experimentale [i
neconven]ionale, încât conservarea lucr\rilor
devine o problem\ f\r\ r\spuns (concluzia „istoric\“
a primilor conservatori de art\ contemporan\ a
fost, în 1969, „avem o meserie de rahat“). În plus,
sistemul artistic pare mereu fragil [i în dezechilibru,
apar specialit\]i muzeale noi, istoriciz\rile sunt
mult prea rapide, extinderile domeniului artei
oricât de permisive, varietatea conceptual\ [i
teoretic\ e mai mare ca niciodat\. Chiar pân\-ntr-acolo
încât, s-a spus, uneori aproape c\ e nevoie s\
arunci tot acest manual de utilizare greoi, cu care
vine la pachet arta de ast\zi, pentru a î]i putea
rezerva cu adev\rat, dac\ (mai) exist\, pl\cerea
sau emo]ia ei; ce-ul cu care ea se va defini în
raport doar cu tine, în caz c\ îi mai cau]i un astfel
de rost. Nicolas Bourriaud vorbe[te, de exemplu,
despre o estetic\ rela]ional\, ca form\ prezent\
de respingere a supraconceptualiz\rii artei (1998).
La asemenea aspecte a reflectat Catherine Millet,
în cartea ei despre istoria [i geografia artei
contemporane. 

O bun\ idee pe care o afirm\ dintru început
este aceea c\ arta contemporan\ vindec\ ruptura
orgolioas\ dintre art\/artist [i public, produs\
de arta modern\. De[i ea „face dificil\“ via]a
curatorilor [i a conservatorilor, în realitate aceast\
art\ are valen]e atât de cuprinz\toare, civice,
revelatoare, taumaturgice, comunitare, încât
abia acum, odat\ cu ea, putem vorbi despre
împlinirea unui vis universal de nerostit pân\
în urm\ cu o jum\tate de veac. Ast\zi, publicul
este inclus în lumea producerii artei, con[tientizându-[i,
prin ea, rolul propriu într-o istorie „from below“.
Ast\zi, omul obi[nuit a devenit în sfâr[it artist,
dup\ ce, înc\ de la Duchamp, inventatorul ready-

made-ului, mitul excep]ionalit\]ii artistului,
ca [i al rolului subiectivit\]ii, era demontat în
forme de avangard\: criteriul de alegere a unui
ready-made era de exemplu, pentru Duchamp,
ca obiectul ales s\ îl lase perfect indiferent.

Ast\zi, prin gesturi de continuitate, arti[tii
par s\ rezolve vechiul divor] de tip modernist
dintre art\ [i activit\]i lucrative. În prelungirea
gestului lui Duchamp, asist\m prin arta contemporan\
la importul designului industrial [i chiar al
tehnicilor industriale în marea (a[a-zicând) art\. 

Pe de alt\ parte, arta pop a ajuns, cu banalul
lumii de zi cu zi, pân\ în muzee. Estetizarea
cotidianului presupune, în subtext, blânda
îmbr\]i[are [i iubire de sine ̀ n haina mediocrit\]ii
sau a accept\rii kitschului cotidian, ca [i a
contingentului [i a efemerului pe care criticul
vie]ii moderne, Baudelaire, le prescria înc\ de la
jum\tatea secolului XIX. Avansuri continue s-au
produs înc\ de pe atunci, îns\ niciodat\ nu
po]i b\nui pân\ unde se va întinde aplicarea
principiilor odat\ enun]ate. {i, de aici, frumuse]ea
‘balului’, aerul deseori n\ucitor c\ trebuie s\ te
repliezi rapid, spre a nu rata în]elegerea lumii
tale. O lec]ie înv\]at\, în fond, de public înc\
de la avangarda istoric\.

Muzeele contemporane reflect\
[i ele evolu]iile continue ale artei. De la
arhitectur\ [i pân\ la strategii economice
dintre cele mai diverse, exist\ în acest
moment o alian]\ a muzeului cu toate
ideile artistice ale zilei: dezintegrarea
ideologiilor, recuperarea artei ignorate
a trecutului, ambiguitatea art\-artefact,
afirmarea func]iilor multiple ale
artei, extinse la polifunc]ionalitatea de
muzeu-centru cultural [i economic a
marilor muzee actuale. În plus, fenomenul
bienalelor itinerante (Manifesta) [i al
înmul]irii [i ramific\rii pe glob a târgurilor
de art\ contemporan\ [i bienale constituie,
la rândul lor, o expresie a imposibilit\]ii
de a mai pretinde hegemonia în art\.
Mai mult decât muzeele, târgurile [i
bienalele, ca [i galeriile [i licita]iile de
art\, reflect\ democratizarea colec-
]ionismului [i afirmarea plenar\ a unei

doze mari de arbitrar al gustului, în care publicul
este st\pân.

Performativitatea artei, plasarea în mâinile
utilizatorilor a deciziei de a conferi statut artistic
unui obiect, consacrarea replicilor [i a materialelor
perisabile ca expresiile cele mai autentice (chiar
originale) ale artei sunt ast\zi prezente printr-o
varietate de gesturi [i tendin]e artistice contemporane.
De la obiectul devenit art\ (ready-made-ul lui
Duchamp), se poate citi o evolu]ie invers\ în obiectul
artistic non-figurativ plat, prin care, observ\ Millet,
un artist ca Frank Stella „pretinde s\ transforme
tabloul în ready-made“ (p. 83): „Încerc s\ p\strez
vopseaua la fel de bun\ cum este în cutie“, a afirmat
el. Problemele conservatorilor artei contemporane
nu indic\, în general, reu[ita acestui lucru, iar în
raport cu asemenea probleme, arte precum cea
conceptual\ sau body art par aproape ni[te arte
de refugiu. Prima afirma obiectul artistic în pura
lui inten]ie de realizare, cealalt\ se fixeaz\ în amprente
mai mult sau mai pu]in adânci asupra unei realit\]i
perisabile, dar [i inalienabile, cea a propriului corp.
Masca se poate aplica îns\ în straturi cu contonden]e
diferite asupra realului sau a corporalit\]ii: fotografia,
machiajul, opera]ia estetic\ automutilant\ (vezi
Cindy Sherman, Orlan etc.) sunt tonuri diferite pe
o „palet\ grafic\“ ce accede pân\ la cote de exprimare
a condi]iei post-umane.

Astfel, de la antropometriile lui Yves Klein
(cu impresele lui de corpuri vii) sau explorarea prin
art\ a obsesiilor ori a mitologiilor individuale (Christian
Boltanski), [i pân\ la realismul documentar al unor
tipuri de art\ menite s\ con[tientizeze problemele
sociale [i politice ale lumii contemporane, criticii
artei contemporane vorbesc pe drept cuvânt despre
o lume a „artei extinse“, unde nu mai primeaz\ idei
retrograde precum cea de geniu sau talent, ci se
afirm\ o logic\ compensatorie care poate fi, pe de
o parte, una a pie]ei (pân\ la forme de celebrare a
mercantiliz\rii artei), fie, pe de alt\ parte, una r\mas\
la inten]ii (în fond conservatoare, dar în forme
nea[teptate) de a capta sufletul [i problemele omului
într-o agend\ umanist\ mereu reînnoit\. {i nu
lipsesc, desigur, la modul general, nici formele de
documentare prin art\, con[tient sau incon[tient,
a lumii în care tr\im.

O concluzie a autoarei ar fi c\ nu ar mai
trebui, ast\zi, s\ ne întreb\m ce este arta (c\ci
nu mai poate r\spunde nimeni la aceast\ întrebare),
ci s\ vedem la ce mai poate servi ea. În func]ie
de r\spuns, ne-am putea gândi, eventual, [i la
selec]ii [i moduri de supravie]uire a acesteia în
beneficiul unei lumi viitoare. A[ spune c\, în arta
contemporan\, se pot citi nu numai agresiunea
prezentului [i a insignifian]ei ce p\rem a ne-o
induce programatic, ci [i acte reflexe [i iner]ii
în care înc\ se mai pot citi, antropologic, dorin]e
expresiviste, umaniste sau de afirmare a permanen]ei.

 Simona Dr\gan

o scen\
cuprinz\toare
cât via]a

Catherine Millet,
Arta contem-
poran\: istorie
[i geografie ,
traducere de
Aurel ia Ul ici ,
Bucure[ti, Editura
Vellant, 2017, 128 p. 

Expozi]ia „Primitivism“ in 20th Century Art 

Expozi]ia Magiciens de la Terre
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C.P.: CCum aar\ta oo zzi oobi[nuit\ ddin vvia]a
scriitorului YYuri AAndruhovîci îînainte cca RRusia
s\ iinvadeze CCrimeea? DDar aa oomului YYuri
Andruhovîci?

Y.K.:  Dac\ d\m nu cu foarte mult timpul
în urm\, ceea ce m\ întreba]i este legat [i de
perioada în care revolu]ia (ceea ce s-a întîmplat
pe Maydan) [i-a atins un apogeu tragic, cu multe
decese în centrul ora[ului Kiev. De fapt, nici o
zi din via]a mea de atunci nu putea s\ fie una
obi[nuit\. Eu am fost pentru c`teva s\pt\mâni
la aceste proteste din Maydan, cu pu]in
înainte ca, împreun\ cu cî]iva dintre prietenii
mei, s\ mergem la un turneu în interiorul Ucrainei.
Am realizat o compozi]ie multimedia despre un
b\rbat care a fost ars în public în ora[ul cu parfum
medieval Lvov. Ei bine, în timp ce veneam
spre Kiev, au ap\rut mesaje care ne spuneau
c\ pre[edintele de atunci, Viktor Ianukovici, a
fugit de la re[edin]a sa [i c\ revolu]ia noastr\
era pe cale s\ înving\. Aproximativ în perioada
în care ne preg\team s\ ne termin\m turneul,
câteva zile mai t`rziu de fapt, au ap\rut primele
mesaje despre începutul invaziei ruse[ti în
Crimeea. Pentru a rezuma r\spunsul meu, pot
spune asa: a fost o perioad\ extrem de turbulent\,
cu multe zile [i nop]i foarte grele, f\r\ odihn\
sau f\r\ un somn normal. Aceasta a durat, de
fapt, cu mult mai mult de 3 luni, începînd cu
sf`r[itul lunii noiembrie 2013.

C.P.: CCum aarat\ îîn uultima vvreme, ddup\
invazia rrus\, oo zzi oobi[nuit\ ddin vvia]a sscriitoru-
lui YYuri AAndruhovîci? DDar aa oomului YYuri
Andruhovîci?

Y.K.:  Pentru a o spune pe-a dreapt\, foarte
multe lucruri au devenit mult mai calme. Da,
desigur, exist\ înc\ acela[i conflict militar cu
Rusia în partea de Est a ]\rii noastre, dar este
complet localizat [i îndiguit. Pe de alt\ parte, nu
este mai pu]in adev\rat [i c\ avem înc\ unele
ac]iuni de sabotaj care pot lua [i forma unor
explozii sau incendii [i în acele p\r]i ale ]\rii

care sunt, de fapt, situate destul de departe
de r\zboi. Dar, chiar [i cu aceste turbulen]e
(totu[i, semnificativ mai mici decît acelea
cînd r\zboiul din Crimeea era foarte aprins),
aceast\ situa]ie nu este un motiv pentru
mine s\ tr\iesc într-un fel diferit fa]\ de

ceea ce f\ceam în „vremurile normale“. Eu
scriu, m\ întâlnesc cu oamenii, c\l\toresc

mult; ca de obicei, a[ zice.
C.P.: CCum aa iinfluen]at, dde ffapt, rr\zboiul

lumea iintelectual\ ddin UUcraina?
Y.K.:  R\zboiul este, bineîn]eles, o tem\

foarte important\, care este constant prezent\
în discu]iile noastr\ cu privire la viitorul Ucrainei.
Ne întreb\m des: cum s\ facem s\ oprim acest
r\zboi? Cum s\ îl c`[tig\m? Cum s\ arate victoria
noastr\? Este posibil\ o victorie sau mai degrab\
nu? Exist\ vreo speran]\ în privin]a reintegr\rii
teritoriilor ocupate? Exist\ speran]e reale în ceea
ce prive[te integrarea european\ a Ucrainei?
Dup\ cum vede]i, sunt întreb\ri foarte importante
la care nu avem, din diverse motive, r\spunsuri
foarte ferme [i definitive...

C.P.: SScrie]i mmai ggreu ssau mmai uu[or dde
cînd UUcraina ee îîntr-oo sstare dde rr\zboi // dde ccon-
flict?

Y.K.:  Scriu mai
greu, dar,  din
punctul meu de
v e d e r e ,

aceasta nu are o leg\tur\ direct\ cu problematica
r\zboiului. Este la mijloc mai degreab\ vorba
despre faptul c\ experien]a mea într-ale scrisului
a crescut, în mod evident, pe m\sur\ ce am avansat
în vîrst\. Desigur, nu pot nega faptul c\ r\zboiul
este o cauz\ puternic\ [i tensionant\ pentru
societatea ucrainean\ ([i deci, pentru cititorul
ucrainean sau pentru scriitorul ucrainean); cu
to]ii avem, direct de pe urma r\zboiului, traume
puternice. Eu cred c\ fiecare autor ar trebui s\
fie mai atent cu instrumentele scrisului s\u, cu
accentele pe care le pune, cu argumentele cu care
iese în public, cu expresiile pe care le folose[te.
Pe de alt\ parte, sunt puternic convins c\ nici un
fel de (auto)cenzur\ nu mai poate fi impus\.

C.P.: AAcum, îîn uultimii aani, vv\ eeste mmai
simplu ss\ sscrie]i pproz\, ppublicistic\ ssau
poezie? DDe cce?

Y.K.:  Am scris ultimele mele poeme (ca
s\ fiu sincer – ultimele, cel pu]in pîn\ acum; cine
[tie dac\ nu cumva voi dori mai încolo s\ mai
scriu [i altele) acum 12 ani. Poate c\ încep s\
scriu poeme din nou chiar m`ine – nu [tii niciodat\
cum, cînd [i de unde vine poezia. Dar, deocamdat\,
pot spune c\ fac, cu evident\ u[urin]\, publicistic\.
De asemenea, sunt bucur\ c\, de curînd, mi-am
terminat de scris un nou roman.

C.P.: DDac\ nnu [[tim uucrainean\ [[i nnici
m\car cceva rrus\, uunde pputem gg\si mmateriale
relevante ddespre lliteratura ddin UUcraina dde
ast\zi?

Y.K.:  Foarte rapid spus: exist\ mai multe
surse care sunt disponibile în limba englez\
– în mod special, realizate de exper]i în cultura
[i literatura ]\rii mele din SUA [i Canada. De
altfel, exist\ cîteva institute de cercetare cu
specific ucrainean în Harvard, Toronto etc. De
asemenea, cred c\ relativ u[or se pot g\si

traduceri din limba ucrainean\ ale unor
lucr\ri în german\, francez\,

spaniol\ etc.
C.P.: CCum aa]i

descrie, lla nnivelul llini-
ilor ccelor mmai gge-
nerale, cc\ aarat\ ccon-
fruntarea ddintre nnou
[i vvechi îîn lliteratura
ucrainean\ dde aast\zi?
Este, dde ffapt, vvreo
confruntare?

Y.K.:  A[ numi mai degrab\ „coexisten]\“
ceea ce se întîmpl\ în aceast\ privin]\. Trebuie
s\ admitem c\ avem o cantitate mare de proz\
[i de poezie scrise în maniere destul de tradi]ionale
(ceea ce nu înseamn\, defel, c\ ar fi o literatur\
proast\) [i avem, de asemenea, c`te ceva cu sens
[i filozofie inovative, scrieri destul de ambi]ioase.
Reprezentan]ii acestor, s\ le numim, „direc]ii“
nu sunt împ\r]i]i în tabere radicale [i vehemente.
Cred c\ termenul pe care îl invocam mai înainte
chiar se potrive[te – este un soi de coexisten]\.
Dac\ exist\ o confruntare, a[ spune c\ ea este
mai degrab\ între unii care sunt desemna]i sau
se autodesemneaz\ drept „na]ionali[ti“ [i cei
care sunt „occidentali“. Aici, da, tensiunile sunt
mai mari, mai puternice.

C.P.: AA]i sscris ccîndva oo ccarte –– Europa
mea. OO ccarte sscris\ îîmpreun\ ccu ddl AAndrei
Stasiuk. CCum ee EEuropa ddumneavoastr\, ddle
Yuri AAndruhovîci?

Y.K.:  Titlul volumului nostru – o carte
la care, de altfel, ]in foarte mult – nu a însemnat
acela[i lucru pentru oameni care sunt plasa]i în
locuri diferite în Europa. Prin urmare, în func]ie
de plasamentul fiec\ruia, am avut în cele din
urm\ Europe diferite – a[a cum, spre exemplu,
o în]elegeau cei din Europa de Vest; sau, am avut
o alt\ Europ\, a[a cum aceasta a fost [i este
în]eleas\ în România, Ucraina, Slovacia, Serbia,
Bulgaria, Moldova... A mea, a noastr\ de fapt,
a mea [i a lui Andrei Stasiuk, este mai degrab\
aceasta din urm\. De fapt, aceast\ Europ\ este,
cu siguran]\, mult mai s\rac\ dec`t cea „normal\“.
Dar, în acela[i timp, este [i ea în mod cert Europ\
– chiar este un subiect foarte interesant de reflec]ie
s\ privim cu mai mult\ aten]ie c\tre pove[tile
scrise în „limbile nepopulare“, în cele de la grani]a
unei structuri, c\ci [i ele pot descrie elocvent,
de pe un alt versant, existen]a noastr\ de ast\zi.

C.P.: {{i ccum vv-aar ppl\cea ss\ ffie EEuropa
dumneavoastr\? AAve]i uun iideal dde EEurop\?
Cum aar ffi eea ppopulat\?

Y.K.:  Nu sunt foarte sigur c\ ar trebui
s\ m\ str\duiesc s\ caut [i s\ definesc o Europ\
ideal\. De fapt, mie îmi place Europa a[a cum
este ea. Desigur, prefer de fiecare dat\ libertatea
în fa]a bog\]iei [i pariez pe creativitate în
competi]ie eventual\ cu o ordine prestabilit\.
Mai cred, de asemenea, c\ o mul]ime de limbi /
mai multe culturi nu ar trebui s\ constituie o
barier\ pentru în]elegerea reciproc\ a europenilor.

Interviu cu YURI ANDRUHOVÎCI: 

scriitorul – 
în r\zboi [i dup\ r\zboi
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Eu am avut sentimentul c\ totul mergea în direc]ia
cea bun\ acum zece ani. Este drept c\ acum
lucrurile arat\ mai r\u, ceva mai r\u, dar aceast\
tendin]\ recent\ se va sf`r[i într-o bun\ zi. Poate
c\ sunt prea idealist în privin]a principiului meu
de a accepta Europa a[a cum este ea – dar a[a
cred eu c\ e bine.

C.P.: CCe iinfluen]\ aare aasupra lliteraturii
ucrainene ffaptul cc\ UUcraina ee aa[a dde aaproape
de RRusia? ÎÎn bbine, îîn rr\u? EE ppoten]at\ ssau iinhi-
bat\ dde aaceast\ vvecin\tate eestic\?

Y.K.:  Nu am cum s\ v\ dau un r\spuns
clar la aceast\ chestiune; r\spunsul meu are
de-a face, în mod evident, [i cu registrul ambiguit\]ilor.
Bineîn]eles c\ atunci cînd tr\ie[ti în umbra cuiva,
în cazul de fa]\ în umbra unei „mari culturi
ruse[ti“, aceasta nu poate fi foarte productiv;
tocmai din cauza acelei umbre. În acela[i timp,
este dincolo de orice dubiu c\ exist\ c`]iva scriitori
ru[i extrem de importan]i (îl numesc aici numai
pe Gogol – Hohol, dar ei sunt mai mul]i) care
aveau origine ucrainean\ [i care au sfâr[it prin
aceea c\ au influen]at literatura rus\ într-un
mod foarte puternic. Îndr\znesc s\ spun ceva
care, aparent, poate s\ fie intrigant – dar care,
de fapt, con]ine o exagerare voit\ tocmai pentru
a sublinia ceva cu miez: anume, faptul c\ vecin\tatea
noastr\ are influen]e mai mari pentru literatura
rus\ dec`t pentru cea ucrainean\. Dar lucrurile
se schimb\ [i, s\ sper\m, pot s\ apar\ [i alte
tendin]e.

C.P.: CCe nnu rrespecta]i ssau cce vv\ ddisplace
profund ddin cceea cce vvine ddinspre RRusia?

Y.K.: În privin]a a ceea ce se întîmpl\ acum,
de fapt în ultimii ani, pot s\ enum\r foarte rapid
cinci lucruri care îmi displac în mod evident [i
puternic: agresiunea militar\, propaganda masiv\,
cultura de mas\, presiunea economic\, diploma]ia
din culise. Ceea ce tocmai am spus este, cred,
mai mult decât suficient pentru a fi – a[a cum
este Rusia – un vecin foarte problematic.

C.P.: DDar ddinspre EEuropa dde VVest, ddin-
spre OOccident îîn ggeneral, cce nnu vvine sspre ]]ara
dumneavoastr\ [[i aar ffi bbine ss\ vvin\?

Y.K.:  Dinspre Occident, dinspre Europa
de Vest cred c\ nu ar fi stricat deloc o mai bun\
în]elegere a noastr\, mai mult\ solidaritate [i
empatie. Nu ne sim]im în Ucraina fiind percepu]i
ca un adev\rat prieten [i partener. Chiar dac\
ne consider\m o societate occidental\ – una care
este parte a Europei –, nu avem sentimentul c\
aceast\ stare este întotdeauna necondi]ionat\.

C.P.: DDup\ ddecuplarea dde UURSS, ccare
sunt, ddin ppunctul ddumneavoastr\ dde vvedere,
marile tteme ccare ssunt bbine llucrate [[i iilustrate
în lliteratura ccontemporan\ ddin UUcraina?

Y.K.: O prim\ tem\ ]ine, în mod clar, de
cea mai recent\ parte din istoria ucrainean\
(mai ales cea de-a doua jum\tate a secolului al
XX-lea, atunci c`nd ]ara noastr\ a cunoscut
evenimente foarte dramatice). {i o a doua –
contemporaneitatea noastr\, acum cînd oamenii
caut\ un „nou vis ucrainean“, ca persoane libere
într-o ]ar\ liber\. În plus, în ultimii doi ani au
ap\rut [i texte despre r\zboiul cel mai recent.
Acesta promite s\ fie o tem\ fecund\ într-un
viitor apropiat [i am convingerea c\ vor ie[i texte
foarte interesante provocate de aceste evenimente.

C.P.: PPrin cce, pprin ccine pprive[te lliteratu-
ra ddin UUcraina sspre EEuropa? CCine ((m\ rrefer lla
numele eemblematice) ssau cce iinstitu]ii ssunt

„purt\tori dde EEuropa“ îîn sspa]iul lliterar
ucrainean?

Y.K.:  În ultimul deceniu, în Ucraina s-au
tradus o mul]ime de c\r]i str\ine. Cele mai multe
traduceri au fost f\cute din autori germani, englezi
[i polonezi. Poate ceva mai pu]in din alte limbi
europene importante, a[a cum sunt franceza sau
spaniola. Polonia, de fapt, are un program foarte
bun pentru popularizarea scriitorilor s\i contemporani
(nu doar pe ace[tia, ci [i „clasicii secolului al
XX-lea“), care este sus]inut de Institutul C\r]ii.
Autori germani au fost, de obicei, tradu[i cu
sprijinul Institutului Goethe. Pot s\ men]ionez,
de asemenea, în acela[i sens al p\trunderii vestului
– [i a literaturii sale – în spa]iul ucrainean, British
Council [i Funda]ia Rena[terii Interna]ionale.
Num\rul de c\r]i traduse în ucrainean\ cre[te
constant, exist\ sute de titluri publicate anual pe
parcursul ultimilor ani.

C.P.: EExist\ mmai mmulte ffeluri dde aa pprivi
spre EEuropa ddinspre lliteratura uucrainean\?

Y.K.:  Nu sunt de fapt multe. Îns\, cu siguran]\,
Europa este una dintre marile noastre teme. Mai
ales printre cei mai tineri autori – unii dintre ace[tia,

de altfel, chiar locuiesc în ]\ri (vest)europene sau
c\l\toresc în mod constant în Occident. Unii dintre
ei pot vorbi, citi [i scrie în 3 – 5 limbi str\ine. Mul]i
dintre ace[tia primesc stipendii [i burse europene.
Una peste alta: cred c\ toat\ aceast\ situa]ie este cît
se poate de normal\ [i ea poate fi productiv\.

C.P.: UUnde, îîn aafara UUcrainei, sse aaud ddis-
tinct vvocile iintelectualit\]ii ((inclusiv aale llitera-
turii) uucrainene? ÎÎn cce aalte ]]\ri? AAltfel sspus:
care ssunt ]]\rile ccele mmai aatente [[i mmai eempatice
la cceea cce vvorbesc uumani[tii ddin UUcraina, sscri-
itorii ddin ]]ara ddumneavoastr\?

Y.K.:  Nu cred c\ trebuie s\ vorbim de ]\ri
care ar avea un statut mai special. Dar, general
spus, exist\ un interes vizibil [i în mod cert mult
mai multe traduceri din limba ucrainean\ în

polonez\ [i german\ dec`t, s\ spunem, în
limba spaniol\ sau în suedez\. Prin urmare, vocile
ucrainene sunt adesea invitate s\ participe la
unele lecturi publice, la festivaluri sau la alte
evenimente de profil în Polonia, Austria sau
Germania. Principala problem\ pe care o avem
acum este aceea c\, în multe ]\ri, exist\ o lips\
de traduc\tori literari profesioni[ti care sunt
capabili s\ lucreze cu limba ucrainean\ contemporan\.
Înc\ mai a[tept\m ni[te nou-veni]i talenta]i.

C.P.: CCum ssunt aapreciate, îîn ssitua]ii dde
conflict, cchiar dde rr\zboi, ccuvintele // ppozi]io-
n\rile sscriitorilor? CCe ttrebuie ss\ sspun\ eele
neap\rat, aastfel îîncît bbruiajele, cchiar [[i ccele
foarte pputernice, ss\ nnu cconteze ffoarte mmult?

Y.K.:  De ceea ce sunt sigur este c\ nici
m\car r\zboiul nu ofer\ scriitorului o scuz\ la
îndemîn\ pentru a scrie mai repede [i mai r\u.
Da, oamenii a[teapt\ cuvintele [i judec\]ile
scriitorilor [i poate exist\ o anumit\ presiune
din partea cititorilor într-un moment istoric atât
de dificil, a[a cum e r\zboiul, [i care poate construi
un context de receptare mai puternic, mai acut
dec`t era înainte. Dar, dincolo de toate aceste
variabile: legile principale pentru un scriitor ar
trebui s\ fie „nu te gr\bi“ [i „ai mare grij\ de
calitatea scriiturii tale“. Pentru c\ dac\ exist\ o
calitate literar\ ridicat\ în ceea ce face un scriitor,
înseamn\ c\ reac]ia sa vizavi de situa]ia conflictual\
se consum\ în modul cel mai potrivit posibil.

C.P.: DDe cce ccrede]i cc\ ppatriile sscriitorilor,
patriile ddin mmintea aacestora ssau ppatriile vvisate
de aace[tia ssunt aatît dde ddiferite dde ccele rreale [[i,
mai aales, dde ccele aale ppoliticienilor [[i mmilitarilor?

Y.K.:  Hm, nu [tiu dac\ a[ putea s\ sus]in,
prin exemplul meu – prin ceea ce fac eu [i prin
ceea ce imaginez – un asemenea punct de vedere.
Dac\ a[ scrie o literatur\ fantastic\, a[ putea
s\ v\ sus]in aceast\ impresie. În acela[i timp,
simt nevoia s\ spun c\ eu nu sunt [i „realist“ –
în sensul tradi]ional al realismului literar. Dar,
cînd scriu, nu pot s\ nu vorbesc / s\ nu scriu
despre fragmentele mele de realitate. Trebuie
s\ existe [i  un loc pentru politicieni,
solda]i etc. în aceste fragmente. Desigur,
pot s\ am ni[te proiec]ii, ni[te vise legate de
unele opinii sau sentimente legate de modul
în care se poate, în bine, schimba ]ara în
care tr\iesc. Îndr\znesc chiar s\ spun c\
unele dintre aceste idei (foarte pu]ine, dac\ este
s\ fiu onest pîn\ la cap\t) au [i devenit o realitate.
Sau, cel pu]in, vor deveni de acum înainte realitate.

C.P.: SSunte]i ooptimist `̀n cceea cce pprive[te
viitorul ]]\rii ddumneavoastr\? 

Y.K.:  Da, chiar sunt. Dar nu am argumente
puternice [i foarte limpezi care s\ sprijine de
ce anume cred una ca asta. Tendin]ele noastre
despre ce este „acum [i aici“ sunt destul de
contradictorii. A[a c\ nu am nici o baz\ ra]ional\
pentru optimismul meu. Este doar credin]a mea
în inevitabilitatea „complotului“ (un complot,
cred, al binelui) la care [i eu lucrez, ca un fel de
coautor al s\u. 

C.P.: DDar ddespre vviitorul lliteraturii
ucrainiene?

Y.K.:  Este foarte promi]\toare. Sunt acum
la noi o mul]ime de colegi mai tineri foarte
înzestra]i [i, în ce m\ prive[te, cred c\ inspira]ia
[i talentul lor vor da opere semnificative.

 Dialog realizat de 
Cristian P\tr\[coniu

Yuri Andruhovîci este unul dintre cei mai
cunoscu]i [i aprecia]i scriitori ucraineni.
S-a n\scut în 1960, la Ivana-Frankivsk, în
Vestul Ucrainei. Scrie [i public\ proz\,
poezie, eseu, traduceri; este, de asemenea,
implicat în proiecte muzicale, de jazz cu
prec\dere. Este laureat al Premiului Herder,
precum [i a numeroase premii inter-
na]ionale. În limba român\ are mai multe
c\r]i traduse – apar]inînd unor genuri
diverse (roman, poezie, confesiune – eseis-
tic\). Fiica sa, Sofia Andruhovîci, este de
asemenea o foarte promi]\toare scriitoare
din Ucraina.

interviu

Niculina Oprea, laureat\ 
a Premiului „Özkan Mert“ din

Turcia

Colega noastr\, poeta [i traduc\toarea Niculina
Oprea, este laureata din acest an a Premiului Interna]ional
pentru Poezie „Özkan Mert“ 2018, din Turcia. 

Premiul este unul dintre cele mai prestigioase din Turcia,
iar criteriile de acordare sunt acelea[i cu cele ale Premiului
Nobel, motiv pentru care este supranumit [i „Premiul Nobel al
Turciei“. Anul acesta a înregistrat o premier\, Niculina Oprea
fiind primul poet român c\ruia îi este decernat, pentru merite
deosebite în promovarea literaturii celor dou\ ]\ri. 

Ceremonia de premiere a laurea]ilor va avea loc la 30 aprilie
2018, în incinta cl\dirii istorice a Camerei Arhitec]ilor din Izmit.

Evenimentul este organizat de Societatea Academic\
Nicomedia, în parteneriat cu Funda]ia Cekul, filiala Kocaeli. Comitetul
de ocordare a Premiilor Interna]ionale „Özkan Mert“ 2018 a fost
format din personalit\]i marcante ale Turciei intelectuale, ca Numan
Gul[ah, pre[edintele Societ\]ii Academice Nicomedia [i reprezentantul
Funda]iei Cekul, Dilek Alp, arhitect, pre[edintele Asocia]iei de
Prietenie Turco-Ungar\, prof. dr. Medine Sivri, pre[edintele
Departamentului de Literatur\ Comparat\ din cadrul Facult\]ii de
Arte [i {tiin]e, Universitatea Osmangazi din Eski[ehir, Havva Akta[,
turcolog [i teatrolog, Vedat Akdamar, fondatorul [i directorul Editurii
Artshop din Istanbul, Yusuf Unel, de]in\torul ziarului „Turkiye
Okuyor“, prof. asociat Oguz Baykara, pre[edintele sec]iei de
traductologie a Universit\]ii Bogazici. 



o maladie, ura 
Am descoperit în SCRIPTOR, revista ie[ean\

fondat\ [i condus\ de Lucian Vasiliu, un dialog
despre ur\ purtat între Ioan Holban [i Nicu Gavrilu]\.
Reproducem un pasaj ca o invita]ie la lectur\ a
întregului text având în centrul s\u aceast\ maladie
care, vai, face ravagii [i printre scriitorii de azi,
afectând grav climatul literar: „(N.G.): …Pân\ la
urm\ o dezbatere despre ur\ ar trebui s\ fie un
prim pas spre vindecarea noastr\ individual\ [i
social\ de maladia urii. Important este s\ recuno[ti
ura, s\ pui degetul pe ran\. Diagnostichezi cultural
boala, apoi propui terapii, solu]ii. Dac\, de exemplu,

îl auzi pe bunul nostru român înjurând
–  «Mânca-]i-a[ fica]ii!»  –  înseamn\
c\ bietul om este st\pânit de o ur\
visceral\. Este ura care ]inte[te
exact, cu localizare anatomico-func]ional\
precis\… (I.H.): Dar care nu pleac\
niciodat\ din creier. (N. G.): Ura nu
pleac\ din creier. {ti]i de ce? Pentru c\
organul numit creier ne ofer\ o solu]ie
pentru a dep\[i [i transfigura ura.
Omul posesor de creier func]ional
judec\, analizeaz\, decide. Se distan]eaz\
de ur\ în]elegând c\ acesta îl macin\
t\cut [i-l desfiin]eaz\ ca om.“ Din acela[i

num\r remarcabil al revistei ie[ene semnal\m
portretul pe care Luo Dongquan (China) i-l face
compatriotului s\u Gao Xing, românolog, scriitor
[i poet, atât de ata[at de literatura noastr\.

„Limba român\“,
edi]ie de Centenar

Admirabile, eforturile profesorului Alexandru
Banto[ de a scoate la Chi[in\u o revist\ de cultur\
român\, de ]inut\ intelectual\, intitulat\ LIMBA
ROMÂN|.

Num\rul 1-2 (243-244)/2018 este, îns\,
unul de excep]ie, oferind cititorilor s\i, pur

[i simplu, documentarea complet\ a momentelor
din 27 Martie 1918, respectiv, 1 Decembrie
1918, în acte [i m\rturii de epoc\, în
analize [i interpret\ri de autoritate.

Astfel, dup\ un editorial semnat de
Alexandru Banto[, rubrica Restitutioadun\ la

un loc, pentru prima dat\ în presa româneasc\
post 1989, toate documentele oficiale ale celor dou\

momente: Declara]ia Sfatului }\rii prin care Basarabia
este proclamat\ Republic\ Democratic\ Moldo-
veneasc\ (din 2 decembrie 1917), Declara]ia oficial\
a Sfatului }\rii de unire a Republicii Democratice
Moldovene[ti (Basarabia) cu România (27 Martie
1918, Chi[in\u), discursul crucial rostit de Constantin
Stere la [edin]a Sfatului }\rii din 27 Martie, Declara]ia
Sfatului }\rii despre unirea necondi]ionat\ cu
România (27 noiembrie 1918, Chi[in\u), Propunerea
Unirii la Alba Iulia (rostit\ de Vasile Goldi[, la 1
Decembrie 1918), Discursul rostit de Vasile Goldi[
în Sala Tronului (14 decembrie 1918, cu Adnota]iuni)
[i, în fine, Tratatul prin care principalele Puteri Aliate
[i Asociate – Marea Britanie, Fran]a, Italia [i Japonia

– recunosc suveranitatea României
asupra teritoriului Basarabiei (28
noiembrie 1920, Paris). Documente
inestimabile, care reconstituie autentic
traseul prin care Marea Unire, început\
la Chi[in\u [i încheiat\ la Alba Iulia,
a dus la des\vâr[irea unit\]ii na]ionale.

Apoi, Limba român\ restituie,
sub titlul Ecouri din trecut, texte care
reconstituie veridic atmosfera unionist\
din Basarabia anului 1918. Ele sunt
urmate de fragmente memorialistice
pline de am\nunte de epoc\,

apar]inându-le prim-ministrului Unirii Basarabiei,
Alexandru Marghiloman, [i ministrului de R\zboi
din cabinetul Marghiloman, Constantin Hîrjeu.

Dosarul continu\ cu un alt capitol, intitulat
Precursorii despre Unire (cu texte antologice de
Nicolae Iorga [i Constantin Stere [i contribu]ii de
Catinca Agache [i Octavian Onea), urmat de dou\
seturi de reflec]ii contemporane asupra evenimentelor
istorice din 1918, în care semnal\m textele semnate
de Dorin Cimpoie[u, Arcadie Suceveanu, Andrei
Str\mbeanu, Vasile Macovei, Mircea Druc, precum
[i grupajul Lec]iile istoriei, la care particip\ istorici
reputa]i din Republica Moldova.

Grupajul dedicat Centenarului se încheie cu
un capitol care abordeaz\ unele semnifica]ii contemporane
ale continuit\]ii române[ti, cu contribu]ii interesante,
apar]inându-le lui Mircea Colo[enco, Constantin
{chiopu, Ana Banto[ [i Tatiana Butnaru.

O revist\ pre]ioas\ pentru spiritul românesc
[i un num\r impresionant prin calitatea con]inutului,
ca [i prin claritatea viziunii istorice.

cultur\ la Radio Trinitas
În condi]iile în care subcultura

aduc\toare de rating câ[tig\ în mod
repetat, în programele produc\torilor
no[tri de TV [i Radio, „confruntarea“
inegal\ cu emisiunile culturale, r\rite
pân\ la dispari]ia din gril\ sau împinse
spre ore bizare de difuzare, sunt
cu atât mai îmbucur\toare excep]iile
de la trista regul\ general\. Una dintre
aceste excep]ii o constituie Radio
Trinitas, la care se poate observa un
program articulat [i coerent de
sus]inere a valorilor [i reperelor
culturale: nu prin vorbe (de[i, fiind
un post de Radio, vorbitul e în chestie),
ci prin fapte. În timp ce al]ii, pl\ti]i
din bugetul public, plâng cu lacrimi
de crocodil c\, vai, cultura nu aduce
rating [i audien]\, Radio Trinitas
are de o bun\ bucat\ de vreme o
emisiune admirabil\, c\reia de curând
i s-a m\rit timpul de emisie: de la
aproape 50 de minute, la 100. 

Revista Cultural\ Trinitas, realizat\
de Teodora Stanciu, este un regal cultural
radiofonic de care ai parte în fiecare
duminic\, dup\ ora 13; [i care [i-a format
un public consistent, fiindc\ Radio
Trinitas este ascultat nu numai în marile
ora[e, ci cam peste tot în ]ar\, în „România
profund\“. Oameni de cele mai felurite
profesii ascult\, s\pt\mânal, discu]ii
substan]iale [i incitante cu critici precum

Nicolae Manolescu, Alex. {tef\nescu, Sorin Lavric,
Adrian G. Romila, urm\resc documentarele Ioanei
Diaconescu despre scriitorii no[tri transforma]i în
de]inu]i politici de regimul comunist, iau pulsul
actualit\]ii culturale prin mici reportaje [i interviuri
realizate de aceea[i neobosit\ Teodora Stanciu; în fine,
ascult\ versuri citite de autorii lor: poe]i din diferite
genera]ii, c\rora li se d\, cum se spune, microfonul
emisiunii. Realizatoarea este la nivelul invita]ilor ei:
nu numai foarte bine documentat\ (spre deosebire
de unii „jurnali[ti“ ce nici nu cunosc titlurile romanelor
unui romancier c\ruia îi solicit\ un interviu), ci ea
îns\[i un om de cultur\ în accep]ia înalt\ a termenului.

Radio Trinitas merit\ felicit\ri pentru
aceast\ emisiune, ca [i pentru cea, introdus\ de
curând în gril\, a lui Alex. {tef\nescu, una care
ob]ine audien]\ [i „în eter“, [i pe Facebook.

Cronicarul e în cazul de fa]\ un om nu
foarte priceput la cele tehnice, dar fiul s\u i-a
explicat c\ emisiunile de la Radio Trinitas se pot
asculta [i pe smartphone, pe telefon adic\telea,
ceea ce unora le poate p\rea de necrezut, dar e
riguros adev\rat.

 Cronicar
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V\ ppute]i aabona lla rredac]ie ssau pprin mmandat ppo[tal lla aadresa
Funda]ia RRomânia lliterar\, 

Calea VVictoriei 1133, ssector 11, BBucure[ti, ccod 0010071, ooficiul
po[tal OOP 222, `̀n aaten]ia ddir. aadmin. DDrago[ UUrsache* [[i pprin
virament bbancar* `̀n ccontul RRO91BRDE441SV59488894410

deschis lla BBRD-GGroupe SSocété GGénérale, aagen]ia {{incai

Pre]urile aabonamentului ppentru aanul 22018 ssunt: 
37,5 lei pentru 3 luni (13 nr.)

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

* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.
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~ncepând cu anul 2017,România literar\este indexat\EBSCO`n baza de dateMLA Directory of Periodicals.

Am citit cu interes
REVISTA LITERAR| LIBRIS
(nr. 1/ 5, martie 2015), care
apare la Bra[ov. În articolul
de deschidere, Adrian
Lesenciuc, redactorul-[ef
al publica]iei, vorbe[te
despre Bra[ovul Centenar
[i despre Genera]ia Unirii:
„Bra[ovul Centenar, adic\ Bra[ovul la o sut\ de ani
de centralitate geografic\ în România Unit\, ar
fi fost îndrept\]it s\-[i reclame pozi]ia. Iar aici
nu despre pozi]ia geografic\ este vorba; [i ora[ul
Sfântu Gheorghe, centrul administrativ al Covasnei,
aflat la doar 35 de kilometri nord-est de Bra[ov,
ar putea reclama acela[i lucru. Prin pozi]ia Bra[ovului

ne referim la ceea ce spunea Nicolae Iorga, ̀ n raport
cu momentul primei afirm\ri majore a na]iunii
române [i con[tiin]ei na]ionale, Revolu]ia Român\
de la 1848…“. Din cuprins, am re]inut grupajul de
versuri apar]inând poetului Aurel Pantea, laureatul
Premiului Na]ional pentru Poezie „Mihai Eminescu“
2018, memoriile lui Daniel Dr\gan cu titlul Istoria
Astrei, cronica literar\ de acela[i Adrian Lesenciuc,
poemele semnate de Liliana Ursu, Mircea Doreanu,
dar [i de tinerele poete Anastasia Palii [i Livia Mihai,
interviul cu prozatoarea Simona Antonescu, realizat
de Lauren]iu-Ciprian Tudor, proza Mireasa t\t\roaic\
de Gabriela Vlad, fragmentul din romanul P\pu[a
de Ismail Kadare (tradus de Marius Dobrescu),
precum [i numeroasele comentarii critice la volume
recent ap\rute. Revista Literar\ Libris confirm\,
cu fiecare nou num\r al s\u, c\ este o publica]ie
literar\ de care trebuie s\ ]inem seama.

din cuprins
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