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a m a[teptat dinadins s\ treac\ luna

mai. Eram foarte curios s\ v\d cum
se va raporta intelectualitatea (nu

neap\rat de la noi) la dou\ evenimente petrecute
în urm\ cu o jum\tate de veac, în anul 1968. Este
vorba despre a[a-numita „prim\var\ de la Praga”
[i despre mi[c\rile studen]e[ti din Fran]a. Pe cea
dintâi, istoriile o descriu lapidar drept intervalul
dintre 5 ianuarie 1968, când în fruntea Partidului
Comunist din Cehoslovacia a fost ales prim-
secretar Alexander Dubcek, [i zdrobirea cursului
reformist imprimat de acesta, la 21 august. Opt
luni a durat pân\ când tancurile sovietice (flancate
de al]i membri ai Tratatului de la Var[ovia) au
aterizat la Praga, punând cap\t celei de-a doua
încerc\ri serioase (prima avusese loc la Budapesta,
în 1956) de a încheia socotelile cu comunismul.
S-a v\zut limpede, [i în 1956, [i în 1968, c\ ideologia
bol[evic\ nu poate fi reformat\. Ea este sau
maximalist\, hard, autoritar\, dictatorial\,
sângeroas\, represiv\,  sau nu e deloc.

De[i suntem la mijlocul lui iulie, n-am
detectat înc\ nicio tentativ\ de a discuta implica]iile
represiunii sovietice din vara lui 1968. Mi se va
replica, poate, c\ înc\ nu e timpul pierdut, c\ vor
fi cu siguran]\ simpozioane, manifest\ri, rememor\ri
la scar\ mare. Îmi st\pânesc zâmbetul ironic,
deoarece [tiu c\ în lumea academic-intelectual\
lucrurile nu merg chiar a[a. Orice ac]iune serioas\
presupune o preg\tire îndelungat\. De pild\,
bicentenarul na[terii lui Marx. Universit\]ile
occidentale, institutele de cercet\ri, presa stângist\
au intrat în stare de excita]ie cu cel pu]in doi ani
în urm\. Cam de atunci sunt bombardat  cu
invita]ii la simpozioane ori s\ scriu texte legate
de „marele” eveniment. Nu se comenteaz\ deloc
despre contribu]ia Moscovei la anihilarea violent\
a reformelor din Cehoslovacia. Probabil pentru
c\ s-a vorbit prea mult despre ea la Campionatul
Mondial de Fotbal. Ave]i alt\ explica]ie? Eu am
una: crimele stângii beneficiaz\ în lumea de
azi de prezum]ia de impunitate. Logica înving\torilor
din cel de-al Doilea R\zboi Mondial s-a impus cu
o for]\ indestructibil\. Nici memoria, nici bunul
sim], nici asasinatele cinice nu au [anse în fa]a
conspira]iei pecetluite de Stalin [i acoli]ii s\i
occidentali.

Slabe speran]e, a[adar, s\ beneficiem de
„revizit\rile” lui 21 august 1968. Revizioni[tii pro-
marxi[ti nici m\car nu trebuie s\ se oboseasc\
s\ explice de ce reformele pragheze trebuiau
oprite cu tancurile. Vacan]ele, loisir-ul estival,
lenea de gândire [i ignorarea metodic\ vor fi mai
eficace decât orice simpozion sau culegere de
articole pro-sovietice. În schimb, partizanii lui
Mai 1968 nu [i-au cru]at eforturile. Universit\]ile,
televiziunile, radio-urile din Fran]a [i Statele
Unite n-au prididit s\ ridice osanale evenimentelor
care au demarat sub forma revoltelor studen]e[ti,
pentru a sfâr[i cu proclamarea sfid\toare a haosului,
marcat\ de e[ecul lui Charles de Gaulle. Lucrurile
au r\mas, oarecum surprinz\tor, în limitele (din
fericire) irelevante ale campusurilor studen]e[ti
[i ale dezbaterilor intelectuale care nu mai
intereseaz\ pe nimeni. O excep]ie o constituie
„reînscenarea” la Sorbona a evenimentelor de
c\tre neo-maoi[tii de azi. Principala lor revendicare
e ca programul de studii s\ fie redus de la [ase
semestre la cinci. De ce nu la niciunul?!

RTL, postul de radio cel mai ascultat din
Fran]a, a preluat cu energie misiunea de a
vorbi mapamondului despre „binefacerile”
violen]elor anarhiste din luna mai 1968 de la Paris
[i din alte ora[e franceze. Retransmiterea
evenimentelor [i reciclarea arhivelor sonore au
reprezentat prioritatea absolut\. Au revenit
fantome ale trecutului, între care jurnalistul Serge
July, co-fondator al ziarului „Libération”
al\turi de (bineîn]eles!) Jean-Paul Sartre [i al]i
comuni[ti radicali. Dup\ ce au fost obliga]i s\
stea cu mâna întins\ la „capitali[tii vero[i” de
genul Édouard de Rothschild, care i-a salvat de
la faliment în 2005, gloria jurnali[tilor de la
„Libération” a apus. {i totu[i, influen]a lor ocult\
e suficient de puternic\ pentru a p\trunde în
mintea oamenilor nu cu pietrele [i sticlele incendiare,
ca acum cincizeci de ani, ci otr\vindu-le auzul.

Urm\resc de la începutul lui 2018, cu o
dezolare (cum s\-i spun?) masochist\ posteritatea
unui lunar, „Le Magazine littéraire”, pe care l-am

parcurs ani de zile cu mult\ pl\cere. Intrat în
insolven]\ la sfâr[itul anului trecut, a revenit,
sub titulatura „Le nouveau Magazine littéraire”,
cu un program ideologic de-o agresivitate stângist\
inimaginabil\. Locul recenziilor [i „dosarelor”
pe teme culturale a fost luat de o în[iruire ame]itoare
de articole [i interviuri ce propag\ extremismul
comunist. Condus\ de Raphaël Glucksmann (vai,
chiar fiul lui André!), publica]ia dep\[e[te în
grosol\nia limbajului, radicalism [i extremism
tot ce-am citit eu vreodat\ în presa stalinist\ a
anilor 1950 din România. F\r\ nicio jen\, Glucksmann
recicleaz\ mizeriile lui Sartre, pentru care generalul
de Gaulle era un „maquerau réac”, un „crétin
pompeux”, un „foutu salaud” [i, pentru care,
evident, „tout anti-communiste est un chien”. El
vorbe[te de „râgâieli identitare”, „majorit\]i
ideologice” de extrem\ stâng\, de „parfumul
utopiei”, iar idealul lui const\ în „gândirea unei
mi[c\ri care, abolind privilegiile noastre de oameni,
s\ ne elibereze pe to]i”! Sigur, „homme” poate
fi citit, în cheie radical-feminist\, [i ca „b\rbat”.
Datele problemei r\mân îns\ acelea[i: „cineva”
trebuie s\ dispar\, spre fericirea omenirii!      

De[i în num\rul din martie a.c. celebrarea

lui Mai 1968 a pornit ca din pu[c\, se pare c\
ecourile n-au fost pe placul celui care-[i asum\
rolul de Saint-Just al comunismului cu fa]\
mitocan\. Niciun cuvânt în num\rul din aprilie,
mai nimic în cel din luna mai. Iar în iunie, t\cere
total\. Nici m\car interviul pe care-l ia îndr\citul
redactor-[ef lui Daniel Cohn-Bendit, unul din
liderii mi[c\rilor studen]e[ti din 1968, n-a furnizat
suficiente gloan]e ideologice pentru a spori miza
b\t\liei care nu mai impresioneaz\, totu[i, pe
nimeni. Discu]ia cu Cohn-Bendit trebuie s\ fi
fost o mare dezam\gire pentru junele Glucksmann.
„Daniel cel Ro[u”, devenit prin contaminare
ecologic\ „Daniel cel Verde”, e sastisit, pe fa]\,
de Mai 1968. A [i spus-o direct, iritat, c\ nu-l amuz\
postura de „paznic de muzeu”. Cu alte cuvinte,
pentru el evenimentele tinere]ii sunt moarte [i
îngropate.

Cam aceea[i concluzie poate fi tras\ [i
dintr-un alt interviu al lui Cohn-Bendit, din „The
New York Review of Books” din 10-23 mai 2018.
Anun]at, asemeni celui din „Le nouveau Magazine
Littéraire”, pe copert\, nici acesta nu are suficient\
energie ideologic\ sau intelectual\ pentru a scoate
din amor]eal\ lumea de ast\zi. O lume în care,
cum admite însu[i Cohn-Bendit, exist\ „prin
compara]ie, incredibil de multe libert\]i”. {i totu[i,
am g\sit în fiecare din cele dou\ interviuri
câte-o fraz\ ce merit\ citat\. Prima e din lunarul
francez. Vorbind despre contextul în care s-au
iscat protestele studen]ilor parizieni, Cohn-Bendit
descrie strategiile extremei stângi, care a
reu[it s\-i atrag\ pe studen]ii maoi[ti într-o
niciodat\ scuzabil\ alian]\ cu criminalii [i cu
ap\r\torii criminalilor: „... la stânga, comunismul
a determinat  milioane de cet\]eni bine inten]iona]i
s\ cau]ioneze Gulagul [sovietic] [i Laogai-ul
[chinez], cele mai sinistre viol\ri ale drepturilor
omului.”

Cel\lalt citat, din bilunarul new-yorkez,
dezv\luie esen]a revoltelor aparent anarhice
din prim\vara parizian\ a lui 1968. Cohn-
Bendit deplânge în interviul luat de Claus
Leggewie sub titlul 1968: Power of the
Imagination faptul c\ mi[carea studen]easc\
a fost anihilat\ prin în]elegerile f\cute între
viitorul pre[edinte al Fran]ei, Jacques Chirac
(pe atunci, secretar de stat la Ministerul Muncii)
[i sindicatele conduse de comunistul Georges
Séguy. Fostul partizan al baricadelor identific\
în acest deznod\mânt miopia bol[evicilor francezi,
afla]i în spatele revoltelor studen]e[ti (altminteri,
cum ar fi avut ei puterea s\ opreasc\ evenimentele,
dac\ n-ar fi fost furnizorii vreascurilor care au
pornit focul?) Retroactiv, Cohn-Bendit percepe
situa]ia în termeni înc\rca]i de regret: „Comuni[tii
francezi n-au în]eles c\ noi le pavam drumul spre
putere.” Nimeni n-a spus-o vreodat\ mai clar.
„Splendida”, „tinereasca”, „idealista”, „gratuita”,
„dezinteresata” mi[care studen]easc\ din Mai
1968 n-a fost decât un sordid episod al încerc\rii
comuni[tilor francezi de a-[i impune prin violen]\
ideologia.

` n lumea actual\, dominat\ ([i dependent\)
de manipul\ri [i minciuni agresive,
adev\rurile factuale trec complet

neobservate. Mi[c\rile de extrem\ stâng\ occidentale
sunt servite de propagandi[ti ce au nu doar un
evident talent retoric, dar beneficiaz\ [i de sponsori
genero[i. Spuneam mai sus c\ „Libération” a fost
salvat de la colapsul financiar de un vl\star al
uneia din marile familii de finan]i[ti ale planetei.
La fel, ast\zi, „Le nouveau Magazine littéraire“ e
finan]at tot de-o întreprindere capitalist\ prosper\.
În stilul binecunoscut al „transparen]ei” stângii,
revista nu-l men]ioneaz\.  E suficient s\ [tim
c\ redactorul ei [ef e un apropiat al lui Benoît
Hamon, fost candidat socialist la pre[edin]ia
Fran]ei în 2017, campion al legaliz\rii canabisului
[i-al eutanasierii. Ceea ce închide destul de repede
„cercul suspec]ilor.”   

Chiar dac\ aceste lucruri nu par s\ intereseze
pe nimeni, ele trebuie reamintite. Altminteri,
risc\m ca [i semnifica]ia politic\ [i militar\ a
invaziei din 21 august 1968 s\ se evapore de parc\
nici n-ar fi existat. Iar din ea s\ supravie]uiasc\
doar imaginea ambiguu-grotesc\ a tancului
sovietic vopsit în roz, plasat într-una din
pie]ele capitalei cehe. 

 contrafort de mircea mih\ie[
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d espre Blaj, ora[ul cu largi orizonturi în istoria na]ional\, s-a scris
o întreag\ literatur\. Paginile despre Blaj, în genuri literare dintre
cele mai felurite, de la od\ pân\ la reportaj, alc\tuiesc o Istorie

a Blajului în texte alese stând sub semnul recuno[tin]ei [i al pre]uirii, amintind
de entuziastul salut al tân\rului Eminescu „Te salut din inim\, Rom\ Mic\!”

Blajul este ora[ul întemeiat de lupt\torul martir pentru drepturile sociale
[i na]ionale ale românilor din Transilvania. Multe din poeziile închinate ora[ului
sunt dedicate Ctitorului. Poezia La Blaj de Vasile Baciu Muntenescu este scris\
în maniera poeziei eminesciene Epigonii; aceea[i evocare a unor „zile de aur”
[i aceea[i reînviere a unor figuri m\re]e din trecutul istoric [i cultural al Blajului.
Blajul este, în evocarea poetului, locul de unde au plecat pe tot cuprinsul românesc
fertile idei culturale [i na]ionale prin Cipariu, B\rnu]iu, Bari] [i Mure[anu;
Blajul este locul visat de întemeietorul s\u, episcopul Inochentie Micu-Klein,
s\ fie o adev\rat\ cetate de credin]\ [i t\rie româneasc\: „Dorm cu to]ii-n
ve[nicie somnul cel sfânt al drept\]ii/ {i-a lor suflete planeaz\ [i-azi pe Câmpul
Libert\]ii,/ {i din geniul lor cel mare [i din sufletele lor,/ Blajul ]ine-aprins
întruna farul de conduc\tor.”

Aceast\ idee str\bate [i poeziile lui Nicolae Lupu [i Radu Brate[
despre vl\dica Inochentie cel prigonit pentru dreptate. Poema istoric\ poporal\
Inochentie Micu-Klein de Nicolae Lupu înf\]i[eaz\ în versuri de factur\ popular\
momente din via]a viforoas\ a episcopului martir. În versurile lui Nicolae Lupu
episcopul bl\jean apare, a[a cum l-a statuat istoria literar\ româneasc\, un
precursor al {colii Ardelene, care g\se[te în originea român\ argumente pentru
o via]\ demn\ a urgisitului popor român din Transilvania:„To]i aicea ne-am
aflat/ Neam vânjos [i închegat/ Din Marma]ia în B\nat/ {i din Carpa]i în Bihor/
Suntem cel mai vechi popor/ Vi]\ veche de roman,/ Din osta[ii lui Traian/ Cei
cari pentru vitejii/ Au primit aici mo[ii…”. Alte secven]e poetice transcriu supliciile
vl\dicului românilor, sau curajosul s\u cuvânt în Dieta Transilvaniei, care a
sup\rat atâta pe vr\jma[ii neamului care-[i cerea dreptul la via]\, dreptul de
a fi recunoscut ca „na]iune”, nu ca o dispre]uit\ plebe:„Du[manii se-
nfuriar\/ {i turba]i ca ni[te fiare/ Strângeau pumnii [i scrâ[neau/ Blestemau
[i-afuriseau,/ {i curgeau hulele râu:/ - Ce cat\ neghina-n grâu/ În stratul de
flori, scaie]i/ {i Saul între profe]i?/ C\ cele ce tu în[iri/ Sunt minciuni [i n\scociri,/
C\ci neamul valahilor/ Nu e «na]ie», nici «popor»/ Ci sunt gloate dezm\]ate/
De ici-colea adunate/ Îmbulzi]i de dinafar\/ Pe furi[ veni]i în ]ar\”.
Paginile ce descriu anii exilului au am\r\ciunea bocetului
popular amintind ca procedeu artistic elegia lui Vasile Alecsandri,
Nicolae B\lcescu murind – pa[optistul înfl\c\rat al c\rui destin
îl prefigureaz\ ierarhul bl\jean: „Vr\bioar\ de pe deal/ Zboar\
degrab\-n Ardeal…/ Spune, vr\bioar\, spune/ Fra]ilor s\ m\
r\zbune/ {i s\ ]in\ bine-n minte/ Dreptele mele cuvinte/
C\-n Ardeal cât e de lat/ Din Marma]ia în Banat/ {i din Bârsa
în Bihor/Ei sunt cel mai vechi popor/{i, aceea ]ara toat\/
Fost-a fost a lor odat\/ {i, iar\[i a lor va fi/ Când vremea

se va-mplini”. 
Ap\rut\ în 1943, „poema poporal\” a lui Nicolae

Lupu se integra prin viziunea profetic\ [i prin
tonul protestatar în lirica transilv\nean\ de atitudine
împotriva Dictatului de la Viena.

a nii exilului lui Inochentie Micu-Klein
constituie [i tema baladei lui Teodor
Mur\[an  Vl\dicul valah… B\trân [i bolnav,

în vechiul claustru cu pustnicii latini, din Roma cea „plin\ de
fal\”, episcopul tr\ie[te ultimele clipe ale vie]ii, iar stingerea lui
este aureolat\ de viziunea m\ririi poporului s\u. Este sensul jertfei
sale, în care a crezut cu t\rie, de aceea moartea lui are atâta senin\tate
mioritic\:„Stau pustnicii-n juru-i cu gândul pierdut,/ Spre bolnav
privind în t\cere,/ O tain\-i supune, [i-acum a t\cut/ Vl\dicul c-un zâmbet u[or
ab\tut/ În ochii-nflori]i de-o p\rere// … Cum tremur\-n sfe[nic lumina de s\u/
Se pare plutind ca-ntr-o cea]\,/ Privirile-i picur’ – dar nu-i pare r\u:/ El vede
m\rirea poporului s\u/ {i moare cu-n zâmbet pe fa]\”.

Poate cea mai frumoas\ poezie închinat\ lui Inocen]iu Micu-Klein, în
orice caz cea mai cuprinz\toare în evocarea luptei [i jertfei sale, apar]ine poetului
bl\jean Radu Brate[. Este vorba de poezia al c\rei titlu sugereaz\ destinul
unei vie]i de martir: Balada episcopului Inochentie cel prigonit pentru dreptate…
A fost scris\ în 1942, cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la na[terea lui Inochentie
Micu [i publicat\ doi ani mai târziu, în 1944, în revista sibian\ „Luceaf\rul”.
Sugestia titlului baladei lui Radu Brate[ este înt\rit\ de cuvintele lui
Inocen]iu a[ezate în chip de motto [i desprinse dintr-o scrisoare trimis\ de la
Roma în 28 aprilie 1764: „…dup\ putin]a mea am [i f\cut [i am muncit într-atâta,
nec\utând hazna mea, ci a neamului; pân\ am c\zut în urgia pizma[ilor”.

Poezia lui Radu Brate[ cuprinde cinci tablouri, fiecare evocând momente
semnificative din via]a [i lupta lui Inochentie. Primul tablou aduce în fa]a
cititorului imaginea acelei binecuvântate zile de mai 1737, când tân\rul episcop
a sosit la Blaj; în gândul s\u vizionar, a[ezarea de la încreng\tura Târnavelor
va deveni o citadel\ a credin]ei [i a puterii de via]\ a na]iunii române. Descinderea
sa la Blaj înseamn\ o voievodal\ desc\lecare , iar tân\rul ierarh este Ctitorul.
A[a se [i intituleaz\ primele dou\ tablouri: Desc\lecare [i Ctitorul: „Zi de
var\, limpede, senin\,/ Umple zarea, inima [i gândul/ Ce priveli[te de ape [i
lumin\/ Se deschide ochiului, fl\mândul?// Din r\dvan cu patru cai coboar\/
Tân\r episcop cu sufletul pur/ Peste ani [i veacuri gându-i zboar\,/ Doar privirea-i
st\ruie-mprejur”. Secven]ele urm\toare (Lupt\torul, Martirul, Vizionarul)
înf\]i[eaz\ momente biografice versificate [i de Nicolae Lupu [i de Teodor
Mur\[anu, dar viziunea profetic\, în evocarea lui Radu Brate[, este de o mai
avântat\ înaripare poetic\: „Gându-i zboar\ peste ani [i ani/ Uit\ jertfa care
sânger\ [i doare/ Vede neamul aprig de ]\rani/ D\râmând imperii opresoare//
{i cl\dind la Dun\re o ]ar\/  Ca un rai din sfintele scripturi/ Vin du[manii numai
foc [i par\,/ Dar se sting în lanuri [i p\duri”. Imaginile sunt de basm, cu
adieri din lirica patriotic\ eminescian\ sau din poezia lui Goga: „Neamul cre[te,
]ara se l\rge[te/ Ca t\râmurile din pove[ti/ Alb\ stea din neguri se ive[te/ {i-
ncunun\ mun]ii române[ti/ Iar destinul cre[te-mp\r\tese/ Urc\ doina în
v\zduhul larg/ Vede cum de ]\rmul românesc/ Toate valurile câte vin se sparg…”.

d ac\ poeziile de pân\ acum au înf\]i[at poetic momente din via]a
lui Inochentie Micu, cele care vor fi enumerate în continuare vor
fi construite pe simboluri, alc\tuite din nuclee lirice, ce reverbereaz\

multiple sensuri. Ele sunt uneori prea directe, oarecum exterioare, ca în stihurile

lui Traian Drago[, sau Ion M. Gârleanu, poe]i locali, colaboratori ai „Unirii
poporului” sau ai „Calendarului de la Blaj”. Adres\rile [i repeti]iile dau
acestor exerci]ii lirice de admira]ie smerenia unor rug\ciuni: „Mucenice!/ Noi
n-am uitat azi amintirea ta/ Ascuns\-n fiecare stea,/ În fiecare vânt purtat pe
strune,/ În fiecare alb\ rug\ciune,/ În fiecare bob de aur r\v\[it în spice/
Mucenice!/ Cununa ta de spini de alt\dat\/ Azi s-a f\cut cunun\ minunat\,/
Cunun\ grea de soare/ De safire [i opale,/ Iar noi, îngenunchia]i pio[i în amintire,/
Cânt\m cânt\ri de mare s\rb\toare/ Sub crucea str\lucirii Tale”. (Traian Drago[,
Lui Inochentie Micu-Klein)

Pentru poetul Ion Brad, Ioan Inochentie Micu este: „Episcopul f\r\
mormânt/ Cel care-a ars pentru ]ar\/ Ca o biseric\-n vânt/ Cu clopotele toate
pulsând/ Ctitorul Romei de aici”. Iar lupta lui în Dieta Transilvaniei cap\t\
dimensiuni biblice, amintind de gesturile energice ale Mântuitorului: „… în
Dieta nobiliar\/ Ca Pantocratorul mâna o puse/ Nu pe cârji de vl\dici/ Ci numai
pe bici, pe cuvintele bici,/ S\ fulgere parc\/ Din templu afar\/ Pe to]i ce-ncearc\,/
Pe to]i ce-ncercar\/ S\ târguiasc\, zilnic s\ vând\/  Ca pe lucruri sau bietele
vite,/ Soarta na]iei lui oropsite”. Osânda lui a fost – ne spune acela[i poet –
„dorul” nestins dup\ chinuitul Ardeal, iar asem\narea cu Decebal, parabol\
în plan istoric, cap\t\ sugestii plastice l\murite: un memento pentru ve[nic\
dorin]\ de ap\rare a libert\]ii neamului:„La Roma s-a dus ca un nou
Decebal,/ Numai cap, numai nimb/ De credin]\-n dreptate iar capul lui ca un
clopot în timp/ Se-aude cum bate/ Prin mun]i f\r\ somn, prin albele sate/ În
trupul ]\rii s-aude cum bate/ În trupul nostru s-aude cum bate,/Tot bate…”. 

La poetul Ion M\rgineanu, în poezia Triptic la Ioan Inochentie Micu,
episcopul de binecuvântat\ amintire este „sfânt temei al jertfelor de neam”,

iar evocarea se transform\ în od\, cu rezonan]e de admira]ie specifice
rug\ciunii, pentru c\ a dat pierduta noble]e neamului oprimat sau,

cum avea s\ spun\ mai târziu Mircea Eliade,  a conferit„pecetea
Blajului”  culturii române[ti: „Dar anii-]i ning, b\trân

sihastru,/ toci]i, ce]o[i, ca un piron,/ în biet sicriu plin cu dezastru/
hrisov albit de strâmtul tron,// turtite armonii stelare/ la capul
t\u s\desc nou cer,/ inund\ prin abecedare/ golul cu nume
de oier;// De sub lugubra întrebare/ m\-ntorc ca rug\ciunea-
n schit,/ c\ci dintre me[teri, Me[ter Mare/ ]i-e sufletul
nem\rginit!// noble]ii de neam , Mitropolit/ sub cer de
manuscrise r\sfrânt,/ o sfânt\ Duminic\ e[ti/ îns\[i rug\ciune
pe p\mânt,/ povara lacrimii cere[ti”.

d e[i scrise în proz\, paginile lui Blaga despre
Inochentie Micu constituie un veritabil
poem, nu atât prin ritm [i muzicalitate,

cât prin valoarea lor gnomic\. Pornind de la emo]ionanta
scrisoare a episcopului, mereu citat\, cu rezonan]e testamentare,

exprimând dorin]a de a fi înmormântat în p\mântul
patriei, unde s\ a[tepte ob[teasc\ înviere: „ Nu [tiu prin ce

dulcea]\ ne atrage p\mântul natal [i nu ne îng\duie s\-l uit\m.
Zilele mele sunt spre asfin]it [i a[ vrea ca sufletul în timpul când se

va desp\r]i de corp s\ fie încredin]at Creatorului… [i oasele mele s\
a[tepte ob[teasca înviere în m\n\stirea din Blaj, fiindc\ este cunoscut

c\ dup\ bun\voin]a divin\ eu am fost cel care am pus prima piatr\”. Poemul
lui Blaga contureaz\ portretul unui patriot, prin rândurile unei profesiuni de
credin]\ de neuitat: „Îl vedem prin z\ri [i ziduri/ pe acest chinuit c\lug\r/
zbuciumându-se în chilioara sa de la Roma/ în suferin]ele exilului/ Îi auzim
suspinul:/„«Nu po]i învia din mor]i/ decât în p\mântul patriei…»” „Ne-a
c\zut sub ochi scrisoarea lui Inochentie/ în care speran]a învierii din mor]i/
apare atât de strâns legat\ de p\mântul patriei…/ {i n-o putem uita/ În
tragica [i sublima ei sfâ[iere [i frumuse]e…”.

Din rândurile acestei scrisori emo]ionante, una din cele mai
frumoase în întreaga literatur\ epistolar\ româneasc\, se inspir\ câteva ode,
vrednice de o antologie liric\ Inochentie Micu-Klein.

Poezia Episcopul Voievod de Ion Brad  este o replic\ la versul „Episcopul
f\r\ mormânt”, pentru c\ dup\ mai bine de dou\ secole osemintele i-au fost
aduse [i a[ezate în Catedrala Blajului, a[a cum [i-a dorit în scrisoarea testamentar\.
Poezia are o desf\[urare de înscris voievodal al unei ctitorii, c\p\tând dimensiuni
tot mai largi: Blajul, Ardealul, idealul libert\]ii [i demnit\]ii neamului: „S-a
întors din Roma calm\/ Spirit viu dintre statui,/ Ca-ntr-o fresc\ ]ine-n
palm\/ Blajul – m\n\stirea lui./ M\n\stirea lui – Ardealul,/ M\n\stirea lui –
p\mântul/ Dulce-al ]\rii – idealul/ Veac de veac c\delni]ându-l.” Poezia este [i
o continuare fireasc\ a celebrelor rânduri testamentare dintr-o scrisoare care
atât de mult i-a pl\cut lui Blaga pentru c\ exprim\ convingerea în leg\tura
determinant\ dintre „patrie [i înviere” (este titlul articolului semnat de Lucian
Blaga). De aceea finalul este o invocare, precum un Crez, a a[tept\rii de acum
împ\cate a ob[te[tii învieri:„Doamne m-am întors! De-acum/ Po]i s\ te
învrednice[ti/  S\ pui fl\c\ri iar în huma/ Osemintelor cere[ti.”

Scris\ sub forma unei adres\ri directe, poezia lui Ion Pop C\tre Inocen]iu
reia din scrisoarea vl\dicului întemeietor aceea[i convingere profund patriotic\:
„Nu po]i învia cu adev\rat din mor]i decât în p\mântul patriei”. Este primul
vers care devine [i argumentul evoc\rii vie]ii sale martirice  prin dou\ coordonate
biografice: alc\tuirea de curajoase memorii pentru ob]inerea drepturilor fire[ti
de c\tre cona]ionalii s\i [i amarul singur\t\]ii exilului. Întoarcerea „acas\ a
mult ostenitelor oase” cap\t\ o interpretare profetic\. „Acum, când, mult ostenite
doar oasele ]i/ se-ntorc acas\,/ din Roma cea mare în Roma mic\,/ [i când
aproape c\ n-a mai r\mas din tine/ decât cuvintele scrise,/ [tim, în sfâr[it, /
c\ pân\ [i cu un pumn de ]\rân\./ chiar [i foarte târziu,/ se pot întregi ]\rile./
Putem a[tepta, de-acum,/ singura Înviere.”

Florilegiul liric inspirat de primul mare episcop al Blajului, din care
am citat fragmente semnificative, ilustreaz\ metaforic titlul unui frumos articol
al lui Pamfil {eicaru, La început a fost Inochentie…

 Ion Buza[i

250 de ani de la moartea lui Inochentie Micu-Klein

Inochentie Micu-Klein 
în poezia româneasc\
actu

alit
atea
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Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

21.07.1808 –– ss-aa nn\scut SSimion BB\rnu]iu ((m. 11864)
21.07.1904 –– s-a n\scut Ion Biberi (m. 1990)
21.07.1906 –– s-a n\scut Traian Chelariu (m. 1966)
21.07.1921 –– s-a n\scut Violeta Zamfirescu (m. 2006)
21.07.1932 –– s-a n\scut Corneliu Leu (m. 2015)
21.07.1938 –– ss-aa nn\scut MMircea CCojocaru ((m. 11995)
21.07.1939 –– s-a n\scut Cristian Simionescu
21.07.1939 –– s-a n\scut Valentin Hossu-Longin (m. 2016)
21.07.1941 –– s-a n\scut Vasile Clem 
21.07.1943 –– ss-aa nn\scut AAurel SSasu
21.07.1947 –– s-a n\scut F\nu[ B\ile[teanu (m. 2008)
21.07.1950 –– s-a n\scut Ilie Gorjan
21.07.1951 –– s-a n\scut Ion {t. Diaconu  
21.07.1959 –– s-a n\scut Dorin Ploscaru 
21.07.1979 –– a murit Ion Pascadi (n. 1932)
21.07.1986 –– a murit Ion Caraion (n. 1923)
21.07.2011 –– a murit Mircea Iv\nescu (n. 1931)
22.07.1911 –– s-a n\scut George Iva[cu (m. 1988)
22.07.1939 –– a murit I. I. Mironescu (n. 1883)
22.07.1945 –– s-a n\scut  Daniel Turcea (m. 1979)
22.07.2012 –– a murit Mircea {erb\nescu (n. 1919)
22.07.2017 –– a murit Kántor Lajos (n. 1937)
23.07.1869 –– s-a n\scut Gheorghe Adamescu (m. 1942)
23.07.1913 –– ss-aa nn\scut GGherasim LLuca ((m. 11994)
23.07.1922 –– a murit Ion Scurtu (n. 1877)
23.07.1944 –– s-a n\scut Nicolae Havriliuc
23.07.1948 –– ss-aa nn\scut MMircea GGoga
23.07.1950 –– s-a n\scut Lucian Strochi
23.07.1990 –– a murit Ada Orleanu (n. 1916)
23.07.1994 –– a murit Radu Enescu (n. 1925)
23.07.2014 –– a murit Oana Orlea (n. 1936)
24.07.1909 –– s-a n\scut Constantin Noica (m. 1987)
24.07.1929 –– s-a n\scut Nicolae Itu (m. 2012)
24.07.1937 –– s-a n\scut Iosif Lupulescu
24.07.1948 –– ss-aa nn\scut  AAurelia LL\pu[an
24.07.1950 –– s-a n\scut Mario Castro Navarette
24.07.1950 –– s-a n\scut Veres István
24.07.1957 –– s-a n\scut Gheorghe Seche[an
24.07.1972 –– s-a n\scut Demeny Peter   
24.07.1977 –– a murit Emil Botta (n. 1911)
25.07.1876 –– s-a n\scut Mihai Codreanu (m. 1957)
25.07.1931 –– s-a n\scut Vladimir Be[leag\
25.07.1941 –– s-a n\scut Ioan Mari[
25.07.1949 –– s-a n\scut Dana Anghel 
25.07.1950 –– s-a n\scut Areta {andru (m. 1991)
25.07.1950 –– s-a n\scut Gheorghe Manafu
25.07.1952 –– s-a n\scut {tefan Afloroaei
25.07.1958 –– ss-aa nn\scut VVarujan VVosganian
25.07.1963 –– ss-aa nn\scut RRuxandra IIv\ncescu
25.07.1970 –– s-a n\scut Sânziana Mure[anu
25.07.1975 –– s-a n\scut Amalia Constantinescu
25.07.1978 –– ss-aa nn\scut AAdara CCaptrulan 
25.07.1990 –– a murit Petre Strihan (n. 1899)
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n u scriam ceea ce urmeaz\ dac\ nu m\ izbeam – da, acesta e cuvântul
– de poezia lui Arghezi, Între dou\ nop]i, pe care o redau f\r\ s\
mai fac o minim\ verificare. „ Mi-am împlântat lopata t\ioas\

în odaie, afar\ b\tea vântul, afar\ era ploaie... {i mi-am s\pat odaia departe
sub p\mânt, afar\ b\tea ploaia, afar\ era vânt... Am aruncat p\mântul afar\
pe fereastr\, p\mântul era negru, perdeaua lui albastr\... S-a ridicat p\mântul
la geamuri pân\ sus, cât lumea era piscul [i-n pisc plângea Isus... S\pând s-a
rupt lopata, cel ce-o [tirbise iat\-l, cu moa[tele de piatr\ fusese însu[i Tat\l...
{i m-am întors prin timpuri pe unde am scoborât, [i în odaia goal\ din nou
mi-a fost urât... {i am voit atuncea s\ sui [i-n pisc s\ fiu, o stea era pe ceruri, în
cer era târziu...”. Cam astea-s sunt versurile [i sper c\ nu le-am stâlcit prea mult.
Am luat prima dat\ cuno[tin]\ de ele prin anii [aptezeci [i-mi amintesc
perfect c\ am fost zguduit de acel „târziu” din final. În cer era târziu... Cum
adic\? Nu m\ mai interesa poezia în ansamblul ei, ci acest singur cuvânt care
transmitea ni[te fiori ce nu aveau de fapt nici o leg\tur\ cu pl\cerea de ordin
estetic. Nu v-a impresionat niciodat\ adev\rata sa semnifica]ie? S\ auzi bun\oar\
„ e prea târziu”... E ca o sentin]\, ca un verdict, altfel spus, degeaba ai venit mata
acum cu probele, ai ÎNTÂRZIAT, iar instan]a s-a pronun]at. Sau: degeaba mi-
ai adus flori [i [ampanie, spune iubita, ai ÎNTÂRZIAT la întâlnire [i pentru a[a
ceva nu te iert... De „târziu” se leag\ a[adar, tot ce produce suferin]\. Fiindc\ nu
am [tiut s\ ne calcul\m bine timpul putem pierde o agoniseal\ de o via]\, pierdem
pe cineva foarte apropiat, putem ajunge s\raci lipi]i... „Târziu” e necru]\tor, are
o dimeniune coroziv\ [i pur [i simplu îi judec\ pe oameni cum nici un alt cuvânt
nu o face. Când poetul spune „în cer era târziu” arat\ de fapt distan]a înfrico[\toare
care exist\ între universul nostru firav [i în\l]imea cerului. De la sine în]eles
ni se dezv\luie for]a metafizic\. Intr\m în semantica tulbur\toare a lui „ganz
andere”, în apofatismul cople[itor, în acea gândire de tip mistic pentru care
Domnul este cu totul [i cu totul altceva decât ce poate în]elege [i exprima mintea
noastr\. Valoarea numinoas\ a sacrului este primul lucru care ne vine pe limb\.
Ne amintim  astfel de Rudolf Otto [i tot trecutul dintr-o tinere]e îmb\tat\ de
lecturi importante se vars\ în fa]a ochilor no[tri înl\crima]i. {i ce spunem? E
TÂRZIU... Teribil s\ pleci de la sensul major al unui cuvânt, iar experien]a de
via]\ s\ te aduc\ tot înaintea lui... Este deci târziu fiindc\ nu mai am anii de
atunci [i deci nici energia pentru a desf\[ura studiile ratate. {i iar\[i spun ca
s\ m\ consolez, dar ca s\ [i sporesc durerea: E târziu... E atâta triste]e în
aceste sonorit\]i care parc\-[i pierd în]elesul [i plutesc prin auzul nostru ca
un lied sfâ[ietor încât î]i vine în minte figura exemplar\ a Piei Pillat care la rândul
ei tr\ia sub nimbul aceluia[i cuvânt, regretând toate c\r]ile pe care nu le-a
scris la timpul lor... {i ea spunea, repeta pân\ la pierderea cuno[tin]ei de sine:
e târziu... {i fiindc\ am citat din Arghezi nu putem s\ nu spunem: [i totu[i...
Verdictul potrivit c\ruia în cer e târziu nu trebuie t\lm\cit doar ca un fel de
pierdere a oric\rei n\dejdi. În cer e târziu doar pentru aceia care, în loc s\ avanseze
spre persoana Domnului, se las\ pustii]i de un fel de metafizic\ a neantului.
Doar c\ cine joac\ numai [i numai pe cartea apofatic\ risc\ enorm, întrucât cade
în capcana negativit\]ii f\r\ întoarcere. De acord, Domnul e mai presus de
atributele pe care noi i le d\m, dar tot  Domnul este cel întrupat. Nu vreau
acum s\ vorbesc precum un pop\ de ]ar\, dar nici nu-l suf\r pe filosoful în hainele
c\ruia m-am travestit.  „Târziu”, a[adar, are dou\ fe]e: este fa]a lui Saturn, a
zeului care-[i m\nânc\ odraslele, dar este [i jupiterianul care se d\ruie[te pe
sine lumii ce a[teapt\ suprema milostenie. S\ nu uit\m c\ [i omul apare cel mai
conving\tor tot în dou\ ipostaze. Este fie cu palmele împreunate, fie cu ele
întinse. Se roag\ deci spre un mare neîn]eles [i cu cât rug\ciunea spore[te în
intensitate cu atât [i destinatarul pare c\ se adânce[te în necuprinsul neîn]elesului
s\u, dar [i cere pomana divin\, fiind ca un cer[etor în tinda bisericii.
Înduio[at de palmele întinse ale omului, Domnul nu se poate ab]ine. Lua]i,
mânca]i, lua]i [i be]i... Pentru osp\]ul euharistic niciodat\ nu e târziu [i, în
consecin]\, nu exist\ întârzia]i. To]i, cum ar veni spus, venim la timp, dac\ nu
chiar la ]anc. Da, conchide Arghezi, în cer e târziu, dar tot în cer, spune el, e [i
o stea. O fi steaua, ultima, care piere în entropia universal\ sau e „steaua sus
r\sare”? Iar pe vârful lumii care arat\ ca un munte, [ade cineva care plânge pentru
c\ sunt pe p\mânt atâ]ia neferici]i [i nemângâia]i...

„Târziu”, cuvântul cuvintelor, îngem\neaz\ contrariile într-un mod
magistral. Ne înfioar\, dar celui credincios îi d\ mult\ speran]\. Combina]ia
aceasta dintre o semnifica]ie nev\zut\ [i cu atât mai emo]ionant\ [i steaua
v\zut\ care poate s\ anun]e na[terea „unui p\mânt [i a unui cer nou” este
uluitoare. A[a c\ problema se afl\ tot în ograda noastr\. F\r\ s\ vrem, punem
o întrebare pe care o poate formula [i un profesor de gimnaziu: Dragi copii, cum
citim o poezie? Ar fi bine dac\ ar continua în felul acesta: Cu ochii aceluia care
vrea pl\cere sau cu sufletul celuilalt care caut\ izb\vire? Poate copiii sunt singurii
sau ultimii dintre noi care mai pot face deosebirea între desf\tare [i salvare...
Ori pentru ei ruptura nici nu a avut loc. {col\re[te vorbind, poezia Între dou\
nop]i este un test excelent la care merit\ s\ ne supunem. Dac\-l refuz\m e tot
treaba noastr\... Iar profesorul nu ne va mustra... Care profesor?

Dan Stanca

 poemul s\pt\mânii de
leo butnaru

de ce e „târziu” 
cuvântul cuvintelor?

Sticle pe Styx

Styxul este apa pe care plutesc r\t\citoare
neluate de nimeni în seam\ 
cele mai multe sticle cu mesaje.

(Cât\ speran]\
cât\ iubire conservate
închise cu dopuri!)

Pe alocuri 
carafele [ipurile eprubetele clondirele retortele flacoanele
butelcile mai mici 
mai barosane 
garnisite cu mesaje
plus alte vase – uneori chiar amfore! – care 
se mai g\sesc pe durata
[i durerea vie]ii omului
plutesc pe Styx
încât
la o lop\tare
la alta
vâslele lui Caron alunec\ pe suprafa]a lucioas\ a sticl\riei 

leg\n\toare
pe apele moarte...

Nu nu e greu de presupus ce scrie pe petecele de hârtie 
din puzderia de sticle... 
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a f\cut vâlv\ [i a fost deseori
invocat, ca suprem\ m\rturie
narativ\ a omului în confruntarea

cu spiritul [i sistemul totalitar, Jurnalul
fericirii, al lui Nicolae Steinhardt. Câteodat\

(mai ales în cercurile de stânga), acestuia
îi este contrapus, ca un Dublu ra]ionalist,

volumul de memorii al gânditorului marxist Ion
Iano[i, intitulat polemic Interna]ionala mea.
Cronica unei vie]i. A[ ad\uga celor dou\ texte
un al treilea, care trateaz\ – ce-i drept,
într-o alt\ modalitate confesiv\ – aceea[i
problem\ a intelectualului care traverseaz\
un secol al r\zboaielor, Holocaustului [i
al ciocnirilor ideologice: Ce a fost, cum
a fost, cartea de convorbiri a lui Paul Cornea
cu Daniel Cristea-Enache. În fine, azi e
aproape uitat\ o alta, care a avut un scurt
moment de celebritate la începutul anilor
1990, [i anume, Ruga]i-v\ pentru fratele
Alexandru, a lui Constantin Noica.

Aceste rememor\ri, diverse sub
toate aspectele, sunt completate de o carte
pe care eu a[ a[eza-o pe raftul de sus al
m\rturiilor despre regimul totalitar. Este
vorba de Abisul luminat, neobi[nuitul
volum de (pseudo)memorii al lui Nicolae
Balot\. Acest text este, în fapt, un autentic
contrapunct atât la Jurnalul fericirii, cât
[i la Ruga]i-v\ pentru fratele Alexandru
[i reprezint\, în opinia mea, una dintre
cele mai cople[itoare m\rturii ale terorii comuniste,
ale stalinismului [i ale procesului pe care, în lipsa
altui termen, l-a[ numi de desfigurare a vechii
Românii [i înlocuire a ei cu un simulacru comunist.

Nicolae Balot\, se [tie, a petrecut în
închisoarea politic\ dou\ „stagii”: unul, de câteva
luni, între 1948-1949 (pentru de]inerea de c\r]i
interzise), urmat de un altul, mult mai lung, între
1956-1962 (pentru presupusa trimitere în str\in\tate
a unui memoriu despre situa]ia din România).
Cea de-a doua condamnare a fost înso]it\ de un
„bonus”, constând în doi ani de domiciliu for]at
în B\r\gan, la L\te[ti, de unde nu a sc\pat decât
în urma decretului de amnistie din 1964. Raporturile
sale cu statul comunist au inclus (spre deosebire
de traseele lui Nicolae Steinhardt, Ion Iano[i,
Paul Cornea [i Constantin Noica) [i experien]a
exilului: plecat în Fran]a, în 1981, c\rturarul a
ales s\ nu se mai întoarc\ în ]ar\, nici m\car

dup\ pr\bu[irea totalitarismului. A revenit pe
deplin doar în literatura român\, ca [i în via]a
academic\ (în care i s-a refuzat, totu[i, pe
considerente aberante, ceea ce merita din plin,
[i anume, calitatea de membru al Academiei). La
acestea se adaug\ [i alte „condimente” specifice
vie]ii intelectuale într-un stat totalitar: blocarea,
de dou\ ori, a carierei universitare, rechizi]ionarea
unei p\r]i din locuin]\, cenzura... Balot\ a parcurs,
se poate spune, toat\ gama interac]iunilor cu

sistemul comunist [i, de aceea, m\rturia
sa este semnificativ\ [i la nivel factual,
nu doar intelectual.

` nclin s\ cred c\ mai mica
popularitate a experien]ei
lui Nicolae Balot\, în raport

cu cea cuprins\ în Jurnalul fericirii,
are trei cauze. Prima e de natur\
contextual\: ap\rut\ dup\ moartea
autorului, la aproape trei decenii de la
pr\bu[irea comunismului, m\rturia
lui Balot\ a p\truns pe o pia]\ intelec-
tual\ tot mai pu]in preocupat\ de
mo[tenirea regimului totalitar, de
sechelele cu care ne confrunt\m [i azi.
A doua e de natur\ confesional\: Nicolae
Balot\ a fost un indefectibil catolic, o
parte din drama sa a fost, de fapt, drama
Bisericii sale, care, din p\cate, nu
intereseaz\ nici ea atât cât ar trebui

publicul intelectual de azi. Acesta e sedus mai
degrab\ de istoria, cu adev\rat extraordinar\, a
convertirii unui evreu liberal la ortodoxie, decât
de suferin]ele greco-catolicismului românesc.
În fine, cel de-al treilea motiv îl constituie, probabil,
structura ie[it\ din comun a c\r]ii lui Nicolae
Balot\, pe care autorul însu[i o aseam\n\ cu
Sagrada Familia, catedrala baroc\ [i neterminat\
a lui Gaudì. 

Con]inutul c\r]ii, îns\, este inestimabil. 
Mai întâi, pentru c\ Balot\ are o capacitate

de deta[are de sine cel pu]in egal\ cu cea a lui
Steinhardt. De[i [tie c\ este, practic, dinainte
condamnat – întrucât structura sa spiritual\
(umanist, în ordine intelectual\, ]\r\nist, în
politic\, [i catolic, în via]a de zi cu zi) îl exclude
din „noua ordine” –, parcurge perioada anilor
1945-1948 refuzând s\ cedeze [i s\ abandoneze
idealul cultural sintetizat în Manifestul Cercului

Literar de la Sibiu. Fostul „cerchist”, eminent
student al lui Lucian Blaga, D. D. Ro[ca [i Liviu
Rusu, devine în 1946 asistent la Institutul de
Psihologie al Universit\]ii din Cluj, unde func]ioneaz\
pân\ la arestarea sa abuziv\ din 1948. Prima parte
a c\r]ii (care are structura, [i ea, baroc\, de opus
tripartitum) se nume[te Preludiu la o coborâre
în Infern [i nareaz\, cu un considerabil talent
epic [i portretistic, progresiva alunecare [i surpare
a „vechii ordini”. Întors din exilul sibian, provocat
de Diktatul de la Viena, Clujul universitar pare
c\ nu se reg\se[te, sub asaltul noilor st\pâni [i
al „consilierilor” lor sovietici. Este atacat\, apoi,
Biserica Român\ Unit\ cu Roma [i Blajul istoric,
moment pe care Balot\ îl interpreteaz\ în dubl\
cheie: ca un preludiu al propriei sale arest\ri
[i, totodat\, ca un atac al regimului comunist
la valorile culturale [i na]ionale pe care Blajul
catolic le-a întruchipat, în devenirea statului
nostru. Arestarea sa, survenit\ în toamna lui
1948, cu care începe cartea, este un prag [i o
confirmare a imposibilit\]ii sale de a se „adapta”
noului regim, care contrazicea tot ce era Nicolae
Balot\, ca om, c\rturar [i cet\]ean. Experien]a
anchetei [i a recluziunii politice este, fire[te,
cumplit\, de[i autorul nu caut\ efecte care s\
impresioneze cititorul, ci doar s\ fixeze, ca pentru
un exerci]iu spiritual, momentele prin care trece
tân\rul intelectual, devenit, ca urmare a unui
denun], „du[man al poporului”. 

Cea de-a doua parte a c\r]ii începe cu
eliberarea de]inutului politic, în iarna grea de la
începutul lui 1949, [i se intituleaz\ Interludiu
tragicomic. Întors acas\, în Clujul s\u, descoper\
o lume care, brusc, pare c\ s-a întors pe dos. Blaga
e de neg\sit la facultate, unde troneaz\ ni[te
impostori care se fac c\ nici nu prea [tiu cine
este filosoful. Ion Negoi]escu, torturat de narcisism
[i chinuit de homosexualitate,îi spune c\ sunt
obliga]i s\ ias\ la plimbare, ca s\ fie v\zu]i (intuind,
deci, exact dorin]a ascuns\ a noilor autorit\]i,
de a face s\ dispar\ „lumea veche”). Nu mai este
primit la universitate [i se desparte cu u[urin]\,
totu[i, de unul dintre reperele de pân\ atunci ale
existen]ei sale. Aceast\ a doua parte a Abisului
luminat este formidabil\ prin radiografia pe care
o face tentativei comuniste de a crea nu doar un
„om nou”, ci o „nou\ Românie”. Clujul este un
turnesol bun, deoarece ora[ul reprezint\ o sum\
a tot ceea ce regimul comunist detesta [i voia
s\ distrug\, de la civiliza]ia modern\, de tip
occidental, la diversitate (etnic\, religioas\) [i
de la elita intelectual\ la valorile individuale
burgheze. Fragmentele din Interludiu tragicomic
documenteaz\, pas cu pas, distrugerea vechii
lumi [i înlocuirea ei cu kitsch-ul comunist. Nicolae
Balot\ nu adopt\ nici perspectiva de neofit cre[tin,
a lui Steinhardt (care binecuvinteaz\ închisoarea
pentru a-i fi dat revela]ia lui Hristos, deci mântuirea),
nici pe cea de cre[tin consumat, bizantin, a lui
Noica, din Ruga]i-v\ pentru fratele Alexandru,
de superioritate moral\ fa]\ de cel prin care vine
ispita, adic\... omul regimului. Catolic [i credincios
autentic, Balot\ consemneaz\ [i nu judec\, dar
nici nu cedeaz\.

u ltima parte este neterminat\ [i mai
pu]in legat\ prin firele epice ale
rememor\rii. Intitulat\ Destine

deviate, ea con]ine portrete [i momente de întâlnire
cu oameni care, celebri sau mai pu]in celebri,
nobili sc\p\ta]i sau scriitori interzi[i, [i-au v\zut
traseul de via]\ deturnat de noul regim. Interesant
mi se pare [i faptul c\, neterminat prin jocul
destinului (ultimele interven]ii pe text sunt f\cute
pu]in înainte de moarte), capitolul identific\
precis qualia regimului comunist: o continu\
neterminare, o permanent\ improviza]ie, o
neobosit\ tentativ\ de a urma linia, mereu
schimb\toare, a partidului...  Comunismul a
înlocuit vechea ordine a României cu o anarhie,
camuflat\ sub masca rigid\ a ideologiei [i ]inut\
în frâu prin represiune. Capitolul ultim al Abisului...
este important [i documentar, fiind una dintre
pu]inele m\rturii memorialistice ale straniei
perioade de „mic dezghe]” dintre moartea lui
Stalin [i revolu]ia anticomunist\ din Ungaria.
Dup\ aceasta din urm\ avea s\ înceap\ al doilea
mare val de represiune, c\ruia avea s\-i cad\
victim\ [i Nicolae Balot\.

Mai complicat, cultural [i intelectual, decât
Jurnalul fericirii, Abisul luminat este cel pu]in
la fel de relevant, ca expresie literar\ a unei
existen]e la limit\, sub un regim totalitar. 
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Nicolae Balot\,
Abisul luminat,
volum îngrijit de
Carmen Elena
Andrei, Editura
Cartea Româ-
neasc\, Bucu-
re[ti, 2018, 623
pag.

6  cronica edi]iilor de r\zvan voncu

lumina 
din catacombe

com
enta

rii 
crit

ice



7
beligeran]\ ironic-serioas\

t itlul volumului poate s\ fie în[el\tor, dar registrul (auto)ironic i
se potrive[te ca o m\nu[\ lui Andrei Mocu]a, doctor în filologie,
chiar cu tez\ despre p\rintele lui Holden Caulfield. Cu o rapid

cuvenit\ men]iune: spiritul rebel, anti-Establishment, al eroului lui Salinger,
permeabil la witz-ul parodiei [i al sarcasmului, e sever filtrat de mintea solid
culturalizat\ a prozatorului român, care ne propune, sub genericul acablant,
gen „simpatic”, o repertoriere, parte recognoscibil\, parte fantezist\,
a miturilor urbane ce anim\ imaginarul nu doar adolescentin. Între
voin]a de demantelare a ideilor primite de-a gata din lumea contemporan\,
cu doctrine [i eroi consolatorii, numai buni de-un vis de transvazare,
[i deplasarea continu\, cât se poate de vizibil\, spre idea]ia pulp, e
ceva ca între fitil [i dinamit\. 

Imediat ce detecteaz\ passe-partout-uri în comportamentele
actuale globalizante, autorul procedeaz\, narativ vorbind, dual:
„justific\”, printr-o micro-povestire sau printr-un portret în aqua
forte, figura circulant\ (Superman, Batman, Catwoman, Joker etc.),
apoi deconstruie[te mecanismele mentale prin care masa critic\ a
umanit\]ii (în fine, m\car aceia cu posibilit\]i de-a parcurge benzi
desenate din universul Marvel, s\ zicem) î[i creeaz\ dependen]e,
dorind s\ fie matri]at\ de cutare sau cutare „erou”. Cartea ar putea
func]iona [i ca un corpus „didactic” pentru sociolog sau antropolog,
mai ales c\ ata[eaz\ „legendelor” [i motiva]ii culese din cotidianul de
tip realitate nemetabolizat\, respectiv din zona celor cu o educa]ie
aproximativ\, predispu[i, ca atare, manipul\rii prin cromatic\ ]ip\toare
[i ac]iuni de salvare a lumii, unicele situa]ii în care mul]imile ac]ioneaz\
democratic. To]i î[i doresc eroi, mai precis to]i î[i doresc ardent s\
ova]ioneze pe cineva, chit c\ o pl\smuire „infantil\” (s\ nu agre\m, horribile
dictu, termenul infantilizant\, nu?), mai ales dac\ sunt dezam\gi]i de politicieni.
Ace[tia din urm\, ca entit\]i exponen]iale ale comunit\]ii, ar fi putut fi eroi,
dac\ nu ar fi e[uat în misiunile m\re]e promise. 

Drept care amorsa beligerant\ din titlu sus]ine un ductus polemic general,
vizând, în dev\lm\[ie, societatea de consum, ghidurile în[urub\rii în high-
life, spectrul alien\rii prin mecanicitatea comportamental\, înseriabil\ lui
political correctness, cam în sensul, spunem noi, mecanicit\]ii tale quale din
„str\mo[ul” criticismului social occidental, Charlie Chaplin, cel din Modern
Times/ Timpuri noi (vezi scena cu strângerea [uruburilor la band\). 
Motto-ul, cules din Quentin Tarantino, indic\, poate oblic, o miz\ insurgent\
a întregului discurs pus sub semn „popular”: „Hainele lui – ochelarii, cravata,
sacoul – sunt costumul pe care Superman îl poart\ ca s\ se integreze
printre noi. Clark Kent e felul în care Superman ne vede pe noi. {i care
sunt caracteristicile lui Clark Kent? E slab, neîndemânatic [i la[. Clark Kent
e critica pe care Superman o aduce întregii omeniri”. 

Naratorul, el însu[i, pas\mite, în c\utare de succes, î[i ia alia]i sau
consilieri paraliterari sau metaliterari, cum vrem s\ le spunem, ca, spre pild\,
pe Wingman, care, altminteri bine inten]ionat, îi expune metode pentru
victoria erotic\, printre care acest plan: „Pentru a atrage fetele, mi-a zis, cele
mai mari [anse de reu[it\ le ai dac\ folose[ti un citat din Shakespeare,
Hamlet, actul III, scena IV, alineatul 82: «Bun\»”. Dintre variante: din Joyce,
Ulysses (volumul 1, capitolul Aeolus), din Homer, (Odiseea, cântul X, versurile
465-466), sau, la o adic\, din Centrifuga lui T. O. Bobe. Sarabanda tropismelor
„naivit\]ii” din oameni continu\ cu demontarea mai multor apuc\turi de azi,
prinse într-un sistem fix de rela]ii (Baudrillard i-ar spune sistemul
obiectelor), unde un consumator avizat (cite[te: cultivat) se insereaz\ liber [i e
capabil s\ refac\ activ acel sistem. Ca exemplu, ni se ofer\, între altele, un suculent
fragment redactat în limbajul trunchiat: „M\ numesc Kara Zor-El, kunoskut\
[i ku numele de Supergirl. La fel k veri[orul meu, Kal-El, adik\ Superman, m-
am n\skut pe Krypton, îns\ undele magnetike ale planetei nu m-au înzestrat
ku akelea[i puteri k ale lui, ki ku handikapul de a fi dependent\ de sunetul ka.
Kriptonienii m\ privesc k pe o anomalie [i un experiment e[uat. M-au alungat
de pe Krypton pe P\mânt [...]. Am kitit k\r]ile unor skriitori ale k\ror nume
par s\ fi fost [i ele invadate de sindromul kappa. Kafka, Murakami, King, Bukowski,
Kazantzakis, Struga]ki, Kerouak (sik!), Faulkner, Jerome K. Jerome, Kotzwinkle”. 

În alt\ parte, cineva g\se[te amatori s\-i cumpere curcubeu „la metru”,
un altul, instruit, ca tân\r înv\]\cel (Samurai Jack), s\ se închine în fa]a tuturor,
ca form\ de respect a nou-venitului, ajunge adict la plec\ciune, pe care o face în
fa]a a tot ce mi[c\, inclusiv a propriilor sandale. For]a gravita]iei prin cutum\,
curat\ reificare, devine stil de via]\, chiar dac\ po]i inventa tu însu]i, ad libitum,
cum vedem, o galerie de eroi mai mult sau mai pu]in ridicoli ori c\zni]i, precum
Captain Blush, Blush Girl, Miss Flatulence, Weekend Man, Captain Obvious,
Apology Girl, Trump Man, Zero Dignity Guy. Alteori, burlescul economiei de
logic\ (considerat\, iar\[i, ca pandemie), izbucne[te ultraconcentrat, ca în
poantele scurtisime puse pe seama lui Chuck Norris (citat [i el, bineîn]eles, aici)
– iat\ o „povestire” integral\: „Argumentele lui Batman c\ e erou mai bun
decât Superman. 1. Sunt Batman”. Dar intertextul e ingredientul nelipsit, prin
care sunt scoase [i efecte de un haz nebun, condi]ionate, hélas!, de un dram
de cultur\ – referen]ialul include, de pild\, multe secven]e [i nume din
pelicule celebre, ca Urzeala tronurilor, St\pânul inelelor, P\s\rile, Alien sau
Portocala mecanic\. 

Superman vs. Salinger e o radiografiere amuzant-crud\ a iner]iilor
interpretative contemporane, o analiz\ lucid\, la temperatura t\ioas\ a celui
preumblat [i el, o vreme, ca adolescent, prin lumea organizat\, pentru mul]i,
prin gravita]ie [i atrac]ie. Cabinetul de lectur\ te poate vindeca, la o adic\, de
mimetism, dar „re]eta” nu e infailibil\, dup\ cum nu e nici din cale-afar\ de
accesibil\, [i asta nu din motive numaidecât social-financiare. Andrei Mocu]a
se arat\ un fin observator al moravurilor din era post-postmodern\, moravuri
îmbibate cu dorin]a de glorie instantanee, fie ea [i virtual\, sau, pur [i simplu,
efemer\.

Gabriel Co[oveanu

Andrei Mocu]a, Su-
perman vs. Salinger.
88 de pove[ti  cu
(super)eroi, Editura
Paralela 45, Pite[ti,
2018, 212 pag.

actualitatea
date noi despre Budai-Deleanu

v olumul slavistului Mihai Mitu (n. 1936)
este opera unei vie]i; renumit cercet\tor
al unor teme de polonistic\ [i slavistic\,

format la [coala lui I.C. Chi]imia, traduc\tor (Potocki,
Kapuscinski, Lem), Mihai Mitu este preocupat de
subiectul Budai-Deleanu înc\ de la jum\tatea
veacului trecut, de când dateaz\ primele studii ale
sale despre ilustrul iluminist, concretizate în lucr\ri
academice precum Ioan Budai-Deleanu [i cultura
european\ (1976) sau Oameni [i fapte din secolul
al XVIII-lea românesc (1999).

De altminteri, jum\tatea secolului XX este
[i începutul exegezei moderne a }iganiadei (edi]ia
Byck dateaz\ din 1953), iar preocuparea lui Mihai
Mitu se na[te astfel [i în contextul primelor exegeze
semnificative ale epopeii.

Cercetând în mod constant arhivele de la
Lvov, ora[ul unde Budai-Deleanu a tr\it mai bine
de jum\tate din via]a sa (1760-1820), dar aducând

informa]ii de detaliu deopotriv\ din fonduri vieneze sau din alte arhive
poloneze, prezenta lucrare are o component\ identitar\ incontestabil\,
a[a cum anun]\ postfa]a intitulat\ „O via]\ pentru «o via]\» sau povestea
acestei c\r]i”. Mergând, cu acribie, pe urmele lui Budai, lucrarea este
o sintez\ a studiilor publicate de-a lungul unei p\r]i bune de veac,
cuprinzând vaste portrete [i tablouri ale mediilor intelectuale pe care
le-a str\b\tut autorul }iganiadei; cele trei p\r]i ale c\r]ii – „Acas\, în
Ardeal (1760-1777)”, „Viena (1777-1787)” [i „Lvov (1787-1820)”, la care se
adaug\ numeroase anexe [i documente – creeaz\, dup\ metode realist-
balzaciene de documentare, un personaj.

Se aduc noi preciz\ri despre familia scriitorului, despre cei 9 fra]i
ai s\i [i despre educa]ia pe care a primit-o în familia preotului Solomon
Budai din Cigm\u [i la Colegiul de la Blaj. Viena, perioada studen]iei,
este descris\ în atmosfera iosefinist\, a Colegiului Sf. Barbara, pe
care Budai l-a frecventat ob]inând o burs\ de studiu – fapt indispensabil
pentru între]inerea sa. Paginile dedicate Vienei, ce au în centru Colegiul
Sf. Barbara, au revelat [i singurul portret cunoscut al lui Budai: într-o
cercetare publicat\ în 2010, Mihai Mitu demonstreaz\ c\ portretul Sf.
Ioan de pe iconostasul bisericii [colii îl are drept model pe tân\rul
seminarist. Este o compozi]ie semnat\ de pictorul Ephrem Klein (str\nepot
al episcopului Ioan Inochentie), unde Sf. Ioan arat\ cu tocul spre cuvântul
„slov\” din Carte – trimitere c\tre preocuparea de o via]\ a lui Budai,
închinat\ lexicoanelor (portret reprodus pe coperta I a lucr\rii lui Mitu).

Atmosfera colegiului era una deosebit\, pentru c\ se afla sub
protec]ia Mariei-Tereza; împ\r\teasa îi invita pe alumni la curte, la
ceremonii, a[a cum a continuat s\ fac\ [i Iosif II; un exemplu este vizita
Papei, la 1782 – punct central al timpului ce curgea la curtea imperial\.
Pe de alt\ parte, din punct de vedere literar, trebuie men]ionat
numele lui Metastasio, poetul cur]ii, ce era citit [i apreciat (Budai [i
traduce din el). Se adaug\ acestor câteva lucruri prietenii dintotdeauna:
între 1779-1780, având diferite func]iuni, se afl\ la Viena [i Petru Maior,
[i Samuel Micu-Klein, [i Gheorghe {incai.

Dar via]a de student (la Sf. Barbara, dar [i la Universitate, unde
studia logica [i filozofia ca pauper – având doar dreptul s\ audieze)
trebuie s\ conduc\ spre altceva. 

La Lvov, ora[ polonez al Imperiului Austriac, într-o vreme în care
Polonia începe s\ dispar\ de pe hart\, î[i va face Budai-Deleanu o carier\,
urcând treptele administrative la Tribunalul Nobililor. Vremuri tulburi,
cu evenimente precum Memorandumul (în 1790 Budai lipse[te mai
mult\ vreme din Lvov, c\l\torind acas\), cu ecourile Revolu]iei franceze
sau cu invadarea Lembergului de armia lui Napoleon – toate expresii
ale existen]ei omului sub vremi. 

Un inventar al averii lui Budai-Deleanu, efectuat la moartea sa,
ne ofer\ date interesante din mediul intelectual [i administrativ al
capitalei Gali]iei de la sfâr[itul secolului XVIII [i începutul secolului
XIX. Vedem felul în care tr\ia autorul }iganiadei (considerat de mul]i
exege]i un autor de tip progresist, în studii scrise într-o anumit\ perioad\
a istoriei noastre literare), cu un venit de 1500 de florini lunar: „Prima
pies\, foarte pre]ioas\ (25 de florini) este fracul verde-închis, uniforma
de gal\ a prim-consilierului Johann von Buday, urmat\ de pantalonii
scur]i de culoare alb\ [i o vest\ alb\ – ambele din postav Kazimierz (4
[i, respectiv, 2 florini), precum [i de o p\l\rie de pene (evaluat\ la 10
florini) [i sabia (5 florini). Aceasta era ]inuta obligatorie a unui înalt
func]ionar, purtat\ cu prilejul unor festivit\]i deosebite, din care nu au
fost pu]ine de-a lungul vie]ii sale”.

Un punct interesant al monografiei este studierea bibliotecii
lui Budai; o parte însemnat\ este cea a celor 62 de c\r]i din secolele XVI-
XVIII (anexa XIX reproduce lista c\r]ilor în german\, latin\ – cele
mai multe –, francez\ [i italian\), pe care Mihai Mitu le urm\re[te,
într-o via]\, prin bibliotecile Mitteleuropei, reconstituind „din interior”
o traiectorie intelectual\.

Astfel, Via]a lui Ioan Budai-Deleanu este o carte de referin]\ în
bibliografia modern\ a {colii Ardelene, abunden]a informa]iilor l\murind
multe aspecte ale existen]ei celui care a primit, cu doar câteva luni înainte
de stingerea sa, titlul de von : Johann Buday von Csikmo.

 Dan Gulea

Mihai Mitu, Via]a
lui Ioan Budai-
Deleanu, Editura
Saeculum I .O. ,
Bucure[ti, 2017, 528
pag.
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8 Pas\rea phoenix

prin mâini atingeri bra]e crengi respira]ii de buze zgomot în trup precare c\deri lini[te în iarb\ rou\
ve[nicia bolborosind tat\l meu ve[nic vasal dorin]elor în clepsidr\ un timp scâncet de copil

mocnind curge soarele în pântec taie r\suflarea s\rutului pe holurile pline de revolt\
migreaz\ dincolo de noi erori stelare înf\[ate în umbre de oameni crucificând lacrima

arde lumânarea aprins\ f\r\ ad\post femeia frigul dezarticulat în ochii ei floare
umbre urcate în pomi forme de delir razele lunii dezbrac\ copacul de crengi

ne strig\ vocea somnambul\ genez\ obscur\ a clipei c\deri de grindin\
în ochii no[tri n\luci cu panglici haos în respira]ia mamei calea lactee

putred ecoul urm\ a insultei târât\ prin priviri nesigure de ]int\
[oc vara torid\ întins\ pe sârm\ ghimpat\ joc de clovn

umbre kamikaze înf\[urate în promisiuni meschine
pe cer stelele lampioane pline de structura nop]ii

în noi p\p\dia un nimic fricos [i lacom
prin mâini atingeri pline de  [erpi

plou\ cu tuberculoz\ în lacrimi
râs de copil în noi râs de râs
strâns în jurul privirii plânsul
h\ul se reproduce ruginiu

umed\ umbra lacrimei
viori pe ochii t\i

frigul
zumzet

spart de team\
cântec într-un ecou 

cântec într-un ecou spart
împreun\ri de instrumente

foamea are umbra asimetric\
fluierul ]ip\ în urechea clepsidrei

teama de sine axiom\ împlete[te privirea
trece prin urechile acului drumul cunoa[terii de sine

zgomot sub t\lpi [uierat de [arpe xenia reproduce na[terea mamei 
pe calea ferat\ un l\trat de câine lacrima stinge focul din c\u[ul palmei

în\untru trufa[\ toamna umbr\ [i întuneric f\r\ mâini ]â[ne[te prin luciul apei
surâsul mustului rugine[te sângele cu o lacrim\ atee reversul medaliei în aruncatul pietrei

plou\ în sertare cu mirodenii amintirile golite de trecut un somnambul feroce soarele apune în noi
olimpul are nevoie de respira]ia afroditei s\ înveseleasc\ r\t\citoarele umbre ale lui zeus prin fric\

ne-am atins buzele cu lacrima rostogolind ecoul în privirile trec\torilor dincolo noi într-un nou trup
mama nep\s\toare trece pe ro[u cu moartea de mân\ invocând recesiunile existen]iale ale foamei
kamikaze s\rutul se desface ca o leg\tur\ de chei deschide umbrele ca [i sfin]ii de s\rb\tori cerul
judecata de apoi împarte în emisfere trecutul prezentul viitorul [iretlicuri pline de umbre sânge

insomniile p\s\rii phoenix pe str\zile din timi[oara schimb\ culorile curcubeului ni[te ecouri
homer nep\s\tor la loviturile reci ale ploii din palma iubitei rescrie heliada [i odiseea

afrodita demonteaz\ ruinele din cetatea p\r\sit\ de zeus ca un magnoliu umbra
foamea rostogolit\ în cântecul heruvimilor duce cenu[a p\s\rii phoenix în turn

pe malul beg\i se desface setea de umbra iubitei e sear\ în sângele meu
r\gu[it\ umbra de rugina toamnei timi[oara cople[it\ de singur\tate

în p\s\ri se desfac amintiri ne urm\resc ne încol\cesc ca un [arpe 
apus de soare pe bega o întrebare îmbr\cat\ în negru

Un interior glisant

un interior glisant migreaz\ prin sângele femeii de serviciu de la gr\dini]\
c\pu[\ în r\s\ritul soarelui fructul de rodii stors în stropul de rou\
complice cu [arpele buzele tale leag\ cu panglici colorate fabrica de p\l\rii
prin râu curge o ap\ verde cu miros de kiwi
fascinat\ privirea taie curgerea râului în buc\]i
femeia de serviciu de la gr\dini]\ aude o juc\rie plângând î[i pierduse umbra
un interior glisant buc\]i de râu cu miros de kiwi sânge stors din fructul de rodii
mutat\ în copaci gr\dini]a zâmbe[te copiilor precum o p\l\rie colorat\
pisica al\pteaz\ l\tratul câinelui un interior glisant
amabilitatea exagerat\ a femeii de serviciu de la gr\dini]\
fructul de rodii scoate din s\rite r\s\ritul soarelui
gr\dini]a din copac r\mâne f\r\ scara de incendiu
un interior glisant rug\ciunea copiilor miros de kiwi în lacrima educatoarei 
s\rutul un vultur plin de porunci
îmbrac\ r\s\ritul soarelui în trening îl duce de mân\ prin zâmbetul copiilor
încercare de a-l face clovn râul cu miros de kiwi e[ueaz\
privirea ascunde buc\]ile de râu în pa[ii desena]i pe un perete al gr\dini]ei
fabrica de p\l\rii privatizat\ de zâmbetul ei devine vulnerabil\ 
economia de pia]\ complice cu [arpele
un interior glisant arat\ cu degetul mic curgerea sângelui
sub poalele femeii de serviciu  de la gr\dini]\ dorm juc\riile
privirea roas\ pân\ la coate de lacrima mamei
m\r[\luie[te prin copil\ria unicului fiu
l-a avut la b\trâne]e cu b\rbierul venit  direct de pe front
i-a ademenit s\rutul cu un [trudel plin de promisiuni
mirosul de kiwi un fotoliu în care se odihnesc gurile copiilor
gr\dini]a urcat\ în copac un interior glisant
fuge din juc\rii în obrajii femeii de serviciu
o u[oar\ înclinare a curgerii las\ mirosul de kiwi f\r\ umbr\
o juc\rie abandonat\ str\nut\ de sup\rare umple pa[ii educatoarei cu lacrimi
a[ezat în cutii de carton mirosul de kiwi complice cu [arpele
un interior glisant prin n\rile copiilor
fabrica de p\l\rii în faliment e vândut\ b\rbierului venit de pe front
fiul lui î[i plimb\ copil\ria printre p\l\rii
leag\ cu panglici colorate zâmbetul educatoarei
femeia de serviciu  de la gr\dini]\ acoper\ foamea juc\riilor cu o p\l\rie mov
lacrimile mamei îmb\trânesc în ochii trec\torilor
economia de pia]\ înf\[urat\ cu o e[arf\ de ca[mir  
treze[te invidii în pa[ii precupe]ei de vinuri
în pahare fosforescente copiii beau kiwi
un interior glisant pa[ii educatoarei închid o u[\ prin fructul de rodii curge viitorul
degetele lor tinere împletesc r\s\ritul soarelui cu lacrima mamei nesfâr[it ecoul iubirii 
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9u n roman inspirat de un eveniment
recent [i terifiant din istoria
Bucure[tiului [i a României, incendiul

de la Colectiv, este Perechea dragoste, perechea
moarte de Flaviu George Predescu. Aflat la a doua
carte de proz\, dup\ debutul cu Softul GE (2016),
tân\rul autor a schimbat formula, trecând de la
romanul de tip parabolic-distopic la unul cu priz\
realist\. Întâmpl\rile sunt narate, acum, din
perspectiva unui personaj care evolueaz\ într-o
realitate familiar\ cititorului. E chiar lumea
româneasc\ a ultimilor ani, v\zut\ dinl\untrul
ei, de c\tre un tân\r erou mai degrab\ obi[nuit
[i care î[i începe lunga confesiune într-un mod
„definitiv”: „Mi-am pus cap\t zilelor”. Pân\ spre
final va r\mâne în suspensie statutul personajului-
narator. S-a sinucis el, prozatorul fiind obligat
s\ inventeze un scenariu fantasmatic sau fantastic
pentru a-i justifica m\rturia? Ori exagereaz\ [i
o aduce din condei pretinzând c\ via]a lui s-a
sfâr[it, de[i, iat\, tot el este cel ce [i-o poveste[te?

Autorul vine cu o alt\ solu]ie, ingenioas\
ca [i construc]ia în dou\ planuri bazat\ pe ea.
Lauren]iu, personajul devastat de pierderea iubitei
lui în tragedia de la Colectiv, se va arunca în
fa]a metroului, trecând la fapta suicidului: „Odat\
ajuns pe peron am a[teptat. Lumea se înghesuia
[i vorbea la telefon. Parc\ vorbele m\ zgâriau
pe urechi: «Hai, nu fi na[pa!», «S\ moar\
mama dac\ te mint, gen!», «Da, iubita mea, cum
spui tu, iubita mea!», «Ai mâncat?», «Nu în Vam\,
la Costine[ti, sâmb\ta trecut\!», «Da, fraiere,
acum ajung, d\-te în mor]ii t\i de papagal,
sunt la Dristor!». Pu[tiul \la a fost singurul
care m-a f\cut s\-mi ridic privirea din [ireturi [i
s\ m\ uit la el. M\ întrebam la ce naiba î[i mai
min]ea interlocutorul c\ e cu o sta]ie sau dou\
mai în fa]\? Ce mai contau dou\ sta]ii în plus sau
în minus? cu zece minute mai mult sau mai pu]in.
Am auzit zgomotul invertoarelor ca pe un [uierat
sinistru, iar cu coada ochiului am v\zut cum
farurile trenului str\pung întunericul din gura
tunelului. Tot ce am mai v\zut a fost scrisul galben
cu Republica [i am s\rit.” (p. 209). {i, dac\ tot am
devenit un spoiler, s\ vedem prin ce miracol a
sc\pat personajul lui Predescu de propria moarte.
Dup\ [apte luni de com\ [i dup\ altele de recuperare
la Viena, el va afla ce i s-a întâmplat când s-a
hot\rât s\-[i pun\ cap\t zilelor: „Trenul m-a izbit
[i m-a catapultat între linii, unde am dat cu capul.
Am stat sub tren minute bune pentru c\, [ocat,
conductorul n-a [tiut ce s\ fac\. Cei de la
poli]ie [i salvare au venit foarte repede, dar tot
a durat ceva pân\ când trenul a primit aprobarea
s\ se mi[te din loc. R\mas pe linie, m\ g\seam
într-o balt\ de sânge. M-am mirat când am v\zut
c\ aveam barb\. Chiar uitasem de barb\. Doamne,
ce gesturi diferite aveam cu câteva clipe înainte
de a s\ri, parc\ nu eram eu. Apoi, pe un filmule]
am v\zut privirile mul]imii îngrozite. În Times
New Roman se glumea ironic pe seama tentativei
mele, scriindu-se ceva de genul c\ «actuala genera]ie
nu e în stare nici s\-[i ia bacul, dar nici s\ se
sinucid\».” (p. 214).

d ac\ acest deznod\mânt este unul
nea[teptat, evenimentul tragic de
la Colectiv, minim fic]ionalizat în

roman, î[i p\streaz\ conturul real. Cititorul
cunoscând faptele, autorul se bazeaz\ anume pe
un referent extrem de precis, la care se raporteaz\
într-un plan anticipativ [i într-unul, dimpotriv\,
retrospectiv. O parte din paginile romanului
„curg” înspre ziua, seara [i noaptea Colectivului;
altele istorisesc [i descriu ce s-a întâmplat atunci
[i acolo. În primul plan, regimul prozei trebuia
s\ se bazeze pe o intrig\ suficient de verosimil\
pentru a conduce c\tre momentul Colectiv. În
cel\lalt plan, romanul cap\t\ valen]e documentare,
autorul apelând la metode verificate în acest sens.
Lauren]iu este la un ONG care se va implica în
ajutorarea, pe cât posibil, a celor r\ma[i în via]\.
Ace[tia sunt îndemna]i s\ povesteasc\ prin ce au
trecut, ei [i prietenii lor, în clubul cuprins de
fl\c\ri, iar scrisorile [i e-mail-urile, arhivate,
constituie un „fond” documentar cu m\rturii din
infern. Cititorul nostru va a[tepta, prin urmare,
cu tot mai mult interes, intersectarea celor dou\
linii într-un punct decisiv: cum s-a ajuns la
momentul Colectiv, pe care îl cunoa[te(m) din
realitatea propriu-zis\.

Cu toate c\ intriga e destul de bine condus\,
romanul lui Predescu are, în ce prive[te verosimilitatea
realist\, un deficit. I-ar fi fost necesare mai multe
[i mai consistente capitole de acumulare epic\,
astfel încât momentul Colectiv s\ survin\ într-
un regim de cauzalitate f\r\ fisur\. Autorul s-a
cam gr\bit în pre-determinarea tragediei, f\când
dintr-un personaj, Suciu, un fel de factotum
responsabil, un erou
negativ cu puteri aproape
diavole[ti. Acesta se
insinueaz\ în anturajul
celor de la putere, pune
[i d\ jos un ministru,
devine el însu[i „Ministrul
Retroced\rilor”, dup\
ce fusese inspector PSI
(Prevenirea [i Stingerea
Incendiilor) la o prim\rie
de sector. E foarte
aproape de a-l lichida
[i pe Lauren]iu; [i, în
general, nu se d\ în
l\turi de la nimic. Asta
n-ar fi o caren]\ realist\,
fiindc\ sunt numeroase
asemenea personaje
oferite prozei de realitatea
unei epoci. Problema
e c\ unul singur nu
se poate impune atât
de u[or [i nu poate
accede la vârful decizional al României oferind...
eclere [i savarine unor secretare (aici romanul
scâr]âie r\u); iar, odat\ ajuns în guvern, nu poate
suplini, oricât de diabolic ar fi, construc]ia ce
ar fi trebuit s\ fie mai ampl\ [i mai meticuloas\
a romancierului. Aceasta fiind obiec]ia principal\,
s\ mai observ [i câteva stâng\cii stilistice ale
autorului, pardon, ale protagonistului s\u Lauren]iu:
„Cumva, îmi propunea indirect c\ are la dispozi]ie
cât timp doresc, a[a c\ ne-am întins [i la alte
subiecte, care mai de care.” (p. 63); „N-am

putut s\ m\ bucur pentru c\ înc\ nu-mi revenisem
din [oc, dar eram oarecum fericit.” (p. 165). 

r emarcabile sunt, în schimb, întret\ie-
rea [i între]eserea celor dou\ planuri
(al anticip\rii [i al retrospectivei),

într-o compozi]ie ingenioas\; [i mai mult de-
cât atât. Sugestia mai profund\ este aceea c\ via]a

protagonistului, pe care
el încearc\ s\ [i-o ia, e un
joc complex de variabile
[i, totodat\, de elemente
date. Ceva trebuie s\ se
întâmple exact a[a [i tocmai
într-un anumit moment;
[i totu[i, ecua]ia existen]ial\
e atât de complex\ [i cu
atâtea necunoscute, încât
evolu]ia spre punctul respec-
tiv ar putea fi – de[i pare
una linear\ – rodul hazar-
dului. Indeterminarea
aceasta, între logic [i aiuri-
tor, predictibil [i inima-
ginabil, este de efect artistic;
[i ea d\ structura de pro-
funzime a romanului.
Bune sunt, apoi, scenele
erotice (un capitol la care
destui prozatori ai no[tri
au restan]e); [i excelente
sunt, hélas!, secven]ele
din Colectivul transformat

în iad. În fine, de remarcat [i c\ tân\rul autor e
capabil s\ surprind\ momentele dramatice,
dar [i s\ schi]eze linia de tensiune ducând la ele;
s\ „scaneze” diferite medii [i s\ contureze o galerie
de personaje (cu o excep]ie) conving\toare.

Aflat la a doua carte, proba cea mai dificil\
pentru un autor, Flaviu George Predescu nu
dezam\ge[te; [i confirm\, prin acest roman ce
se cite[te cu un viu interes, încrederea critic\
acordat\ la debutul editorial. E un prozator tân\r
pe care pariez.

s uges-
tia
mai
pro-
fund\

este aceea c\ via]a
protagonistului, pe
care el încearc\ s\ [i-o
ia, e un joc complex
de variabile [i, toto-
dat\, de elemente
date.

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

Flaviu George Pre-
descu, Perechea
dragoste, perechea
moarte, Editura RAO,
Bucure[ti, 2018, 224
pag.

momentul Colectiv

comentarii critice
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n u avem ocazia foarte des s\ vorbim
[i s\ ne bucur\m de apari]ia unor
lucr\ri de sintez\ în spa]iul cercet\rii

literare, domeniu periferic în via]a celor mai
mul]i intelectuali, dar pe care se întemeiaz\,
ca în toate domeniile cercet\rii umaniste,
cunoa[terea unei p\r]i din trecutul nostru,
deci din noi în[ine. Apari]ia unei enciclopedii
de literatur\, [i înc\ de literatur\ veche, este
un prilej de satisfac]ie [i de bucurie pentru
toate persoanele interesate de istoria literaturii
noastre, de trecutul nostru cultural în genere,
pentru c\, oricât ar vorbi despre oameni de
demult, aceast\ literatur\ tot despre noi
vorbe[te.

Am pe mas\ recenta apari]ie a
Enciclopediei literaturii române vechi, carte
monumental\ [i frumoas\ care împline[te
un proiect început acum zece sau doisprezece
ani în organizarea regretatului nostru coleg
Dan Horia Mazilu, reluat recent [i dus
pân\ la apari]ie de un grup de speciali[ti de
calitatea profesorilor Gh.Chivu, E.Pavel [i
Laura B\descu: totul în organizarea academicianului
Eugen Simion, în beneficiul c\ruia – al lui
[i al echipei lui – putem contabiliza mai multe

serii documentare de acest tip de care este atâta
nevoie: Dic]ionarul literaturii române, Cronologia
literaturii române, colec]ia de „opere fundamentale”
ale literaturii române [.a.  

Profitând oarecum de experien]a Dic]ionarului
literaturii române,cu a c\rui materie [i metodologie
se suprapune într-o oarecare m\sur\, Enciclopedia
literaturii române vechi este opera a [aizeci [i
nou\ de autori care au dat aici un num\r de aproape
cinci sute de articole referitoare la autori dinainte
de 1830, texte (anonime dar nu numai), curente
culturale [i literare, tipografi [i arti[ti tipografi,
cercet\tori în domeniile respective etc. Ele ocup\
cele peste o mie de pagini mari ale Enciclopediei,
încheiate cu o „cronologie” destul de larg\ ca s\
cuprind\, înc\ pe prima ei pagin\, o [tire din 1429
despre Petrus Nowag, vicar al episcopului Transilvaniei
care „consemneaz\ într-un manuscris o parte din
predicile pe care le roste[te la Alba-Iulia”, desigur

nu în române[te. {i dac\ la o enciclopedie nu se
poate vorbi de structur\ [i coeren]\ decât în
general, în sens de unitate a punctelor de vedere,
de respectare a unui proiect ideal al literaturii
române vechi, în ansamblul s\u, nu e mai pu]in
adev\rat c\ aceast\ coeren]\ trebuie s\ func]ioneze,

f\r\ a fi neap\rat ostentativ\. Ea exist\ de fapt
[i ajut\ celui care consult\ Enciclopedia s\

gândeasc\ fiecare detaliu într-un cadru general
care, în sfâr[it, nu mai este cel marcat de vechiul
tratat academic de istorie a literaturii române din
anii [aizeci, marcat de epoc\.

O tr\s\tur\ caracteristic\ discursului istoric
de bun\ calitate, din partea expozitiv\ a articolelor,
este c\ las\ s\ se vad\ în transparen]a textului nu
numai subiectul principal, care nu este întotdeauna
esen]ial, ci liniile de for]\ ale marii literaturi prezente
în orice investiga]ie de detaliu. {i verific acest adev\r
nu într-un text m\runt, ci în articolul consacrat unui
mare istoric, inclusiv al literaturii române vechi,
adic\ Nicolae Iorga. Scriind deci despre Iorga, articolul
din Enciclopedie(p.452-458) procedeaz\ sistematic,
justificând aprecierea lui cu citate semnificative din
C\linescu (nu cele mai violente) [i Sextil Pu[cariu,
dar mai ales prin reconstituirea concep]iei savantului
despre istorie [i în spe]\ despre istoria literar\, care
trebuie s\ fie „oper\ de informa]ie, de în]elegere
[i de expresie”. {i într-adev\r, spre deosebire de
majoritatea istoricilor care l-au urmat pe t\râmul
istoriei literare, Iorga are darul expresiei care
sintetizeaz\ [i individualizeaz\, folosind frecvent
scurte citate: „Laz\r Asachi vorbe[te mul]imii ca
Demostene... merge la consulul rus pentru a-i cere
s\ intervie, se expune gloan]elor arn\u]ilor care
f\cur\ s\ cad\ doi oameni lâng\ dânsul  [i e, ca
r\splat\ din partea guvernului, pus dup\ restabilirea
lini[tii supt politicesc arest la Mitropolie” etc. A[a se
[i explic\ aspectul înc\rcat al frazei, uneori obositor;
repetatele relu\ri ale unor texte, prefe]e, comunic\ri
sau refaceri ale istoriilor lui care nu schimb\ neap\rat
structura textului, ci aglutineaz\ nout\]ile, le împletesc
în vechea alc\tuire [i o fac larg evocatoare. Se constat\
pe bun\ dreptate c\ recursul la modelele sub mantia
c\rora se a[eaz\ tipologic marile orient\ri apropie
istoria lor de marile grup\ri ale lui Thibaudet, nu
neap\rat genera]ioniste: Cantemir precede într-ade-
v\r cu o genera]ie pe Chezarie de Râmnic, [i este o
personalitate împletind simbolic laten]a oriental\
cu voca]ia european\, pe când Chezarie „vine” din
Orient ca s\ afle Europa. 

Caracteristic\ e implicarea savantului în
discu]iile cu caracter filologic, de la începuturile

scrisului în limba român\, influen]a husit\ [.a. la
investigarea paternitat\]ii unor texte prin mijloace
filologice. Iorga are adesea intui]ii luminoase pe
care le sprijin\ o cultur\ [i o memorie extraordinare,
dar nu are r\bdarea de a face [i munca subteran\
de verificare, de redactare a notelor, corelare [i punere
în acord a informa]iei, ipotezelor, fragmentelor din
ceea ce urma s\ fie un ansamblu: îl chemau mereu
alte subiecte, alte descoperiri, alte revizuiri care
trebuiau f\cute [i proclamate în fa]a mul]imii de
credincio[i. De aceea, este uneori pus în situa]ia
de a renun]a la o atribuire (nutrit\ din cunoa[tere
istoric\) pentru c\ o sprijinise pe argumente improvizate:
cazul Cuvântului de îngropare vechiului {tefan
Vv. Domnul Moldovei [i altor texte publicate de
Kog\lniceanu în 1840, pe care el le atribuie unui
„c\rturar în toat\ puterea cuvântului, un c\rturar
bisericesc mai curând decât un laic” [i pe care, în
lipsa unui candidat mai plauzibil, îl propune – în
Istoria literaturii române în secolul al XVIII-leadin
1901 – în persoana lui Vartolomei M\z\reanu.
Densusianu, c\ruia Iorga îi recuno[tea [tiin]a filologic\
dar îi contesta literatura de la „Viea]a nou\”, ridiculizeaz\
atribuirea în 1909, considerând textul examinat
superficial de el drept un fals al lui Sion, în stilul
lui B\lcescu [i Alecu Russo. Impresionat, Iorga este
nevoit s\ abandoneze atribuirea în lucr\ri ulterioare
[i evit\ s\ se pronun]e sau consider\ textele ca fiind
probabil ale lui Ionic\ T\utu (toat\ polemica [i istoria
ei a fost restituit\ de regretatul N.A. Ursu). 

Confirm\ri vizibile abia în zilele noastre au

alte intui]ii ale sale care implic\ marile periodiz\ri
ale istoriei [i implicit ale istoriei literaturii. Firesc,
multe dintre ele apar în operele târzii [i în sinteze
precum Istoria literaturii române[ti. Introducere
sintetic\din 1929, carte pu]in cunoscut\ de istoricii
literari, unde atrage aten]ia asupra modific\rii
paradigmei culturale care va atrage modificarea
modelelor literare cu mult înainte de epoca romantic\,
beneficiara mi[c\rii doar: „În plin\ epoc\ fanariot\
începe, mai ales de la 1770 înainte, o alt\ perioad\
de contact cu Apusul. Acest contact cu Apusul,
care înviorase literatura româneasc\ înainte de
epoca fanariot\, este deci reluat; reluat îns\ cu alte
regiuni ale Apusului, în alt spirit, capabil de a produce
[i alte rezultate... Cam pe la 1770-1780 se schimb\
aproape toate înf\]i[\rile externe ale societ\]ii
române[ti [i aceasta are o influen]\ hot\râtoare [i
asupra literaturii”.

Amplu, echilibrat [i scris evident de cineva
nu doar avizat, ci [i simpatizând cu autorul este
articolul dedicat sp\tarului Ioan Cantacuzino,
personaj ignorat de istoricii literaturii dinainte de
ultimul r\zboi: nici Iorga, nici C\linescu nu-l pomenesc.
Abia în 1953 un filolog ie[ean descoper\ unicul
exemplar cunoscut al voluma[ului s\u de „poezii
nou\” în mo[tenirea unui boier basarabean [i
examinarea textelor sale, poeziile traduse [i cele
originale (adic\ al c\ror model n-a fost înc\ g\sit),
arat\ o remarcabil\ voin]\ de a exprima o bogat\
via]\ afectiv\ [i de a utiliza o limb\ de ale c\rei limite
era foarte con[tient. Face traduceri [i scrie versuri
„mai mult pentru petrecere d\ vreme [i nu cu
gând a fi lucruri p\ placul multora”, cum declarase

[i Alecu V\c\rescu în prefa]a la condicu]a lui cu
versuri (”c\ eu n-am fost stihurgos pentru gustul
lumii, decât pentru trebuin]ele mele”), dar cu mai
mult\ îndemânare în expresie. Cunoscut în biografia
sa public\ prin articolul consacrat de B\lcescu în
primul volum al Magazinului istoric pentru Dachia,
Ioan Cantacuzino este un personaj cu înrudiri [i
ambi]ii politice care la un moment dat se întind
peste toate grani]ele ]\rilor prin care trece f\r\
dificult\]i, dar finalmente se retrage la mo[ia din
sudul Rusiei unde se consacr\ scrisului.

Emo]ionant este ata[amentul s\u pentru o
limb\ care nu i-a fost probabil matern\, c\ci
mama sa era fiica lui Nicolae Mavrocordat. Dac\
el a redactat, f\r\ îndoial\, memorii [i documente
politice în francez\, german\ [i rus\ (o not\ a lui
B\lcescu pomene[te „memoarurile lui Ioan Cantacuzino,
manuscrise în ruse[te ce ni s-au împ\rt\[it de nepo]ii
[i mo[tenitorii s\i”), el rezerv\ pentru scrierile literare
aceast\ limb\ româneasc\ „prea pu]in\” pentru
ce ar fi vrut s\ spun\. Cu toate acestea, articolul
din enciclopedie care-i este consacrat scoate în
eviden]\  expresii memorabile, cum ar fi  sugestia
concentrat\ a esen]ei poeziei, „a întrupa nentrupiri”
[i „a iconi nevediri”; ele nu pot apar]ine decât unui
vorbitor care sim]ea limba [i o poten]a, a[a „pu]in\”
cum era. Autorul textului st\ruie asupra talentului
pamfletar, pe care-l apropie de al lui Arghezi,
talent care se exercit\ [i în abstract, ceea ce ar fi
trebuit spus pentru c\ ilustreaz\ capacitatea lui de
a întrupa, de a intra în pielea personajelor sale pân\
la confundare. O vedem de pild\ în cascada de
invective adresate so]iei, care nu e doar urât\, ci [i
frigid\, folosind cuvântul tehnic care ajunge astfel
atestat foarte devreme („de n-ai fi frigid\ ca o broasc\-
n pat”); situa]ia nu poate fi savurat\ decât dac\ [tii
– B\lcescu o spune – c\ sp\tarul n-a fost niciodat\
însurat, de[i numele unor muze apar în elegiile
poetului. Articolul st\ruie asupra lor [i pune în
eviden]\ un anumit moralism sau echilibru prezent
nu numai în satire, elegii sau „r\sufl\ri”, ci [i în lirica
hedonist\. Înc\pea aici, în spiritul observa]iei lui
Iorga privind noul „contact cu Apusul”, o trecere
în revist\ a traducerilor sale manuscrise de texte
mai mari, teatru (Rousseau) [i proz\ (Montesquieu,
Florian, Baculard d’Arnaud [.a.), mai ales c\ unele
au fost studiate înc\ din interbelic. 

` n fine, sunt [i articole c\rora ultima
informa]ie le lipse[te [i se pierde astfel
un element, dac\ nu de esen]\, m\car de

interes. De pild\, istoria ajungerii manuscrisului
miniat al Tetravanghelului din 1429 la Biblioteca
Bodleian\ a Universit\]ii din Oxford, a[a cum spune
articolul consacrat lui Gavril Uric. Senza]ional mi
se pare traiectul s\u pe care îl restituie par]ial dna
Elena Ene Dr\ghici Vasilescu (The Princess and Her
Book, în „Psaltiki Journal”, 4, 2012, p. 29-47): el a ajuns
la Oxford în 1818 din colec]ia canonicului Matteo
Luigi din Vene]ia, pentru un pre] apreciat atunci ca
uria[. Mai putem ad\uga c\, men]ionat prima dat\
în Catalogicodicum manuscriptorum Bibliothecae
Bodleianaeal lui H.Coxe, vol.III din 1854, aici îl g\se[te
c\l\torul A.T.Laurian, aflat cu alte treburi în Europa.
Marele latinist vede catalogul în vreo bibliotec\,
probabil la Paris, [i î[i schimb\ planurile intempestiv,
trecând pentru dou\ zile Marea Mânecii pentru a
se duce la Londra [i apoi la Oxford unde, la 1 septembrie
1855, vede manuscrisul [i î[i scoate note de pe el
(Epistola XXVIII în „Foaie pentru minte, inim\ [i
literatur\”, 1855, p.208): „m-am dus la Oxford
unde am v\zut în Biblioteca Bodleian\ Tetravangeliul
scris de monahul Gavriil la anul de la facerea
lumei 6937 (sau 1429 de la Hristos) în monasteriul
Neam]ului în Moldavia, pentru Domnul Alexandru
[i Doamna Marina, de pe care mi-am luat [i
noti]e. Cuno[tin]a care am f\cut-o cu profesorii din
acea universitate, minunat\ în feliul s\u, fu de mare
interes pentru mine”. Nici un alt filolog nu-l v\zuse
înc\ [i doar în 1865 îl men]ioneaz\, f\r\ s\-l fi v\zut,
filologul slovac Pavel {afarik, iar abia în 1902 îl studiaz\
Polihron Sârku. Aventura merita o men]iune!

În fine, n-ar fi inutil s\ remarc câteva absen]e
m\runte pe care probabil c\ [i autorii le cunosc, [i
ele se vor acoperi desigur la a doua edi]ie, pe care o
a[tept\m cât mai curând: Alecu Beldiman, Alecu
V\c\rescu [i mai multe compila]ii celebre precum
Esopia (Alexandria sau Erotocrit sunt), Cele dou\-
sprezece vise(exist\ articol în Dic]ionarul literaturii),
Nicolae O]elea cu fabulele lui „alese” din 1784 [i
D.Meciu (Poema mun]ilor Beiu[ului, 1818), amândoi
descoperi]i de Mircea Popa, trimiteri încruci[ate
care s\ anun]e titluri [i nume aflate în cuprinsul
unor articole de sintez\ etc. 
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11n u e prima oar\ cînd scriu despre
Na[terea tragediei, carte prolix\ a
c\rei verbozitate î]i împ\ienjene[te

ochii cu puzderia de fraze exaltate. Dac\ o reiau
este din patru motive. Primul este c\, scris\ la
vîrsta de 28 de ani, Na[terea tragediei, în ciuda
pletorei verbale, este un volum ale c\rui gînduri
sunt cu prec\dere coerente. Ceea ce înseamn\ c\
în paginile lui e[ti scutit de fuga de idei de care
Nieztsche avea s\ sufere mai tîrziu. Nimic din
masa aceea nesuferit\ de fragmente peste care
dai în textele de maturitate, cînd g\rg\unii nebuniei
î[i f\ceau deja mendrele, nimic din acea divaga]ie
aiuritoare nu e de g\sit aici. 

Al doilea motiv e c\ în Na[terea tragediei
g\se[ti un exemplu de celebritate cl\dit\ pe o
interpretare gre[it\. Din dorin]a de a-i ie[i
demonstra]ia, neam]ul încalc\ regulile filologiei
clasice, urzind în jurul lui Euripide o ]es\tur\
de mobiluri artistice pe care grecul nu le
avusese nicicînd, eroarea fiindu-i învederat\ de
Willamowitz-Moellendorf, în cursul unei polemici
de pe urma c\reia Nietzsche avea s\ fie caterisit
din breasla simandicoas\ a filologilor. {i totu[i,
de[i [ubred\ în premisele ei, Na[terea tragediei
a avut o uimitoare înrîurire speculativ\, ideile din
ea ajungînd s\ fie poncife pe buzele oric\rui veleitar
cu fumuri umaniste. Cui nu i-a trecut prin minte,
m\car în treac\t, s\ afle ce tîlc are perechea
apolinic–dionisiac, ca s\ nu pomenesc decît de
distinc]ia cu care autorul î[i începe cartea?
Cînd din numele a doi zei greci reu[e[ti s\ pl\smuie[ti
o gril\ de interpretare a artei pe care o vor prelua
genera]ii de teoreticieni, se cheam\ c\ un pic
de geniu tot ai. Influen]a acestui volum a fost atît
de contagioas\ c\ nu ai cum s\ nu meditezi la
felul cum se r\spîndesc ideile. {tiin]ific vorbind,
cartea st\ pe o eroare, numai c\ filosofic ea con]ine
ni[te scheme a c\ror eficien]\ e indubitabil\. Cum
s-ar spune, minciuna filologic\ a dat na[tere unui
adev\r metafizic al c\rui efect îl resim]im [i ast\zi. 

Al treilea motiv e c\ Na[terea tragediei nu
e o carte muncit\, aidoma unui edificiu temeinic
pe care Nietzsche s\-l fi ridicat cu migal\ de-a
lungul unui travaliu de ani de zile. Dimpotriv\,
volumul e cu totul „scuipat“, aruncat pe hîrtie
într-un galop narativ de dou\ luni, între februarie
[i martie 1871, în virtutea unui elan care prevestea
euforia maniacal\ a bolii. De altfel, Wagner, în
scrisorile de felicitare pe care i le trimite în urma
lecturii volumului, î[i exprim\ cu tact îngrijorarea:
„Am fost profund îndurerat de vestea bolii
dumneavoastr\. De la începutul prietenei noastre
am observat simptome de nelini[te, asupra c\rora,
este adev\rat, a]i oferit frecvent o explica]ie,
dar care s-au repetat la intervale regulate, pentru
a trezi în mintea noastre cele mai grave îndoieli
cu privire la posibilitatea men]inerii rela]iei noastre
apropiate [i prietenoase.“ (p. 10)

Al patrulea motiv este c\ viziunea pe
care cre[te notorietatea volumului nu e a autorului,
ci a lui Schopenhauer. La 28 de ani, Nietzsche era
un colportor sclipitor al ideilor mizantropului din
Frankfurt. În plus, aflat înc\ sub vraja lui Wagner,
c\ruia nu-i descoperise metehnele cu care îl va
cadorisi în bro[ura polemic\ din 1888 (vezi Cazul
Wagner), Nietzsche va aplica ideile lui Schopenhauer
la drama wagnerian\. Rezultatul va fi o metafizic\
a artei, cu concluzia previzibil\ c\ un artist e mare
dac\ neap\rat se inspir\ dintr-o metafizic\.
Euripide [i Homer sunt exemplele predilecte.

Dar în ce const\ viziunea c\r]ii? În îmbinarea
a dou\ planuri pe care autorul le descrie cu ajutorul
a cinci perechi de termeni antinomici: aparen]\-
esen]\, individual-general, art\ figurativ\-art\
muzical\, vis-be]ie [i apolinic-dionisiac. Primele
dou\ perechi sunt fundamentale, celelalte sunt
varia]iuni pe calapodul lor. Premisa lui Schopenhauer
sun\ astfel: tr\im într-o cu[c\ de fenomene
(aparen]e) al c\ror v\l ne d\ iluzia c\ pricepem
rostul existen]ei. De fapt, aceast\ felie a iluziilor
pl\cute preschimb\ via]a într-un veritabil vis, iar

eroii acestui vis sînt chiar arti[tii plastici, bie]i
p\pu[ari mînuind forme goale, ce sunt inapte de
a atinge numenul (esen]a) universului. Dar lipsi]i
de fler cum sunt, arti[tii plastici iau v\lul aparen]elor
drept unica realitate existent\, de aceea se str\duiesc
s-o descrie pl\smuind bezmetic forme cît mai
atr\g\toare. {i cum orice form\ are un contur
individual, arti[tii plastici sunt sclavii lui principium
individuationis. Tot ce ]ine de arta figurativ\,
indiferent c\ e poezie, sculptur\, mit sau pictur\,

intr\ în fanfaronada bie]ilor p\pu[ari, in[i sterpi
ce nu pot intui jocul superficial al aparen]elor
individuale. 

Salvarea va veni dinspre muzic\,
arta artelor, întrucît sunetul ei nu are
nimic figurativ. Desc\tu[area pe care
]i-o provoac\ ascultarea muzicii `]i
d\ putin]a de a trece dincolo de aparen]e,
spre numenul universal. Arta muzical\
te scoate din condi]ia de p\pu[ar [i
te transpune în cea de clarv\z\tor,
fiindc\ acum intuie[ti esen]a lumii,
cea la care artele figurative nu puteau
ajunge. Dihotomia e clar\: unde am
figuri (forme) am iluzii, adic\ aparen]e
în[el\toare, unde am sunet (con]inut)
am adev\ruri, adic\ esen]e eliberatoare.
Muzica te elibereaz\ de tirania lui
principium individuationis, c\ci prin
sunetul ei coaja individual\ este lep\dat\
spre a atinge miezul universal. {i dac\
iluzia artelor plastice preschimb\ via]a
în vis, muzica transform\ aceea[i via]\
într-o dezl\n]uire de energii cum
nu întîlne[ti decît în euforia clipelor
de be]ie. Be]ia înseamn\ izbucnire
ira]ional\, dans de bacante [i cînt\ri
exaltate, înseamn\ ruperea constrîngerilor la care
formele lumii ne condamn\.

De aici încolo echivalen]ele sunt l\murite,
lui Nietzsche nemair\mîn`ndu-i decît s\ caute
doi zei a c\ror efigie s\ ilustreze cele dou\ planuri:
Dionysos trece de partea be]iei eliberatoare de
tip muzical, Apollo trece de partea visului ce
între]ine iluzia fiin]elor individuale. Dionysos e
contopirea mistic\ cu numenul divin, Apollo e
complacerea optimist\ în aparen]e frumoase. 

` n cazul tragicilor greci (cu prec\dere
Euripide), piesele lor nu sunt buc\]i de
teatru decît pentru diletan]i. În fond,

ele sunt epifanii ale misterului divin, dar ni[te
epifanii care, în lipsa corului antic, nu ar avea loc.
Pe scurt, desc\tu[area (catharsis) pe care o aduce
o pies\ tragic\ în sufletul grecilor nu vine din jocul
actorilor [i nici din libret, ci din muzica corului
înso]itor. Concluzie: tragedia greac\ nu e
literatur\ [i nici teatru, ci muzic\ cu rol de
revela]ie a esen]ei divine. A[a se explic\ titlul
bizar al volumului.

Dar cine va cî[tiga competi]ia dintre
Apollo [i Dionysos? Nici unul, nici altul, c\ci la
orizont apare un intrus ironic, pe nume Socrate,
care va aduce în lume arogan]a cunoa[terii. Dup\
Socrate, grecii vor tr\i cu convingerea c\ esen]a
universului nu o po]i afla prin muzic\, cu atît mai
pu]in prin artele figurative, ci doar prin gîndire.
Nu prin vis, nu prin be]ie, ci prin luciditatea
ra]iunii dezghiocînd necunoscutul. Ast\zi, spune
Nietzsche, tr\im în trena spiritului socratic: [tiin]a
a detronat artele [i a redus muzica la un moft al
delect\rii. Numai c\ vanitatea [tiin]ei de a afla
adev\rul e simpl\ infatuare de fanfaroni empirici,
de aceea solu]ia tîn\rului de 28 de ani e r\spicat\:
dac\ spiritul tragic al grecilor nu mai poate fi
înviat, în schimb avem la îndemîn\ drama lui
Wagner, al c\rei statut de art\ total\ (îmbinarea
muzicii cu poezia [i teatrul) reprezint\ un
oficiu de dezv\luire a misterului nordic. Ce f\ceau
tragicii cu mitologia homeric\ a f\cut Wagner cu
mitologia nordic\. 

Aceasta e Na[terea tragediei din spiritul
muzicii, concep]ie de care Nietzsche se va dezice
repede, pentru a ajunge spre finalul vie]ii, dup\
antractul dat de apologia supraomului, la convingerea
c\ doar o „[tiin]\ voioas\“, adic\ o cunoa[tere
în care luciditatea adev\rului s\ se înso]easc\ cu
o exaltare de tip antic, doar o astfel de cunoa[tere
ne poate pune la picioare adev\rul. 

Deocamdat\ o [tiin]\ exact\ [i deopotriv\
euforic\ nu a ap\rut. S\ ne mul]umim atunci
cu coeren]a celor cinci scheme ce se desprind din
pelteaua verbal\ a lui Nietzsche. 

comentarii critice
Friedrich Nietzsche,
Na[terea tragediei
din spiritul muzicii,
cu o introducere de
Richard Wagner, tra-
ducere [i postfa]\
de Lucian Pricop, Editura
Cartex, Bucure[ti, 2018,
158 pag.

România literar\  num
\rul 33 / 20 iulie  2018

alte apari]ii recente Arthur Schopenhauer, Arta de a fi fericit
(Mic tratat de eudemonologie), cu o introducere
de Friedrich Nietzsche, traducere [i postfa]\
de Lucian Pricop, Editura Cartex, Bucure[ti, 2018,
174 pag. 

Lucian Blaga, Fenomenul originar, edi]ie
anastatic\ dup\ Editura Funda]iei Culturale
Principele Carol, îngrijitor de edi]ie [i postfa]\

de Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, Târgu-
Mure[, 2017, 120 pag.

Virgul Nistru }ig\nu[, Cît infinit a mai
r\mas în Troia?, eseuri, Editura Academica, Gala]i,
2017, 172 pag.

Liliana Nicolae, Locuri. Oameni. Pove[ti,
carte de reportaj, Casa de Pariuri Literare, Bucure[ti,
2016, 240 pag.

m inciuna filo-
logic\ a dat
na[tere unui
adev\r meta-
fizic al c\rui

efect îl resim]im [i ast\zi.

 cronica ideilor de sorin lavric

galop 
speculativ



12
Ro

mâ
nia

 lit
er

ar\
  n

um
\r

ul
 3

3 
/ 2

0 
iu

lie
  2

01
8

„m ai presus decât orice, din om
iubim acel lucru despre care
putem scrie. Merit\, oare, s\ fie

tr\it ceea ce nu poate fi scris?”. Fragmentul, socotit
cel mai frumos din Apa [i visele de c\tre Derrida,
spune esen]a din Un om care scrie [i, în genere,
interogheaz\ cele patru jurnale c\rt\resciene. Pe
de-o parte, orice noteaz\ Mircea C\rt\rescu invit\
la acumul\ri critice, totdeauna fertile [i proptite,
cu îndrept\]ire, în admira]ie. De cealalt\, autorul
se afl\ într-o permanent\ stare de veghe conflictual\,
devorându-[i fragilitatea cu pofta celui tem\tor c\
nu va transcrie ceea ce tr\ie[te. 

F\r\ deosebire, jurnalul str\juie[te fic]iunea
unui scriitor obligat s\ înfrunte demonul amiezii
[i ispita exobiologiei. Cea din urm\ studiaz\ formele
de via]\ dintr-un spa]iu cosmic ce începe în propriul
abis. Dac\ nu-i reu[esc [icanele melancolice, le
provoac\ cu neverosimile spaime apocaliptice –
numaidecât previzibile. Mai apropiat [i productiv,
diavolul amiezii tenteaz\ întreaga serie diaristic\.
De[i pare c\ o alimenteaz\, Jurnalul lui Mircea
C\rt\rescu este antidotul depresiei. Teama de
singur\tate – [i nu oricum, ci „singur, singur 
ca-ntotdeauna” – se realizeaz\ cu luciditate. Cel
tr\dat de intimitatea cu cel\lalt poate fi astfel
înconjurat de aure protectoare. A[a încât, literatura
lui memorialistic\ este expresia
compensatoriului. Un gest la vedere,
un jurnal deschis, [i, cu toate acestea,
inaudibil. 

De aceea, jurnalul lui Mircea
C\rt\rescu e anatomie oniric\ [i atlasul
depresiei unei fiin]e cople[it\ de ea
îns\[i. 

Pretutindeni, nota]iile prezint\
obsesia neiubitului sau a celui adorat,
iar scriitorul extrage f\r\ timiditate
omul l\untric, deopotriv\ protectiv [i
v\t\m\tor. C\l\u [i victim\ într-un joc
labirintic cu mai multe strategii. Citim
oare povestea unui ego st\pânit de un
maestru transfigurat sau, dimpotriv\,
el conserv\ cu prioritate aerul tare al
depresiei? Numai cel c\zut într-o astfel
de pe[ter\ interioar\ simte acut nevoia
de iubire a celuilalt, chiar dac\ tot el
este, în acela[i timp, gata s-o distrug\.
Urmeaz\, firesc, suspansul: în ce m\sur\ Mircea
C\rt\rescu deghizeaz\ eul acesta? Probabil c\ unii
cititori ai jurnalelor suspecteaz\ t\mâierea excesiv\,
inechitatea balansului dintre scris [i eul social.
În acela[i timp, numeroase însemn\ri spun ce se
vede limpede, c\ scriitorul caut\ s\ p\streze ceva
activ în inhibitorii lui din laboratorul interior. Nu-
i vorb\ c\ franche]ea gândului-prim transmite
uneori altceva, c\ rostul jurnalului este s\ se ...
rostuiasc\ pe sine (lua]i [i termenul englezesc,
cu alte conota]ii, la fel de utile). Cred c\, pe alt\
cale, scriitorul român justific\ defini]ia lui Nietzsche
despre artistul total, care este obligat s\ se despart\
de ceea ce este adev\rat [i, mai ales, de ceea ce
numim „real”.

Iscoditoare prin repeti]ie, st\rile înf\]i[ate
în jurnale cad în artificial [i redundan]\. De altminteri,
scriitorul recunoa[te c\, dup\ Solenoid, se simte
golit de teme [i prizonierul repeti]iei. De aici suma
de reac]ii adverse ale criticilor. Care, la o adic\, de[i
nu totdeauna acide, aproape c\ paralizeaz\ rutina
re-sensibiliz\rii – alt\ defini]ie posibil\ pentru
jurnalul lui Mircea C\rt\rescu. În senza]ia deposed\rii,
scriitorul nu uit\ pe nimeni, chiar dac\ sunt
ni[te „anonimi”. Repede pr\bu[it în alt\ celul\ a
depresiei, noteaz\ c\ revistele literare îl desfiin]eaz\,
c\ nu e apreciat, literatura a devenit rutin\ [i
clocote[te de mediocrit\]i. 

În multe rânduri, spectacolului intelectual
îi r\spunde contrapresta]ia unui copil mare ce
se victimizeaz\ inutil. Semn c\ nu poate scrie în
lipsa unei opozi]ii – metafizic\, social\ sau psiholo-
gic\. Sindromul Anton, amintit, i se potrive[te pe
alocuri. N-au cum s\ nu-]i fie simpatice sumedenia
reac]iilor exagerate: de pild\, c\ Asediul Vienei e
imediat dup\ Orbitor într-un clasament, c\ alte
celebrit\]i au succes în mediul online, cum eva-
lueaz\ serialele [i filmele v\zute cu fiul, sau cum
vorbe[te despre sinucidere [i înzeire. Un portret
autentic al lui C\rt\rescu este [i cel datorat capriciilor
lui.

În Jurnal, Mircea C\rt\rescu r\mâne un poet
al paradoxului. El evit\ lumea cu pasiunea celui ce-
o caut\ mai mult decât orice. Un om care vrea s\
sângereze [i nu reu[e[te. Care pretinde renun]are
la toate [i face totul ca s\-[i men]in\ ambian]a
interioar\ cât mai eficient. Niciodat\ deplin împ\cat

cu sine, dar ve[nic îndr\gostit de visele [i harta
min]ii lui, c\utând schimbarea de care, în fapt,
n-are nevoie. Gr\itor r\mâne paradoxul homeopatic.
Faptul c\ el scrie jurnalul ca o c\l\torie, nicidecum
ca memorie practic\. Jurnalul este un hybris tentacular
cu miz\ pe glorificarea automortific\rii. 

Cel mai bine se potrive[te lui Mircea C\rt\rescu
mitul lui Vicvamitra, cel ce se tortureaz\ pe sine
un mileniu, încât puterea rezultat\ îl capaciteaz\
s\ fac\ un nou cer. {i asta, fire[te, presupune [i un
iad necesar, oricât de simbolic.

Expert în arta frângerii aripilor, Mircea
C\rt\rescu este în jurnal un perturbator genial al
senin\t\]ii. Citindu-i m\rturisirile, na[te contradic]ii
talentul de-a se obiectiva într-un demon predestinat
propriei destabiliz\ri. Nu-i de mirare c\ întreaga
gam\ de afinit\]i via Eminescu [i Kafka sunt modelele
de net\g\duit ale prozei lui, nu doar memorialistice.
Cum s\ pricepi, la un om împlinit nu doar în aparen]\,
[i fericit, un verdict ca acesta: „Tr\iesc cu sabia
atârnat\ deasupra capului”? Cum o celebritate
interna]ional\ s\ deplâng\ izolarea [i execu]ia
confra]ilor dar e acoperit de premii? Nimeni nu-l
caut\, tuturor indiferent, dar îl obosesc întâlnirile,
miile de autografe, invita]iile, conferin]ele...?
Nu, nu e vorba de orgoliu derapat în exces narcisic,
cât, a[a cum spuneam, de cultivarea demonului

amiezii – depresia. A doua inim\ a lui
C\rt\rescu. Deplin\, compact\, prolifer\.

Dar nu e de ajuns ca s\ produci
minima transparen]\ organic\ a crizei.
Probabil c\ idealul unei supra-con[tiin]e
î[i cere drepturile. {i nu oriunde. Ci într-
o oglind\ spart\, pe ale c\rui straturi de
argint aurit stau atomii b\trânei melancolii.
Autoportretul lui Mircea C\rt\rescu e
suma depresiilor str\lucitoare.

M\ întorc la tulburarea lui Bachelard:
merit\ tr\it ceea ce nu poate fi scris?
Printre modalit\]ile trebuincioase
descifr\rii enigmei, exist\ în Jurnalul
lui C\rt\rescu [i o depresie secund\ -
cea cultural\. C\ci tr\itul prin scrisul
altora merit\, de asemenea, însemnat.
Un om care scrie este întâi de toate un
om care cite[te. 

Ar merita publicat un volum separat
numai cu opiniile lui C\rt\rescu despre

lecturile critice.  A[ezat între „eu sunt numai
literatur\” (Kafka) [i „eu sunt o boal\, nu un om”
(Salinger), diaristul cite[te incisiv tot ce-i pic\ în
mâini. Se întoarce, ca în primul jurnal, la prozatoarea
Woolf, la fel de auster\ pentru el, dar c\reia îi
face un excelent portret ca eseist\. Nu-l conving
Faulkner, Bolaño, Hesse [i mul]i al]ii, admir\, al\turi
de Kafka, Sábato, Pynchon [i Borges, pe Céline,
spune despre Arghezi [i Nichita c\ au scris „zeci [i
sute de poeme care ar putea s\ nu fie”, consider\
Patul lui Procust cel mai bun roman al nostru (dând
astfel un bobârnac maestrului care i-a faultat cel
mai recent roman); în genere, recite[te c\r]ile mari,
cu minime lecturi extraliterare. Toate opera]iile
critice sunt extrem de utile ca laborator de crea]ie,
cu trimiteri la [antierul Solenoidului [i la ierarhiz\rile
scrierilor sale. Prin lectur\, el caut\ „micro-infarcturile
cerebrale” [i decompresia, dup\ decenii de surmenaj.
Dincolo de toate, are dreptate s\-[i laude luciditatea:
„Cel mai greu lucru pentru un om care scrie e s\-
[i apere opera de el însu[i. În cazul meu e o lupt\
f\r\ speran]\”. A[a zicând, nimic la voia întâmpl\rii.
Lupta în oglind\ este o form\ de demonizare. Tr\it\
îns\ cu înveli[ poetic, cum procedeaz\ C\rt\rescu,
ea devine o filosofie neconven]ional\, care
începe cu lumea golit\ de sine pentru a o recrea
dup\ chipul [i asem\narea lui. Dar cu respira]ie
nou\, metafizic\.

l a finele celui de-al patrulea volum
memorialistic, se poate afirma c\ jurnalul
este pentru Mircea C\rt\rescu mai mult

decât terapeutic\ a memoriei [i colec]ie de vie]i
suprapuse. E o mantr\. „Visul meu e realitatea”,
comunic\, eminescian, diaristul. Dar totul e mult
mai mult, cum spuneam. Mantra-jurnalul lui
C\rt\rescu î]i face poft\ de citit. Este camera
obscur\ a scrisului s\u, decorat\ prin ceea ce-l
însufle]e[te suplimentar: antidot apocaliptic,
portal al viselor [i refugiu cosmic. În culisele alb-
negru ale jurnalului, el dezbate, pe culmile disper\rii,
valoarea hipnotic\ a realit\]ilor [i proclam\, timid-
moralizator, moartea c\r]ii în care nu crede, de
fapt, niciodat\. Jurnalul lui Mircea C\rt\rescu
r\mâne ce-a fost de la primul volum: povestea de
dragosteur\ fa]\ de literatur\ a unei fiin]e ostenit\
de via]\ [i bolnav\ de eternitate. 

Mircea C\rt\rescu,
Un om care scrie.
Jurnal 2011-2017,
Bucure[ti, Editura
Humanitas, 2018,
648 pag.

a r merita publicat un
volum separat numai cu
opiniile lui C\rt\rescu
despre lecturile critice.
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Radiografia actului de gândire
implicat în tripla coresponden]\ hasdeean\
(tat\/so], mam\/so]ie, fiic\) const\ în
eviden]ierea leg\turilor dintre termenii
particulari ai [irului familial [i termenii
generali-societatea româneasc\ versus cea
francez\, începând cu data de 14 iulie 1881,
prima epistol\, [i încheiat\ cu ultima, la
11 iunie 1888. Nu poate fi vorba de un
epistolar oarecare, ci al unor personalit\]i
accentuate dintr-un arbore genetic plin
de excelen]e intelectuale erudite, o adev\rat\
dinastie intelectual\:

• TADEU HASDEU (1769-1835),
poliglot, scriitor de limb\ polonez\ descendent

al Prin]ului {tefan Petriceicu, Domnitor al }\rii Moldovei în trei rânduri (1672-
1673, 1673-1674, 1683-1684). La a doua c\s\torie, a luat de so]ie o evreic\, botezat\
Valeria, cu care a avut doi fii: Alexandru [i Boleslav. A recâ[tigat mo[ia str\bun\
din Cristine[ti, jud. Hotin, ]inutul Basarabiei (1805).

• ALEXANDRU HASDEU (1811-1872), scriitor [i profesor de limba
rus\, efor al [colilor din jud. Hotin, membru fondator al Societ\]ii
Academice Române (6/18 august 1867), transformat\ în Academia Român\
(1878), c\s\torit cu Elisaveta Daukacz, având doi fii: Nicolae [i Bogdan.

• BOLESLAV HASDEU (1812-1886), naturalist, germanist, mort la Viena,
f\r\ urma[i.

• BOGDAN PETRICEICU HASDEU (26 februarie 1838-25 august 1907),
scriitor român, membru al Academiei Române, enciclopedist, om politic de
factur\ paneuropean\. C\s\torit cu Iulia Faliciu, fiic\ de miner din Ro[ia
Montan\, veri[oar\ cu so]ia preotului Simion Balint, frunta[ patruzecioptist
ardelean.

• IULIA HASDEU (14 noiembrie 1869-29 septembrie 1888), pseudonim
literar Camille Armand, scriitoare de limb\ francez\, fiica celor doi.

Lectura generativ\ a Epistolarului hasdeean ne angajeaz\ la descoperirea
mecanismelor narativit\]ii textelor înl\n]uite cronologic ca într-un Jurnal
intim/diaristic, dar la fel de bine ca un Scenariu de film live, precum [i comentarii
cotidiene familiale, asemenea unui Roman biografic, fiind în definitiv o structur\
disipativ\, evoluând transdisciplinar prin rigoare, deschidere [i toleran]\ la
introducerea ter]iului exclus – cei trei co-autori/personaje in sine fiind permanent
în opozi]ie –, ceea ce îi asigur\ firesc calitatea de document istoric
dobândind complexitate superioar\.

Men]ion\m c\ Epistolarul a avut mai multe faze de redactare pân\ a
fi întocmit, nef\când parte dintr-un fond arhivistic separat.

II

Ini]ial, a fost editat selectiv [i cenzurat, pasaje întregi fiind trecute între
cro[ete comuniste prin anulare. Totu[i, e de remarcat faptul c\ cercet\torii
au lucrat profesional, chiar sisific, la fiecare edi]ie înc\ din urm\ cu patru
decenii: Documente [i manuscrise literare, vol. III, Coresponden]a B.P. Hasdeu-
Iulia Hasdeu, edi]ie publicat\, adnotat\ [i comentat\ de Paul Cornea, Elena
Piru, Roxana Sorescu, Bucure[ti, Editura Academiei R. S. România, 1976, 474
pag., cu un cuvânt introductiv titrat de Paul Cornea: Coresponden]a B.P.
Hasdeu-Iulia Hasdeu, un „billdungsroman epistolar” (pp. 7-33). Au urmat
alte edi]ii: Crina Decusear\ Boc[an. Epistolar Iulia Hasdeu, II, Editura Asocia]iei
„Iulia Hasdeu”, Bucure[ti, 2004, 270 pag., cu o introducere semnificativ\:
Epistola ca document subiectiv (pp. 5-9); Iulia Hasdeu, Epistole c\tre tat\l s\u,
B.P. Hasdeu. Traducere, edi]ie [i prefa]\ de Jenica Tabacu. Editura Vestala,
Bucure[ti, 2015, 446 pag., cu o prefa]\ apreciativ\: Un schimb epistolar unic
în cultura român\ (pp. 5-23). Cu precizarea c\ lucrarea a ap\rut cu sprijinul
administra]iei locale Câmpina.

Toate aceste edi]ii p\c\tuiesc prin lipsa integralit\]ii coresponden]ei
hasdeene, ceea ce nu se poate spune despre cea de a patra: B.P. Hasdeu-Iulia
Hasdeu, O coresponden]\ pentru eternitate. Traducere, edi]ie [i prefa]\ de
Jenica Tabacu. Editura Vestalia. Bucure[ti, 2016, 735 pag., prefa]a fiind
titrat\: Epistolele, izvoare de cunoa[tere a unor elemente biografice hasdeene
(pp. 5-28), ap\rut\, de asemenea, cu concursul financiar al forurilor administrative
câmpinene, care patroneaz\ Muzeul Memorial hasdeean. Edi]ia este de referin]\,
cuprinzând întreaga zestre epistolar\ (tat\/mam\/fiic\), respectiv 366 de texte,
înso]ite de comentariile de rigoare [i un indice de nume indispensabil [tiin]ific,
cu traducerile din limba francez\ de o acurate]e stimabil\.

III

Luat în sine, Epistolarul hasdeean este o lucrare ce poate fi interpretat\
în cheie hermeneutic\. Fiecare dintre co-autori ilustreaz\ trei destine distincte
într-un ansamblu de tendin]e individuale concordante care prezint\ prin
atitudine, comportament [i idea]ie un complex de situa]ii total diferit de alte
lucr\ri similare, cum ar fi, de exemplu, dintr-o întreag\ bibliografie specific
româneasc\, c\r]ile: Ion Ghica, Scrisori c\tre Vasile Alecsandri (1884, 2 vol.);
Coresponden]a inedit\ Mihai Eminescu-Veronica Micle (2000), I. Negoi]escu-
Radu Stanca. Un roman epistolar (1978), pentru a nu trece la operele literare
fictive celebre: Roman de la Rose dintre Abelard-Heloise (1230), Scrisorile unei
c\lug\ri]e portugheze de Mariana Alcoforado (1667), J. W. Goethe. Suferin]ele
tân\rului Werther (1774) [.a.

Epistolarul hasdeean are o cale limit\ de statut sui-generis de familie.
Dup\ un deceniu [i jum\tate de la c\s\torie, între cei doi so]i o scrisoare

anonim\ distruge starea de gra]ie de pân\ atunci, creând o situa]ie frustrant\
din partea Iuliei – so]ie [i mam\, prin agresivitate refulat\, iar coeziunea se
sparge iremediabil. Dezacordul conjugal, dat\ fiind maladia mental-afectiv\
a geloziei, o fixa]ie privind infidelitatea lui Bogdan Petriceicu – so] [i tat\,
implic\ în desf\[urarea unit\]ii familiale pe Iulia – fiic\, adolescent\ în plin
proces de dezvoltare virtual [i dinamic.

De aici întregul conflict conjugal-familial, un interludiu divagat în plan

moral din cele dou\ medii social-intelectual-geografic total separate: România-
Fran]a. Coexisten]a, totu[i, în atare cadru dramatic superfluu este realizat\/men]inut\
prin comunicarea de idei [i sentimente dintre savantul Bogdan Petriceicu –
tat\ [i so] [i geniala Iulia – fiic\ impar]ial\, prin aptitudinile ce îi caracterizeaz\,
men]inând în pozi]ie cvasi-pozitiv\ coeren]a familial\.

În ace[ti parametri contradictorii, continu\ activitatea intelectual\
neobi[nuit\ de nivel superior a celor dou\ personalit\]i indubitabile – tat\ [i
fiic\, în paralel cu degringolada fizic\ provocat\ de grava îmboln\vire a fiicei
dotat\ cu o via]\ psihic\ fecund\, ca inteligen]\ [i afectivitate, încheiat\ tragic
la nici nou\sprezece ani!

Altruismul celor doi, tat\ [i fiic\, s-a luptat cu egoismul exclusivist al
Iuliei – so]ie [i mam\, care numai so]ie [i mam\ iubitoare nu a fost prin
sado-masochismul moral manifestat cu duritate incalificabil\. Indulgen]a [i
dreapta spiritualitate aristocrat\ a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu au fost atât
de profunde [i sincere, încât, la Academia Român\, în 1903, a ]inut s\ o prezinte
drept o nevast\ românc\ în traiul p\mântesc [i în via]a dup\ moarte, cum este
titrat\ comunicarea, iertându-i toate p\catele [i angoasele castit\]ii neprih\nite
din cei [apte ani fatidici parizieni (1881-1888). Posteritatea, la rându-i, a iertat-
o f\r\ nici o condi]ie, s\rb\torindu-le pe mam\ [i fiic\ la 2 iulie în fiecare an,
la monumentalul templu spiritual din Câmpina, una f\r\ cealalt\ nu ar fi existat.
Se zice: despre mor]i – adev\rul!

IV

F\r\ nici un dubiu, scrierile Iuliei Hasdeu, alias Camille Armand, pot
fi interpretate în cheie romanesc\ de tranzi]ie/fantezist\/imaginar\, de la
memorialistic\ la arta literar\ de fic]iune. În acest fel ar exista o alt\ pist\ de
lectur\ a textelor genialei autoare. De precizat c\ scrierile ei au devenit publice
postum, fiind, în realitate extrase din fluidul ei scriptic al caietelor studen]e[ti,
structurate [i organizate într-un posibil sistem consacrat pentru a nu-i pierde
viziunea unitar\ în motivarea lor semiotic\. Mai ales c\ scrierile sale se deruleaz\
deopotriv\ epic/liric în limbile francez\ [i român\, idiolecte romanice în
care autoarea este la fel de autentic\ în actul creativ: nimic artificial sau de
nuditate istorist\.

Dac\ pentru tat\l ei, colosalul Bogdan Petriceicu, cu care poeta
corespondeaz\ la cot\ maxim\ în literatura român\/universal\, pentru care
s-au emis texte exegetice, consacrându-l ca enciclopedist, Iuliei îi lipsesc
atari instrumente în bibliografia specific\. Totu[i exist\ disocieri fertile [i
conota]ii din perspective pozitiv-recuperatoare, c\rora li se confer\ o vitalitate
cu rezultate estetice conving\toare.

Fie c\ ne referim la Opera poetic\, la Epistolar ori la Jurnalul
fantezist, ele sunt crea]ii literare de top, cum circul\ ast\zi un cli[eu verbal,
descendente din utopiile fic]ionale hasdeene consacrate.

Actantul discursiv este de provenien]\ romantic\ [i are un eu poetic
personalizat, însumând variante scripturale fire[ti din hipertextul literaturii
universale de infuzie livresc\ francez\.

…Dinastia genetic\ este încheiat\ la cot\ spiritual\ intangibil rarisim\,
în cazul dinastiei intelectuale hasdeene… 

Mircea Colo[enco

drama epistolar\
hasdeean\

(1881-1888)
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14 c el mai vârstnic dintre prozatorii
care s-au consacrat în anii 1970,
Constantin }oiu, a debutat cu un

deceniu mai devreme. Primele lui c\r]i
au trecut aproape neobservate. Din fericire.
Dac\ nuvelele din Duminica mu]ilor erau
doar lipsite de originalitate, de[i bine
scrise, romanul Moartea în p\dure
reprezenta un debut cu stângul care putea
compromite cariera unui scriitor cult
[i talentat. Ignorarea de c\tre critic\ s-
a dovedit profitabil\. Tema romanului
nu era nou\. Moartea în p\dure era un
remake, în 1965, al Vân\torii de lupi,
odioasa nuvel\ care l-a lansat pe Petru
Dumitriu, zugr\vind eroismul securi[tilor
în b\t\lia cu oamenii mun]ilor, din aceea[i
perspectiv\ realist-socialist\ pe care o
reg\sim la Radu Theodoru, în romanul
în dou\ volume Muntele, ap\rut cam
odat\ cu al lui Constantin }oiu, [i, cu o
abia vizibil\ amendare, chiar [i la Buzura,
zece ani mai târziu, în Fe]ele t\cerii. Se
prea poate, în alt\ ordine de idei, ca
procesul de con[tiin]\ pe care Constantin
}oiu îl va intenta în 1999 în Barbarius
protagonistului s\u (un fost procuror
care slujise credincios justi]ia regimului
Dej, cuprins ulterior de remu[c\ri) s\ fie
o timid\ încercare de recunoa[tere a
p\catului de tinere]e. 

Norocul ca acest prim roman s\ fie
uitat s-a datorat succesului nea[teptat al Galeriei
cu vi]\ s\lbatic\ (1976), considerat de mul]i drept
adev\ratul debut al unui scriitor al c\rui
nume circula în lumea literar\ de prin anii 1950,
în leg\tur\ cu câteva stiliz\ri de opere traduse
din rus\ [i chinez\, [i totodat\, dup\ un sfert
de secol, în leg\tur\ cu o publicistic\ foarte
personal\, strâns\ în dou\ volume, care inau-
gurau seria Pretextelor [i Prepeleacului din
România literar\ . Tema Galeriei era

„obsedantul deceniu”, în alt mediu îns\ decât
acela ]\r\nesc sau industrial frecventat de
majoritatea romancierilor, de la Preda la
Ivasiuc. Constantin }oiu e atras de mediul
artistic [i deopotriv\ de acela al „fo[tilor”

din familiile bune, deposedate de comunism
[i azvârlite în închisoare. Original este de

pe acum romancierul [i prin nivelul intelectual
al prozei, prin stilul elegant, de care nu mul]i
contemporani sunt capabili. Dac\ admitem c\
un Radu Petrescu, un Mircea Ciobanu [i al]i
câ]iva cu o scriitur\ nobil\ [i subtil\ nu au
avut o cot\ literar\ pe m\sur\, trebuie s\
recunoa[tem [i c\ la mod\ în epoc\ era o
proz\ de un cu totul alt fel, cenu[ie, primitiv\,
când nu rudimentar\ ca expresie, [i al c\rei merit
era directe]ea mesajului politic [i istoric. Galeria

e un roman admirabil scris, într-o limb\
curat\, de mod\ veche, deloc în linia
romanului realist interbelic care antipatiza
calofilia, mai degrab\ în aceea clasic\
a prozei scurte a lui Negruzzi, Ghica,
Odobescu, Caragiale,  tat\l  [i  fiul,
]inu]i to]i la mare pre] de autorul Pretextelor.
G. Dimisianu a remarcat protocolul
stilistic (numindu-l ceremonial), Alex
{tef\nescu a vorbit de „boierie”. Galeria
e, totodat\, un roman spiritual, plin de
verv\, de o voio[ie incomparabil\ a
observa]iei [i ideilor, ludic [i uneori
aproape frivol, în raport cu subiectul,
îns\ în fond serios, cum nu sunt, de obicei,

romanele române[ti, dar care ne face s\ ne
gândim la acelea ale unor Aldous Huxley ori Saul
Bellow. Protagonistul Galeriei este tân\rul Chiril
Meri[or, angajat pe un post modest într-o editur\
de stat (singura prin anii 1957-1958 când se petrece
ac]iunea), dup\ ce a fost exclus din partid la
verific\rile de la începutul deceniului. Întâmplarea
face s\ r\t\ceasc\ într-o cabin\ de prob\ de la
un magazin de confec]ii un caiet de însemn\ri
zilnice. Înc\put pe mâna Securit\]ii, caietul
cu coper]i albastre (ce anticipare stranie a Caietului
albastru al lui N. Balot\, datând din aceia[i
ani [i uitat cu inten]ie în tren, tocmai ca s\ nu
fie interceptat de Securitate, [i publicat abia o
jum\tate de secol mai târziu!) devine prob\ în
procesul politic intentat autorului. Condamnat,
Chiril Meri[or se spânzur\ în închisoare. Pe un
pachet de ]ig\ri restituit familiei dup\ moartea
lui, împreun\ cu câteva lucruri personale, de]inutul

scrisese: indestructibil. La apari]ia romanului,
cuvântul n-a sc\pat nim\nui. El era înc\rcat de
un mesaj pozitiv [i optimist, de tipul acelora
romantic-revolu]ionare ale lui Gorki [i ale altor
scriitori realist-sociali[ti, care îns\ zugr\veau
de obicei la o istorie mai
pu]in destructiv\. Acest
aspect n-a fost relevat, de[i
tocmai el face echivoc
cuvântul. În definitiv, care
este mesajul adev\rat în
condi]iile în care prota-
gonistul romanului, îm-
preun\ cu alte zeci de
mii de „politici”, piere într-o
temni]\ comunist\? Mesajul
sugerat în roman este acela
c\ vremurile se vor schimba
[i c\ abuzurile nu se vor
mai repeta. Obligat ori nu
de Cenzur\ (nu de]in o
informa]ie direct\ în aceast\
privin]\, scriitorul dezv\luind,
în Barbarius, doar faptul
c\ a izbutit s\ ob]in\, dup\
o întâlnire cu Cenzorul-
{ef, s\ nu fie eliminat\
sinuciderea lui Chiril, ceea
ce poate însemna c\ pre]ul
fusese cuvântul cu pricina),
romancierul a introdus
for]at în desf\[urarea
evenimentelor (limitate la doi ani din „obsedantul
deceniu”) un plan de referin]\ ulterior. Dou\
pasaje, atribuite naratorului omniscient, se
refer\ explicit la Congresul al IX-lea al PCR [i la
însc\unarea lui N. Ceau[escu: unul prilejuit
de un cortegiu funerar în care se afl\ [i tân\rul
secretar general, mergând pe jos, cu banderola

neagr\ de pe bra] neglijent desprins\ pe jum\tate
(suntem în 1967, la înmormântarea lui Arghezi,
a[adar dup\ zece ani de la sinuciderea lui Chiril
Meri[or), altul, în final, când o ploaie zdrav\n\
cur\]\ aerul de tot praful acumulat în trecut.

„Tragem o linie” de la
care via]a „începe de la
cap\t”, noteaz\ autorul.
Ce e drept, perspectiva
ulterioar\ nu lipse[te
din nici unul dintre
romanele „obsedantului
deceniu”. Sintagma lui
Preda (nu conteaz\ c\
a fost avantajos inter-
pretat\) tocmai aceast\
linie desp\r]itoare o
consfin]ea: între o epoc\
social\ tragic\ [i o alta
în care devenea posibil\
în literatur\ obsesia
tragediei. Ideea se ivise
la Congresul al IX-lea
evocat de Constantin
}oiu, odat\ cu desp\r]irea
(tactic\, [tim ast\zi, nu
ideologic\) a lui Ceau[escu
de mo[tenirea lui Dej.
Inedit\ [i curajoas\ era
în Galeriaabsen]a acestui
element de transcendere
a epocii, care ar fi sugerat

c\ nu e vorba de o metamorfoz\ real\ a regimului,
ci doar de o schimbare la fa]\. Mai grav este
c\, nejustificate de timpul ac]iunii, introduse
din exterior, pasajele cu pricina (acela din final,
îndeosebi) creeaz\ impresia cât se poate de net\
c\ optimismul lor e tras direct din documentele
de partid. Indestructibilul fiin]ei umane pare

m esajul sugerat în
roman este acela c\
vremurile se vor
schimba [i c\
abuzurile nu se vor 
mai repeta.
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cu atât mai mult o trist\ ironie, cu cât doar dou\-
zeci de pagini separ\ unul dintre pasaje de cea
mai radical\ analiz\ a sistemului comunist din
întreg romanul contemporan. O întreprinde
b\trânul anticar Hary Brummer, comentând
posibila arestare a lui Chiril ca urmare a unei
eventuale intercept\ri de c\tre Securitate a
caietului cu însemn\ri personale (din nou, o
anticipare în fic]iune: a mor]ii în închisoare a
inginerului Gh. Ursu, personaj cât se poate de
real, ca [i jurnalul lui intim care a fost cauza
arest\rii, [i nu înainte de 1964, în epoca Dej, ci
în plin ceau[ism!): 

„Baza democra]iei este – începu b\trânul
[…] – sau decurge din «prezum]ia de inocen]\»,
tipic\ societ\]ilor evoluate, în care, pân\ la proba
contrarie, orice individ este considerat nevinovat
[…] {i, invers, catastrofal\ pentru om, pentru
cultur\,  politic\,  societate,  ce vrei,  este
cealalt\ pozi]ie posibil\ […], numit\ prezum-
]ia de vinov\]ie, tipic\ autocra]iei neîncrez\-
toare, în care prima reac]ie e de suspiciune […]
P\catul originar devenit politic\ de stat! – exclam\
Brummer […] Da, acest p\cat de esen]\ reli-
gioas\, din noaptea umanit\]ii, transformat
într-un instrument de [antajare a con[tiin]ei,
de punere a ei în continu\ gard\, era, dup\
Brummer, marele inamic al con[tiin]ei umane
…«Asta am vrut s\ spun, repet\ el, inamicul
nostru este ideea c\ noi putem fi oricând vinova]i
de ceva […] {i asta se exercit\ asupra unei
imagina]ii traumatizate de mult, prin ale
c\rei falii, fose, h\uri continentale, naiba mai
[tie (fiindc\ aici anticarul îl încredin]a pe tân\rul
s\u prieten c\ era vorba de un întreg continent),
r\zbesc miasme, forme apocaliptice, rebusul
subcon[tientului nostru, unde zac obsesiile
sclaviei milenare»… Î[i da seama Chiril, î[i da
seama el ce Leviathan dormita aici?” 

a stfel de lucruri nu puteau fi citite
nici în romancierul cel mai aplecat
c\tre ideologie dintre to]i, Ivasiuc.

Ele reprezint\ o excep]ie pân\ [i în Galeria. Ar
fi fost util s\ [tim dac\ nu cumva Cenzura le-a
tolerat în schimbul pasajelor care plasau analiza
lui Brummer înainte de Congresul IX. Mai
ales c\, în restul romanului, acest ton direct
nu se mai reg\se[te. Evenimentele politice de
care atârn\ soarta lui Chiril sunt indicate indirect
[i evaziv. Ceea ce a p\rut întâilor comentatori
ai romanului o fine]e stilistic\ (existent\ [i în
romanele urm\toare) [i anume caracterul peri-
frastic al exprim\rii, conversa]ia înc\rcat\ de
aluzii [i de referin]e, ca aceea  dintre oameni
perfect aviza]i, ar putea fi [i o încercare de a
conturna dificultatea spunerii lucrurilor pe
nume. Nu e, desigur, numai asta. În definitiv,
Constantin }oiu maximiza un poten]ial
aluziv caracteristic întregului nostru roman
supus Cenzurii, introducând în joc un soi de
complicitate cu cititorul, ca [i cum i-ar face cu
ochiul. Las\ c\ [tim noi despre ce e vorba, nu e
cazul s\ insist\m! Stilistica aceasta esopic\ avea,
în mod cert, [i alt rost decât acela de a în[ela
Cenzura (de fapt, de a o determina s\ vrea s\ fie
în[elat\) [i anume insinuarea unei atmosfere
de suspiciune general\. Func]ia amfibologic\ a
limbajului, dus\ la perfec]iune de Constantin
}oiu, era dublat\ de una politic\. Personajele
din Galeria [i din alte romane ale vremii par a
se [ti supravegheate, ascultate, [i vorbesc în
dodii. Big-Brother e mereu prezent, de[i nev\zut,
[i le determin\ comportamentul [i vorbirea.
Uneori, în Galeria, aluzia, subtilitatea esopic\
ori dorin]a autorului de a nu trata maniheist
oamenii [i motiva]iile lor duc la situa]ii ori
personaje neverosimile. Ofi]erul care-l ancheteaz\
pe Chiril (într-un pasaj citat în Barbarius) vor-
be[te fluent franceza, recunoa[te versuri ale lui
Baudelaire, î[i declar\ sans ambages îndoielile
(„Crezi c\ eu n-am îndoieli? Te în[eli. Am.”), fie

[i legându-le pentru orice eventualitate de
condi]ia normal\ a intelectualului („Un inte-
lectual are îndoieli, asta e meseria lui”). Subti-
litatea romancierului ia în astfel de împrejur\ri
o înf\]i[are pervers\. Culmea este c\ securistul
face declara]iile cu pricina exact când îi repro[eaz\
lui Chiril c\ a pus drept motto în caietul lui
celebra axiom\ a lui Descartes despre îndoial\.
Cu toat\ ambiguitatea moral\, Galeria r\mâne
un roman foarte interesant, cu personaje memo-
rabile, viguros [i deopotriv\ rafinat. În aceea[i
piele cu a romancierului se afl\ de pe
acum un memorialist dotat cu un ochi
plastic, de colec]ionar de obiecte, obiceiuri
[i imagini, asem\n\tor lui Ghica, [i
înzestrat cu erudi]ia anecdotelor picante,
în stare a de[tepta o lume apus\. Împre-
un\ cu Alexandru George, autorul Galeriei
e unul din tot mai rarii cunosc\tori ai
Bucure[tilor de ieri [i de azi. Jum\tate
din materia romanului nu e de fic]iune.
Câteva personaje sunt cu cheie. Istoria
e reconstituit\ prin biografii reale. Pagina
seam\n\ cu un album de familie din care
ne privesc de tot mai departe oameni cari
au fost.

Dac\ în Înso]itorul (1981), roman
de intrig\ [i de ac]iune, l\b\r]at, cu evoc\ri
îndelungi [i tacticoase, f\r\ leg\tur\ cu subiectul
propriu-zis, continu\ s\ coexiste în doze incerte
romanescul [i memorialisticul, în Obligado
(1984), intriga nu e decât un pretext pentru
amintirile pitore[ti ale personajelor care
peregrineaz\ prin Bucure[tii mateini. Aristocratul
Jorj Turgea [i fotograful Bartolomeo Boldei
deambuleaz\ [i se converseaz\, ref\când în sens
invers drumul lui Pantazi [i al naratorului din
Craii de Curtea-Veche. Cuplul peripatetic e într-
o m\sur\ acela[i în Galeria ori în Înso]itorul [i-
l vom reîntâlni în C\derea în lume. Ca [i în
Barbarius mai pe urm\, partea de roman psihologic
e onorabil\, dar f\r\ adâncime. Fotografului
i-a murit nevasta [i nu s-a obi[nuit cu ideea.
Îl consoleaz\ trei dintre prietenele defunctei
(una oferindu-i, a[a zicând, serviciu complet).
Dialogul imaginar dintre so]i e mai degrab\
spiritual [i amuzant decât p\truns de
disperarea solitudinii. În schimb Bucure[tii,
în perimetrul Calea Victoriei, Ci[migiu,
Cotroceni, pe unde-i poart\ pa[ii pe to]i, sunt
plini de parfumul trecutului. Constantin }oiu
descrie mediul artistic al Capitalei f\r\ a-l [arja
ca Preda în Marele singuratic, portretele fiind
simpatice, iar caricatura, sentimental\.
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16 la sfâr[itul anilor 1990, Constantin}oiu
public\ alte dou\ romane (Istorisirile
Signorei Sisi [i Barbarius) asem\n\toare

cu Obligado prin lipsa intrigii [i prin decupajul
stilistic caracteristic mai degrab\ memorialisticii
decât romanului. Istorisirile sunt o simpl\ îns\ilare
de situa]ii [i de personaje istorice (personaje
istorice ap\reau [i în Obligado), mai ales din
epoca legionar\ (aceea[i din C\derea în lume),
pentru care autorul arat\ o curioas\ predilec]ie,

f\r\ mult\ inven]ie, dar [i f\r\ suportul
acelor povestiri magistrale care f\ceau
deliciul documentar [i narativ al romanului
anterior. Barbarius, care a stârnit entuziasmul
lui Alex {tef\nescu, e un roman ratat,
care irose[te îns\ premisele unei proze
de mare calitate. Problema moral\ (este
[i aici, ca [i aiurea, una) aflat\ în centrul
intrigii const\ în remu[c\rile unui fost
procuror dejist, vinovat de a fi cerut
condamnarea unor nevinova]i, emigrat
în Italia, unde a traversat o grav\ criz\
de identitate, crezându-se reîncarna-
rea unui retor [i sclav roman, Barbarius,
[i ]inând discursuri agitatoare în Forum,
[i revenit dup\ 1980 acas\ mai curând ca

un fiu risipitor care-[i tr\ie[te în opulen]\
b\trâne]ea decât ca un ins ru[inat [i preg\tit
pentru o peniten]\, fie [i simbolic\. Se remarc\
[i aici, ca [i în Obligado, o anume complezen]\
a romancierului fa]\ de sine ori de câte ori se
închipuie sub înf\]i[area unui personaj. Remu[c\rile
nu par sincere, poc\in]a e formal\. Intrigii
psihologice precare îi r\spunde o mult mai
atractiv\ relatare àbatons rompus a unui trecut
erotic, fire[te, excep]ional. Primele capitole con]in
povestea ini]ierii sexuale a lui Cezar Zdr\fculescu,
procurorul, pe când era proasp\t recrut, la sfâr[itul
r\zboiului, [i fusese îndrumat la bordel de un
leat cu mai mare experien]\. Nu exist\ nimic
comparabil în proza noastr\. Curajoasa Thalassa
macedonskian\, din epoca de apus a romantismului
naturalist, îi era foarte probabil [tiut\ lui Constantin
}oiu, cu solemnit\]ile ei poematice, într-un decor

insular [i exotic. {tiu]i îi vor fi fost [i Dostoievski
(Elisaveta, prostituata cu instincte materne,
îl roag\ pe Cezar s\-i citeasc\ din Vechiul
Testament, la fel cum procedeaz\ Sonia în
Crim\ [i pedeaps\ cu Noul Testament) sau

Henry Miller ale c\rui exploits din Sexus [i
din celelalte au l\sat urme adânci în Barbarius.

Intertextualitatea este de altfel evident\ peste
tot în roman, autorul mergând pân\ la a-[i autocita
pasaje din Galeria. Dup\ extraordinara scen\ a
ini]ierii, plin\ de umor tandru sau glisând în
comicul cel mai lipsit de vulgaritate, imagina]ia
romancierului pare a seca brusc. Dac\ a doua
acuplare, ciclopic\, pe un vârf de munte, sub
viscolul care transform\ organele genitale în
stalactite [i, respectiv, în pe[teri de ghea]\,
mai posed\ unele resurse lirice, tot ce urmeaz\

e searb\d [i neinteresant.

c el mai echilibrat între romanesc
[i memorialistic\ este C\derea
în lume (1987), probabil cartea

cea mai bun\ a autorului, de[i nu s-a bucu-
rat de faima Galeriei. În deambularea lor
continu\ prin Bucure[ti pe o vreme de
iarn\ care pare etern\, întrerupt\ de vizite
armene[ti, b\trânul domn Negotei [i
prietenul s\u cvadragenar, Babis V\t\[escu,
evoc\ acela[i trecut plin de culoare, cu
personaje de neuitat, multe istorice sau
abia fardate, din celelalte romane, cu deo-
sebirea c\ în miezul C\derii este un veritabil
turnir ideologic. Babis a descoperit ni[te
memorii ale r\posatului s\u tat\ în care
i-a atras aten]ia prezen]a unui unchi, tot
Babis (numit apoi Întâiul), individ charismatic,
instruit, c\petenie legionar\ cu mare
trecere la camarazi, împu[cat din ordi-
nul lui Antonescu. (În Istorisirile Signorei
Sisi, exist\ un personaj asem\n\tor.)
Epoca [i eroii ei nu-i sunt deloc indiferente
scriitorului. De partea cealalt\, un fost
comunist, un b\trân aproape handicapat,
imobilizat ca [i tân\rul Ispas din Galeria,
la care se adun\ cu ocazia unui Revelion
toat\ crema intelectual\ a Capitalei.
Intertextul e vizibil din nou. Prototipul
Domnului Leo este autorul romanului

Revelionul, Paul Georgescu, pasionat [i el (chiar
în romanul cu acest titlu) de dueluri ideologice

[i personaj obi[nuit [i în alte fic]iuni contemporane,
cum ar fi Ion Micu din Cel mai iubit dintre
p\mânteni. Domnul Leo nu e cu nimic inferior
artistic personajului lui Preda, iar confruntarea
prilejuit\ de noaptea Anului Nou este în romanul
lui Constantin }oiu excep]ional\. 

Romanul nu pare a fi trecut pe sub ochii
Cenzurii, personaje, ca Babis Întâiul, pe care
aceasta le-ar fi dorit cu siguran]\ negative (dac\
nu stupid bestiale), dovedesc o imens\ str\lucire
intelectual\ [i o fundamental\ onestitate moral\
care contraveneau deopotriv\ [ablonului fixat
deja în Cronica de familie. Nici comunistul nu
este eroul f\r\ pat\ [i prihan\ din galeria realist-
socialist\, iar în duelul ideologic nu exist\ nici
înving\tori, nici învin[i. Perspectiva obiectiv\ a
romancierului este absolut uimitoare dac\ avem
în vedere sfâr[itul anilor 1980, când a ap\rut
C\derea. Darul de povestitor al lui Constantin
}oiu este aici la apogeu. {artul un pic desuet al
povestirii este deopotriv\ acela matein din Craii
[i acela odobescian din Câteva ore la Snagov.
Autorul este [i un perfect causeur. Romanul e
antrenant ca un polar de idei [i, stilistic, o bijuterie.pretextele [i Prepeleacul (tip\rite sub

diferite titluri) reprezint\ o publicistic\
original\ [i rafinat\, în care d\m

imediat peste autorii favori]i: Ghica, Odobescu,
cei doi Caragiale, Neculce, Creang\ (întreg primul
Prepeleac), Budai-Deleanu (Caftane [i caftele).
Din Ghica, „acest Saint-Simon valah al moravurilor
balcanice de epoc\“, Constantin }oiu culege,

conform obiceiului lui de a scoate stafidele din
cozonac, o sugestiv\ caracterizare a junilor români
[coli]i la Paris înainte de 1848, care ar fi fost
mi[ca]i în ac]iunea lor de o „gândire electric\“.
{i cum s\-i scape o capodoper\ a prozei noastre
cum este scrisoarea adresat\ de I.L. Caragiale
lui Alceu Urechia despre uluitoarea vizit\ a lui
Delavrancea la Berlin? Sau „co]c\relile“ c\ru]a[ului
din Creang\? Sau ocolurile savante ale lui Odobescu
prin arta culinar\: „[i abea dup\ o lung\ [i elocvent\
laud\ a pe[telui din Balta Snagovului, îi înduplecai
a pune s\ scoat\ din cote]e o minunat\ pl\tic\
l\t\rea]\, vie [i gras\“? Acela[i „gurmand al
asocia]iilor sc\p\r\toare“ împ\rt\[e[te cu
Sadoveanu un „aer comun de aristocratic\ vi]\
artistic\“. {i ce s-ar putea spune mai nimerit
despre propriul stil decât ce spune scriitorul
însu[i despre acela al lui Duiliu Zamfirescu:
„glisser et ne pas appuyer“? {i alte lucruri ne
re]in. Rostul scabrosului Pirgu în romanul lui
Mateiu  ar fi s\ fac\ s\ explodeze o nara]iune
trenant\ [i s\]ioas\ sub greutatea paftalelor ei
de stil. La Neculce, mazâl este „vorba teribil\ care
a terorizat Principatele Române veacuri [i veacuri“.
De la o dat\ încoace, eseurile aduc tot mai des
a jurnal (nu numai de lectur\), cur\]ind drumul
prozei spre anun]atele c\r]i de memorii. Scriitor
de prim\ mân\, în ciuda inegalit\]ilor, Constantin
}oiu are ceva din spiritul meridional [i funam-
bulesc al muntenilor, cu faconda lor inepuiza-
bil\, dar amendat de o
elegan]\ [i de un rafinament
trecute definitiv la muzeul
literaturii  precum
malacoavele doamnelor [i
caftanele domnilor la acela
al modei.

Când Constantin
}oiu se hot\r\[te s\ publice
Memorii din când în când
(2003), se observ\ dou\
lucruri. Primul c\ multe
dintre întâmpl\rile [i
portretele din romane sunt
la origine reale. Excluderea
(c\utat\ cu lumânarea) a
lui Chiril Meri[or din partid,
ancheta de la sediul Mili]iei
de pe {tefan Furtun\, un
personaj cum e norocosul
Cavadia (Titus Popovici), ca s\ exemplific doar
prin Galeria, toate sunt trase în fic]iune direct
din realitate. Al doilea const\ în faptul c\ toate
romanele au un decupaj stilistic de tip memorialistic.
Natura prozei fiind evident\, e curios c\ autorul
n-a perseverat în memorialistica propriu-zis\.
Ce e apoi de notat în Memorii din când în
când, dar [i în Morsus diaboli ori în alte c\r]i
care au cules din România literar\ tabletele
s\pt\mânale (Prepeleacul) cu acest caracter, este
„r\utatea“ memorialistului. Prozatorul era doar
subtil mali]ios. Memorialistul mu[c\. {i e mizantrop
din cale-afar\, mai ales când evoc\ anumite
momente biografice de dup\ 1989, ocazie cu care
chiar pl\te[te poli]e. Portretele sunt în acva-forte.
Toat\ cordialitatea romancierului se duce pe apa
memorialisticii.

 Nicolae Manolescu
(Din Istoria critic\ a literaturii române, edi]ia
a doua, rev\zut\ [i ad\ugit\, în curs de apari]ie) 
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eminescu îi face iubitei un portret de
glorificare în poemul Aveam o muz\,
scris în 1871, în perioada în care

poetul era student la Viena. În opera lui de pân\
atunci [i în cea ulterioar\, femeia este de
multe ori portretizat\, de obicei cu admira]ie,
dar niciodat\ pream\rit\ cu atâta fast, în stilul
picturii biserice[ti bizantine, ca în acest poem.
Portretul care rezult\ este de fapt o icoan\, lucrat\
mai mult în foi]\ de aur [i argint decât în ulei:

„Aveam o muz\, ea era frumoas\,/ Cum
numa-n vis odat\-n via]a ta/ Po]i ca s\ vezi icoana
radioas\,/ În strai de-argint a unui elf de nea!/
P\r blond deschis, de aur [i m\tas\,/ Grumazii
albi [i umeri coperea,/ Un strai de-argint strâns
de-un colan auros/ Strângea mijlocul ei cel
ml\dios!“

(Prezentarea iubitei ca muz\ tr\deaz\
orgoliul unui adolescent care se consider\ poet.
La maturitate, poetul nu va mai pretinde c\
are o muz\!)

Atrage imediat aten]ia prezen]a în cantitate
mare, în componen]a portretului, a metalelor
pre]ioase. Hainele iubitei cu totul sunt de argint,
iar p\rul – de aur (amestecat cu un material [i
el scump, m\tasea; în strofa urm\toare va mai
ap\rea un material scump, marmura, în care
pare s\pat\ talia femeii adorate). 

Aceast\ ferecare a chipului [i trupului
iubitei în aur [i argint face din ea o fiin]\ pre]ioas\,
a[a cum legarea în coper]i grele [i scumpe face
s\ creasc\ valoarea unui incunabul. În plus m\re[te,
prin constrast, suavitatea carna]iei, întrev\zute
vag [i fugitiv, sub acoper\mântul de lux:

„{i talia-i ca-n marmur\ s\pat\/ Str\lucea
alb\-n transparentul strai,/ Sâni dulci [i albi
ca neaua cea curat\,/ Rotunzi ca mere dintr-un
pom de rai“.

Sunt [i al]i poe]i care au comparat sânii
iubitei cu merele. Dar nimeni n-a mers cu retorica
galanteriei atât de departe încât s\ foloseasc\
drept termen de compara]ie merele „dintr-un
pom de rai“! Este o trimitere care te face s\ visezi.

{i care spiritualizeaz\ imaginea femeii,
pân\ la sp\larea aproape complet\ a acestei
imagini de senzualitate. Portretizat\ de Eminescu,
femeia este, în acest poem straniu, altceva decât
femeia din realitate (care se împerecheaz\, r\mâne
gravid\, na[te, al\pteaz\, îmb\trâne[te). Este o
f\ptur\ stilizat\, ca sfintele pictate pe pere]ii
bisericilor ortodoxe. {i are o frumuse]e ireal\,
celest\, nu în varianta ascetic\, ci în una imperial\
(derivat\ din sintagma „împ\r\]ia cerurilor“):

„Crinul luminei str\lucea în mân\/ Reflectând
dulce mândrul ei obraz,/ Razele dulci loveau fa]a-i
senin\,/ Rotunzii umeri [i-albul ei grumaz;/ P\rul
lucea ca auru-n lumin\,/ Straiul c\dea de pe-
umeri de atlaz,/ Ochi mari alba[tri-n gene
lungi de aur/ {i fruntea-i alb\-ntunecat\-n laur!“

Femeia duce în mân\ „crinul luminei“!
Nu cred c\ a mai folosit vreodat\ cineva o asemenea
imagine, de o frumuse]e mistic\, pentru
reprezentarea unei lumân\ri aprinse. Sunt [i
alte imagini „de colec]ie“ în aceast\ strof\: „razele
lungi loveau fa]a-i senin\“ (loveau!), „straiul
c\dea“ (c\dea la nesfâr[it, nu o l\sa goal\ pe
purt\toarea lui), fruntea alb\ a femeii era
„întunecat\-n laur“ (utilizare nea[teptat\, de
efect, a verbului „a întuneca“).

Erotismul personajului feminin este activ
[i intens, dogore[te, dar se dematerializeaz\,
devine ipotetic, datorit\ unui singur cuvânt,
„p\rea“, plasat la începutul strofei:

„P\rea c-a[teapt\ de a fi cuprins\,/ De-a-[i
sim]i inima b\tând cu dor,/ Ca buza ei de-a mea
s\ fie-atins\,/ Ca graiul ei s\ tremure u[or,/ S\ v\d
privirea vesel\ [i plâns\,/ S\ aud glasu-ntunecat
de-amor/ {i la ureche dulce s\-i repet/ Cântul,
ce-n gândul meu se mi[c\-ncet.“

Ca [i alte iubite din poezia lui Eminescu,
[i aceasta moare. Ne-am putea amuza considerându-l

pe poet un... criminal în serie, dar, în realitate,
este vorba doar de o strategie poetic\, prin
care se atinge un maximum în tr\irea dragostei
(o doz\ de melodram\ în reprezentarea iubirii
g\sim, de altfel, la mul]i al]i mari scriitori, de la
Shakespeare [i pân\ la Tolstoi):

„Ea a murit. – Am îngropat-o-n zare./
Sufletul ei de lume este plâns. – / Am sf\rmat
arfa – [i  a mea cântare/ S-a în\sprit,  s-a
adâncit – s-a stins./ Îmi plac a nop]ii turburate
oare,/ Îmi place de dureri s\ fiu învins;/ O de-a[
orbi, de-a[ amu]i odat\,/ C\-n lume nu v\d lumea
c\utat\!“

Poetului i-a murit îns\ nu doar iubita,
ci muza îns\[i. Ce se întâmpl\ când unui poet
îi moare muza? Eminescu enumer\ consecin]ele
nefaste ale unei asemenea pierderi, care duce,
în planul crea]iei, la un fel de orbire [i surditate.
Lipsa inspira]iei aceasta înseamn\ pentru el:
orbire [i surditate! Rareori a mai înregistrat
cineva atât de dramatic imposibilitatea de a mai
crea (îmi vin în minte, repede, dou\ exemple:
Hemingway, care s-a sinucis când n-a mai putut
s\ scrie, [i Mircea C\rt\rescu, care a explicat
într-un interviu c\ nefericirea înseamn\ pentru
el s\ treac\ o zi f\r\ s\ fi scris):

„Eu nu v\d mun]ii îneca]i de nouri,/ De
care gându-mi vultur s-ac\]a;/ N-aud a m\rii
înmiite-ecouri,/ Ce-n glasul meu m\re] s-amesteca;/
În codri-antici n-aud muget de bouri,/ Trezind
zilele vechi în mintea mea/ Codrul din mun]i, râul
din vale-mi tace/ De ce nu pot în praf a m\ preface!“

Subtilitatea lui Eminescu merge pân\
la a folosi dup\ o propozi]ie interogativ\ semnul
exclam\rii, nu al întreb\rii. Drept urmare,
propozi]ia devine un strig\t de dezn\dejde.

*lui Eminescu nu-i st\ bine s\ fie volubil,
dar uneori este. A[a se întâmpl\, de
pild\, în poemul Când criv\]ul cu iarna,

scris probabil în 1872, ref\cut de câteva ori [i
în cele din urm\ abandonat (avea s\ apar\
abia în 1940, în volumul Mihai Eminescu, Poezii
postume, cu un titlu impropriu, Fragmente, dat
de autorii edi]iei, Al. Colorian [i Al. Iacobescu).

Poemul con]ine prea multe cuvinte, ca [i
cum ar fi scris într-un moment de euforie. Versul
lapidar [i definitiv, clasicizat, pe care îl avem
în minte când citim Eminescu, las\ locul unui
monolog care parc\ nu se mai termin\, scris
într-un regim de improviza]ie.

Poemul are dou\ p\r]i distincte. În prima
este descris\ voluptatea [ederii într-o locuin]\,
la gura focului, în timp ce afar\ ninge [i viscole[te.
În cea de-a doua sunt povestite reveriile în
care alunec\ cel aflat la ad\post, f\r\ griji,
r\sf\]at de prezen]a în preajma lui a unor
fete gure[e [i vesele, ca la o clac\.

Prima parte merit\ toat\ aten]ia, în
timp ce a doua – o istorisire fantezist-
oniric\, dezvoltat\ capricios, cu momente de un
romantism conven]ional – poate fi ignorat\.

Prima parte seam\n\ cu pastelurile de
iarn\ ale Vasile Alecsandri (de exemplu cu cel
intitulat la Gura sobei: „A[ezat la gura sobei
noaptea pe când viscole[te/ Privesc focul, scump
tovar\[, care vesel pâlpâie[te./ {i prin flac\ra
albastr\ vreascurilor de aluni/ V\d trecând în
zbor fantastic a pove[tilor minuni.“ etc. ) Numai
c\ în locul entuziasmului înn\scut al lui Alecsandri,
g\sim la Eminescu o bucurie grea, de om care
tocmai [i-a învins melancolia:

„Când criv\]ul cu iarna din Nord vine
în spate/ {i m\tur\ cu-aripa-i câmpii întinse
late,/ Când lanuri de-argint luciu pe ]ar\ se
a[tern,/ Vânturi scutur aripe, z\pad\ norii cern...//
Îmi place-atuncea-n scaun s\ stau în drept de
vatr\,/ S-aud cânii sub garduri c\ schiaun\ [i
latr\,/ J\raticul s\-l potol, s\-l sfarm cu lunge
cle[ti,/ S\ cuget basme mândre, poetice pove[ti.“

La Vasile Alecsandri, iarna este mai degrab\
teoretic\ (de[i poetul vedea pe fereastra conacului
s\u de la Mirce[ti viscolul de afar\). La Eminescu,
se remarc\ înc\ de pe acum acel realism al s\u care
face lumea mai real\ [i mai misterioas\ în acela[i
timp: „S-aud cânii sub garduri c\ schiaun\ [i latr\,/
J\raticul s\-l potol, s\-l sfarm cu lunge cle[ti“. 

În plus, spre deosebire de retorica dezinvolt\,
boiereasc\ a lui Alecsandri, fraza eminescian\
rezult\ dintr-o discret\ for]are a cuvintelor
s\-[i accepte locul stabilit de poet [i s\ semnifice
mai mult decât în vorbirea curent\.

Poezia interiorului va mai fi valorificat\
de Eminescu, peste [apte-opt ani, în sonetul f\r\
titlu care începe cu versul „Afar\-i toamn\, frunz\-
mpr\[tiat\“. Atunci îns\ atmosfera va fi iremediabil
melancolic\. Acum, când poetul abia a ie[it
din adolescen]\, predomin\ exuberan]a [i nu
lipse[te nici umorul:

„Pe jos s\ [ad\ fete pe ]olul a[ternut,/ S\
scarmene cu mâna lâna, cu gura glume,/ Iar eu
s-ascult pe gânduri, [i s\ m\ uit de lume,/ Cu
mintea s-umblu drumul pove[tilor ce-aud.“ 

17
România literar\ num

\rul 33 / 20 iulie 2018

eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu

aveam o muz\
*când criv\]ul cu iarna

istorie literar\



din stolul basarabean ridicat îndat\ dup\ unire face parte [i
Elena Dobro[inschi (Dobro[inschi-M\lai dup\ m\riti[; s-a
n\scut în 1898, a decedat în 1971), „una din primele rîndunici

ale prim\verii literare basarabene“, dup\ cum delicat zice Iorgu Tudor
c\tre Iurie Colesnic.1 Dintr-o familie cu zece copii (dintre care
cinci – cu Elena cu tot – vor fi înv\]\tori) r\ma[i de mici
orfani de tat\,2 poeta a fost – zice Colesnic – „agitator
activ“ pentru Unire, alegîndu-se chiar cu o ran\ dup\ ce
un rusofon a lovit-o cu un col] de sap\.3 Activ\ apoi [i
literar, Elena devine, în 1939, casiera Societ\]ii Scriitorilor
din Basarabia, refugiindu-se, dup\ r\zboi, în România
(înv\]\toare în Carcalu, Dobrogea, apoi retras\ la
Craiova).4 Prima carte, cu poezii din 1919-1920, intitulat\
Pic\turi de rou\ (era mare consum de rou\ pe atunci
în poezia noastr\), îi apare chiar în 1920 (probabil
la Chi[in\u). Onisifor Ghibu o recolteaz\ [i pe ea
în De la Basarabia ruseasc\ la Basarabia româneasc\
(Cluj, 1926), dar Elena nu face mare impresie. Lui
Ion B\il\ i se pare c\, „afar\ de“ sentimentul patriotic,
versurile „nu prezint\ nici o calitate“.5 Ba chiar o
mustr\ pentru c\, sub influen]a modernismului
„bucure[tean“, [i-a l\sat „talentul rustic [i a pornit
spre un idealism senin ca cerul de la ]ar\ în
lunile frumoase de prim\var\“ „cuprins de sentimentul
îndoielii [i melancoliei“ [i pentru c\ „încearc\
inocularea unor sentimente mai mult imaginare
decît reale pe un fond rustic“. Elena, ca [i toate
celelalte „rîndunici“ basarabene (Liuba, Lotis, Olga
[i care-or mai fi), scrie eminent ingenuu; niciuna îns\
atît de copil\ros [i înduio[\tor de naiv precum
Elena. Versurile ei par de [col\ri]\ din clase primare:
„Dulce se îngîn\/ Paserile-n zori;/ Pic\turi de rou\/
Str\lucesc pe flori.// Dulce-i mîngîierea/ Visuri de amor
–/ Pic\turi de rou\/ Pentru noi în dor…“ (Pic\turi de rou\).
De n-ar fi temele de inim\, ai zice c\-s poemele Elenei de prin
clasa a III-a. Numai c\ pe-atunci nu putea strînge atîta suferin]\
cît\ expune în aceste versuri de o impresionant\ candoare scriptural\:
„Gîndurile-s negre/ Inima-i dorin]\,/ Ziua mea întreag\/ E o suferin]\“
etc. (Adesea). Foarte trist\ e Elena, atît de trist\ încît toate i se sting: „Am
c\tat la soare/ Soarele s-a dus,/ Am c\tat la lun\/ Luna a apus…// Am
c\tat la stele/ Ele-n cer s-au stîns,/ Am c\tat la nouri/ Nourii au plîns“ (Norii).
De obicei natura – care-i protagonist\ [i la Elena – mai aduce cîte-o alinare;

nu îns\ [i Elenei: „Nori de aur se îngîn\…/ Soarele s-ascunde…/ Eu stau
singur\-n gr\din\/ Jalea m\ p\trunde…“ etc. (Sara). „Pic\turile de rou\“
ale Elenei sunt, fire[te, pure lacrimi de inim\. 

În sectorul de „poezii patriotice“, care vine dup\ cel de „poezii lirice“,
Elena face imnuri geografice (nu atît de am\nun]it [i beatificant
precum Ioan Alexandru, dar tot pe criteriu regional), visînd o Românie-
rai: „Mun]i în nouri, codri verzi,/ Rîuri limpezi, late/ Lanuri [i cîmpii, livezi,/
Tîrguri [i palate,// Inimi vesele, cînt\ri/ Suflet vitejie,/ Fericire [i noroc,/
Asta-i România!...“ (Ce-i România). Punem, fire[te, toate circumstan]ele
atenuante cuvenite, dar cam degeaba. 

Nu-i mare sc\dere de naivitate – nici procedural\, nici confesiv\ –
în a doua carte, Melodia mîhnirii,6 în care Elena vars\ [i revars\ valuri
de triste]e [i-[i plînge soarta pus\ sub greu blestem. Dac-ar fi s\-i judec\m
poeziile dup\ criteriul „sincerit\]ii“, Elena ar trece drept sincer\ absolut,
nepunînd nici o rezerv\ în confesiune. Portretul pe care [i-l face
într-una din poeziile intitulate Eu e conturat în linii aproape nemiloase,
desenînd o fiin]\ de evanescen]e, fragil\, retractil\ [i condamnat\ la o
singur\tate agonic\: „Ca o umbr\ am venit în lume,/ F\r\ farmec, f\r\
nume…/ Umbr\ ce spore[te la-ntunerec,/ Ce p\trunde-n suflet…/ N-am
c\ldura care s\ mîngîie…/ Lunec f\r\ urm\/ Ca o pat\ neagr\,/ Lunec ca
o umbr\…“. O asemenea inaptitudine vital\ o duce numaidecît la convingerea
c\ e blestemat\ s\ distrug\ tot ce atinge, a[a c\-[i avertizeaz\ prompt
posibilul iubit: „Treci!/ Fere[te-te de mine!/ Privirea ta senin\/ În bezna
sufletului meu/ S\ nu p\trund\…/ Acolo-i frig/ {i-nghia]\ ori ce und\./
Treci!“ (Treci). Avertismentele acestea funeste se înmul]esc, ca [i cum Elena
s-ar [ti o piaz\ rea definitiv\, una care ar iradia în jurul ei doar moarte: „În
visul t\u via]\ nu e./ Iubirea ta dispre]ul o-ntîlne[te./ {i proaspete în jur
r\sar morminte“ etc. (Desiluzii). Cînt\ri de suflet mort cînt\ Elena, „c\ci
inima-mi demult s-a stins/ De[i mai bate înc\“ (Nu veni…). Are impresia
c\ otr\ve[te totul cu triste]e [i durere: „Fere[te-te cu spaim\,/ C\ci eu sunt
lacr\ma durerii“ (Mîhnire). {i-ntr-un fel chiar a[a face de vreme ce peisajele
ei sunt bocete curate: „La geamuri suspin\ pustiul/ Cu vaete sumbre de
toamn\/ În camer\ singur\ plînge,/ Cu fa]a în perne, o doamn\“ (Toamn\);
ba chiar [i-n plin\ s\rb\toare, ea se poart\ ca o piaz\ rea calificat\: „Sunt
lacrima durerii/ În poezia s\rb\torii“ (Eu). A[a cum se adun\ una dup\
alta, într-o claie tot mai înalt\, triste]ile [i mîhnirile Elenei devin o consistent\
past\ elegiac\, tot mai înt\rit\, a c\rei coaj\ nu mai poate fi spart\. Triste]ile
ei nu-s îns\ din categoria „st\rilor intermediare“ (în care le plasa Radu
Stanca, bun\oar\), ci din categoria grea a st\rilor convulsive [i r\v\[itoare:
„Triste]a e nemîngîiat\./ E neagr\ ca o pasere de prad\,/ E grea ca
urletul de valuri,/ Ca o c\dere rece de cascad\“ etc. (Triste]a). Asta nu poate
fi doar „o infuzie de melancolie sub]ire“ provocat\ de vreun „acut sim] al
trecerii timpului“, cum zice Mihai Cimpoi.7 În realitate, timpul e blocat,
la Elena, în jalea monoton\ de sine. Triste]ea ca pasiune absolut\, nu doar
ca voca]ie [i blestem, cînt\, de fapt, Elena. 

Pentru multe poete m\riti[ul e un fel de revela]ie poetic\ în urma
c\reia mai toate se schimb\ în atmosfera sentimental\ a poemelor. A[a
[i pentru Elena în a treia carte,8 mult mai pozitiv\ în afecte, de[i tot
deprimat\ în reflec]ii. Marea schimbare const\ îns\ în trecerea de la
confesiunea direct\, f\cut\ din rev\rs\ri, la schi]ele imaginative. Elena
proiecteaz\ acum lungi legende (în general e mult mai vorb\rea]\ aici)
pe motive trase din mitologie [i istorie (Muza, Profetul, Silfida, Fiica lui
Decebal, Pelerinul [.a.), unora dîndu-le, fire[te, turnur\ alegoric\. Proiec]iile

amoroase sunt cu prin]i, Fe]i-Frumo[i [i Cosînzene, în linia
copil\ros-roman]ioas\ a poetelor basarabene (tot stolul e

roman]ios eminent). Practic nu mai putem avea plînsori [i
plînsete, c\ci Elena î[i recicleaz\ radical viziunea de sine

[i sare direct, din condi]ia de umbr\, într-una emfatic\
rezolut: „Vin din adîncimi necunoscute,/ Vin cu tor]ele

în larg aprinse./ Peste-ntinderile timpului,/ Vin cu
aripi albe larg deschise“ etc. (Poetul). Din vechile
plînsete mai supravie]uiesc doar ecouri melancolice,
simple acorduri [i adecv\ri la peisaj: „Nimic nu
mîngîie doliul/ Mîhnirii, cînd toate se duc,/ Cînd
stropii de ploaie de toamn\/ În lacrimi pe geamuri
se scurg“ etc. (Melancolie). De[i acum exult\
[i ea prim\vara, Elena nu devine, totu[i, o
optimist\, fiind prea ocupat\ s\ reflecteze –
amar, desigur – asupra condi]iei strict fulgurante
a fericirii: „De ce fericirea-i o clip\, o glum\
u[oar\/ {i-n urm\ un [ir nesfîr[it de dureri?“
(Silfida). Doar c\ acum nu mai sufer\ din
participare, ci se deta[eaz\ de sine contemplativ:
„Via]a mea de zbucium plin\/ Eu, aceea de
departe,/ Oarecum nedumerit\,/ O privesc de
la o parte…“ (Melodii de toamn\). Contempla]ia

e, la Elena, un fel de înseninare afectiv\, dar [i
un fel de agravant reflexiv. 

 Al. Cistelecan
_________ 

1 Iurie Colesnic, În lumea asta sunt femei…, Editura Cartier,
Chi[in\u, 2016, p. 329.

2 Idem, p. 332. 
3 Idem, p. 327. 

4 Idem, pp. 332-333. 
5 Ion B\il\, Societatea de mâine, nr. 33-34/1926.

6 Elena Dobro[inschi, Melodia mîhnirii. Poezii, Tipografia I. Volcomici,
Chi[in\u, 1933 (cu multe mul]umiri lui Ivan Pilchin pentru ajutorul bibliografic!)
7 Mihai Cimpoi, O istorie deschis\ a literaturii române din Basarabia, Editura Arc,
Chi[in\u, 1996, p. 139.
8 Elena Dobro[inschi-M\lai, Murmur de izvoare. Poezii, Editura Itinerar, Chi[in\u,
1940 (cu mul]umiri dlui Stan V. Cristea pentru ajutorul bibliografic!)
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les bleus: 
„Ferraille, ferraille!“

c oco[ii galici sunt, a[adar, noii campioni ai lumii. În
finala de pe Lujniki, au învins viteaza echip\ a Croa]iei
cu 4-2, scor care a f\cut prea-plinul unuia dintre cele

mai frumoase meciuri ale Cupei Mondiale 2018. Francezii lui
Deschamps – cu tandemul Griezmann – Mbappe str\lucitor – au
ob]inut pe merit aceast\ a doua lor victorie suprem\ din istoria
fotbalului [i li se cuvin, desigur, felicit\rile de rigoare. De[i cronicarii
vremii nu vor putea omite c\ echipa Fran]ei a aliniat lotul cu cei
mai mul]i juc\tori naturaliza]i (78,3%), a c\ror valoare total\ la
Transfermarkt trece bine de un miliard de euro, în timp ce lotul
Croa]iei ar cumula „numai“ vreo 700 milioane. {i, ca s\ spunem
adev\rul pân\ la cap\t, e obligatoriu s\ not\m c\ dou\ dintre cele
patru goluri ale francezilor li s-au datorat lui... Mandzukici (autogol)
[i Palici (hen] în careu), adic\ exact cei care au semnat [i punctele
echipei lui Luka Modrici!... Sincer, mi-a p\rut r\u c\ vecinii no[tri,
urm\ri]i de ghinion, au pierdut aceast\ final\, dar cum fotbalul
se joac\ pe goluri, ca s\-l cit\m chiar pe Putin, trofeul mondial se
duce la Paris, unde peste un milion de fani au invadat Champs-
Élysées, s\rb\torind victoria ob]inut\ de „Les Bleus“! S-au fluturat
steaguri franceze [i la noi, în Bucure[ti, dar cum nu puteam uita
umorul cu care „Charlie Hebdo“ a marcat victoria Simonei
Halep de la Roland Garros, fanii români au salutat la rândul
lor victoria lui Griezmann & comp lansând pe internet o replic\
a caricaturii respective, care sper\m s\ fie primit\ cu un hohot
de râs [i de caricaturi[tii parizieni, dac\ au… haz! 

Revenind la finala de la Moscova, a[ nota c\ de-a lungul
întregului meci a fost ar\tat un singur cartona[ galben, ceea ce
ilustreaz\ sportivitatea din teren [i fair-play-ul cu care ace[ti
mari juc\tori din ambele echipe în]eleg s\ se respecte între ei chiar
[i în condi]iile ultratensionate ale unei finale mondiale. De altfel,
ve]i fi observat c\, la multe dintre faulturile de joc, adversarii
întindeau mâna celor c\zu]i, ajutându-i s\ se ridice, cu scuzele
cuvenite. Jos p\l\ria, fiind o lec]ie pentru to]i juc\torii lumii, inclusiv
pentru circarul Neymar, care s-a f\cut de râs la aceast\ competi]ie!
Nici Messi nu s-a întors acas\ mai mul]umit, dar Ronaldo, favoritul
meu, nu cred c\ are ce s\-[i repro[eze, fiind primit cu entuziasm

în Italia, unde Juventus a pl\tit pentru
venirea lui peste 220 milioane de
euro! {i, ca un detaliu interesant,
galacticul a aterizat cu avionul
personal la Torino chiar duminic\,
în timp ce la Moscova se juca finala

mondial\. O pierdere uria[\ pentru
Real Madrid…

M\ bucur c\ fotbali[tii pe care
i-am remarcat de-a lungul Turneului

Final sunt [i cei care, la terminarea
întrecerilor, au fost desemna]i
drept cei mai valoro[i ai
competi]iei. Luka Modrici a

primit „Balonul de aur“ pentru cel
mai bun juc\tor al „World Cup
2018“, iar Kylian Mbappe – trofeul
decernat celui mai tân\r juc\tor

distins pentru evolu]iile sale.
Iar în încheiere, aplauze pentru

maniera în care Rusia a organizat
aceast\ edi]ie a Cupei Mondiale, care

va r\mâne în istorie drept una dintre
cele mai frumoase [i mai
spectaculoase (îmi men]in
p\rerea c\ partida Spania-
Portugalia a fost în vârful
meciurilor de top) [i nu
pot s\ nu remarc abilitatea

lui Vladimir Putin de a
valorifica imaginea Rusiei

[i a sa, personal, mai ales c\, exact a
doua zi dup\ final\, avea loc cruciala sa

întâlnire de la Helsinki, cu... Donald
Trump! 
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„ma[ina poeziei
moderne“ sub aspectul unor asocia]ii voit insolite, a unor

extravagan]e în serie ]inînd de dicteul automat,
Roxana Lupescu înregistreaz\ în fapt existen]ialul

cu o mare prospe]ime. Re]eaua imagistic\ strîns\ dezv\luie mai
curînd decît disimuleaz\ o emo]ie a cunoa[terii ce-[i f\ure[te
singur\ obiectul. Imprevizibilele conexiuni reprezint\ natura
acestui proces de produc]ie subiectiv\ a unui mediu obiectiv:
„Miroase necrofor a sugativ\ în sertarele zeilor;/ Arborii genealogici
sug seva din cenu[a urma[ilor;/ Japonezele î[i prind p\rul cu
artificii/ iar noi ne mir\m de ce le sclipesc creierii;/ În borcane
sbur\toare sigilate se dospe[te/ Combustibil pentru metrouri –
mierea roiurilor/ de stele“ (Copilul din Dodeskaden). G\sim aici
un cult febril al prezentului. Aceast\ aspira]ie de a oferi în fiecare
clip\ „nout\]i“ constituie o desprindere de trecut ca [i de
viitor, timpuri înlocuite de actualitatea de hîrtie a transcrierilor:
„Mi-am privit aspru ochii în ochii/ nelipsi]i de al teribilului
spectacol al prezentului./ Te ascunzi, le-am confiscat din istorie

dou\ cale[ti/ de hîrtie/ s\-i alung de pe aceast\ aren\ mobil\:/ Unul pescar de trecut
cu undi]e smulse din ornic/ Altul culeg\tor de mîine din mîini“ (Antropoizi [i robo]i).
Durata minim\ a clipei e totodat\ stimul [i con]inut al inspira]iei. Impuls [i act
efectiv al acesteia: „Îmi r\m\sese doar s\ acompaniez simfonia l\untric\ a secundei“
(ibidem). Sugestiv, simbolurile temporale apar mixate în acest flux aparent care e
în fond stagnare în secven]ele sale distincte. Mi[carea se suspend\ în iluzia sa:
„De ce am aterizat sub acest unghi de zero zbatere-/grade?/ Ca s\ fiu proiec]ia unui
clovn f\r\ trup?/ Iar demonii s\ m\ m\soare printr-o masc\ încins\/ cu dou\
ceasornice spînzurate la etajul infinit/ de o ram\ ]intuit\ cu nasturi de gîtul mizeriei;/
un ceas scormonind în stomacul celuilalt (…) Între cele dou\ ceasuri, cea mai cenzurat\
cale/ ferat\,/ botezat\ «prezent» sau «durere», sau nu mai [tiu/ cum“ (Recrea]ia
Mare). Totul e o cufundare într-un prezent ce scute[te eul de opera]ia c\ut\rii sale
în afara cadrului expresiv fixat în mirajul unui permanent incipit: „Aprinde]i ]ig\rile
frînte din zidurile trupului/ vostru/ v\ruite cu cenu[\ de prezentul etern./ Aceast\
cetate de carne niciodat\ început\ [i/ niciodat\ terminat\!“ (Sfat). Îndemnul
oferit de aceast\ nepotolit\ vrie a actualului e, fire[te, un carpe diem exaltat. Îns\
un atare echivalent al existen]ei insa]iabile de segmentele izolate ce-o alc\tuiesc
se proiecteaz\ în propriul s\u absolut. Un prezent etern ce se autolegitimeaz\
prin mijlocirea lor. Defalcarea sa tritemporal\ se suspend\ prin autoritatea timpului
celui mai sesizabil care irupe în lav\ metaforizant\: „De v\ e foame,/ umple]i-v\
gura cu rug\ciuni!/ de v\ e sete,/ topi]i-v\ t\lpile în fluvii de mir!/ Iar, de nu v\
ve]i s\tura nici atunci,/ voi, oaze de lumin\ în universul palid ]esut din Fire/ de[irate
dintr-un alt prezent etern,/ prezent, mai prezent decît al vostru,/ sechestra]i-v\ în
înc\peri cu pere]i înaripa]i/ s\ s\ruta]i cerul pe frunte“ (ibidem). Putem urm\ri o
diversitate de momente emo]ionale în care e practicat un asemenea joc. Uneori
un entuziasm al subiectului ce se multiplic\ f\r\ preget în ipostazele temerare ale
fic]iunii asociative, precum am v\zut mai sus. Sau un narcisism ardent, exasperat
de replica glacial\ pe care o prime[te din partea reflect\rii ce s-ar fi cuvenit a-l
confirma: „Da. Într-adev\r!/ Sunt tip\rit\ într-un singur exemplar pe/ pergamentul
din secund\./ Prin metoda falsei ipoteze am presupus c\ n-ar fi/ a[a: / [i m-am n\scut
din nou din apele a [apte oglinzi/ dintr-odat\./ Pe toate le-am strigat/ dar nici una
nu mi-a r\spuns./ Toate aveau inim\ [i obraji de ghea]\./ În nici una nu susurau
izvoare ro[ii ca în mine./ Deci nici una nu eram eu“ (Sunt tip\rit\ într-un singur
exemplar). Sau o calin\ detent\, o [\galnic\ umilitate a erosului. Surprinz\tor
adoptat, tonul de roman]\ indic\ aici consim]irea factorului sentimental: „A[
vrea s\ fiu din cînd în cînd o clap\/ Din magicul pian al vie]ii tale/ Iar genele-]i
str\vezii s\-nceap\/ s-alunece pe ea ca dulci petale.// A[ vrea s\ fiu un vis f\r’ de
prihan\/ Vibrînd sc\ldat în templul fericirii/ S\ te salute umbra-mi diafan\/ {i s\
te-adoarm\ lira împlinirii“ (A[ vrea s\ fiu). În fine co[marul unei înl\n]uiri de
episoade demonice. Sim]indu-[i mîinile [i picioarele înc\tu[ate printr-o interven]ie
necunoscut\, poeta, ajuns\ la vama transcenden]ei, prive[te tabloul Infernului: „M\
n\p\diser\ lanuri de ghimpi./ Goneau dup\ mine popoare de neguri cu gheare./
Sim]eam cum iadul îmi rînje[te ironic./ Atunci mi-am c\utat disperat\ haina de
piatr\./ Dar sîngele îmi izbea [i mai tare ]\rmurile/ înghe]ate./ S\ m\ predau? Nu!
Nici gînd!“ (S\ m\ predau?). Ca [i un ipotetic sevraj indus de narcotice („Mi-am
întemni]at nervii/ în cotloane de droguri/ unde, n\valnic, am început/ s\ devorez
cu poft\ podeaua de sod\“), urmat de aceea[i c\dere într-un „dincolo“ terifiant: „La
mezanin, sp\l\toria lui Hades,/ baia de smoal\ [i cenu[a fl\mînd\/ [i-au dat îndelung
osteneala/ s\-mi trag\ sufletul/ cu-un cle[te topit“ (Clipa fatal\). A[adar o
varietate de dispozi]ii pe care abordarea în cheia absurdului se str\duie[te a le lua
prin surprindere: „F\rîm\ de-n]elegere,/ te r\zboie[ti zadarnic cu Universul,/ în
cochilia ta – magnet [i energie!// Un fir [i-un ceas; un ceas [i-un fir – / eterne
m\sur\tori“ (Un fir [i-un ceas). Roxana Lupescu: o remarcabil\ poet\ în registrul
suprarealist care, înc\ o dat\, î[i confirm\ validitatea: „ma[ina Poeziei Moderne (…)
îmi face semn s\ intru“, se confeseaz\ d-sa. Invita]ie respectat\! 
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când s-au cunoscut, el avea 14 ani.
Vârsta primului act de identitate [i,
oarecum, vârsta identit\]ii. Probabil

c\ nimic nu e întâmpl\tor.
Ea, e drept, avea cu un an mai pu]in,

dar identitatea ei în nici un caz nu putea fi
confundat\, contestat\ ori ignorat\.

Nu s-au cunoscut unu la unu, o!, nu, nu
a[a se petreceau lucrurile în acele vremuri [i
în acele locuri. Toate cuno[tin]ele se petreceau
în cadrul magicei entit\]i numite Grup. 

Conform istoriografiei oficiale, Cristian
nici n-a b\gat de seam\ când a ap\rut Maria.
Era [i greu: Grupul era format dintr-un num\r
mare [i variabil de adolescen]i, în fiecare zi
ap\rea sau lipsea cineva. De disp\rut cu totul,
mai rar. Apartenen]a la Grup era ca înotul:
po]i s\ nu-l practici mult\ vreme, dar de uitat
nu ui]i [i, când reiei, e[ti ca pe[tele-n ap\.

Maria, da, Maria [tia ziua, ora [i minutul,
c\ci ea pentru el era acolo, pentru el venise,
pentru el trecuse peste firea ei retras\, t\cut\ [i
prea pu]in sincron\ cu via]a în Grup.

N-a trecut totu[i mult timp pân\ când
Cristian a remarcat-o pe Maria. S-a r\sucit pe
c\lcâie, în mijlocul str\zii, în mijlocul Grupului,
pentru c\ sim]ea c\ o privire îi sfredele[te spatele
capului. Ceea ce a v\zut atunci – [i mai târziu
– înainte de toate [i peste toate a fost o preche
de ochi ca doi t\ciuni aprin[i. Emanând fierbin]eal\,
dar mai ales lumin\. O lumin\ cât o lume, o
lumin\ luminând întreaga lume.

Abia apoi cascada de p\r castaniu. Abia
pe urm\… Atât. C\ci altceva n-a înregistrat, nici
atunci, nici mai târziu. Din prima pân\ în ultima
clip\ Maria a fost pentru el o lumin\, o flac\r\,
o idee, un gând, un vis. La 14 ani, da, în plin\
pubertate. O lumin\, atât.

{i totu[i, Cristian era un z\rghit, un frumos
nebun al marilor ora[e, un membru al Grupului,
ba chiar poate legea intern\ de compozi]ie a lui,
a[a c\ via]a a continuat s\-i curg\ în toate direc]iile

deodat\, într-o explozie de artificii, într-un jet
de [ampanie evadat\ de sub presiune.

Dar Maria a [tiut s\ se strecoare în
via]a asta a lui, în aceast\ lume efervescent\
care nu-i era familiar\, a [tiut s\ se insinueze
atât de bine încât în scurt\ vreme Cristian

a descoperit cu uimire c\ se treze[te diminea]a
[i se culc\ seara cu Maria în gând [i arde de

ner\bdare s\ o întâlneasc\ iar [i iar [i iar,
chiar neglijând sau ocolind întâlnirile
Grupului.

S\ se întâlneasc\ pentru a se privi.
Se priveau incredibil de mult. {i pentru a vorbi.

Despre ce vorbeau? Mai exact despre ce
vorbea Maria, iar Cristian d\dea din cap [i
eventual spunea din când în când „A[a este!“ sau
ceva la fel de profund?

Despre lume. Despre via]\. Despre
Dumnezeu. Despre civiliza]ie. Despre art\.
Despre Antichitate. Despre Elada. 

Cristian nu era un b\iat de cartier – dup\
cum nu erau nici prietenii lui din Grup, cu
care vorbea lucruri asem\n\toare. Anca, de pild\,
îi scria – lui, pentru c\ el [tia s\ asculte –
eseuri filozofice de câte opt sau chiar 16 pagini
de caiet studen]esc. Dar felul în care vorbea
Maria era Altceva.

S-au scurs a[a o sut\ de ani. Un veac de
nesingur\tate, în cursul c\ruia Cristian, aproape
f\r\ s\-[i dea seama, a fost reconstruit pe din\untru.
Peste ani, peste mul]i ani, socotea c\ m\car un
sfert, dac\ nu cumva o treime, din ceea ce
este, din cum este, e construc]ia Mariei. P\rin]ii,
cei câ]iva Dasc\li care î[i meritaser\ majuscula,
prietenii, rudele – to]i a[ezaser\ c\r\mizi în
[antierul \sta, dar senza]ia lui era c\ Maria
asigurase mortarul…

Asta pe din\untru. Pe dinafar\, lucrurile
ar\tau dezarmant de banal. Au fost odat\ – c\
de n-ar fi nu s-ar povesti – împreun\ la film, la
Biblioteca Francez\, era arhiplin, au stat pe scara
care ducea la etaj [i au v\zut o comedie cu
Fernandel. La un moment dat, urmând un impuls
al vremurilor, c\ a[a f\ceau b\ie]ii care mergeau
cu fete la cinematograf, el a luat-o pe ea pe dup\
umeri. Ea s-a întors s\-l priveasc\ atent, parc\
încerca s\-i scotoceasc\ gândurile, dar el era
doar încurcat [i atât, a[a c\ ea i-a luat cu delicate]e
mâna [i a p\strat-o în mâna ei pân\ la sfâr[itul
filmului. Ba [i dup\, c\ci în seara aceea au plecat
spre cas\ ]inându-se de mân\! În lumina piezi[\

a unui felinar [i-au v\zut umbrele ]inându-se
de mân\ [i s-au cam emo]ionat.

Peste câteva zile, tot într-o sear\, în
fa]a por]ii ei, Maria i-a spus lui Cristian c\
vrea s\-i zic\ 7 cuvinte, pe care îl roag\ s\ nu le
comenteze. {i i-a zis: „M-ai impresionat la fel
ca muzica lui Wagner“. Aritmeticul din mintea
lui i-a [optit imediat c\ sunt 9, nu 7, înainte de
a-[i pune m\car problema s\ încerce s\ în]eleag\
ce însemnau acele cuvinte [i ce însemn\tate
aveau – dou\ lucruri diferite, s\ ne-n]elegem.

De spus n-a spus nimic, cum promisese,
[i a plecat de acolo t\cut [i n\uc. S-a gândit
zile [i nop]i le cele 7 cuvinte care erau 9 (abia
peste ani de zile i-a trecut prin cap c\ ini]ial ea
voise s\ spun\, mai scurt, „M-ai impresionat ca
muzica lui Wagner“, propozi]ie care are într-adev\r
7 cuvinte, dar în ultima clip\ ad\ugase „la fel“,
f\r\ s\ actualizeze num\r\toarea), dar de în]eles
tot nu le-a în]eles. În principiu, era de bine, nu?
Când impresionezi pe cineva e de bine, în principiu,
de[i, sigur, po]i impresiona [i prin prostie sau

prin cruzime. Pe de alt\ parte, Wagner are o
muzic\ patetic\, zguduitoare, teribil\ – or,
Cristian era un b\iat vesel, senin [i, între noi fie
vorba, un pic superficial. Deci…?

N-avea s\ se l\mureasc\ niciodat\.ea a fost plecat\ de câteva ori în vara
aceea, de vreo dou\ ori la o mân\stire,
alt\ dat\ în Germania de Est. Î[i

scriau scrisori patetice [i aproape codificate. Ea,
mai ales, vorbea ca-n versuri sau ca într-o incanta]ie,
el nu în]elegea prea multe, dar era fericit c\-i
scrie lui, c\ vorbe[te cu el, c\ la întoarcere se
întâlne[te cu el, c\ sunt împreun\ – de[i într-un
mod cu totul [i cu totul diferit de ceea ce se
în]elege prin a fi împreun\ un b\iat [i-o fat\.

S\ mai spun oare sau se cam în]elege
deja c\ în afar\ de acea sear\ când s-au ]inut de
mân\ Maria [i Cristian nu s-au atins niciodat\,
în nici un fel?

La întoarcerea din Germania, ea i-a adus
lui o sticl\ de vin mai de fi]e, cum am spune azi,
pentru proiectata petrecere de ziua lui, [i o
c\ma[\ pop-art care i se potrivea perfect, nu
doar ca m\rime, ci [i ca stil. La rândul lui, el
i-a d\ruit un c\]el de juc\rie, negru înspicat
cu alb. Nimic spectaculos, nu?totul era spectaculos. Probabil c\

niciunul dintre ei n-ar fi [tiut s-o
spun\, dar rela]ia lor era asem\n\toare

catedralei Sagrada Familia: solemn\ [i bizar\,
impun\toare [i derutant\, admirat\ de toat\
lumea, dar neîn]eleas\ de nimeni, sofisticat\,
neobi[nuit\, promi]\toare, neterminat\…

Lucrul oarecum special pe care l-au f\cut
Maria [i Cristian împreun\ a fost s\ mearg\
de mai multe ori împreun\ la Bazinul Floreasca,
cu sau f\r\ al]i prieteni, s\ înoate împreun\ [i
mai ales s\ sar\ împreun\ de la platform\, încât
pu[tii din zon\ i-au botezat „Tarzan [i nevasta
lui“. Au fost singurele ocazii în care el a v\zut-
o pe ea râzând f\r\ opreli[ti.

Lucrul nu doar cu adev\rat special, ci chiar
once in a lifetime – [i culmea e c\ nu vorbim doar
despre o via]\ de om, ci, în acest caz, despre via]a
unei întregi na]iuni! – pe care l-au f\cut Cristian
[i Maria împreun\ este c\ au v\zut unica restrospectiv\
Brâncu[i de pe teritoriul României, singura dat\
când au fost aduse din marile muzee ale lumii
cele mai importante opere ale genialului gorjean.cam atât despre ceea ce au f\cut

Cristian [i Maria împreun\.
Lista lucrurilor pe care nu le-au f\cut

niciodat\ e pu]in mai generoas\. Bun\oar\, n-au
dansat niciodat\ împreun\. N-au fost niciodat\
împreun\ la un picnic, într-o excursie sau oriunde
în afara ora[ului lor. N-au fost împreun\ la niciun
spectacol de teatru ori concert. N-au fost s\
colinde împreun\ de Cr\ciun. {i, a[a cum [ti]i
deja, nu s-au îmbr\]i[at [i nu s-au s\rutat niciodat\,
nici m\car pe obraz.

{i deodat\, într-o scrisoare de la mân\stirea
unde se retr\gea din când în când, ea i-a scris
lui „Simt c\ se petrece ceva“. 

Acela a fost începutul sfâr[itului. 
Ceva – ce? Un derapaj al lui, o tr\dare,

la asta te gânde[ti, nu?, în asemenea situa]ii.
Fusese?
Fusese ceva. Un ceva atât de mic încât

Cristian refuza s\ cread\ c\ asta declan[ase
nelini[tea ei, chiar dac\ avea capacitatea de a-l
sim]i de la distan]\.

Fusese o furtun\ mare peste ora[. O furtun\
anticipat\ [i anun]at\. Drept care Grupul se
preg\tise de ea. Se adunar\ la ora estimat\ pentru
declan[area urgiei [i, când toat\ lumea fugea s\
se ad\posteasc\, ei plecar\ la plimbare! Tacticos
[i f\r\ grab\, savurând potopul care se ab\tu
imediat peste ei [i vântul care amenin]a s\ smulg\
copacii, mul]umindu-se totu[i doar cu spartul
geamurilor [i purtatul prin aer a te miri ce obiecte,
izbindu-le unde se nimerea. Pu]inii trec\tori
care nu ajunseser\ s\ intre în case se înghesuiau
zgribuli]i, speria]i [i uzi sub stre[ini [i porticuri,
r\mânând cu gura c\scat\ când vedeau trecând
prin fa]a lor, nep\s\tori [i zâmbitori, [apte
adolescen]i ale c\ror haine nu mai contau de
mult, [iroind ele însele de ap\, [i care renun]aser\
de mult la înc\l]\ri, lip\ind în picioarele goale
pe asfalt [i prin [uvoaiele stârnite în rigole. P\reau
[apte fantome f\r\ sim]uri, într-un soi de trans\,
dar nu solemn\, ci plin\ de bucurie.

Atunci, la un moment dat, Cristian a luat-o
pe Irina de mân\ [i au mers a[a mai departe, cu
ceilal]i, îngrozitor de tineri [i însp\imânt\tor de
ferici]i.

Atât. Nimic n-a urmat acelei furtuni [i
acelui mers de mân\, Irina [i Cristian au r\mas
ceea ce erau [i înainte, doi foarte buni prieteni
într-un Grup de foarte buni prieteni.

S\ fi fost asta suficient pentru a o tulbura,
telepatic, pe Maria? Sau era vorba de cu totul
altceva, de ceva la alt\ scar\, cu care Cristian nici
nu avea vreo leg\tur\?

Nu avea s\ afle niciodat\. fapt e c\, dup\ ce s-a întors, ea n-a
mai vrut s\-l vad\. Evident, îl vedea
totu[i, nu doar pentru c\ locuiau

în acela[i cartier [i, peste un an, înv\]au la aceea[i
[coal\, ci mai ales pentru c\ el refuza s\ accepte
sfâr[itul [i suna la u[a ei în fiecare fiecare fiecare
zi, uneori de mai multe ori pe zi, se întâmpla s\
nu r\spund\ nimeni – era oare ea singur\ acas\,
refuzând s\-i deschid\? N-avea cum [ti –, dar de
multe ori era sora ei sau mama sau bunica sau
chiar tat\l, mai rar la vedere, dar fire[te to]i îl
[tiau pe Cristian [i mai [tiau, mai bine ca oricine,
cum e Maria, [i n-ar fi deloc exagerat s\ spunem
c\ le era mil\ de el, dac\ nu cumva [i de ea, [i
atunci sigur c\ îi spuneau lui s\ a[tepte, ba chiar
îl invitau în cas\, [i o chemau pe ea, [i ea nu
mai avea loc de întors [i venea, [i erau l\sa]i
singuri, [i ei t\ceau împreun\ mult\, mult\ vreme,
el pentru c\ nu era în stare s\ spun\ nimic, ea
pentru c\ nu voia s-o fac\. 
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Insula câinilor (Isle of Dogs, 2018); Wes Anderson; Scenariul:
Wes Anderson, Roman Coppola, Kunichi Nomura, Jason
Schwartzman; Cu: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward
Norton, Liev Schreiber, Greta Gerwig, Bill Murray; Genul
filmului: Anima]ie, Aventuri, Comedie; Durata: 101 minute;
Produs de: American Empirical Pictures; Distribuitorul
interna]ional: Fox Searchlight Pictures.the Grand Budapest Hotel [i Moonrise Kindom definesc un

regizor care confer\ nostalgiei un relief comic de o mare acuitate
emo]ional\ cu o tent\ retro. Anima]ia lui Wes Anderson cu câini

ca personaje se cuvine a fi citit\ prin acest filtru ironic care anim\ [i macabrul
funambulesc al anima]iilor lui Tim Burton. Doza de serios este limitat\,
Insula câinilor nu e un film despre condi]ia uman\ sau despre ideologii
asemeni politbasmului lui Orwell, Ferma animalelor. Ceea ce m\ surprinde
în fantezia distopic\ pe care o creioneaz\ Wes Anderson este contextul în
care o situeaz\, cultura japonez\, care vine cu un cod mentalitar complicat.
Avem aici un mix de film american cu replici parc\ extrase din romanele
lui Norman Mailer sau Don de Lillo [i film japonez cu samurai. În ce const\
story-ul? Într-o Japonie a viitorului, – [i nu este Japonia oarecum în viitor
în raport cu orice alt\ societate postmodern\? –o grip\ afecteaz\ o mare
parte a popula]iei canine ceea ce conduce la o decizie radical\, exilarea [i
abandonarea tuturor câinilor rabia]i pe o Insul\ a Gunoaielor unde singura
surs\ de hran\ sunt de[eurile menajere. În absen]a resurselor, e de presupus
ca teoria lui Hobbes din Leviathan despre natura uman\, homo homini
lupus, s\ se petreac\ [i cu microsocietatea canin\ ai c\rei membri tr\ind
cândva mic burghez pe lâng\ st\pâni ar regresa darwinist la survival of the
fittest. Formula marxist\ omologat\ a ascu]irii luptei de clas\ între câinii
de ras\ [i proletariatul canin, maidanezii singuratici, este inoperant\
aici. În fa]a unui sac cu de[euri, gang-band-ul canin ale c\rui voci le împrumut\
Bryan Cranston, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, [i un
cvintet flocos de proasp\t de[erta]i printre tinichele, unul dintre câini
opre[te înc\ierarea pentru a verifica dac\ „meniul“ merit\ efortul, inventariind
tacticos junk food-ul. Odat\ socoteala f\cut\, miza fiind acceptabil\,
înc\ib\reala se declan[eaz\ instantaneu. Câinii lui Wes Anderson sunt f\r\
excep]ie vorbitori, inteligen]i [i empatici, iar mul]i dintre ei au o bun\
educa]ie. Atari (Koyu Rankin), b\ie]elul care-[i caut\ c\]elul, se aliaz\ cu
ace[ti ronini canini pentru a-[i recupera prietenul patruped, pe Spots
(Liev Schreiber). În orice caz, Atari este nepotul primarului Kobayashi al
ora[ului Megasaki – rezonan]a de nume cu ora[ul asupra c\ruia s-a lansat
a doua bomb\ atomic\ nu e întâmpl\toare! –, cel care a declan[at caninocidul,
]inând ascuns faptul c\ exist\ un vaccin care vindec\ gripa câineasc\ [i
între]inând o psihoz\ a unui pericol inexistent: contaminarea cu virsul
câinesc. Povestea ia o turnur\ poli]ist\ cu un grup de activi[ti civici
condu[i de o elev\ de liceu, un fel de cire[ari niponi, iar pe Insula Gunoaielor
avem tot film de ac]iune, de data aceasta cu cei cinci aventurieri col]o[i [i
b\iatul care-[i caut\ c\]elul. Insula a cunoscut toate devast\rile posibile [i
regizorul le inventariaz\ ironic: tsunami, cutremur, erup]ie vulcanic\ etc.
Este recuperabil\ din filmul lui Wes Anderson tradi]ia filmelor cu
samurai, pe filiera lui Akira Kurosawa, dar [i pu]in manga, de[i violen]a e
]inut\ în frâu. Japoniei retro-futuriste a lui Wes Anderson cu stiliz\ri cu
teme canine dup\ modelul stampelor lui Hokusai bilingvismul peliculei îi
adaug\ o savoare în plus. Câinii ascult\ comenzile date în japonez\ cu
acel ton r\stit de b\iatul intreprid [i comenteaz\ ironic „Ce p\cat c\ nu [tim
limba“. Wes Anderson urm\re[te aceste dificult\]i de comunicare care-i
caracterizeaz\ o parte dintre personaje, retra[i melancolici, inadapta]i
geniali, orfani izola]i în propriile lumi imaginare, [i le adapteaz\ unei Japonii
de fantezie, ca un enorm origami. Coloana sonor\ reflect\ [i ea aceast\
exuberant\ heterogenitate, cu tobe Taiko [i inde pop, vezi [i coafura
adolescentei insurgente. Hi tech-ul japonez, nanotehnologia, super[tiin]a
pe care o întruchipeaz\ profesorul Watanabe otr\vit de malevolentul primar,
fac parte din designul mental al japonezului la orice vârst\. Atari traseaz\
cu precizie de inginer constructor schi]a unei b\rci care va fi construit\
în serie cu ajutorul câinilor pe post de matelo]i, a[a cum din resturile aflate
la îndemân\ repar\ [i avionul cu care a aterizat pe insul\. Nu lipsesc nici
dronele, nici câinii robo]i, tehnologia e la ea acas\ în film chiar dac\
neajutorat\ în fa]a afectelor. {i mai e ceva. Câinii lui Anderson nu sunt
simple fanto[e, p\pu[ele trase de funii, tridimensionalitatea lor îi separ\
de juc\rii. Vântul le trece prin blan\, cicatricile ies la iveal\, culoarea ochilor
e distinct\ [i privirile lor sunt inteligente. Câinii lui Anderson gândesc [i
simt, de umanitate nu-i desparte decât forma. Sunt umani pentru c\ tr\iesc
al\turi de oameni, rela]ie consolidat\ din vremuri str\vechi [i tr\iesc în
memoria lor prin copiii care-i iubesc [i care odat\ adul]i î[i amintesc c\
a existat spre exemplu un Spots, tovar\[ul care nu se plictisea niciodat\
de joac\, mereu disponibil, mereu afectuos. Câinii din filmul lui Anderson
nu sunt animale de companie, ci reflexul propriei noastre umanit\]i. 
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 cronica filmului de angelo mitchievici

despre oameni [i câini japonezi
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titlul celei mai recente expozi]ii
deschise la Muzeul Na]ional de Art\
al României, acela de Metamorfoze.

Camee, geme [i bijuterii din colec]ia MNAR,
dovede[te, între altele, cât de bogat poate fi
con]inutul unui singur cuvânt, bine folosit.
Metamorfozele la care se refer\ curatoarea
expozi]iei, Carmen T\n\soiu, privesc succesivele
modific\ri pe care le opereaz\ natura, care
transform\ unele roci în pietre pre]ioase, pe
care mâna omului va continua s\ le transforme,
prin prelucrare artistic\, în opere de art\. {i
jocul acestor transform\ri continu\ [i pe firul
istoriei, a[a cum ilustreaz\ unele inele prezentate
în expozi]ie, care preiau geme [i camee antice
[i le reasambleaz\ în monturi moderne. {i pentru
ca titlul expozi]iei s\ marcheze, f\r\ de voie,
[i o important\ transformare de imagine a
cl\dirii Muzeului Na]ional de Art\ al României,
expozi]ia s-a deschis într-un spa]iu al fostului
Palat Regal, pus pentru prima oare în valoare,
în subsolul aripei Kre]ulescu. Noul spa]iu
expozi]ional înnobileaz\ nu numai muzeul, dar
[i ansamblul spa]iilor publice ale capitalei noastre.
Este vorba de fosta baie regal\, ap\rut\ dup\
lucr\rile de refacere necesare în urma incendiului
din 1926, devenit\ ulterior, în urma altor refaceri,

de dup\ r\zboi, a[a-numita Sal\ a Oglinzilor,
folosit\ uneori pentru protocol înainte de
1989 [i deschis\ publicului de abia în aceast\
prim\var\. Coloanele [i plan[eele de marmur\,
marile oglinzi parietale, candelabrele de cristal,
tavanele casetate cu stucaturi având o bogat\
ornamentic\ zoomorf\, poart\ amprenta gustului
Regelui Carol al II-lea, care a solicitat arhitectului-
[ef al Casei Regle, Arthur H. Lorenz, acest fel
de decora]ie interioar\.

Revenind la expozi]ia propriu zis\, ea
prezint\ circa 100 de piese, care se expun pentru
prima dat\ [i sunt reprezentative pentru ilustrarea
metamorfozelor urm\rite de muzeograf. Ele
au fost alese din totalul de peste 200 de pietre
pre]ioase gravate [i de bijuterii, în special inele
cu geme [i camee, dintre care unele sunt sigilare,
precum [i bro[e, cercei, br\]\ri, pandantive [i
sigilii propriu-zise, din colec]ia Muzeului Na]ional
de Artt\ al României. Expozi]ia este deci pre]ioas\
în sine, prin piesele expuse [i prin tematica
propus\, dar la fel de pre]ioas\ prin modul
inteligent în care suntem invita]i s\ p\trudem
în lumea celor care comandau aceste bijuterii
[i a celor care le realizau, a arti[tilor bijutieri.
Astfel, în expozi]ie sunt [i câteva tablouri în ulei
pe pânz\ cu portrete de secol XIX ale unor

boieroaice sau so]ii de negustori, dar [i ale unor
boieri, care purtau astfel de bijuterii, precum
cele pe care le vedem în expozi]ie. Printre acestea,
sunt picturile ie[ite de sub penelul lui Anton
Chladek precum un Portret de boieroaic\ (1875-
1900), Portretul Ag\i Dumitru Topliceanu (1830-
1835) [i Portretul Anei Ip\tescu (1840), sau cel
pictat de Nicolo Livaditti Portretul lui Lasc\r
Rosetii(1844). Înso]ind în mod obi[nuit vestimenta]ia
str\mo[ilor no[tri, bijuteriile erau deci purtate
alt\dat\, în egal\ m\sur\, de femei [i de b\rba]i.
{i, al\turi de comanditari, [i lumea bijutierilor
este evocat\ în expozi]ie, prin dou\ vitrine cu
unelte de bijutier, o trus\ de expertiz\ gemologic\
din 1901 [i dou\ documente de breasl\ din 1847,
care atestau dreptul de practicare a meseriei de
aurar în }ara Româneasc\. Acest material
documentar este prezent în expozi]ie datorit\
colabor\rii Muzeului Na]ional de Art\ cu Centrul
Gemologic Român, care a sus]inut deja o conferin]\
imediat dup\ vernisaj, [i va ma sus]ine înc\ o
serie de conferin]e, cât [i un workshop cu
idendificare de roci. 

Pentru afi[ a fost aleas\ o imagine
semnificativ\ pentru una dintre temele expozi]iei
[i anume dialogul dintre modernitate [i antichitate
[i anume un inel datorat unui atelier austro-
ungar, din aur alb, galben [i ro[u, turnat [i
împodobit cu sardonix-agat, diamante [i smaralde,
databil între 1860-1880 [i a c\rui camee
poart\ chipul împ\ratului roman Marcus Aurelius.
În acest caz este vorba doar despre o trimitere
cultural\ la Antichitate, dar în alt inel, cu o
montur\ modern\ de secol XIX, s-a integrat
chiar o gem\ antic\ greac\, pe care sunt reprezenta]i
zeii Hermes [i Atena.  Expozi]ia mai are [i
alte astfel de exemplare care ilustreaz\ metamorfoza
unor piese antice, care au primit monturi
moderne, dar [i piese integral antice, precum
un alt inel din secolul I d. Hr.(79-81) , pe care
apare zei]a Victoria, iar pe montur\ inscrip]ia
TIT VES AUG/ BERENI AGR – Titus Vespasianus
Augustus/Berenice Agricola. Al\turi de aceste
inele [i de multe alte piese pre]ioase, una dintre
cele mai spectaculoase bijuterii  este un
sigiliu, a c\rui piatr\ sigilar\ are un mâner sub
forma statuetei unui marinar care se sprijin\
pe o ancor\ [i pe un butoi. Sigiliul a apar]inut
familiei de baroni Nicolics de Rudna, sat din
Banat, care ad\poste[te [i ast\zi conacul familiei,
monument istoric din secolul XIX. Cele doar
câteva piese amintite m\rturisesc totu[i despre
marea diversitate [i despre deosebit de marea
întindere temporar\ [i spa]ial\ a bijuteriilor
al\turate [i expuse împreun\. 

Expozi]ia omagiaz\, printr-un mare
panou, [i personalitatea celui c\ruia i se datoreaz\
o mare parte dintre piesele expuse, bijuterii care
provin din Colec]ia colonelului Dimitrie Papazoglu,
numit de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dup\
ce a ie[it din armat\, comisar al Ministerului
Instruc]iunii, calitate în care, al\turi de Alexandru
Odobescu, Cezar Boliac [i Alexandru Pantelimon,
a inventariat [i catalogat monumentele istorice
[i religioase din Muntenia, a desenat [i copiat
inscrip]ii de pe obiecte arheologice, publicate
apoi pe cheltuiala sa [i a organizat un muzeu în
care a expus o parte dintre descoperirile sale.
Dup\ dispari]ia sa, în 1892, întreaga colec]ie a
fost donat\ de fiul s\u Muzeului Na]ional, [i,
în prezent, dup\ un timp atât de îndelungat,
o parte din colec]ia Papazoglu este din nou pus\
în valoare. Dar toat\ expozi]ia este excelent
pus\ în valoare printr-o deosebit de ingenioas\
modalitate de expunere, realizat\ de arhitectul
Andrei Mul]escu. Bijuteriile sunt a[ezate în mici
baloane de sticl\, atârnate din tavan [i aflate
la nivelul ochilor, în fiecare astfel de vitrin\-
balon fiind doar una sau dou\ piese, luminate
direct, de l\mpi minuscule. U[or de privit, piesele,
izolate fiecare în spa]iul lor aerian [i transparent,
î[i pun deplin în valoare frumuse]ea. În plus,
vitrinele în sine, ca ni[te mici bazine suspendate,
se încadreaz\ adecvat spa]iului espozi]ional,
atât de pre]ios decorat. În acest fel, de la tematic\
[i pân\ la modalitatea de expunere, expozi]ia
Metamorfoze. Camee, geme [i bijuterii din
colec]ia Muzeului Na]ional de Art\ al României,
este inedit\, original\ în con]inut [i în form\,
devenind totodat\ [i o oaz\ de culoare [i elegan]\,
în ambientul nostru destul de cenu[iu [i
anost.

 Liana Tugearu 
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Mic\ publicitate

CEL CARE CUNOA{TE unde se afl\
compasiunea (imagina]ia inimii)
– s\ dea imediat de veste! s\ dea de veste!
S\ cânte despre asta cât o putea
ca un nebun s\ danseze
distrându-se sub mesteac\nul pipernicit
care-i pus întotdeauna pe plâns.

DAU LEC}II de t\cere
în toate limbile
folosind metoda privirii atente
pe cerul înstelat
în maxilarele mamu]ilor
în s\ritura l\custelor
în unghia sugarului
în planctoane
[i în fulgi de z\pad\.

REDAU via]a amoroas\. 
Aten]iune! Ocazie!
În iarba de anul trecut
în soare pân\ la gât
sta]i întin[i în b\taia vântului
(chiar [i diriguitorul de anul trecut 
al p\rului vostru).
Ofertele se trimit la rubrica: vise. 

C|UT|M o persoan\
pentru a bocii
la capul b\trânilor, care mor
în aziluri. Rug\m candida]ii
s\ se prezinte f\r\ autobiografii
[i f\r\ cereri scrise.
Hârtiile se vor rupe
f\r\ a se elibera bonuri de înregistrare.

PENTRU PROMISIUNILE so]ului meu,
care v-a p\c\lit cu toate culorile
de pe lumea asta, cu vorb\ria lui,
cu cântece la fereastr\, cu câine la u[\:
c\ nu ve]i fi niciodat\ singuri
în întuneric [i în lini[te [i f\r\ fric\
– nu pot s\ r\spund.
Noaptea, v\duva Zilei.

Îndr\gosti]ii

E –atâta lini[te, c\ auzim
melodia pe care ieri o cântam:
„Tu mergi pe deal, eu merg pe vale ...“

O auzim [i cu nimic nu ne înc\lzim.

Zâmbetul nostru e masca triste]ii,
f\r\ ca bun\tatea s\ însemne renun]are.
Mai mult decât ar merita,
îi regret\m pe neîndr\gosti]i.

Ne tot mir\m unul de altul,
ce ne-ar mai putea atunci mira?
Nici curcubeul noaptea.
Nici fluturii pe z\pad\.

{i când adormim,
în somn apare desp\r]irea.
Dar acesta-i un somn bun,
o, acesta-i un somn bun,
din care ne putem trezi.

Dou\ maimu]e de Bruegel

Marele meu vis de la bacalaureat a fost a[a:
la geam st\teau dou\ maimu]e legate în lan]
afar\ cerul zbura 
[i-în mare se sc\lda.

Examen la istoria omenirii:
M\ bâlbâi [i tremur.

O maimu]\, str\pungându-m\ cu privirea, 
ironic ascult\,
a doua parc\ mo]\ie –
[i când dup\ întrebare se-a[terne t\cerea,
îmi sufl\
Z\ng\nind încet lan]ul.

Atlantida

Au existat sau n-au existat.
Pe insul\ sau nu pe insul\.
Înghi]itu-i-a sau nu,
oceanul sau neoceanul

Avea cine s\ iubeasc\ pe cineva?
Avea cine s\ lupte cu cineva?
S-a întâmplat totul sau nimic
acolo sau nu acolo.

{apte ora[e s-au cl\dit.
S\ fie adev\rat?
{i niciodat\ nu s-au n\ruit.
Unde sunt dovezile?

N-au descoperit praful de pu[c\, nu.
Au descoperit praful de pu[c\, da.

Probabili. Incer]i.
Neputând pe veci s\ r\mân\.
Nu din aer pl\m\di]i,
din foc, din ap\, din ]\rân\. 

În piatr\ necuprin[i
nici în pic\tura de ploaie.
F\r\ s\ poat\ serios
poza avertismentelor.

Meteoritul a c\zut.
Acesta nu-i meteorit.
Vulcanul a erupt. 
Acesta nu-i vulcan.
Cineva a strigat ceva.
Nimeni nimic.

Pe acest plus minus Atlantida.

Muzeul

Talere sunt – doar pofta lipse[te.
Verighete sunt – dragostea s-a ve[tejit 
de cel pu]in trei sute de ani.

Evantaiul nu lipse[te – dar unde sunt obrajii?
Sunt s\bii – unde-i disperarea?
L\uta-i amu]it\ în vremile de restri[te.

Din lips\ ve[niciei s-au tot adunat
zece mii de lucruri vechi.
Paznicul muceg\it doarme dulce
cu must\]ile atârnate deasupra unei vitrine.

Metal, argint, pene de pas\re
triumf\ lini[tite în timp.
Doar acul de g\m\lie al unor egiptene str\nut\.

Îndelung coroana [i-a a[teptat capul.
Palma a pierdut duelul cu m\nu[a
Gheata dreapt\ a învins talpa. 

În ceea ce m\ prive[te, tr\iesc, 
crede]i-m\.
Întrecerea mea cu rochia dureaz\ –
Depune atâta rezisten]\. 
De parc\ ar dori s\ m\ mo[teneasc\!
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S-a n\scut la 2 august 1923 în localitatea Prowent-Bnin din
voievodatul Poznañ. A studiat filologia polon\ [i sociologia la Universitatea
Jagiellon\ din Cracovia. A debutat în presa literar\ în anul 1945. Din anul
1952 a fost membr\ a colectivului de redac]ie al s\pt\mânalului Zycie
literackie. Laureat\ a Premiului de Stat (1955) [i a Premiului Ministerului
Culturii [i Artei (1963). În anul 1991 i-a fost înmânat Premiul Goethe,
iar peste un an Premiul Herder. Wislawa Szymborska este al patrulea
scriitor polonez laureat al Premiului Nobel (1996). 

Opera poetic\: Pentru c\ tr\im (1952), Întreb\rile pe care mi le
pun (1954), Chemare pentru Yeti (1957), Sarea (1962), Versuri alese (1964),
O sut\ de bucurii (1967), Poezii alese (1967), Poezii (1970), În orice caz
(1972), Culegere de versuri (1973), Oameni pe pod (1986), Poezii : Poems
(1989), Început [i sfâr[it (1994), Vedere într-un fir de nisip (1996), O
sut\ de versuri – o sut\ de bucurii ( 1997), Clipa (2002), Dou\ puncte
(2005).

De subliniat c\ autoarei i-a ap\rut în limba român\, cu aproape
dou\ decenii înainte de a i se decerna Premiul Nobel, la Editura Dacia
din Cluj-Napoca, volumul Bucuria scrierii, tradus [i prefa]at de Nicolae
Mare[, poemele sale incluse fiind [i în alte antologii de liric\ polonez\.
În 2006 a ap\rut la Colosseum [i Prut Interna]ional din Chi[in\u un
florilegiu reprezentativ de poeme. 

Autoarea Clipei a tradus în limba polon\ Alfa – Omega de Vasile
Voiculescu [i A[ dori de Ileana M\l\ncioiu.

Spre amurgul vie]ii [eful statului polonez i-a acordat poetei
cel mai înalt ordin polonez: Vulturul alb.

A decedat la 1 februarie 2012.

 Prezentare [i traducere de
Nicolae Mare[

c e n t e n a r u l  p o l o n i e i  r e n \ s c u t e

poe]i polonezi contemporani – Wislawa Szymborska
(1923-2012)



1989, ssfâr[[it dde aaugust
Înso]esc de câteva zile un grup de turi[ti

spanioli, vreo patruzeci s\ tot fie, autocarul arhiplin,
iar dintre ei se desprind trei familii simpatice. Un
cuplu de conferen]iari madrileni, un altul de tineri
c\s\tori]i, c\rora nu le mai re]in meseria, în fine
un al treilea cuplu, el avocat, ea asistent\ medical\.
Dup\ primele zile, când el, avocatul, nu m-a sl\bit
o clip\ cu întreb\rile, m-am decis: o s\-i spun
pur [i simplu Abogado c\ci, ca un veritabil om al
legii, î[i bag\ nasul peste tot, dar nu m\ pot sup\ra,
e a[a de simpatic, c\-i iert neastâmp\rul [i curiozitatea
aproape boln\vicioas\. 

{tiam, fusesem avertizat\ de-o coleg\, ghid
ca [i mine: [oferul e ochi [i urechi la tot ce zici [i
faci, a[a c\... ia aminte, vezi ce spui în autocar,
nu da curs provoc\rilor.

Cu zece ani în urm\, fiind student\ în anul
III de facultate la sec]ia Spaniol\, începusem s\
înv\] limba aceasta din c\r]i. Din cele câteva titluri
împrumutate din biblioteca s\r\c\cioas\ a catedrei
de limb\ spaniol\: c\r]i cubaneze, tip\rite pe foi
îng\lbenite, urâte, cu coper]i neatr\g\toare. Erau
singurele c\r]i, bune [i-a[a, ne spuneam noi, cei
13 studen]i ateriza]i la spaniol\, noroco[ii intra]i
pe atât de pu]ine locuri, dup\ un examen oral [i
3 probe scrise, la o concuren]\ de 20 pe un loc. 

Sigur, mai erau [i profesorii, dar erau tot
români, a[a c\-n clipa când cineva a venit cu ideea
în anul II s\ facem [coala de ghizi ONT, n-am
ezitat, eu [i înc\ patru colege. Am f\cut [coala, am
dat examenele, dar abia când ne-am dus s\
lu\m primul grup de spanioli, în 1979, ne-am speriat.
Erau [ase autocare pline ochi. Franco murise nu
demult [i spaniolii abia a[teptau s\ c\l\toreasc\...
Patru dintre ghizi eram noi, fetele z\p\cite din
grupa mea. F\r\ pic de experien]\ în a caza oameni,
a umbla cu cecuri f\r\ limit\ de sum\, cu teancuri
de bani, cash cum am zice acum... Tot ce [tiam
erau geografia [i istoria patriei, [i aceea croit\
dup\ vremea în care tr\iam... Dar [tiam limba
spaniol\. Sau a[a credeam... Când colo, ce vorbeam
noi era o limb\ livresc\ care n-avea nimic de-a face

cu limba vorbit\, cu expresivitatea [i bog\]ia
limbii cotidiene. De lucrul acesta aveam s\ ne
convingem repede.

Trecuser\ de-atunci zece ani. Grupuri
multe, limba vorbit\ pe bune, c\r]i citite, c\r]i

valoroase de literatur\, c\ci oamenii ne d\ruiau
la sfâr[itul excursiei c\r]ile citite, ]ara bântuit\

în lung [i-n lat – Maramure[, m\n\stiri, mare,
Delt\, Valea Prahovei – [i asta f\r\ greut\]i la
benzin\, c\ci statul comunist era darnic cu str\inii...
hran\ pe s\turate, mici cadouri din shop, dar mai
erau [i riscuri. 

N-aveai voie s\ prime[ti un dolar! Un dolar,
a]i auzit bine, pentru un dolar – valut\ forte
cum era socotit\ pe vremea aceea – puteai ajunge
dup\ gratii. }in minte [i-acum o scen\ hilar\.
La un moment dat am avut într-un grup dou\
b\trânele simpatice, dou\ surori nem\ritate. Femei
de mod\ veche, corecte, punctuale, care nu mi-au
creat nicio problem\ pe durata excursiei. Ei
bine, în codul lor de bune maniere intra [i faptul
de a-i oferi ghidului la sfâr[it un bac[i[ în semn
de recuno[tin]\ pentru zilele petrecute împreun\.
Zis [i f\cut. Suntem la hotel, un hotel elegant. La
recep]ie, în ziua plec\rii, femeile pl\tesc ce-au
consumat în camer\, predau cheia, dup\ care m\
v\d. Îmi întind o bancnot\ de 5000 de pesete.
Înlemnesc. V\d patru ochi a]intindu-m\.
Tinerii din recep]ie. La u[a batant\ alt\ pereche
de ochi, portarul. Prin hol al]i ochi. Nu-mi dau
seama dac\ urm\reau to]i scena respectiv\, dar
impresia mea asta era: pe mine m\ scrutau ochii
aceia. Iau bancnota, le mul]umesc frumos [i le
spun: nu se poate, nu trebuie, nu primesc. Femeile
insist\. Nu pricep. Îmi vine s\ ]ip în gura mare: n-
am voie s\ iau valut\, n-am voie s\ primesc bac[i[!
Degeaba. Trebuie doar s\ refuz. F\r\ explica]ii.
{i-atunci începe o saraband\ nebun\: eu refuz,
ele îmi bag\ bancnota în buzunar, eu iar refuz, ele
mi-o bag\ în geant\, refuz, insist\, refuz, insist\...
pân\ când intervine recep]ionerul. Nu [tiu nici
azi dac\ era sau nu securist. Era calm, dar ferm:
v\ rog nu mai insista]i, domni[oara ghid v-a zis
c\ nu ia banii.

M\ obi[nuisem a[adar cu ghidajul, cum
ziceam noi, eram deja hâr[âit\ în munca asta.
Avusesem parte de toate. De la o doamn\ intrat\
în com\ diabetic\, pân\ la un grup care s-a
trezit cazat în Suceava într-un hotel de 2 stele cu
toalete pe hol, de[i oamenii pl\tiser\ hotel de 4

stele... În miez de noapte [efii de la ONT i-au
scos pe [oferii altor grupuri din hotelurile de 4 stele
[i i-au cazat pe turi[ti... noi urmând s\ dormim
pe scaune, în recep]ie. M\ obi[nuisem [i cu [efii
de sal\, care umflau nota la meniu, ducând câte
o friptur\ acas\, la copii, cum ziceau ei... Cu un
singur lucru mi-era greu s\ m\ obi[nuiesc. S\
mint. S\ mint a[a, aiurea. 

Sigur, tr\iam schizofrenic de mai bine de
20 de ani, una vorbeam acas\ [i cu prietenii, alta
la [coal\ [i-n în public, în general. De-ast\ dat\
îns\ era vorba de altceva. Oamenii \[tia erau str\ini.
Str\ini de noi, de realitatea româneasc\, din
care nu pricepeau nimic; veniser\ s\ vad\ cu ochii
lor cum arat\ o ]ar\ comunist\. Mul]i dintre ei
aveau p\rin]ii [i bunicii republicani, luptaser\ de
partea ro[ilorîn r\zboiul civil, to]i fuseser\ împotriva
lui Franco, [i totu[i. Aici, în România, comunismul
însemna altceva.

Revin a[adar la grupul meu, cu simpaticul
domn Abogado. În plin traseu prin Bucure[ti parc\-
l aud întrebându-m\ de fa]\ cu [oferul autocarului:
e adev\rat c\ Ceau[escu d\râm\ biserici?? Nu,
vai de mine, nu d\râm\, r\spund eu. E adev\rat
c\ a început sistematizarea satelor? Nu, zic, n-a
început nimic. E adev\rat c\ vrea s\ fac\ un Palat
care s\ concureze cu Pentagonul [i a pus la p\mânt
unul dintre cele mai frumoase cartiere bucure[tene
pentru asta? Vrea s\ contruiasc\, da, zic eu, Palatul
Poporului, dar n-a distrus nimic, erau doar ni[te

cocioabe, zic eu [i-mi simt saliva s\rat\ în gur\.
Dar cu avorturile cum st\ treaba, insist\ el. Nici
asta nu-i adev\rat, c\ mor femeile, care nu-s l\sate
s\ avorteze? Tac. Tac. Nu mai zic nimic. În ochi îmi
mije[te o lacrim\ [i-i fac un semn discret s\ tac\.
Abogado tace. Tace el, [i tace întreg autocarul. Se
a[terne o lini[te mormântal\. Într-o colectivitate
spaniolii se poart\ de parc-ar fi singuri: vorbesc
tare, cu to]ii odat\, vocile li se suprapun sup\r\tor,
e o g\l\gie infernal\. Închipui]i-v\ a[adar un autocar
în care oamenii vorbeau tare, un zumzet amplificându-
se, [i deodat\, ca la un semn, s-a f\cut lini[te. Parc-
ar fi sesizat semnul meu discret c\tre Abogado.
De[i îmi p\ruser\ neaten]i, se pare c\ fuseser\ to]i
ochi [i urechi. Lini[te. Nu se mai aude decât claxonul
autocarului când vrea s\ dep\[easc\ o ma[in\ sau
vreo musc\ intrat\ pe geam.

Din clipa aceea nimeni n-a mai întrebat
nimic. Ziua. În schimb seara, spaniolii mei, mira]i

c\ la 21,45 luminile clipeau în restaurant, anticipând
stingerea, m-au întrebat: dar noi ce facem de-
acum, unde mergem s\ ne distr\m?? Am dat din
umeri neputincioas\. {i nedumerit\. Unde, unde??,
au repetat ei. Pe atunci nu [tiam ce înseamn\ via]\
nocturn\ în Spania. Cum ies ei grupuri-grupuri
de prieteni s\ cineze într-un loc; într-altul s\ bea
o bere, în fine, într-un al treilea local s\-[i bea
cafeaua. Nu [tiu, am zis, aici totul se-nchide. Cum,
niciun local nu-i deschis pân\ târziu, în noapte?
Nu, cel pu]in eu nu [tiu... Atunci haide]i în camera
noastr\, s-a auzit glasul glume] al lui Abogado,
mergem la noi [i chefuim. Nu [tiu nici acum cum
am ajuns în camera lui Abogado... erau ei [i înc\
dou\ cupluri, prietenii lor. 

Cert e c\ acolo, în camer\ am sim]it c\ în
oamenii aceia pot avea încredere, a[a c\ acolo
da, la un pahar de Rioja[i ni[te galletasam început
s\ recunosc: da, Ceau[escu d\râm\ biserici [i
spitale [i case; ce mai, distruge cartiere întregi.
{i avortul da, ucide anual mii de femei, medicii nu
intervin de fric\ [i-s chema]i procurorii [i dac\
femeile nu vorbesc, sângereaz\ pân\ mor. {i da,
nu se g\sesc de niciunele, nu doar mâncare sau
benzin\, nu se g\sesc lucruri de stric\ necesitate,
cum ar fi chilo]i sau vat\... Iar\[i t\cere.

De-ast\ dat\, o altfel de t\cere. C\dere în
gol. Dac\ în autocar mai glumeau, sperând s\
fie doar zvonuri [i exager\ri, acum aveau parte de
adev\r.

Da, asta era via]a noastr\. A tuturor. De
dou\zeci [i cinci de ani. Las’ c-o s\ sc\pa]i de el,
zice deodat\ Abogado. De cine, întreb. Cum de
cine? De el, de Ceau[escu. Taci, am zis speriat\,
gândindu-m\ brusc c-ar putea fi puse microfoane
în camer\. De parc\ mai conta. Dup\ câte spusesem.
Deodat\ mi s-a f\cut fric\. De numele lui Ceau[escu
m\ temeam, nu-mi pl\cea nici s\-l rostesc. }in
minte, aveam 7 ani când fusese ales dup\ moartea
lui Dej [i când i-am auzit numele am râs: Ceau[escu,
ce nume, parc-ai zice cenu[\, cenu[escu. {tiu sigur:
]opaiam în pat [i m\ amuzam. Eram singura care
râdea, mi-am dat seama apoi... Ce te sperii a[a, a
întrebat Abogado, o s\ dispar\ curând, stai lini[tit\.
Nu-i mai pomeni numele, te rog, e periculos.
OK, zice Abogado, o s\-i zic atunci Teodoro. Iar
când o s\ vorbim despre el o s\-i zicem to]i Teodoro,
de acord? Parc-ar fi f\cut o vraj\. Din clipa aceea
m-am destins. {i cât a mai durat excursia, am
vorbit vrute [i nevrute despre Teodoro. În autocar,
pe strad\, în muzee, Teodoro revenea ca o mantr\.
În glumele noastre mai ales, îl pomeneam cu un
fel de nesa] de fa]\ cu to]i recep]ionerii, chelnerii,
[oferii, portarii. Nu ne p\sa. 

În ultima sear\, ]in minte ca azi, Abogado
a aranjat cu cei din restaurant s\ prelungeasc\
pu]in cina, s\ mai cânte orchestra pân\ la zece [i
jum\tate, treizeci de minute în plus, pl\tite în
valut\ de Abogado [efului orchestrei care-a luat
banii, f\r\ s\ se sperie ca mine... Am mâncat, am
b\ut [i la sfâr[it am întins o hor\ mare. Eram noi,
cei 40 de turi[ti, dar ni se al\turaser\ [i al]i oameni.
Încinsesem o hor\, dar cântam în spaniol\. Un
cântec pe care, fire[te, doar noi îl în]elegeam.
Refrenul suna cam a[a: {i Teodoro o s\ dispar\,
[i ve]i sc\pa de el. {i Teodoro o s\ moar\, [i ve]i
tr\i f\r\ el. O s\ vede]i voi, o s\ vede]i. Mi se strânsese
stomacul. {i totu[i... dac\ în]elegea cineva spaniola?
{i dac\ în]elege, ce?, m\ lini[team tot eu.
Dispare Teodoro. Moare Teodoro. Vom tr\i f\r\
Teodoro. {tie cineva cine-i Teodoro?? Toat\ lumea
cânta cu noi. Un restaurant întreg cânta. {i Teodoro
o s\ dispar\, [i ve]i sc\pa de el. {i Teodoro o s\
moar\, [i ve]i tr\i f\r\ el. O s\ vede]i voi, o s\ vede]i.
{i [eful orchestrei [i osp\tarii repetau refrenul. Ce
cântec frumos, ziceau; ce bine sun\ în spaniol\...
Târziu în noapte, o lume vesel\ cânta despre
Teodoro. 

***

Toate astea se întâmplau undeva, pe la
sfâr[itul lui august 1989. În decembrie 1989, a doua
zi de Cr\ciun, primul om care m-a sunat a fost
Abogado. Ce ]i-am zis eu?? }i-am spus c-o s\ sc\pa]i
de Teodoro?? Premoni]ie ori pur [i simplu o dorin]\
puternic\ din partea lui Abogado? N-am s\ [tiu
niciodat\. Ce [tiu sigur e c\ acela a fost momentul
de r\scruce. Clipa desp\r]ind apele, cum se zice.
Sau, altfel spus, clipa separând cele dou\ vie]i în
care mi-a fost dat s\ tr\iesc. Jum\tate în comunism,
jum\tate în capitalism.

 Lumini]a Voina-R\u]
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accentele pe fantastic – dar care pot
fi puse în leg\tur\ nu numai cu
imagina]ia, ci [i cu lumea ideilor –,

pe revenirea la basm, mituri, legende, adesea pe
motive ale literaturii de aventur\ au proliferat
în romanele ultimului deceniu. Nu atât pentru
c\ scriitorii [i-ar fi amintit de vorbele lui Hegel
c\ omenirea e o copil\ ce trebuie dus\ de mân\
spre lumi de basm, sau pentru c\ i-ar avea
drept model pe romanticii germani sau pe Oscar
Wilde [.a., ci, mai degrab\, datorit\ succesului
imediat al c\r]ilor [i filmelor legate de supranatural
– tocmai în acest „mileniu al [tiin]ei“.

Dou\ romane ap\rute recent la Polirom
mi-au atras aten]ia din acest punct de vedere:
ambele pornind de la realit\]i politice care nu
trebuie uitate [i ajungând, prin fantastic sau
motive ale literaturii de aventur\, la crearea unei
noi perspective asupra acestora.haruki Murakami, celebrul

autor cu milioane de
admiratori, a folosit elemente

fantastice în majoritatea romanelor sale.
{i Uciderea Comandorului (volumul I,
„O Idee î[i face apari]ia“, volumul II,
nefiind înc\ publicat) porne[te de la un
moment dramatic al politicii europene:
Anschluss-ul Austriei. E perioada în care
un pictor japonez, aflat la studii, se vede
amestecat într-un complot (tat\l iubitei
sale austriece fiind ucis, a[a cum în
libretul lui Lorenzo da Ponte la opera
lui Mozart Don Giovanni nobilul Comandor
e ucis de un str\in/ invadator). Ambasada
îl trimite pe ascuns înapoi în Japonia [i
de atunci pictorul, izolându-se în mun]i,
p\r\se[te maniera de lucru european\,
devenind un maestru al stilului japonez
(arta sa uimind mai ales prin expresivitatea
spa]iului gol, a nespuselor). La b\trâne]e
î[i pierde memoria f\r\ s\ fi povestit
nim\nui despre momentele dramatice prin care
trecuse. Casa lui singuratic\ va fi acum locuit\
de alt pictor, povestitorul acestei suprapuneri
mozartiene, care g\se[te în pod un tablou misterios,
Uciderea Comandorului, ascuns acolo de autorul
s\u. Acesta transpusese în epoca Asuka [i în stilul
vechi japonez momentul dramatic din Don
Giovanni. „Pân\ atunci eu considerasem pictura
nihonga drept o form\ de art\ care înf\]i[eaz\
o lume static\ [i stilizat\. Credeam, simplist,
c\ tehnica [i subiectele picturii nihonga nu se
preteaz\ la exprimarea unor emo]ii intense.
C\ este o lume care nu are nici o leg\tur\ cu mine.
Dar v\zând Uciderea Comandorului mi-am
dat seama c\ nu erau decât ni[te prejudec\]i.
Scena acelui duel feroce pe via]\ [i pe moarte

dintre doi b\rba]i avea ceva care îl zdruncin\ pe
privitor din str\funduri“. Într-un col] al tabloului,
un gnom b\rbos privea de sub p\mânt, printr-un
chepeng. E prima apari]ie, în roman, a unei fiin]e
supranaturale, un gnom ca din c\r]ile lui Tolkien
sau din operele lui Wagner: „M\ invita pe mine
personal în lumea din subteran\. Nu pe altcineva,
ci chiar pe mine.“ 

Curând avea s\ intre în ac]iune mesagerul
acelei lumi, Comandorul – care în opera lui Mozart
se întoarce ca statuie pedepsitoare; nu-l poate
schimba pe Don Giovanni, dar îl duce spre
locul întunecat care i se cuvine. La fel se întâmpl\
în romanul lui Murakami: tân\rul pictor mutat
în casa p\r\sit\ devine el însu[i Don Juan (suferind
dup\ un recent divor], începe dou\ rela]ii cu ni[te
femei m\ritate, foste eleve ale sale la o [coal\
popular\ de art\). Într-o noapte îl descoper\ în
atelier pe Comandor (a[a cum era în tabloul
nihonga: un pitic „cât o pern\“, purtând vechile

[i „incomodele“ straie albe). Dup\ ce,
mânat de curiozitate, deschisese un
antic mormânt budist aflat nu departe
de cas\ (de unde auzea uneori un clopo]el
de sub pietre: ca în povestea clasicului
japonez despre c\lug\rul mumificat în
urm\ cu o mie de ani în adorarea lui
Buddha, dar cu mâna înc\ b\tând într-un
gong), eliberase astfel Ideea: „O idee
întrupat\ în Comandor. Acum se instalase
aici,  în cas\. Ca bufni]a din pod.
Poate c\ nu era realitate, dar nici vis“.

Desigur, pe lâng\ nucleul fantastic
al romanului exist\ [i o cheie muzical\.
(S\ nu uit\m c\ Murakami, mare
cunosc\tor de muzic\, prieten cu marele
dirijor Seiji Ozawa, [i-a împânzit toate
romanele cu trimiteri la diver[i compozitori.
{i în cartea de fa]\, Mozart nu e nicidecum
singura referin]\.) Nu r\mâne f\r\
contur nici realismul, nu lipsesc nici
scenele „comerciale“ legate de sex sau

moarte. Planurile se desf\[oar\ pornind de la
diverse portrete („vecinul“ ultrabogat, de pe dealul
de vis-à-vis, îi pl\te[te tân\rului pictor o avere
pentru a-i poza, organizeaz\ o cin\-banchet
unde-i face m\rturisiri despre fiica sa biologic\
de 13 ani, crescut\ în alt\ familie, c\reia ar dori
de asemenea s\ i se fac\ portretul etc.). Ca în
Alice, sora (tot adolescent\) a pictorului p\trunde
în crevasa unei pe[teri [i nu-i mai vine s\ se
întoarc\. Au loc suprapuneri temporale, realitatea
(Japoniei de azi, cu internet, facebook etc.) e
mereu intersectat\ de portaluri spre lumea
fanteziei. 

Traducerea Iulianei Oprina, într-o
limb\ român\ bogat\ [i nuan]at\, e întru totul
pe m\sura acestei c\r]i multifa]etate.

s uprapunerile temporale (anii ’80 ai
secolului trecut, începutul anilor
2000 [i 2016), dar [i geografice

(Oxford/ Istanbul) dau de asemenea culorile celui
mai nou roman de Elif Shafak, Cele trei fiice
ale Evei.  Trimiterile la politica recent\ a
Turciei (dar [i a atitudinii UE fa]\ de Turcia)
confer\ un fundal realist acestui roman despre
Nehot\râre (nehot\rârea Turciei între Orient
[i Occident, între cultura islamic\ [i democra]ia
vestic\; între credin]\ [i laicism). Apar [i aici
fiin]e imaginare („copilul ce]urilor“, vedenie sau
ginn care salveaz\ eroina când e la ananghie,
luptând cu un du[man care personific\ R\ul),
un soi de mag (profesorul Azur, care îi „vr\je[te“
sau îi distruge psihic pe studen]i – „p\pu[ar“
ca în teatrul de umbre). Apar motive ale literaturii
de aventur\: intrigi, atacuri teroriste, c\l\toria
în locuri exotice (ora[ul Istanbul, „jum\tate în
Orient, jum\tate în Occident“, cu amestecul s\u
de mirosuri „atât de p\trunz\tor, încât briza
dimine]ii î[i schimba îndat\ direc]ia“: „ca o
vr\jitoare nebun\ care a uitat re]etele po]iunilor
ei“). Nu lipsesc legendele (poetul mut, a c\rui
limb\ t\iat\ fusese înghi]it\ de un pesc\ru[ –
cronc\nind apoi „prin tot ora[ul poemele pe care
el nu le mai putea recita“); nici supersti]iile,
imersiunea într-un amestec de sacru [i profan
(„Într-o cultur\ atât de hibrid\, pân\ [i cei mai
ra]ionali d\deau crezare pove[tilor cu ginni [i
]ineau la îndemân\ vreun talisman din sticl\
albastr\ – despre care toat\ lumea [tia c\ te fere[te
de deochi.“).

Elementele fantastice confer\ eroinei
(pe care o cheam\, simbolic, Peri – adic\
Zâna) reg\sire de sine [i mângâiere, literatura
fiind pe primul loc din acest punct de vedere:
„C\r]ile erau eliberatoare, pline de via]\.
Prefera s\ se afle mai degrab\ în }ara Pove[tilor
decât în ]ara ei“. „Când m\ uit la tine“, îi spune
un prieten, „v\d o intelectual\ oriental\ tipic\
în devenire“, zicea el. „Îndr\gostit\ de Europa,
în dezacord cu propriile r\d\cini.“ Dar Peri îi
r\spunde c\ [i r\d\cinile dau l\stari tot mai
departe de trunchi, nici r\d\cinile nu
r\mân în loc.

Elif Shafak pune în prim-plan
rolul cuvintelor: eroina ei „colec]ioneaz\“
la Oxford cuvinte engleze[ti, în Turcia,
cuvinte vechi, din lumea rug\ciunii. „Le
]inea în palme ca pe ni[te ou\ din care
st\teau s\ ias\ puii, inimile lor micu]e
b\tând lipite de pielea ei, pline de via]\.
Le cerceta sensurile – pe cele ascunse [i
pe cele evidente, le studia etimologiile“.
Celelalte dou\ „fiice ale Evei“, colege
la Oxford (Shirin, P\c\toasa, [i Mona,
Credincioasa) nu pot g\si acelea[i
r\spunsuri prin cuvinte ca Nehot\râta
Peri. Datorit\ ei, Elif Shafak pune poezia
pe primul loc, între]esând nara]iunea,
în stil oriental (care coincide cu stilul
mae[trilor europeni ai fanteziei, de la
Novalis, Tieck, la S.C. Lewis [i Tolkien)
cu citate din vechii poe]i. 
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atreia carte dedicat\ de Mária Pakucs-
Willcocks secolului al XVI-lea sibian
este, pe de alt\ parte, prima în limba

român\, dup\ o edi]ie de documente vechi
sibiene îngrijit\ [i publicat\ la o editur\ german\
(2015) [i un volum de autor, ap\rut tot în Germania,
despre comer]ul balcano-oriental în registrele vamale
ale aceluia[i ora[ (2007). Primele dou\ c\r]i au vizat,
de asemenea, realit\]i ale veacului al XVI-lea,
considerat o perioad\ de trecere c\tre prima
modernitate, în care autoarea a putut semnala
schimb\rile ap\rute, fie prin trecerea sa[ilor sibieni
la luteranism, fie prin alte mici evolu]ii sociale
sau de mentalit\]i. Ca cercet\tor la Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga“ din Bucure[ti [i beneficiind
de o consistent\ activitate în proiecte europene,
autoarea a studiat nemijlocit documentele administrative
sibiene (anterior digitaliz\rii acestora) [i le-a racordat
la un tip de istoriografie deopotriv\ restitutiv\ (prin
tematic\) [i sincron\ (prin discurs). Noua carte
propune o lectur\ istoric\ a „procesului civiliz\rii“
sibiene, care, dincolo de o succint\ referin]\ la analiza
lui Norbert Elias, se revendic\ în primul rând de
la un tip de literatur\ [tiin]ific\ dedicat\ practicilor
de bun\ guvernare din lumea medieval\ european\.
Aceast\ preocupare, ne informeaz\ autoarea, se
reg\se[te mai ales în istoriografia german\, dar
se aplic\ unei arii relativ vaste de ora[e europene
premoderne, în care tipurile de disciplin\ [i control
social au edificat un tip de civiliza]ie pe care îl
asociem, vrând-nevrând, cu vestul [i centrul Europei. 

În cazul românesc, aceast\ lume este mai
pu]in documentat\ [i înc\ [i mai pu]in
cercetat\, de[i marile ora[e transilv\nene
au început s\ fie explorate, mai ales în
ultimele dou\ decenii, cu diverse mijloace
(vezi, de exemplu, pentru probleme de
topografie [i urbanism, doctoratul Irinei
B\ldescu despre cet\]ile Transilvaniei
medievale, publicat în 2012, care con]ine
[i el un studiu de caz despre Sibiu). Bog\]ia
documentelor române[ti nu este comparabil\,
nici chiar pentru Transilvania, cu cea
din apusul Europei, totu[i este suficient
de mare cât pentru a deschide noi
piste de cercetare [i pentru anii ce vor
urma. În final, cunoa[terea detaliat\ a
unor secven]e istorice permite, ca [i în
acest caz, abord\ri reluate ale unor realit\]i
care încep de regul\ cu ‚marea istorie’,
a politicii la vârf, [i sfâr[esc prin a lumina
mentalit\]i [i m\runte aspecte de
via]\ cotidian\. 

Atestat din secolul al XII-lea, Sibiul
a ap\rut ca o a[ezare a colonizatorilor
sa[i chema]i de Coroana maghiar\ [i
învesti]i cu autonomie politic\, fiscal\ [i
religioas\, în schimbul fidelit\]ii militare fa]\ de
dinastia maghiar\ [i a achit\rii unui impozit
anual colectiv. Pe aceste baze, ora[ul s-a dezvoltat
independent, cu o constitu]ie proprie [i cu o administra]ie
oligarhic-egalitar\, avându-i pe primar [i pe judele
regal în vârful unei piramide de pozi]ii politice [i
administrative ce acopereau lumea variat\ a marilor
negustori [i a breslelor me[te[ug\re[ti organizate
în ghilde. Aceast\ organizare politic\ func]iona dup\
criteriul „plurivalen]ei responsabilit\]ilor institu]ionale“,
în cadrul unui „cerc restrâns, de[i permeabil“ (p. 34),
nu lipsit ocazional îns\ [i de surpriza unor ascensiuni
neprev\zute din zona micilor me[te[ugari (cetumvirii).
În contextul ideilor medievale privind organizarea
ideal\ a unui ora[ dup\ ideea ordinii de drept divin,
cele mai înalte pozi]ii reveneau prin tradi]ie unor
familii care dobândeau în timp un anumit monopol.
Ca [i în lumea italian\, acestea sunt numite generic
cu termenul de „patricieni“, dar se diferen]iaz\ prin
varii func]ii ([i denumiri) ce acoper\ colectarea
censului (impozit medieval), asigurarea ordinii în
anumite cvartale or\[ene[ti, asumarea unor decizii
de politic\ extern\ [i administrare intern\ cu rol
vital pentru siguran]a sau prosperitatea ora[ului. În
mare m\sur\, cea din urm\ s-a datorat, în cazul
Sibiului, „dreptului de etap\ [i depozit“ (adic\ de
distribu]ie [i vânzare cu am\nuntul), un tip de
monopol comercial pe care sa[ii l-au primit de la
regii maghiari. Cu toate acestea, comercializarea
produselor exotice ajunge s\ fie controlat\ într-un
timp relativ scurt de negustorii balcanici (numi]i
„greci“), surmontând de facto privilegiile comerciale
acordate sa[ilor. Ora[ul se dezvolt\ mai ales din
comercializarea s\rii, a aurului (minele de aur de
la Baia de Arie[) [i din arendarea v\milor de c\tre
administra]ia local\. În realitate îns\, aceste surse

de venit nu contribuie la prosperitatea general\ a
locuitorilor decât printr-o gestionare inteligent\ [i
onest\ în folosul tuturor. Pe de alt\ parte, stabilitatea
intern\ se datoreaz\ [i unui control strict al cet\]eniei,
care rareori permite intruziunea str\inilor, prin
interdic]ia dreptului de a vinde casa oricui, ca [i prin
limitarea dreptului alogenilor de a practica unele
activit\]i onorabile obligatorii pentru ascensiunea
social\. Numai în aceste cadre prestabilite r\mâne
posibil\ o anumit\ dinamic\ social\, despre care
afl\m totu[i c\ la Sibiu a fost mai accentuat\, de
exemplu, decât la Cluj. 

Acest nou volum de Mária Pakucs nu este o
monografie a Sibiului, ci studiaz\ cu prioritate
modelul de gute Policey din lumea german\
transilv\nean\, un ideal de bine comun [i bun\
guvernare care a dominat, de altfel, întreaga filosofie
politic\ a Evului Mediu în ora[ele cu organizare
republican\ (de tip communitas). Îns\ cel mai
interesant aspect vizeaz\ factorul pe care Norbert
Elias, ocupându-se primul de asemenea teme, l-a
numit „psihogenetic“: civilizarea presupune nu
numai o sociogenez\, ci [i internalizarea treptat\
a normelor la nivelul individului. Educa]ia formal\,
exterioar\, impus\ prin crearea de comportamente
[i norme, se completeaz\ cu cea interioar\, profund\,
care educ\ dorin]a de a le urma benevol. Despre
acest proces al educa]iei prin autocenzur\ nu putem
dobândi informa]ii decât din surse indirecte [i
colaterale, neexistând în secolul XVI jurnale intime
cu asemenea preocup\ri. Îns\ datele existente
dovedesc c\ ordinea [i disciplina corpului social

s-au ob]inut [i în cazul cet\]ii medievale
Hermannstadt cu dificult\]i [i ca urmare
a unei aplic\ri riguroase a pedepselor.
Aparent, la acest capitol nu exceleaz\ nimeni
prin simpla na[tere, a[a cum au dovedit-o
varii studii regionale, ca [i întregul domeniu
al psihologiei educa]iei; ceea ce variaz\, în
func]ie de epoc\ [i cultur\, este dorin]a
[i consecven]a aplic\rii legii [i a regulamentelor,
f\r\ excep]ii, ca [i, adesea, fundamentarea
ordinii seculare pe un etos (în acest caz
religios), a[a cum [i-a dezvoltat Max Weber
cunoscuta tez\ despre lumea protestant\
[i spiritul capitalismului. Secolul XVI sibian
nu face nici el excep]ie: ordinea lumii s\se[ti
se impune [i în acest caz pe fondul unor
convingeri religioase, [i cu aplicarea
unor reguli stricte de bun\ convie]uire,
întrajutorare social\ [i munc\ în beneficiul
ob[tei ce presupun renun]area la multe
„libert\]i“ prost în]elese. În plus, func]ia
politic\ reprezint\ în primul rând un serviciu
în slujba celorlal]i: adesea, beneficiile
materiale se v\d abia la a doua genera]ie
[i, pe termen scurt, nu justific\ în sine

efortul depus. Este [i un motiv pentru care, semnaleaz\
autoarea, în unele ora[e flamande premoderne a
existat precondi]ia de]inerii unei averi îndestul\toare
înainte de a intra în politic\.

Analiza Máriei Pakucs-Willcocks detaliaz\,
atât cât îi permit documentele, câteva litigii din
epoc\, în care am\nunte aparent nerelevante privind
arondarea unor cet\]eni la o anumit\ vecin\tate
indic\, de fapt, o lezare a unui sim] particular al
onoarei legat de apropierea lor de centrul simbolic
al ora[ului. Nici rezolvarea litigiului nu este
lipsit\ de interes: solu]ia legiuitorului indic\ proiec]ia,
m\car în sens ideal, a egalit\]ii cet\]enilor în interiorul
cet\]ii, similar\ concep]iei despre corpul politic
republican [i în alte zone ale Europei occidentale.
De altfel, notabilit\]ile locale f\ceau studii la Viena
[i erau perfect ancorate în mentalul [i cutumele
epocii. Regulamentele în caz de divor], amenzile,
controlul sexualit\]ii deviante, educa]ia tinerilor,
legile somptuare sau festivit\]ile cu sens de coeziune
civic\ indic\ evolu]ia Sibiului transilv\nean premodern
în ton cu ora[ele vestului [i centrului Europei. 

Nivelul de civiliza]ie ascunde îns\ tensiuni
mocnite, marginaliz\ri [i excluderi, cum se poate
vedea din pozi]iile extrem de modeste, când nu
de-a dreptul dezonorante, ocupate de ]\ranii români
de prin împrejurimi sau de ]igani, ca [i din unele
revolte spontane ap\rute chiar în interiorul
cet\]ii, care dovedesc interesul de a conserva prin
documente numai memoria rânduielilor bune, [i
cât mai pu]in a problemelor reale întâmpinate de
guvernan]i. În final, numai prin pura întâmplare a
sor]ii [i prin memoria evenimentului ie[it din matc\
se mai întâmpl\ s\ ajung\ acestea sub ochii cercet\torului
modern. 

 Simona Dr\gan
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Cristian PP\tr\[coniu: CCum vv\ iies bbuc\]ile dde
proz\ aa[a dde llimpezi [[i dde cconsistente? CCe fface]i
anume? CCare eeste „„re]eta“?

Etgar KKeret: Pentru mine, faptul de a scrie o
poveste începe întotdeauna de la o întrebare la care
nu am un r\spuns sau cu o emo]ie pe care o simt [i
pe care nu o pot desemna. Povestea, povestirea este
întotdeauna o provocare, o c\utare de a încerca [i de
a g\si o cale de a descrie ceea ce este mirabil [i aparent
indescriptibil. 

C.P.: DDe lla ccine aa]i îînv\]at ss\ sscrie]i? RReformulat:
care ssunt mmarii mmae[tri aai sscrisului ddvs.?

E.K.: Exist\ doi scriitori a c\ror influen]\ a
fost pentru mine major\ [i decisiv\: Franz Kafka [i
Kurt Vonnegut. Fiindc\ sunt o persoan\ anxioas\,
am înv\]at de la Kafka, între altele, cum scrisul poate
fi locul în care î]i iei în posesie temerile [i în care s\
le dai, cumva, o recunoa[tere public\, aflînd, înv\]înd
în felul acesta, mai multe despre natura lor. Pe de alt\
parte, de la Kurt Vonnegut am înv\]at cum anume
umorul poate fi o arm\ foarte puternic\ [i cum un
scriitor poate fi „politic“, f\r\ s\ fie neprih\nit. 

C.P.: CCe eeste ffoarte ddificil dde eexecutat, ddin
punctul ddvs. dde vvedere, lla pproza sscurt\?

E.K.: Cea mai mare provocare, a[a cum o resimt
eu, este s\ po]i s\ r\mâi cât mai adânc instalat în
sfera ta privat\ [i, simultan, ca asocierile [i cuvintele pe
care le folose[ti s\ fie în]elese de ceilal]i, de cât mai mul]i.
Î]i asumi, este adev\rat, un mare risc s\ stai cît mai
în[urubat în centrul gîndurilor tale pentru c\,
alegînd aceasta, este posibil ca scrisul t\u s\ nu poat\
fi în]eles de al]i oameni. Dar atunci când acest mecanism
chiar func]ioneaz\ este ca [i cum a]i fi în situa]ia de a
oferi cititorilor posibilitatea de a privi în sufletul t\u. 

C.P.: CCum [[ti]i cc\ aa]i tterminat uun ttext, cc\ nnu
mai ee nnevoie ss\ aad\uga]i ssau ss\ ssc\de]i nnimic ddin eel?
Ce sstare ssau cce sst\ri vv\ îîncearc\ aatunci ccînd ttermi-
na]i uun ttext, ccum aa]i ddescrie cceea cce ssim]i]i aatunci?
{i, dde aasemenea, llegat dde aaceast\ ttematic\: CCe
declan[eaz\ lla ddvs. aactul dde aa sscrie uun ttext? CCe ttrebuie
s\ sse îîntâmple, ppentru aa ssim]i iimpulsul pputernic dde aa
v\ aa[eza [[i aa sscrie?

E.K.: Ai încheiat o poveste atunci când stai
în fa]a paginii [i cînd, pur [i simplu, nu mai po]i scrie
nimic. Când ai terminat, este foarte important s\
cite[ti povestea [i s\ vezi unde se termin\ aceasta
pentru tine, ca un cititor. Uneori sim]i c\ detaliile
care ]i s-ar p\rea importante, urgente, ca scriitor
nu sunt cu adev\rat importante pentru cititor. Este
un fel de munc\ chiar dificil, dar este important s\
te desprinzi de egoul t\u de scriitor [i s\ ai o experien]\
a textului privind [i venind c\tre el ca un cititor – este,
de fapt, decisiv s\ filtrezi textul în a[a fel încît el s\
fie bun, util, pl\cut, s\ spun\ ceva aparte cititorului. 

C.P.: CCe ttrebuie ss\ sse îîntâmple ss\ ssim]i
impulsul pputernic dde aa ssta [[i dde aa sscrie?

E.K.: Impulsul de a scrie vine atunci când nimic
altceva nu func]ioneaz\. Este întotdeauna ultima solu]ie.
Prima op]iune ar fi s\ încerc\m s\ tr\im, s\ tr\im pur [i
simplu via]a [i doar atunci când nu reu[im aceasta, când
d\m gre[, s\ încerc\m s\ o scriem.

C.P.: CCa pprincipiu/la nnivel dde pprincipiu: cce
anume ccrede]i cc\ eeste mmai ffecund ppentru llite-
ratur\: ttensiunea/starea dde cconflict ssau llini[tea/
gri-uul ddemocra]iei, aaparent pplictisitor? CCe eeste, cca
s\ zzicem aa[a, mmai mmotiva]ional ppentru lliteratur\
dintre aaceste ddou\ ccategorii?

E.K.:  Conflictele [i nelini[tea sunt întotdeauna
bune pentru orice fel de poveste, în multe feluri. Dac\
îns\ a[ putea s\ aleg în felul acesta, àpropos de unele
dintre sensurile ideii de conflict, a[ prefera, poate, s\
fiu mai pu]in inspirat [i productiv în ceea ce scriu eu
[i s\ tr\iesc într-un loc în care oamenii se ucid mai
pu]in unii pe al]ii...

C.P.: EEste uu[or ssau mmai ddegrab\ ddificil ss\
faci uumor îîn lliteratur\? EE uu[or dde iinserat îîn pproz\
umorul dde bbun\ ccalitate?

E.K.: Este nevoie de un reglaj fin, c\ci, în literatur\,
umorul de calitate nu vine niciodat\ din nevoia de a fi
amuzant, din impulsul de a fi „funny“. Umorul bun vine,
dimpotriv\, din nevoia de a spune ceva despre via]a care
înceteaz\ s\ mai fie amuzant\. Pe de alt\ parte, atâta
timp cât ai ceva autentic de împ\rt\[it cu cititorii, umorul
are toate [ansele s\ apar\ f\r\ efort. Momentul în care
încerci doar s\ faci lucruri amuzante face lucrurile s\
fie mult mai dificile, iar umorul însu[i î[i pierde imediat
firescul [i non[alan]a [i devine mecanic [i ceva c\znit.

C.P.: TToate ppove[tile ffac „„lobby ppentru
umanitate“, ddle KKeret?

E.K.: Simt c\ fac a[a ceva. Chiar simt aceasta.
Pove[tile pot fi spuse nu neap\rat celor mai buni oameni;
iar ele, pove[tile bune, încearc\ s\ nu îl alieneze de
protagonist, s\ empatizeze cu caracterul oamenilor, cu
ceea ce este profund uman în ei, nu neap\rat cu faptele
lor. Pove[tile nu clameaz\ c\ omenirea este bun\, dar
ceea ce încearc\ ele s\ spun\, mai ales pove[tile bune,
este c\ nu suntem fundamentalmente fiin]e rele, c\,
poate, suntem condu[i atunci când facem ceva r\u
de temerile [i de sl\biciunile noastre. Eu cred c\ în
aceast\ perspectiv\ este ceva profund optimist – în acest
fel de a vedea via]a ca un [ir tot mai lung de încerc\ri
în urma c\rora trebuie s\ gre[im mai pu]in, din ce în
ce mai pu]in, astfel încât s\ devenim oameni mai buni.
{i, în fond, c\ st\ în puterea noastr\ s\ facem a[a
ceva. Exact: lobby pentru umanitate...

C.P.: CCe nnu ttrebuie ss\
lipseasc\ uunei ppove[ti bbune?
Care eeste, ddin ppunctul ddumneav-
oastr\ dde vvedere, hardd-ccore-uul
unei ppove[ti bbune?

E.K.:  Cele mai bune pove[ti
pe care le-am auzit nu erau neap\rat
cele mai articulate sau cele mai
pline de un anume sens educativ.
Cele mai bune pove[ti sunt
întotdeauna spuse de oameni care
sunt pasiona]i de acea poveste pe
care trebuie s\ o spun\, de oameni
care sunt siguri c\ povestea lor
conteaz\. Aceast\ pasiune nu este
singura condi]ie pe care o poveste
trebuie s\ treac\ pentru a fi cu
adev\rat bun\, dar pentru mine
este una extrem de important\.

C.P.: CCum ssunt ppove[tile
care ]]intesc sspre rr\ul ddin ooameni,
spre ppartea llor îîntunecat\? CCe aau eele?

E.K.:  Tr\iesc într-un loc în
care oamenii se ucid zilnic reciproc
pentru o cauz\ sfînt\. Eu nu obi[nuiesc s\ citesc fic]iune
pentru a explora [i pentru a experimenta r\ul. Dac\ vreau
s\ fac a[a ceva, nu este deloc nevoie s\ citesc o carte;
este suficient numai s\ deschid fereastra [i s\ privesc
afar\. În ce m\ prive[te, trebuie ca pove[tile s\ îmi
aminteasc\, s\ îmi sublinieze c\ via]a merit\ s\ fie tr\it\.
Nu am nevoie s\ îmi spun\ c\ via]a e de rahat.

C.P.: PPovestea ddvs. ffavorit\ ccare eeste? {{i dde
ce eea aanume?

E.K.:  „Metamorfoza“ de Frank Kafka. Stilul atît
de non[alant [i de minimalist este într-un puternic
contrast cu incredibila substan]\ extrem\ [i însp\imânt\toare
a acestei povestiri; iar efectul este la fel de puternic [i
de confuzant, e ca [i cum ar fi ceva real, ceva cu via]\. 

C.P.: OO îîntrebare ccare sse ssuprapune îîn mmod
semnificativ ppeste ccea aanterior\: ddac\ aar ffi ss\ ffi]i oo
poveste, ppe ccare aanume aa]i aalege-oo ss\ ffi]i?

E.K.:  Hackleberry Finn a lui Mark Twain. Este
una dintre marile c\r]i care afirm\ via]a, dintre cele mai
tonice lucruri pe care le-am citit vreodat\. Cartea aceasta
este o uria[\ [i foarte inspirat\ pledoarie pentru via]\.

C.P.: SSpune]i ddespre ddvs. cc\ ssunte]i uun „„li-
beral dde sstînga“. CConteaz\ aaceasta ppentru lliteratura
pe ccare oo fface]i?

E.K.:  Cred c\, de regul\, pove[tile – pove[tile
bune – sunt în sensul umanismului [i despre a
empatiza cu oamenii care sunt diferi]i de tine; [i
mai cred c\ a fi un liberal de stînga este, în bun\
m\sur\, cam pe aici, atent cu oamenii, empatic
cu oamenii. Nu vreau s\ spun prin aceasta c\
aceia care sunt de dreapta nu sunt în stare s\
empatizeze cu ceilal]i, dar, din punct de vedere

ideologic, sensibilitatea lor
fa]\ de ceilal]i (spre exemplu:
imigran]i, oameni care au alte
op]iuni religioase) poate fi
oarecum limitat\. 

C.P.: CConteaz\, dde
fapt, iideologia ppentru lliter-
atur\? {{i, llegat dde aaceast\
tem\: ccum nnu ttrebuie ss\ ccon-
teze, ccum nnu ttrebuie ss\ iinflu-
en]eze iideologia lliteratura?

E.K.:  Niciodat\ nu scriu
o poveste pe care s\ o extrag
dintr-o ideologie sau c\reia s\
îi dau o tent\ ideologic\. O
poveste cred c\ este [i cred c\
trebuie s\ fie altceva: s\ arate
ambiguitatea [i complexitatea
uman\ [i nicidecum s\ serveasc\
o cauz\ sau alta. 

C.P.: DDvs. sspune]i cc\
scrisul dde ccalitate eeste eefectul
unui ee[ec. CCorolarul aar pputea
s\ ffie aacesta –– ttrebuie ss\
rat\m mmult ppentru aa sscrie

bine? SSau nnu ee ssuficient ss\ rrat\m, ddoar ss\ rrat\m?
E.K.:  E[ecul este o parte integrant\ din via]\.

Sigur c\ uneori este greu, este dificil s\ accept\m
c\ am ratat, c\ am e[uat. Dar, de fapt, nu este nimic
trist în aceasta. Doar atunci cînd nu încerci, cînd
renun]i s\ mai încerci – atunci este deprimant. 

C.P.: „„S\ ttransmi]i ssperan]a ee cceva ffoarte ddifi-
cil“ –– ttot ddvs. sspune]i. LLiteratura ttransmite ssperan]\?
Ce ee dde ff\cut ppentru cca ss\ ttransmit\ ssperan]\?

E.K.:  Literatura poate s\ transmit\ speran]\.
Trebuie s\ alegem ca via]a noastr\, viitorul nostru,
noi în[ine mai ales s\ fim, s\ încerc\m s\ fim mai
buni. Aceasta mi se pare c\ este ceva demn de a fi
men]ionat [i asta este ceea ce încerc s\ fac prin
literatura mea. 

 Interviu realizat de 
Cristian P\tr\[coniu
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E n\scut în august 1967, în Tel Aviv, în familia unor supravie]uitori al Holocaustului. Autor de
benzi desenate, scenarist, regizor, dar, mai ales, unul dintre cei mai reprezentativi scriitori
israelieni contemporani. Este mai ales autor de povestiri, laureat al multor premii na]ionale [i
interna]ionale, tradus în peste 40 de limbi. Anul acesta a fost descoperit [i de publicul român: i
s-au tradus, la Editura Humanitas, dou\ dintre c\r]ile sale cele mai importante. {i vor mai urma. 



`ntreb\ri naive
Dou\ întreb\ri naive: oare, vremurile

actuale ce fel de distopii literare i-ar inspira lui
Orwell? {i, tot a[a, cum s-ar comporta, auctorial
vorbind, Caragiale, dac\ ar tr\i ast\zi, cum ar
descrie el lumea noastr\? 

Putem b\nui c\ toat\ defilarea asta de[\n]at\
de prostie fudul\, moravurile pervertite, mahalaua
c\]\rat\, h\t sus, în locul elitelor, atâ]ia analfabe]i
func]ionali pu[i pe post de marionet\ la cârma
institu]iilor, mini[tri care siluiesc limba român\
cu naturale]e, tic\lo[i care ne hot\r\sc soarta,
incapacitatea [i, în fond, dezinteresul nostru de
a construi [i de a moderniza ]ara, toate acestea
[i atâtea alte racile l-ar stârni, desigur, pe Nenea
Iancu, str\lucitul, neîntrecutul, [i el ne-ar da alte
capodopere, îngropând imunda realitate într-un
hohot de râs uria[, ca o sentin]\ definitiv\.

Cât despre autorul romanului 1984, probabil
el s-ar socoti, cu temei, un profet împlinit. C\ci,
nu-i a[a?, ast\zi, Oceania pare s\ se multiplice,
reg\sindu-se peste tot, cu „cele dou\ minute de
ur\“ ale sale, când to]i cet\]enii, manipulabili,
trebuie s\-[i concentreze negativitatea, urându-l
intens pe cel care este identificat drept du[manul,
vinovat de toate relele. În roman, du[manul se
nume[te Goldstein, dar, bineîn]eles, el poate purta
orice alt nume, Soros de exemplu. Nu conteaz\
c\ nimeni nu l-a v\zut vreodat\ pe Goldstein
(ba chiar în]elegem la un moment dat din
cartea lui Orwell c\ acesta nici n-ar fi existat!),
el, el [i organiza]ia lui secret\ malefic\, Fr\]ia,
sunt vinova]i de întreg r\ul! E banal: orice putere
autoritar\ are nevoie s\-[i inventeze un du[man
ca s\ poat\ func]iona.

În epoca noastr\, a post-adev\rului,
toate informa]iile, [i cele adev\rate, [i cele false,
au aceea[i valoare, joac\ acela[i rol (ba, uneori,
cele false se dovedesc chiar mai puternice [i schimb\
lumea!). Drept care ne sun\ familiar acele formule/

lozinci din roman care a[az\ adev\rul cu capul
în jos: „R\zboiul este pace“, „Libertatea este

sclavie“, „Ignoran]a este putere“. Nici de
„Nouvorba“, [i de „Poli]ia Gândirii“, [i de
„Ministerul Adev\rului“ nu suntem str\ini.
Când noaptea e prezentat\ ca fiind zi, când

se legifereaz\ pe dos, e nevoie, chiar e nevoie
de un Orwell. {i poate el chiar va veni: fiecare

epoc\ î[i na[te cronicarii potrivi]i. 
Ce nu [tim înc\ este ce fel de reac]ie

va avea noul Winston Smith al acestor vremuri:
deocamdat\ acest personaj, multiplicat în
milioane [i milioane de persoane, reprezint\
pentru noi un mare mister [i o mare dezam\gire.
Nu în]elegem cum personajul acesta generic
st\ în expectativ\, în neutralitate, `n indiferen]\
[i se las\ prostit, umilit, c\lcat în picioare f\r\
s\ protesteze, f\r\ s\ se revolte, nu `n]elegem
cum de accept\ el s\ se petreac\ groz\viile
care, evident, îi afecteaz\ lui însu[i via]a
atât de grav. 

Distopia este în plin\ desf\[urare, iar
deznod\mântul înc\ nu e cunoscut. (G.C.)

Luceaf\rul 
de diminea]\
a devenit
[aizecist

Dan Cristea, directorul
de ast\zi al LUCEAF|RULUI
DE DIMINEA}|, e legat de
revist\ nu doar prin prezen]a
sa în fruntea acesteia: „Am
ajuns redactor al Luceaf\rului

în 1974, în perioada când revista a fost condus\
de Virgil Teodorescu, fostul poet suprarealist
la acea or\ înalt oficial de stat [i apoi pre[edinte
al Uniunii Scriitorilor. În plus, avea o voce
în total\ neconcordan]\ cu trupul care o emitea.
Îl re]in totu[i în memorie ca pe un om amabil,
cu bun\ cre[tere, dar cu prea multe activit\]i
[i responsabilit\]i care nu-i l\sau timp s\ se
ocupe în mod serios de publica]ie. Între noi
fie vorba, nici nu cred c\-l interesa din cale-
afar\. Din acea vreme, ]in s\ men]ionez cu
oroare inaugurarea unei rubrici scandaloase
care înfiera într-un mod securistic Europa
Liber\ [i pe scriitorii români din emigra]ie.
Sub zodia ei, se puteau întrevedea furibundele
campanii protocroniste de mai târziu.“ Putem
citi aceste confesiuni în editorialul revistei
care marcheaz\ împlinirea, chiar în aceast\
lun\, a 60 de ani de existen]\ a publica]iei. Din
acela[i num\r (nr. 6, iunie), semnal\m rubrica
Via]\ [i oper\ de Alex {tef\nescu, care, scriind
despre Annie Bentoiu, î[i a[az\ eseul sub
sintagma gr\itoare distrugerea civiliza]iei
române[ti; apoi, versurile lui Liviu Ioan Stoiciu
[i ale lui Andrei Novac, traducerile Lindei Maria
Baros din poezia lui Michel Butor, tag-urile
alerte ale lui Horia Gârbea [i articolul lui Aurel
Maria Baros intitulat Laisser passer, relatarea
lui Eugen Lenghel despre pia]a poeziei de la
Paris, rubricile de arte plastice (Iolanda
Malamen), de film (C\lin St\nculescu) [i de
teatru (Dana Pocea), precum [i recenziile
semnate de redactorii revistei: Simona Vasilache,
Emil Lungeanu [i Dan Stanca.

dou\ texte
În STEAUA (nr.6)

ne-au atras aten]ia dou\
texte. În primul rând,
editorialul semnat de
Adrian Popescu, intitulat
Exerci]ii de demnitate:
Doina Cornea, o evocare
scris\ la desp\r]irea de
aceast\ extraordinar\
lupt\toare anticomunist\:
„Nu a avut o puternic\,
eficient\ sus]inere în ora[ul ei, cu excep]ia fidelului
avocat protestatar amintit [i a poetului Teohar
Mihada[, care a semnat o scrisoare de solidarizare
cu revendic\rile Doinei Cornea. Simpatia miilor,
poate a zecilor de mii de clujeni sau a milioanelor
de simpatizan]i din toat\ ]ara a ajuns cumva la
ea, dar întâlnirile directe cu Doina Cornea au
fost rare. Solidar\ cu demonstran]ii de la Bra[ov
sau cu minerii grevelor din Valea Jiului, a luat
leg\tura individual cu ace[tia, dar o unire a
for]elor democratice nu s-a produs, din p\cate.
Izolat\ în casa sa, primea mai des, poate, vizitele
unor ziari[ti sau diploma]i str\ini decât ale
propriilor concitadini sau cona]ionali.“ {i, apoi,
eseul colegului nostru R\zvan Voncu despre
„anul 1918, între literatur\ [i istorie“: „Istoria
na]ional\, ajuns\ la apogeu în 1918, s-a transformat
[i ea, cum spuneam, în literatur\, dup\ ce literatura,
la rândul ei, s-a turnat pe sine în funda]ia istoriei.
V\d aici o band\ a lui Möbius care guverneaz\
dintotdeauna rela]ia dintre ele. Cu observa]ia
c\, spre deosebire de experimentul din fizic\,
fa]etele benzii, între literatur\ [i istorie, nu sunt
necesarmente egale [i nici nu se mi[c\ simetric.
E suficient\ istorie, mai ales istorie mare în
literatura român\? Avem o istorie politic\ la
în\l]imea celei literare? Sunt întreb\ri la care
cred c\ trebuie s\ reflect\m.“ De citit, a[adar.

din sumar
Am primit la

redac]ie num\rul 7 al
revistei RAMURI.
Gheorghe Grigurcu
reflecteaz\ subtil pe
tema senectu]ii: „Senec-
tute. Din ce în ce mai
frecvent ai sim]\mântul
c\ scrisul nu-]i mai
«merge». S\ fie la mijloc
un deficit al energiei
vitale sau altceva? Nu cumva e chiar un surplus
al acesteia? Deoarece intervin clipe în care
via]a erupe cu o putere dezn\d\jduit\, voind
parc\ a conjura finalul apropiat s-o mai îng\duie
nemijlocit, [tergând orice interes colateral.“
Am remarcat, ca de obicei, considera]iile lui
Nicolae Prelipceanu de la rubrica sa Semnal(e),
unde scrie „despre întâmpl\ri vechi [i noi,
pi lde la  fe l“ ,  ca  [ i  fragmentul  amplu de
proz\ datorat lui Gheorghe Schwartz ori
paginile în avanpremier\ din cartea Povestiri
de ]inut în palm\ de Yasunari Kawabata, ce
urmeaz\ s\ apar\ la Humanitas în Colec]ia
„Raftul Denisei“, în traducerea lui Flavius
Florea. Am re]inut [i numeroase comentarii
de carte semnate de Gabriela Gheorghi[or,
Viorica Gligor, Cristian P\tr\[coniu, Gabriela
Rusu-P\s\rin, Mihai Ghi]ulescu, Aura Dogaru,
Ion Munteanu. Dar Cronicarul î[i exprim\ [i
o nedumerire: cum de î[i fac loc în paginile de
actualitate critic\ ale revistei [i recenzii la volume
ap\rute în 2011, în 2010 sau chiar 2009? E o
desincronizare stânjenitoare.

 Cronicar
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V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa
Funda]ia România literar\, 

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

deschis la BRD-Groupe Socété Générale, agen]ia {incai

Pre]urile abonamentului pentru anul 2018 sunt: 
37,5 lei pentru 3 luni (13 nr.)

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

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

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

150 euro sau 170 USD pe an

75 euro sau 85 USD pe 6 luni

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410

Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société

Générale, agen]ia {incai.

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

revistaromanialiterara@gmail.com

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

de telefon.

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

ochi
ul m

agic
poe]ii ale[i de critici

Uniunea Scriitorilor a ini]iat un
sondaj na]ional pentru stabilirea poe]ilor
care urmeaz\ s\ participe la urm\toarele
manifest\ri, din aceast\ toamn\, ale Galei
Poeziei Române Contemporane, edi]ie
special\, itinerant\, dedicat\ Centenarului
Unirii. Astfel, 12 dintre cei mai importan]i
critici literari de ast\zi, critici activi, din
toat\ geografia [i din toate genera]iile, au
fost ruga]i s\ nominalizeze cei mai valoro[i
dou\zeci de poe]i, pe care-i consider\
reprezentativi pentru poezia noastr\. Au
exprimat op]iuni urm\torii critici literari:
Al. Cistelecan, Dan Cristea, Daniel Cristea-
Enache, Gabriela Gheorghi[or, Gheorghe
Grigurcu, Ioan Holban, Nicolae Manolescu,
Mircea Mih\ie[,  Irina Petra[, Vasile Spiridon,
Alex {tef\nescu [i R\zvan Voncu. În urma
num\r\rii voturilor, a rezultat o list\
cuprinzând numele a 74 de poe]i. Dintre
ace[tia, un num\r de 40 de poe]i au primit
un singur vot, iar ceilal]i 34 de poe]i au
primit între maximum 12 voturi [i minimum
2 voturi. Primii 20 de poe]i `n ordinea
voturilor vor fi invita]i s\ citeasc\ la Gala
Poeziei Române Contemporane.

Mul]umiri
În urma apelului pe care revista

noastr\ l-a adresat primarului sectorului 4,
concertele abuzive din Parcul Tineretului
(zona Liceului „Gheorghe {incai“) au  luat
sfîr[it. Îi mul]umim pe aceast\ cale domnului
Daniel B\lu]\, încredin]îndu-l de întreaga
noastr\ considera]ie. (Redac]ia)


