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3 `ntoarcerea la c\r]i de 
mihai zamfir

scriitorul 
[i cititorii s\i

România literar\  num
\rul 43 / 28 septem

brie 2018

c \ scriitorul dore[te s\ fie citit, c\ el scrie pentru un public
(fie el [i imaginar), o [tim prea bine. C\ scrierea de
literatur\ doar pentru sine, într-un act de solipsism

integral, e f\]\rnicie sau glum\ – o [tim ast\zi mai bine decît ieri,
din moment ce practica literar\ a devenit meserie ca oricare alta.
Dovada cea mai bun\ c\ publicul e obligatoriu: dorin]ele acestuia au
început s\ comande tot mai mult în secolul XX modul în care autorul
î[i compune opera.

Într-o astfel de schem\ global\, literatura scris\ sub regimuri
totalitare prezint\ o situa]ie special\, iar literatura sovietic\ [i-a
afirmat de la început, în acest context, unicitatea. Neputîndu-[i
publica manuscrisele, mari scriitori ru[i din secolul trecut s-au v\zut
condamna]i la t\cere sau la intrare în ilegalitate cultural\. Pentru
care public scriau de fapt ace[ti exila]i interni, deveni]i str\ini în
propria lor ]ar\? Evident, pentru un public viitor, pentru cititorii
de peste ani sau de peste decenii, scriau pentru posteritate.
Departe de a însemna figur\ de stil romantic\, „adresarea c\tre
posteritate” devenise în Uniunea Sovietic\ forma natural\ de a scrie
a autorului cinstit.

Printre autorii cinsti]i se afl\ [i cî]iva excep]ionali, într-o
literatur\ la rîndul ei excep]ional\. Poate c\ cea mai pu]in obi[nuit\
personalitate, înc\ prea pu]in cunoscut\ la adev\rata ei valoare, este
Vasili Grossman, prozator aproape anonim în timpul vie]ii, destinat
îns\ celebrit\]ii postume, amplificat\ cu fiecare an care trece. Romanul
s\u Via]\ [i destin (tradus astfel în române[te în 2010, de[i titlul mai
potrivit ar fi fost, poate, Via]\ [i soart\, cu evitarea neologismului)
a avut el însu[i o „soart\” spectaculoas\. Scris între anii 1952 [i
1960, imediat dup\ moartea lui Stalin, prezentat diverselor edituri
[i refuzat constant, el va fi confiscat de organele KGB în 1961 [i distrus.
{ansa literaturii ruse a constat în faptul c\ un angajat al KGB-ului
a scos în secret o fotocopie a romanului, care a ajuns în cele din urm\
în str\in\tate. {i astfel abia în 1980, la 20 de ani de la terminarea
lui, Via]\ [i destin vede lumina tiparului, tradus în francez\, în Elve]ia.
Lectura lui avea s\ produc\ în opinia public\ european\ un [oc
comparabil cu cele legate de Doctor Jivago sau Arhipelagul Gulag.

În propria-i ]ar\, Vasili Grossman devine autor cunoscut abia
în 1990, pe vremea lui Gorbaciov, cînd varianta original\ a textului
s\u, cea în ruse[te, apare la Moscova la aproape trei decenii dup\
moartea autorului, survenit\ în 1964. 

Scris pentru contemporanii lui Grossman abia ie[i]i de sub
teroarea stalinist\, romanul Via]\ [i destin avea s\-[i întîlneasc\
publicul doar cîteva decenii mai tîrziu. S-ar fi putut ca lunga distan]\
istoric\ fa]\ de evenimentele relatate s\ plonjeze aceast\ fic]iune
într-o indiferen]\ general\. Dar valoarea ei excep]ional\ s-a impus
rapid, chiar [i unor cititori pentru care Stalin [i comunismul nu mai
însemnau mare lucru.

Astfel Via]a [i Destinul lui Vasili Grossman au format pîn\
la urm\ dou\ entit\]i distincte [i concurente, menite s\ ilustreze
superlativ dictonul Habent sua fata libelli. 

d up\ dispari]ia lui Iosif Sava, m-am legat de so]ia lui, Marghit
Dasc\lu. M-am legat într-un mod profund [i total. Pîn\ la cap\t.
M-a c\utat dup\ înmormîntarea acestuia, în august 1998, iar

telefonul acela a fost un fir care a unit vibra]ia pentru Iosif Sava, dar [i o prietenie
unic\. Pentru totdeauna. Pe Marghit o vedeam, [i înainte de 1989, la
concertele- comentariu-lec]ie de muzic\ de la Sala Radio, o z\ream în ma[ina
Lada, a[teptîndu-l pe Iosif Sava s\ ias\ de la o înregistrare, dintr-o emisiune în
direct. Minion\, discret\, p\strînd vraja umbrei, Marghit Dasc\lu a fost pentru
Iosif Sava, toat\ via]a, un Înso]itor. O personalitate puternic\, sensibil\, cu puncte
de vedere solide, cu sim] critic, cu umor, ironic\, cu o imagina]ie debordant\, plin\
de pove[ti, intransigent\, cu o for]\ extraordinar\, care, cred, îl contamina [i sigur
îl sus]inea pe Iosif Sava. Marghit a fost cea care l-a înso]it pe drumul lui, fiin]a în
care se prelungea [i de unde î[i lua t\ria. Cea care f\cea analiza obiectiv\ [i just\
a Seratelor, a emisiunilor de la Radio, a conferin]elor, a c\r]ilor, a situa]iilor...
Marghit a fost acel partener de care pu]ini au parte. Mintea lucid\, sim]ul clar al
sintezei, m\sura. Marghit nu a fost o persoan\ comod\. {tia multe, a fost martor
la multe. Marghit a fost, îns\, un personaj. Via]a lor a fost un tandem perfect a c\rui
direc]ie [i echilibru a fost în creierul lui Marghit. 

Marghit Dasc\lu a fost o C\l\uz\. Un dasc\l remarcabil. Un profesor cu
har, cu intui]ie, corect\, cu o precizie ca o lam\ de bisturiu. Ca director de [coal\
a definit, cu mult înaintea celor de azi, ce înseamn\ management. Mai nimeni
nu a [tiu c\ este so]ia lui Iosif Sava. Nu [i-a schimbat numele dup\ c\s\torie,
nu a exploatat personalitatea „celuilalt”, fiindc\ propria-i personalitate hr\nea
eu-l [i seva interiorului. Genera]ii [i genera]ii de elevi au fost forma]i [i au
r\mas în leg\tur\ cu ea pîn\ acum. Zeci [i zeci de ani. Fascina]i de zîmbetul
ei, de p\rerea ei perfect argumentat\, de un sprijin ar\tat chiar [i atunci cînd
nu [tiai c\ ai nevoie de el. A fost modest\ în atitudinea fa]\ de via]\ [i de
acumul\ri futile. A c\l\torit enorm [i întotdeauna îmi spunea un detaliu despre
un loc, un muzeu, un obiect, o lumin\ pe care nu le observasem. Punea punctul
pe „i” [i pentru mul]i nu era agreabil. În acela[i timp, rela]ia cu ea a fost ca
un drog. Crea dependen]\. Punea un context sub lup\ [i spunea exact ce trebuie.
Ca un diagnostic. Fie c\-]i pl\cea, fie c\ nu, urmînd „tratamentul” g\seai
rezolvarea. Solu]ia î]i era dat\ în plic de ea.

De Marghit m\ leag\ Iosif Sava, Edward, fiul lui [i prietenul meu, Clara,
fiica lui, iubirea enorm\ pe care Marghit a avut-o fa]\ de nepoata ei [i, în acela[i
timp, prietena ei mai tîn\r\, Roxana, so]ia lui Edward, o femeie frumoas\,
inteligent\ [i hipersensibil\, un New York v\zut prin ochii lor, Revelion-ul cînd
fiul meu a dansat cu ea, zeci [i zeci de telefoane, mustul, parfait-ul de la Cap[a,
serile [i nop]ile din Festivalul „Enescu”, ani la rînd, întîmpl\ri tot felul, amintiri
tot felul, casa lor din Long Island, furtunile din via]a mea, oceanul,
încrederea pe care mi-a dat-o în clip\, atunci cînd p\rin]ii mei s-au pr\p\dit,
Dan Grigore, Cristian Tudor Popescu, Oana Antonescu... Margit a avut o energie
fabuloas\!... A fost C\l\uz\ [i Înso]itor. 

Simt cum parte din lumin\ [i f\cutul cu ochiul la lume apune în mare.
Sau în spatele unui munte. Ca [i vocea ei tot mai [optit\...   

MARGHIT DASC|LU a murit pe 15 septembrie, cînd încep [colile. Se
odihne[te lîng\ so]ul ei, Iosif Sava. În lini[te [i pace.

Marina Constantinescu

In memoriam Marghit Dasc\lu 
c\l\uz\ [i înso]itor

actualitatea
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29.09.1812 –– s-a n\scut Eudoxiu Hurmuzachi 

(m. 1874)  
29.09.1888 –– ss-aa nn\scut IIorgu IIordan 

(m. 11986)  
29.09.1899 –– s-a n\scut Ion Mu[lea (m. 1966)
29.09.1936 –– s-a n\scut Miron Kiropol  
29.09.1939 –– s-a n\scut Marian Barbu
29.09.1946 –– s-a n\scut Dumitru Zdrenghea
29.09.1947 –– s-a n\scut Mircea {tefan
29.09.1960 –– s-a n\scut Constantin Gornea
29.09.1974 –– s-a n\scut Adrian G. Romila
29.09.2001 –– a murit Gellu Naum (n. 1915)
29.09.2003 –– aa mmurit EErnest VVerzea ((n. 11917)
29.09.2010 –– a murit Ilie Gu]an (n. 1939)

30.09.1882 –– a murit Mihai Pascaly (n. 1830)
30.09.1916 –– s-a n\scut Mihail S\ulescu 

(n. 1888)
30.09.1932 –– s-a n\scut Ovidia Babu Buznea
30.09.1933 –– ss-aa nn\scut NNegoi]\ IIrimie 

(m. 22000)
30.09.1943 –– ss-aa nn\scut {{erban CChelariu
30.09.1955 –– s-a n\scut Dan Stanca
30.09.1972 –– a murit Grigore Cugler (n. 1903)
30.09.2005 - a murit Ion Vasile {erban 

(n. 1942)  
30.09.2006 - a murit Sütö András (n. 1927)  
30.09.2012 - a murit Ricarda Maria Terschak 

(n. 1929)  
30.09.2012 - a murit Ilie Danilov (n. 1946)  
30.09.2016 - a murit Constantin Novac 

(n. 1937)

1.10.1878 –– ss-aa nn\scut VVasile DDemetrius 
(m. 11942)

1.10.1887 –– s-a n\scut Barbu Nem]eanu 
(m. 1919)

1.10.1892 –– a murit Gheorghe Sion (n. 1822)
1.10.1899 –– a murit Anton Bacalba[a (n. 1865)
1.10.1923 –– ss-aa nn\scut EEugen DDimitriu
1.10.1926 –– s-a n\scut Alexandru Miran 
1.10.1927 –– s-a n\scut Nestor Vornicescu 

(m. 2000)
1.10.1933 –– ss-aa nn\scut OOlimpia BBrendea DDe[liu 

(m. 22013)
1.10.1940 –– s-a n\scut Ion Jurc\ Rovina
1.10.1940 –– s-a n\scut Mihailo Mihailiuc
1.10.1946 –– s-a n\scut Mihai Moraru
1.10.1949 –– s-a n\scut Ion V\dan (m. 2012)
1.10.1955 –– s-a n\scut Ion Stratan (m. 2005)
1.10.1956 –– s-a n\scut Cristian Tudor Popescu
1.10.1957 –– s-a n\scut Lumini]a Mihai
1.10.1968 –– ss-aa nn\scut EEduard DDorneanu
1.10.1990 –– a murit Ioana Em. Petrescu 

(n. 1941)
1.10.1996 –– a murit Alexandru Andri]oiu 

(n. 1929)
1.10.2015 –– a murit Ion Cozmei (n. 1951)
1.10.2016 –– a murit Marian Ruscu (n. 1949)

2.10.1900 –– s-a n\scut Tiberiu Vuia (m. 1975) 
2.10.1911 –– s-a n\scut Miron Radu 

Paraschivescu (m. 1971)
2.10.1928 –– ss-aa nn\scut VVasile MM\nuceanu 

(m. 11992) 
2.10.1935 –– s-a n\scut Paul Goma 
2.10.1940 –– s-a n\scut Viorel {tirbu (m. 2015)
2.10.1942 –– s-a n\scut Romulus Diaconescu 

(m. 2003 )
2.10.1942 –– s-a n\scut Victor Prohin
2.10.1944 –– a murit B. Fundoianu (n. 1898)
2.10.1950 –– s-a n\scut Ion Stanciu 
2.10.1953 –– ss-aa nn\scut AAlex. MMihai  SStoenescu
2.10.1963 –– ss-aa nn\scut  MMircea AA. DDiaconu
2.10.1971 –– a murit Alexandru Colorian 

(n. 1896)

3.10.1829 –– s-a n\scut George Cre]eanu 
(m. 1887)

3.10.1839 –– s-a n\scut Teodor T. Burada 
(m. 1923)

3.10.1938 –– ss-aa nn\scut CCorin JJiva AAndreescu
3.10.1943 –– ss-aa nn\scut MMatei GGavril ((m. 22008)
3.10.1945 –– s-a n\scut Mariana {tef\nescu
3.10.1952 –– s-a n\scut Gabriela Hurezean
3.10.1954 –– s-a n\scut Ioan Gro[an
3.10.1954 –– s-a n\scut Lucian Scurtu
3.10.1969 –– s-a n\scut Radu Pavel Gheo 
3.10.1980 –– a murit Gheorghe Ionescu-Gion 

(n. 1922)
3.10.1993 –– aa mmurit DDumitru SSt\niloae 

(n. 11903)
3.10.2003 –– aa mmurit PProfira SSadoveanu 

(n. 11906)

 calendar

Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

p entru un scriitor, un om care transmite
mesaje [i dore[te neap\rat s\ i se
r\spund\, absen]a r\spunsului, cu

alte cuvinte absen]a reac]iei, este tot ce poate fi mai
r\u. Am\râtul cap\t\ tot mai acut senza]ia c\ ce
face, face de poman\, c\-[i bate gura sau bate
tastatura în zadar. O vreme poate s-o duc\ a[a. Dac\
mai are lâng\ el un profesor de mod\ veche, acesta
îi va spune c\ nu trebuie s\ fie atent la reac]iile care
vin sau nu, totul e s\ g\seasc\ în sine resurse interioare
pentru a-[i fructifica pân\ la cap\t talantul [i a muri
astfel cu inima împ\cat\. {i eu am lucrat în asemenea
condi]ii ani buni. Nu mi-a p\sat dac\ se uit\ cineva
la mine, dac\-mi acord\ un pic de aten]ie, eu voiam
s\ simt împlinirea interioar\ [i s\ pot ]ine astfel
fruntea sus. Dar vine un moment când clachezi.
Nici nu [tii cum apare, deoarece pân\ atunci
totul era ok [i nu d\deai nici un semn de sl\biciune
sufleteasc\. Dar, pe nea[teptate, te sim]i înconjurat
de pustiu, iar dorin]a de-a acoperi cu ceva foaia
de hârtie nu te mai poate mobiliza. Dar nici nu faci
parte din categoria acelor solda]i asce]i care sunt
în stare s\ str\bat\ de[ertul. A[a c\ r\mâi în cea
mai inconfortabil\ condi]ie. Nu e[ti, altfel spus,
nici cal, nici m\gar. Nici nu mai po]i s\ sfidezi
indiferen]a celorlal]i, dar t\când nu e[ti capabil
s\ faci din t\cere cea mai nobil\ investitur\. Atunci?

Am scris toate acestea fiindc\ am în vedere
ni[te exemple care arat\ c\ reac]ia fa]\ de ce
scriu unii autori poate fi n\praznic\. M\ gândesc,
de exemplu, la Radu Gyr [i la faimosul Ridic\-te
Gheorghe, ridic\-te Ioane. M\ gândesc [i m\ pun
în pielea omului.  Dac\ poezia lui ar fi r\mas simpl\
poezie, mai bun\ sau mai slab\, ce ar fi sim]it DE
FAPT? Nu cred c\ ar fi fost teribil de încântat. Nu
i-ar fi pl\cut, s\ zicem, nep\sarea. Dar nu a fost

vorba, ha, ha, de a[a ceva... Pentru poezia asta
poetul a fost condamnat la moarte, pedeaps\

comutat\ ulterior. În atmosfera aceea intoxicat\
de spaima comuni[tilor români pricinuit\
de revolu]ia maghiar\, versurile aprige aveau
impactul unui act terorist. Dar ce s\ mai
spunem de cazul lui Mandelstam? A scris acel

pamflet contra lui Stalin, Buc\t\reasa [i
mânc\torul de oameni, a fost avertizat s\ nu-l

citeasc\ nim\nui, nu s-a ab]inut, l-a citit, a fost
turnat [i a ajuns în Siberia. Putea s\ primeasc\ o
reac]ie mai... vie? Raportul dintre oper\ [i receptare
este extrem de par[iv. Iar autorii sunt cei mai naivi.
Ei î[i închipuie c\ scrisul lor va face furori. Da, va
face, dar nu în sensul dorit. Uneori, poezia e atât
de bun\ încât determin\ o reac]ie pe m\sur\. {i ce
reac]ie, cum am spus, e mai conving\toare decât
aceea care, nici mai mult, nici mai pu]in, î]i cere
capul?

Coborând pe linia exemplelor ajungem [i în
Bucure[tiul lui decembrie 1984, când revista
„Amfiteatru” a publicat celebrele versuri ale Blandianei
cu „popor vegetal”, cu „cruciada copiilor” etc... S-a
l\sat cu sanc]iuni, desigur, dar epoca î[i tocise deja
col]ii. Ceau[escu nu mai mu[ca decât rar din carne
de om. Pe atunci se delecta la mas\ cu... demol\rile.
Un caz, din p\cate, tragic a fost pe atunci [i acela

al inginerului Ursu. Nu [tiu ce valoare literar\ avea
jurnalul s\u, cert este c\ de aici i s-a tras moartea.
Deci, a fost vorba tot de o reac]ie maxim\. Dup\
cum, dac\ iau în calcul [i fenomenul „Rugului
Aprins”, îmi dau seama c\ într-o ]ar\ liber\ nici
m\car nu i s-ar fi dat aten]ie. Cei interesa]i ar fi
participat la întâlniri, cei indiferen]i ar fi dat din
umeri, ideea e c\ n-ar fi fost nici o reac]ie. Numai
c\  într-un regim fricos totalitar care sufla [i în iaurt,
„Rugul Aprins”, cum am spus, a avut semnifica]ia
unui act terorist. Aha, vre]i s\ ne da]i foc, bandi]ilor!
Atât au în]eles autorit\]ile de atunci [i s-au pus
pe reprimat. Sincer s\ fiu, nu [tiu de fapt ce e de
ales. Tu, scriitor, c\rturar, om de credin]\, s\ fii
persecutat pentru ideile tale sau s\ nu p\]e[ti nimic
fiind îns\ îngropat sub nep\sarea majorit\]ii?
Normal, vrei s\ fii l\sat în pace, doar c\ asta nu e
pace în sens spiritual. Ceea ce te indispune profund.

Din nefericire, ACESTA este curentul [i nu
altul. Societatea liber\, pluralist\ ofer\ de fapt
libert\]i, nu libertate. Produce indiferen]\ [i nu
adeziune. Nu ne putem reuni în jurul unei mari
idei, ci continu\m s\ tr\im dezbina]i, domina]i de
un egoism otr\vitor. Degeaba sunt tob\ de carte
dac\ nu simt jalea care m\ împresoar\! Degeaba
sunt mare scriitor dac\ cititorii mei, dup\ ce au
terminat cartea, tr\iesc la fel ca înainte de-a citi.
Combat principiul extrem de limitat potrivit c\ruia
literatura este doar un privilegiu, un semn distinctiv
al elitelor [i cam atât. Cred, pa[optist vorbind, în
misiunea scriitorului care nu are nici în clin, nici
în mânec\ cu propaganda ieftin\. Actul creator,
dac\ nu determin\ reac]ii, como]ii, seisme, e ap\
de ploaie. Rug\ciunea, care de fapt e tot crea]ie, 
l-o mântui doar pe acela care se roag\, dar în
egal\ m\sur\ creeaz\ în jurul acestuia un câmp
binecuvântat care îi influen]eaz\ [i pe ceilal]i.
A[a v\d lucrurile. A[a în]eleg conceptul de martiriu
[i pân\ la urm\, iertat\ vorba mare, de sfin]enie. O
carte strict artizanal\, a[a cum v\d prin market-
uri beri artizanale, este cel mai inutil produs din
lume. Nu a[ dori s\-i ofensez prin aceste afirma]ii
pe marii no[tri arti[ti artizani, dar un mic efort
de gândire spre asemenea concluzii te îndreapt\.
Poe]ii care datorit\ operei lor au fost încarcera]i
sunt cam la fel cu misticii care din cauza viziunilor
lor au ajuns pe rug. E, desigur, o diferen]\ important\
de nivel între ei, dar esen]ial  tot acolo suntem.
Iar pe mine m\ intereseaz\ esen]ialul, nu periferia.
Tot a[a dup\ cum unui roman, bun\oar\, nucleul
m\rturisirii îi d\ for]\, [i nu paleta inven]iilor care
pân\ la urm\ nu-s decât scenografie, butaforie pur\.
Marile personaje sunt, a[adar, acelea care m\rturisesc
[i nu acelea care se fandosesc. De altminteri, un
personaj construit se simte de la o po[t\. Mirosul
de artificial î]i mut\ nasul din loc, precum face
aceasta o camer\ neaerisit\. Inchizitorii cei mai
odio[i, paradoxal, adulmecau scrisul viu. {i voiau
s\-l sugrume. Iat\ care este reac]ia. Scrisul mort
nu merit\ nici un scuipat. {i toat\ civiliza]ia actual\,
de[i se teme de moarte, ador\ ce e mort... INCREDIBIL...

 Dan Stanca

nevoia de reac]ie
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m i[c\ri cu titluri pionieresc-solidare,
precum #MeToo, sau vulgar-
r\zboinice, gen „Shitty Media

Men”, sunt m\rci ale vremurilor noastre. Grupurile
feministe dau astfel o replic\ viguroas\ agresiunilor
de natur\ sexual\. Reale, exagerate sau imaginare
(nu vom [ti cu precizie niciodat\, deoarece grani]a
se dovede[te adeseori fluid\), ele vizeaz\ de
preferin]\ abuzuri petrecute în lumea filmului,
a presei ori în mediul academic. Am întâlnit prea
pu]ine exemple din sfera business-ului, a IT-ului
ori a politicii. Situa]iile ie[ite la lumin\ pân\
acum sugereaz\ o anumit\ leg\tur\ cu vizibilitatea/
celebritatea celor implica]i. Ca s\ înl\tur orice
neclaritate: nici nu-mi trece prin cap s\ neg
existen]a abuzurilor sexuale. Ele s-au petrecut
întotdeauna, se petrec [i se vor petrece [i în viitor.
Ca s\ nu mai vorbesc de faptul c\ înc\ exist\
societ\]i care au la baz\ tocmai umilirea sistematic\
a femeii. Sunt sigur c\ personaje odioase de teapa
lui Harvey Weinstein î[i binemerit\ soarta. {i
nu numai el. Tr\im într-o civiliza]ie în care orice
[t\bule] consider\ c\ e de la sine-n]eles s\-[i
ciupeasc\ de fund subalternele [i s\-[i transforme
secretara în amant\.

Exist\ îns\ un aspect care merit\ analizat.
El se leag\ în mintea mea de o mic\ discu]ie la
un examen de abilitare la facultatea unde sunt
angajat. Sper c\ imaginea va deveni limpede la
sfâr[itul articolului. {i anume, uimitoarea
asem\nare, în unele cazuri, dintre victime [i c\l\i.
Una dintre temele atinse de candidat a fost aceea
a „literaturii pu[c\riilor”. Rolul lor în descrierea
monstruozit\]ii sistemului comunist e indubitabil.
Mi-am permis s\ particip la discu]ie cu urm\toarea
întrebare: unde plas\m, în acest context tragic,
încerc\rile de exonerare (sau de nuan]are) a vinei
c\l\ilor? Am dat exemplul lui Constantin Noica
[i-al inexplicabilului s\u Ruga]i-v\ pentru fratele
Alexandru. Ce facem, apoi, cu m\rturiile unui
Alexandru Paleologu, pentru care experien]a
carceral\ pare a se fi situat la antipodul celei
evocate de majoritatea autorilor de c\r]i
despre gulagul românesc? Sigur c\ în cazul lui
Alexandru Paleologu ispita sfid\rii, impresionanta
curtoazie a omului [i frivolitatea plin\ de farmec
explic\ o astfel de pozi]ie. În fond, fiecare individ
percepe experien]ele-limit\ în mod diferit. De
ce n-ar fi fost [i pu[c\ria un „spa]iu al libert\]ii
interioare”, sintagm\ pe care am întâlnit-o la mai
mul]i autori?!

Am mai evocat [i un alt aspect. {i anume,
cel în care memorialistica de închisoare îi
ofer\ autorului prilejul unor inadmisibile regl\ri
de conturi cu victime care nu se mai pot ap\ra.
M\ refeream la felul în care, în recent reeditatul
volum Nop]i albe [i zile negre. Memorii din
închisorile [i lag\rele comuniste (Funda]ia
Academia Civic\, 2017) N. Carandino îl evoc\ pe
Gheorghe I. Br\tianu, istoricul [i politicianul
liberal,  fiu al  lui Ionel Br\tianu, mort în
condi]ii dezumanizante la Sighet. Scriind despre
carte, Tudorel Urian explic\ rândurile infamante
„printr-o rivalitate de partid, printr-o mare
antipatie personal\ sau, poate, printr-o simpl\
confuzie de persoan\.” A treia supozi]ie e, în
opinia mea, exclus\. R\mân celelalte dou\.
Întrebarea este: cât de mult po]i „înmuia peni]a
în vitriol”, cum spune criticul de la „Via]a
Româneasc\”? În ce m\sur\ astfel de „m\rturii”
sunt altceva decât nara]iuni ale unei tragedii,
devenind parte a unui scenariu resentimentar
sau al unuia înc\rcat de ur\ [i dorin]\ de r\zbunare?

r ândurile sunt teribile, dar ele trebuie
citate tocmai pentru sp\rtura pe care
o fac în judecata conform c\reia

victimele sunt victime, iar c\l\ii c\l\i. Uneori,
iat\, victimele împrumut\ ceva din cruzimea
imparabil\ a schingiuitorilor: „Nu v\zusem pân\
atunci [i nici pân\ ast\zi n-am mai avut ocazia s\
v\d o fiin]\ omeneasc\ ajuns\ la un asemenea
hal de pr\bu[ire [i degradare. Când era adus
înapoi în celul\ — [i mi-am dat seama c\ era
vecin cu mine — gardienii îl supuneau la tot felul
de umilin]e. «Ia stai pe vine, m\, [i cânt\ coco[e[te,
hai s\ te aud!» sau «Dar pisica, dar câinele, ia
spune m\, cum scheaun\, cum latr\?» Nenorocitul
îndeplinea toate aceste ordine cu o îngrozitoare
supunere. Nu mai era om. Era o fantom\. L-am
privit [i l-am auzit s\pt\mâni de-a rândul. Sfâr[isem
prin a-l identifica. Era George Br\tianu, profesorul,
[eful de partid, fiu [i nepot de statuie.”

{i cu asta revin la chestiunea denun]urilor
din seria #MeToo. N-am nici calificarea juridic\
[i nici informa]iile pentru a emite opinii ferme
[i a da verdicte. Cine n-a tr\it situa]iile ca
atare, nu se poate pronun]a. Ca s-o parafrazez
pe cânt\rea]a Melanie Safka: „N-am harasat pe
nimeni, [i nici n-am fost harasat!” (La Melanie,
cuvintele erau „I don’t eat animals and they don’t
eat me”.) Sunt îns\ convins c\ în unele cazuri,
mai ales la Hollywood, situa]ia e mai complicat\
decât o sugereaz\ pozi]iile publice ale celor
împricina]i. {i asta pentru c\ nu e vorba doar de
abuzuri sexuale. Mizele financiare sunt [i ele
enorme. Vorbim de b\rba]i [i femei care jongleaz\
cu zecile, ba chiar cu sutele de milioane de dolari.
Or, trebuie s\ fii de-o suprem\ naivitate (sau
tic\lo[ie) s\-]i imaginezi c\ tu, o fat\ oarecare,
venit\ din cine [tie ce c\tun din Midwest, devii
celebr\ [i bogat\ peste noapte f\r\ s\ pl\te[ti,
într-un fel sau altul, pentru asta. Averile obscene
sunt adeseori rezultatul unor împrejur\ri [i
existen]e obscene. Cu alte cuvinte, cine m\nânc\
din troaca porcilor, sfâr[e[te prin a fi mâncat de
porci...

Demn de aten]ie e [i un episod din zona
presei culturale. Toat\ lumea a auzit de „The New
York Review of Boos”. Bilunarul new-yorkez e,
dincolo de orice dubiu, publica]ia care poate crea
sau n\rui instantaneu reputa]ii literare [i academice.
Condus\ decenii în [ir de un intelectual rafinat,
Robert Silvers, revista i-a fost încredin]at\ în mai
2017, dup\ moartea acestuia, lui Ian Buruma.
Neavând o experien]\ editorial\ consistent\,
acesta a imprimat o politic\ radical feminist\,
cu un interes marcat pentru cultura [i istoria
Orientului îndep\rtat, [i un dezinteres clar pentru
literatur\. M\ num\r printre abona]ii revistei pe
care viziunea lui Ian Buruma i-a plictisit de moarte.

i at\ îns\ c\, zilele acestea, la doar un
an [i câteva luni de la surprinz\toarea
lui numire, Buruma abandoneaz\ (ori

i se retrage, înc\ nu e clar) conducerea redac]ional\.
Împrejur\rile sunt legate de subiectul abordat
mai sus. Buruma a decis s\ publice articolul-
apologie al unui celebru om de radio, canadianul-
iranian Jian Ghomeshi. În 2014, acesta î[i pierduse
slujba în urma unor acuza]ii de h\r]uire [i
comportament violent fa]\ de angajate ale Canadian
Broadcast Company. Una din învinuirile care i
s-au adus („verbal abuse during sex” / „limbaj
abuziv în timpul actului sexual”) mi se pare, ca
filolog, antologic\. Evident, altele sun\ mai pu]in
comic. A urmat un proces r\sun\tor, la încheierea
c\ruia Ghomeshi a fost achitat. El [i-a descris
experien]a care i-a ruinat cariera într-un articol
mai degrab\ înc\rcat de c\in]\ decât arogant.
Sub titlul „Reflections from a Hashtag”, textul
a fost publicat (deocamdat\ doar în edi]ia electro-
nic\) de c\tre Ian Buruma, ceea ce a iscat protestele
unei p\r]i a redac]iei [i a dus la „mazilirea” lui.
Dincolo de vinov\]ia sau nevinov\]ia lui Gho-
meshi (personal, îmi vine greu s\ cred c\ insul
era un înger), întâmplarea e [ocant\. Ea con]ine
un mesaj limpede: în lumea corectitudinii po-
litice, dreptul la ap\rare a fost anulat. Odat\ ce
grupurile de presiune te-au acuzat (site-urile
#MeToo [i „Shitty Media Men” sunt anonime,
nefiind asumate de un proprietar sau ini-
]iator anume), î]i pierzi orice drept de a-]i
dovedi nevinov\]ia.

Marea problem\ e, prin urmare,
decredibilizarea unui demers perfect legitim
într-o societate în care imoralitatea, l\comia,
faima [i banul merg mân\ în mân\. În lipsa
unei discu]ii deschise, bazate pe probe [i martori,
va persista b\nuiala c\ în multe cazuri e vorba
de r\zbunare ori [antaj. E chiar de neimaginat
ca o vedet\ care nu mai „prinde” roluri principale
([i nici nu-i mai intr\ în cont zeci de milioane
pentru un rol) invoc\ situa]ii din trecut care, în
realitate, s-au desf\[urat diferit fa]\ de modul
apocaliptic în care sunt prezentate azi? Zecile
(sau sutele) de imagini de pe Internet nu te ajut\
prea mult. E imposibil de stabilit dac\, s\ zicem,
Harvey Weinstein sau Quentin Tarantino au
abuzat-o pe Uma Thurman, sau aceasta pe ei.
Semnifica]ia lubric\ a gesturilor frumoasei blonde
dep\[e[te cu mult formularea privind „abuzurile
verbale din timpul actului sexual”. Acelea s-au
întâmplat, se presupune, în privat, în timpul unor
acte sexuale consensuale, pe când încol\ceala
obscen\ a Umei în jurul trupurilor lui Tarantino
[i Weinstein s-a petrecut în public.  

Semnalul grav transmis de cazul Ian
Buruma e c\ efectele justi]iei sunt complet anulate
de pasiunile [i frustr\rile personale, subsumate
ideologiei de grup. Cele care pierd sunt victimele
ignorate de jurnali[ti, femeile obi[nuite, nu
starletele blindate cu [iretenia [i arogan]a avo-
ca]ilor. Prin rescrierea contextelor, vedetele de
la Hollywood le-au mai victimizat o dat\ pe femei-
le anonime, aflate la cheremul unor brute.
Rezidentele din Beverly Hills încep s\ piard\
procesele intentate de presupu[ii agresori. Iar
unele, precum Asia Argento, important\ activist\
#MeToo, au ajuns din acuzatoare, acuzate. Aflat\
în epicentrul unui dublu scandal (rela]ii sexuale
cu un minor [i sinuciderea în condi]ii neelucidate
a partenerului ei, buc\tarul de lux Anthony
Bourdain), Asia Argento a pus sub semnul între-
b\rii un demers justi]iar aflat în plin avânt. Cu
astfel de militante, nu e de mirare c\ tot mai
multe „veterane” #MeToo au început s\ dea bir
cu fugi]ii. Nu spre paguba doamnei Argento, care
va continua s\ stoarc\ nestingherit\ argin]i, ci
a adev\ratelor victime. 

 contrafort de
mircea mih\ie[

actualitatea

argin]ii
doamnei
Argento
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p ersonalit\]i iinconfundabile aale
literaturii [[i cculturii rromâne îîn eexil,
Virgil IIerunca [[i MMonica LLovinescu,

au aapreciat, ddintru îînceput, rrevista „„Jurnalul
literar“1, ppe ccare aa îînfiin]at-oo [[i ccoordonat-oo iistoricul
[i ccriticul lliterar NNicolae FFlorescu2.

În ppaginile aacestei pprestigioase ppublica]ii
independente sse îîntâlnesc [[i ccolabor\rile eextrem
de ppre]ioase aale ccelor ddoi iintelectuali, ccare, ttimp
de ccâteva ddecenii,  pprin vverbul llor rrostit [[i
tip\rit, aau eelaborat uuna ddin ccele mmai îînsemnate [[i
complete rradiografii aale lliteraturii rromâne
contemporane.

Evaluând jjudicios aactivitatea llui NNicolae
Florescu, ppe ccând aacesta cconducea „„Revista dde
istorie [[i tteorie lliterar\“ aa IInstitutului „„G. CC\linescu“,
Virgil IIerunca aapreciaz\, îîn cchip sspecial, sspiritul
critic, ccurajul, ddemnitatea [[i ddorin]a dde aa sstabili
[i iimpune oo nnou\ vviziune aasupra rrealit\]ilor lliterare
române[ti.

Epistolele, ppe ccare ii lle ttrimite ddin oora[ul
lumin\ aal EEuropei, ssunt nnecunoscute [[i îîn ttoate
se mmen]ioneaz\ vvaloarea aarticolelor [[i sstudiilor
ce sse ppublic\ îîn „„Jurnalul lliterar“.

În uunele ddintre eemisiunile cculturale aale
„Europei LLibere“ ss-aau ccomentat [[i aanalizat, ccu

discern\mânt ccritic, ccontribu]iile [[tiin]ifice
privitoare lla VVasile VVoiculescu, EEmil CCioran,
Mircea EEliade [[i VVintil\ HHoria ppublicate îîn
revista „„Jurnalul lliterar“.

Aprecierile ccelor ddoi rromâni eexcep]ionali
despre NNicolae FFlorescu [[i oopera ssa dde iistoric
[i ccritic lliterar nnu ssunt cconjuncturale, cci rrelev\

capacitatea aacestuia dde aa iintui [[i dde aa iimpune
valori nnecunoscute aale sspiritualit\]ii rromâne[ti.

*
Paris, 18 noiembrie 1990

Stimate domnule Florescu,

A[a cum îi spuneam [i doamnei Cornelia
{tef\nescu3, atât eu cât [i Monica Lovinescu v\
pre]uim mult pentru tot ce a]i f\cut [i continua]i
s\ face]i pentru literatura [i spiritualitatea
româneasc\.

Revista Institutului, a[a cum am subliniat
[i la „Europa Liber\“, ori de câte ori am avut prilejul
s\-mi procur, rareori, vreun num\r, a însemnat
o adev\rat\ sfidare, prin cultur\, gust [i curaj
intelectual, a regimului totalitar.

Dorim din tot sufletul s-o pute]i continua
în pofida opreli[tilor [i lipsurilor de tot felul (de
la instrumente pân\ la con[tiin]e).

La invita]ia dumneavoastr\, prin doamna
Cornelia {tef\nescu, nou\ ne face pl\cere s\
colabor\m la „Jurnalul literar“. Numai c\ deocam-
dat\ nu dispunem de timp (tr\im aici într-un ritm
halucinant) pentru a v\ trimite texte cu totul
inedite.

Dac\ v\ intereseaz\, v\ oferim texte mai
vechi care au poate o oarecare însemn\tate în
m\sura în care realit\]ile literare erau privite din
afara hotarelor.

Suntem convin[i, sunte]i un arhitect
exemplar al unei publica]ii de cultur\, c\ ve]i g\si
o rubric\ (sau ceva asem\n\tor) care s\ le justifice.

{i în numele Monic\i Lovinescu, v\
felicit pentru toate [i tot, urându-v\ tot binele,

Cu prietenie,
Virgil Ierunca

*
[Paris], ianuarie 1992

Stimate domnule Florescu,
La mul]i ani!

Am primit[i]eri de la prof[esorul]Niculescu4
Itinerarii mirabile5, pentru care v\ mul]umim
[i felicit\m. Ca de altfel [i pentru editarea lui
V[asile]Voiculescu, în condi]ii tehnice exemplare
[i pentru alte edituri.

Datorit\ prietenei noastre comune, doamna
Cornelia {tef\nescu, putem urm\ri, aproape cu
regularitate „Jurnalul literar“ care gra]ie dumneavoastr\
e mereu interesant [i bun.

P.S. Monica v-a trimis prin po[t\ o prezentare
a ultimei c\r]i a doamnei Doina Cornea. Sper c\
a]i primit-o. Voi recidiva [i eu din cauza interesului
deosebit pe care-l port „Jurnalului literar“ [i
directorului.

Cu toat\ dragostea,
Virgil Ierunca

*
Paris, 3 mai 1992

V\ mul]umesc pentru ur\ri, rugându-v\
s\ primi]i [i pe ale noastre, s\n\tate [i senin\tate
pentru a continua opera exemplar\ a edit\rii
„Jurnalului literar“, pentru care v\ felicit\m din
toat\ inima.

Cu toat\ dragostea,
Virgil Ierunca

*
Paris, 25 aprilie 1993

Stimate domnule Nicolae Florescu,

Adev\rat a înviat! {i toate mul]umirile mele
[i ale lui Virgil Ierunca pentru cartea lui Mircea
Eliade [i pentru numerele din „Jurnalul literar“.

Face]i de mai multe numere o oper\ de
adev\rat\ dreptate istoric\ r\spunzând la campania
împotriva lui.

Îmi permit, îns\, s\ v\ semnalez c\ n-au
avut cuvântul pân\ acum doar cei cu rechizitoriul
deoarece eu îns\mi chiar în „22“ am scris un articol
spre a-l ap\ra pe Mircea Eliade împotriva lui
Norman Manea.

Vi-o amintesc doar în m\sura în care caseta
ziarului nu consemneaz\ decât „acuzarea“ nu [i
„ap\rarea“ din „22“.

Acestea fiind spuse modesta mea contribu]ie
n-are, evident, nici amploarea, nici seriozitatea
[tiin]ific\ a studiilor ap\rute în „Jurnalul literar“.
Pentru care v\ felicit\m înc\ o dat\.

Monica Lovinescu
*
Paris, 21 decembrie 1993

Stimate domnule Niculae Florescu,

Nu [tiu cum s\ v\ felicit\m mai bine, Virgil
[i cu mine, pentru excep]ionalul num\r din „Jurnalul
literar“ închinat lui Vasile Voiculescu.

Ar fi de ajuns calitatea articolelor ce-i sunt
consacrate pentru a-i ilustra necesitatea, publicarea
îns\ a „arhivei“ de la „Securitatea–anchet\“ înseamn\
[i un inedit dar, s\ sper\m, [i un îndemn pentru
presa noastr\ literar\ s\ încerce a restabili în
adev\rul lor pe scriitorii no[tri – martiri.

Numai readucându-i la lumin\ cu suferin]ele
lor, vom recupera un trecut f\r\ de care nimic
stabil nu se poate recl\di în literatura noastr\,
[i nu doar în literatur\.

Felicitându-v\ deci înc\ o dat\ [i rugându-v\
s\ extinde]i aceste felicit\ri întregii redac]ii, v\
ur\m „La mul]i ani!“ care, gra]ie [i acestui gen de
ini]iative, s\ fie mai bun.

Monica Lovinescu
Virgil Ierunca

*
Paris, 8 ianuarie 1994

Mul]umim „Jurnalului literar“ pentru ur\rile
primite, rugând pe redactorul-[ef [i pe cei din
echipa redac]ional\ s\ primeasc\ cele mai calde
gânduri din partea noastr\ pentru un 1994 spornic
[i bun.

Monica Lovinescu
[i

Virgil Ierunca

*
Paris, 10 martie 1994

Iubite domnule Florescu,

Sunt încântat c\ am putut s\ v\ g\sesc
poemul dedicat revolu]iei maghiare de V[asile]
Voiculescu.

Cu el s-a deschis num\rul 5 din 1966 al
revistei „Fiin]a Româneasc\“6.

V-a[ ruga foarte mult s\ nu m\ uita]i cu
o fotocopie dup\ articolul meu privind procesul
de la Berna, indicându-mi data din „România
muncitoare“ unde a ap\rut.

Cu toate mul]umirile [i omagii doamnei,
Virgil Ierunca

*
Paris, dec[embrie][1]994

La mul]i ani,

V\ mul]umesc pentru „Jurnalul literar“ [i
pentru rândurile dumneavoastr\ atât de calde
[i de binevoitoare. Din p\cate [i eu [i Monica
suntem confisca]i deocamdat\ de anumite
angajamente luate anterior.

V\ citim, îns\, totdeauna cu interes [i v\
felicit\m pentru ceea ce face]i.

S\rb\tori senine [i la mul]i ani,
Virgil Ierunca

*
Paris, 14 iulie[19]96

Stimate domnule Florescu,

Cum s\ v\ mul]umim pentru pre]ioasa
Istoriografie7 din care, sunt sigur, vom avea multe
de înv\]at? Puterea de munc\ pe care o ave]i ne
impresioneaz\ [i ne bucur\.

Citim totdeauna cu interes „Jurnalul literar“
pentru care v\ felicit\m a nu [tiu câta oar\ [i
totdeauna, v\ rog s\ crede]i, nu din complezen]\.

Cât am fost la Bucure[ti am telefonat de
nenum\rate ori. Ne-ar fi f\cut pl\cere s\ v\ revedem.
De data aceasta n-a mai r\spuns nici un colaborator
al dumneavoastr\ care s\ v\ transmit\ un mesaj.

Sper s\ ne revedem totu[i fie la Paris, fie
la Bucure[ti.

Înc\ o dat\ toate mul]umirile.
Virgil Ierunca

*
[Paris, 23 noiembrie 1997]

Stimate domnule Florescu,

Cum convorbirea telefonic\ avut\ cu Monica
a fost întrerupt\, ea n-a avut timpul s\ noteze
adresa dumneavoastr\ personal\. Sper ca
aceste vorbe s\ ajung\ pe adresa (nou\, v\d) a
„Jurnalului literar“.

Ultimul num\r pe care l-am primit este 27-
30 (cel cu Gafencu pe copert\). V\ trimit [i infamiile
privind pe Cioran [i Eliade. B\nuiesc c\ ve]i fi
revoltat ca [i noi.

Despre d[oam]na Petra[incu nu am nimic
important care s\ completeze viitoarea emisiune
radiofonic\ a Monic\i.

Înc\ o dat\, mul]umiri pentru „Jurnal“,
urându-i via]\ lung\ (ca [i redactorului-[ef).

Un salut cordial,
Virgil Ierunca

P.S. Am renun]at la c\su]a po[tal\, astfel
c\ adresa noastr\ e pe verso [i pe plic.

[Domnului Nicolae Florescu, „Jurnalul
literar“, Schitu M\gureanu, nr. 1, Bucure[ti,
Roumanie].

____________
 Originalele acestor epistole, inedite, se

afl\ în arhiva doamnei Ileana Florescu, so]ia lui
Nicolae Florescu, din Bucure[ti.

1. Revista „Jurnalul literar“. Serie nou\.
S\pt\mânal de atitudine intelectual\. Apare la
Bucure[ti din 8 ianuarie 1990 pân\ azi. Redactor-
[ef Nicolae Florescu.

2. Nicolae Florescu (1942–2013), prestigios
istoric [i critic literar. Cercet\tor la Institutul de
Istorie [i Teorie Literar\ „G. C\linescu“.

3. Cornelia {tef\nescu (1928–2010), istoric
literar. Cercet\tor la Institutul de Istorie [i
Teorie Literar\ „G. C\linescu“.

4. Alexandru Niculescu (n. 1928), lingvist [i
filolog, prof. univ. dr. la Facultatea de Litere din
Bucure[ti.

5. Nicolae Florescu, Itinerarii mirabile.
Proiec]ii ale imaginarului. Bucure[ti, Editura
Eminescu, 1991, 301 pagini.

6. „Fiin]a Româneasc\“. Revist\ de cultur\.
Apare la Paris, anual (1963–1968).

7. Nicolae Florescu, Istoriografia literaturii
române vechi. Vol[umul] 1. Evolu]ia metodelor de
cercetare.[Bucure[ti], Editura „Jurnalul literar“,
1996, 200 pagini.

rest
itui

ri
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[i revista „Jurnalul literar“
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a m remarcat, scriind despre c\r]ile Hannei Bota, c\ ea î[i alimenteaz\
nevoia aproape frenetic\ de cunoa[tere parcurgând nu doar mii
de kilometri, ci [i mii de pagini dintr-o bibliografie la fel de

divers\ ca lumile pe care le viziteaz\. Oarecum firesc, scrisul s\u ezit\
între poezie, proz\ [i eseu, cu rezultate remarcabile de fiecare dat\ [i cu
aceea[i privire împ\r]it\ între scrutarea metodic\, pedant\ a celorlal]i [i
sondarea propriilor necunoscute. Am putut vorbi astfel despre privirea lateral\
la care apeleaz\, specialistul nelimitându-se la privirea focalizat\, strict
ghidat\ de regulile [tiin]ei sale, ci exersând dezinvolt pa[i l\turalnici, sensuri
derivate, interdisciplinare. Nu lipse[te din aceast\ privire nici sensul
antropologic al efortului de a se pune pe sine în locul celuilalt pentru a-i
descifra perspectiva, nelini[tile, modelul de lume. Antropologii vorbesc despre
diferen]a dintre ochiul optic, dinamic, care nu se opre[te asupra obiectului
observat, ci îl vede rapid, panoramic, [i ochiul haptic (termen derivând din
grecescul haptomai, a atinge, a se lipi de), privire care apropie, atinge,

mângâie, la figurat, contururile celuilalt, într-un act insistent-
delicat de recunoa[tere, de atingere virtual\ a celuilalt, f\r\ a-l incomoda
prin indiscre]ie. Hanna Bota î[i exerseaz\ atent ochiul haptic, cercetarea
ei e minu]ioas\, iscoditoare, dar niciodat\ agresiv\. 

Am mai observat [i c\, de o vreme, public\ volume-pereche.
O carte de proz\ apare aproape deodat\ cu una de poezie, reluare menit\
s\ conoteze vitraliat, s\ reinterpreteze parte dintre leg\turile abia stabilite
cu un timp [i un spa]iu anume. Astfel, Poeme pentru Yerutonga, 2009, a
avut în ecou Ultimul canibal. Jurnal de antropolog, 2011. Poemele hindice
apar deodat\ cu romanul Dansând pe Gange (2013). De data aceasta,
Imperfec]iunea perfect\ vine dup\ un roman despre moarte: Când în
fiecare zi e joi (2016). „Abia în umbra mor]ii vezi ce importan]\ are via]a”,
spunea autoarea într-un interviu. Nu cred c\ e o întâmplare un vers ca
acesta: „era joi [i muream / parc\ trupul se izbise de un perete cu zim]i /
ca de meterezele dintre lumi / [i c\zuse r\nit”, nici c\ salvarea are loc prin
intermediul privirii: „apoi ap\ruse ochiul: m\ aspira cu putere în vortexul
lui” … „mai vie mai bucuroas\ eram ca oricând / acum m\ nasc din
uterul vârtejului în cealalt\ lume”. Raportarea la sine, insistent\, aproape
obsesiv\ c\utare de semne, p\streaz\ nenum\rate valen]e libere de asumat
perspectiva celuilalt cu o generozitate avar\, a[a încât sculpturile lui Peter

Jecza î[i pot p\stra autonomia, deloc incomodate de lecturile poetei, iar
poemele acesteia se pot oglindi în muchiile [i rotunjimile sculpturilor f\r\
a le deveni tributare: „m\ iau în bra]e [i-mi strâng oasele slabe pân\ ce
degetele/ în]epenesc ca învine]ite de frig / în universul meu elementele se
topesc de c\ldur\ / e ca [i cum s-ar na[te noi planete din trupu-mi pl\pând
/ îmi iau fiin]a în bra]e [i o mângâi o alint / îi povestesc despre p\pu[i despre
îngeri atârna]i din tavan / îi povestesc despre nudul sculptat de tine/
f\r\ ca trupul meu s\ fi fost expus privirii tale / sculptat din
memoria ta ancestral\ […] m\ iau în bra]e – trup oase epiderma
transpirat\ – / niciodat\ n-a[ fi crezut c\ drumurile pot fi atât de lungi”.
Cu apari]ii egale în volum, trupul [i timpul compun o geometrie inedit\,
în care intersect\rile lor î[i pierd acutele [i agresivitatea tradi]ional\,
devin bogate coexisten]e penetrabile: „în]elege / timp-spa]iul locuie[te
în noi / nu noi în el – asta m\ str\duiesc s\-]i explic / a[a cum
p\tratul locuie[te în cub / [i cercul în sfer\”. C\utarea de sine („dincolo
de mine sunt tot eu / uneori îmi sunt atât de aproape / încât m\ uit
cu un ochi în cel\lalt / privirile se încruci[eaz\ vibreaz\ / se lovesc de
col]urile cubului / m\ v\d cum trec prin laturile geometrice ca
printr-o prism\ / [i m\ descompun în culori – / privirile devin ondul\ri
/ atunci [tiu c\ locuirea mea devine o sfer\ / c\ m-am rotit în vitez\ /
ajungându-m\ pe mine din urm\”) cu deschiderea erotic\ înspre cel\lalt
atinge stranii imponderabilit\]i: „iubirea e spa]iul în care legea gravita]iei
a murit”, gata s\ nasc\ universuri noi ca singularitate uman\. Ciclurile
Lumi în lumi, Oglinzi, Cub-sfer\, Geometrie erotic\ au o caden]\
fermec\tor de impudic\. Oglindirea, chipul, dependen]a de imaginea
celuilalt pân\ la ivirea noii lumi a lui noi, trimit, pentru mine, la povestea
Arethusei [i a lui Erotocrit, intonat\ de Xilouris [i Kazantzakis. De
altfel, miturile erotice str\vechi nu-i sunt str\ine scriitoarei.

 Irina Petra[

d espre infatigabila Magda Ursache am mai scris [i alt\dat\,
cu aceea[i pl\cere. Cu verb spumos, cultur\ cât încape
[i ironie neiert\toare, autoarea ie[ean\ e, de ani buni, o

veritabil\ reprezentant\ a ascu]itului spirit maiorescian. Marginaliz\rile
succesive din era culturnicilor foarte „pe linie” (dat\ afar\ în anii 1970
de la reviste, de la institutul de filologie, de la universitate), la fel ca
marginaliz\rile autoimpuse dup\ 1990 i-au conservat perfect sim]ul
moral [i au ]inut-o departe de cele mai mici compromisuri. Redutabila
prozatoare de odinioar\ s-a dovedit a fi un polemist de temut, cu opinii
t\ioase, foarte indiscrete [i foarte incorecte politic. Cu un pic de mali]ie
empatic\, a[ ad\uga „în ciuda vârstei” (asta ca s\ m\ r\zbun un pic
pe faptul c\-i admir tu[a formul\rilor chiar [i atunci când nu sunt de
acord cu ele). Antologiile de texte publicistice (Bolile spiritului critic.
Eseuri atipice, 2006; Pe muchie de hârtie, 2007; S\ citi]i bine! Eseuri
lirice, epice [i dramatice, 2010; Literatura cu bune [i... nebune, 2017) au
ar\tat cât de atent\ e înc\ la evenimentele cultural-politice din jurul
ei (ba [i la cele mondene, de dragul conversa]iei), cât de subtile-i sunt
corela]iile [i cât de combativ\ e în a le comenta avizat. Toate ]in, probabil,
de talentul înn\scut al unui tip de prezen]\ intelectual\ în cetate. 

Provocat\ de un la fel de bun polemist (Adrian Alui Gheorghe),
Magda Ursache a dat la iveal\ recent un substan]ial „dialog” despre cele
trecute [i prezente: despre c\r]i, autori, teme, idei, evenimente [i
momente autobiografice relevante. Supravie]uiri în Post-Moralia
decupeaz\ peisajul contradictoriu al României de ieri [i de azi,
v\zut\ prin ochii unei scriitoare care „î[i iube[te patria cioranian: cu
ciud\” (o spune Adrian Alui Gheorghe, în deschidere). Inevitabil, polemista
î[i asum\ argumentat fiecare afirma]ie [i, cu „luciditate [i dreapt\
cump\nire”, î[i propune (cum iar\[i observ\ intervievatorul în textul
înso]itor) s\ restaureze memoria de pe pozi]iile unei moralit\]i tot mai
greu de g\sit în era lui „post-”. Descoperim în replicile Magdei Ursache
un imens puzzle de subiecte, atacate fierbinte, pasional, cu trimiteri [i
leg\turi surprinz\toare, subsumate mereu reticen]ei la aranjamente
de orice fel. Respondenta evoc\ în respira]ii largi (întreb\rile sunt [i
ele de notat – consistente, cu miez) lumea universitar\ [i literar\ a
Ia[iului de dinainte [i de dup\ „lovilu]ie” (autoarei îi place enorm eticheta
aceasta, preluat\ de la prietenul Luca Pi]u), împrejur\rile scrierii [i
recept\rii unora dintre romanele ei, portretul duios al so]ului (regretatul
etno-estetician Petru Ursache, de care a fost inseparabil\), opinii despre
scriitori [i profesori de la Litere (mul]i ie[eni), c\r]i, teme, genera]ii
politice [i culturale, patriotism, comunism, ortodoxie,
vedetism, relativism, [coal\, modele, terapia prin lecturi,
beneficiile bibliotecilor, satisfac]iile scrisului, riscurile
relativismelor recente etc. Imun\ dintotdeauna la ispitele
celebrit\]ii literare (nici nu se putea altfel în cazul
unui om „dat afar\” de peste tot pentru curajul de-a spune
[i de-a scrie doar ce gânde[te), Magda Ursache a
r\mas un scriitor autentic, unul care a pre]uit mai
mult ca orice intimitatea securizant\, omenia gratuit\,
bunul gust, libertatea deplin\ [i sufletul curat. De aici i
se trage, poate, disiden]a structural\, [i cea de „dinainte”,
[i cea de dup\ des pomenita „lovilu]ie”.

Cât despre posibile proiecte epice p\r\site în
favoarea publicisticii, autoarea m\rturise[te r\spicat
[i f\r\ urm\ de regret: „Fiind «la baz\» critic literar,
m-am întors la foiletonistic\. Între jocul fic]ional [i cel
mnemotic, am optat pentru ultimul. Artificiile literare
complic\ lucrurile, iar eu voiam s\ simplific prin foileton,
prin pamflet, prin eseu de mici dimensiuni tot ce era
destul de complicat. În pres\, tonul e mai grav, mai
tran[ant, în timp ce proza pune o surdin\ necesar\, ca realitatea s\
nu bat\ imaginarul.” N-a[ zice c\ proza Magdei Ursache chiar „pune
o surdin\” (romanul Universitatea care ucide din 1995 a fost, dimpotriv\,
un strig\t de revolt\, mai ales pentru ie[enii care-i cuno[teau contextul),
dar mi se pare c\ verva ei foiletonistic\ a dus cozeria cultural\ la rangul
unui spectacol de stil.

Volumul realizat cu Adrian Alui Gheorghe prelunge[te, din nou,
o consecvent\ atitudine: a avea r\spunsuri tran[ante la încurcate dileme
ale lumii române[ti, post-moral\ ori ba. De aceea Magda Ursache a
r\mas o supravie]uitoare, una care nu tace, ostentativ. Po]i s\ n-o aprobi
întotdeauna, dar nu po]i s\ nu-i recuno[ti interesul.

 Adrian G. Romila

Hanna Bota, Im-
p e r f e c ] i u n e a
perfect\. Poeme
în dialog cu sculp-
tura lui Peter Jecza,
Editura Funda]iei
Interart Triade, Ti-
mi[oara, 2018, 138
pag.

Magda Ursache în
dialog cu Adrian Alui
Gheorghe, Supra-
vie]uiri în Post-
Moralia, Eikon, Bu-
cure[ti, 2018, 225
pag.

Arethusa [i privirea lateral\

despre Post-Moralia [i al]i demoni

 cartea de interviuri
comentarii critice

 cartea de poezie



8 Grecia

De ce nu m-am dus niciodat\ în Grecia?
În fond e prima ]ar\ pe care am cunoscut-o
mai bine.
În ea toate erau la locul lor.
Poe]ii în infern
fire[te din dragoste.
Socrate în fa]a b\rba]ilor Atenei
care oricît se munceau ei
nu-i puteau face nimic.
Platon în pe[tera cu umbre
ale ideilor.
Diogene Cinicul într-un butoi
atît de confortabil
singur.

În fond asta cred c\ s-a întîmplat
n-am vrut de fapt alt\ Grecie.

O c\l\torie în China

A[a cum alegi cu be]i[oarele în li jiang 
bobul de orez din bol
acolo sub muntele de jad 
lîng\ templul arborelui cu zece mii de flori, de imagini
despre care scrisese deja o carte 
întreag\ de poeme sibilinice
ion mircea fire[te f\r\ s\-l fi v\zut vreodat\
iar cornel ungureanu tot acolo le[inase cu adev\rat
în mijlocul pie]ei de zarzavat [i mirodenii nemaiîntîlnite
acolo la peste dou\ mii de metri altitudine
trezit cumva de tîn\ra fran]uzoaic\ picat\ din senin
tocmai atunci în lumea aceea galben\
printr-o resuscitare standard gur\ la gur\
iar noi [i mai albi cum ne aflam
cu nasuri caraghios de mari
de care rîdeau ]inîndu-se de burt\ copiii chinezi
din mijlocul unui sat de munte la grani]a de sud thai
care în chinez\ înseamn\ [i elefant
adic\ la cea cu thailanda
acolo tr\ie[te înc\ protejat\ în p\durea de bambus
singura pereche s\lbatic\ 
de ur[i panda cu care se mîndresc
mai multe popoare conlocuitoare ale c\ror origini
sînt deja pierdute c\ci ei sînt doar nepo]ii, 
celor str\muta]i aici
ai bunicilor lor studen]i 
din toate p\r]ile chinei
din timpul revolu]iei culturale al c\rui înv\]at
e marele mao
lui i se înal]\ [i acum 
înfl\c\ratele imnuri.

Dincolo de perdea ce se vede?

Dincolo de perdea ce se vede?
Dup\ var c\r\mida 
ro[ie de carne
a casei cu chirie
nu lunar\ a[a cum se cere îndeob[te
ci clip\ de clip\.

Dup\ pleoape 
dup\ p\r
dup\ unghii [i din]i
ce mu[c\ cu sete
diminea]a ca dintr-un m\r crud
dup\ tu[itul scurt
ca dintr-o prezen]\ inoportun\ - 
ce se vede?

Pe um\rul t\u drept s-a a[ezat
f\r\ nici o greutate.

Apa neînceput\

Poemul de încheiere începe chiar de aici
din punctul final
din care întoarcerea nu mai exist\ [tii
e ca la malul unei ape noi
care-]i apare deodat\ drept în fa]\
inexistent\ pe orice hart\ a lumii
oricît ai c\uta-o
o ap\ neînceput\ cum se zice.

Ea scald\ malul f\rîmicios de nisip ro[u uscat
ca de sînge uscat la soare pe atît amar de drum 
pe care ard înc\ t\lpile celor descul]i 
descul]i a[a cum se na[te
dintotdeauna oricine.

Tot pe el, pe acel drum
croit de el însu[i
scade, clip\ de clip\, pas cu pas
oricine
scufundîndu-se încet în dep\rare 
aspirat de un vacuum de crepusculul
aprins ori de un nisip mi[c\tor
ro[u uscat.

Portret

Cum era pe din\untru a[a [i pe dinafar\.
În locul inimii o carte neterminat\.
{ters\turi, f\rîme de cuvinte necunoscute.
Între filele ei doar cenu[\ galben\
dintr-o materie vie.
Pulbere pe care o împr\[tie u[or aerul
la cea mai mic\ respira]ie,
la clipirea ochilor s\i deschi[i
cum st\ îmbr\cat în piele de om
singur.

Doar lun\ plin\ în pustietatea alb\ asurzitoare
a somnului.

Elegie

S-a dezv\]at s\ alerge.
Era cel iute de picior, dar uite
s-a dezv\]at s\ alerge.
Rînd pe rînd
to]i se vor dezv\]a s\ alerge.
S\ vorbeasc\ singuri. 
S\ sar\ coarda peste curcubeu.
S\ întoarc\ încet capul f\r\ atîta fric\.
S\ se aplece sincer.
S\ dea bun\ ziua cînd înfloresc printre spini
primii salcîmi.
S\ caute cîte o liter\ nou\ dintr-un cuvînt nou-nou]
în nisipul
pe care îl spal\ repede valul.
S\ strige în\bu[it ca de pe fundul unei ape.
S\ vad\ întunericul verde
cum se întinde cum n\v\le[te aici dincolo peste tot.
S\ l\crimeze pu]in îns\
numai dup\.
S\ adoarm\ apoi dus
singur singur singur.

Cîntec

A uitat totul.
Un foc instant.
Fum.

La urma urmei

Omul este un animal marin care tr\ie[te pe uscat
[i care ar vrea s\ zboare 

(Carl Sandburg)

La urma urmei pe ce calci?
pe ap\, 
pe nisip mi[c\tor,
pe aer,
pe fund de mare
ca într-un un cimitir marin 
viu?

O, animal marin expulzat
pe uscat,
cu aripi cît palma,
boante,
cu degete sub]iri ziua
care înva]\ greu dansul,
mersul pe jos
numai dup\ ce uit\ s\-noate. 
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c a mai toate c\r]ile lui Nicolae Balot\,

Abisul luminat este una masiv\ [i
ambi]ionând s\ epuizeze materia unei

probleme luate în cercetare [i în studiu. Diferen]a
fa]\ de cele de critic\ [i istorie literar\, cu largi
deschideri comparatiste, este c\ aici analistul se
apleac\ nu asupra „obiectelor” literare (fie acestea
c\r]i [i opere în totalitatea lor, crea]ii în genuri
diferite, epoci culturale, perioade istorice [i paradigme),
ci asupra propriei vie]i. Balot\ o vede cu acela[i
interes, fire[te, dar [i cu aceea[i dispozi]ie senin\,
pentru c\ spre deosebire de Caietul albastru, unde
paginile memorialistice se asociau celor de jurnal
]inut „la cald”, în tinere]ea c\rturarului, Abisul
luminat este scris\ la o mare distan]\ temporal\
de evenimentele dramatice. Acestea sunt reconstituite
mig\los, în lungi [i dense capitole rememorative,
îns\ autorul cunoa[te evolu]ia ulterioar\ a întâmpl\rilor
[i cele ce urmeaz\ dup\ fiecare scen\. O diferen]\
esen]ial\ între jurnal [i memorialistic\ tocmai
aceasta este: pagina de jurnal prinde bine starea
de spirit a celui care o scrie într-un fel de prezent
dilatat, intens [i autentic, cu o anumit\ febrilitate
a consemn\rii, indiferent de temperamentul
scriitorului. În schimb, în textul memorialistic,
scris dup\ consumarea faptelor, ba chiar dup\
„r\cirea” lor, mai important este sensul întregului,
cu înscrierea fiec\rui episod într-o logic\ existen]ial\
pe care scriitorul o caut\ retrospectiv. Autorul de
jurnal prive[te mereu înainte, f\r\ s\ [tie ce îi rezerv\
a doua zi. Autorul de memorii prive[te mereu înapoi,
încercând s\ extrag\ din anii tr\i]i semnifica]iile
unui traseu cu repere schimb\toare.

Cu atât mai mult acest efort de structurare
[i sistematizare se observ\ la Balot\, tipul de autor
aplicat [i, a[ spune, devotat fiec\rui subiect pe care
îl trateaz\. Prima parte din aceast\ carte monumental\
reproiecteaz\ din toate unghiurile posibile anul
1948, teribil pentru memorialist, cum a fost [i pentru
tân\ra lui iubit\ [i familia acesteia (elve]ieni deveni]i
deodat\ suspec]i în ochii noilor deciden]i), pentru
magistrul s\u Blaga (însp\imântat de noul curs pe
care îl ia via]a universitar\), pentru „uni]ii” din a
c\ror biseric\ Balot\ face parte ([i care vor
umple, înc\ de acum, închisorile regimului popular),
pentru cei asimila]i cu regimul „burghezo-mo[ieresc”
(ofi]eri [i magistra]i), pentru toat\ România „veche”,
dezasamblat\ într-un mod operativ ca s\ se dea
fiec\rei categorii sentimentul c\ – de acum
încolo – oricui i se poate întâmpla orice. 

d ac\ tân\rul Balot\ î[i dorea cu ardoare
s\ participe la Istoria mare, s\ joace
un rol important pe scena ei,

memorialistul ce reface ]es\tura grea de întâmpl\ri
[i implica]ii, de fapte [i determin\ri ale lor, realizeaz\
c\ aproape nimic din ce i s-a întâmplat, din ce li
s-a întâmplat tuturor, nu este f\r\ leg\tur\ cu
aceasta. Via]a lui de familie, leg\tura sentimental\,
prieteniile, rela]ia cu magistrul: toate sunt influen]ate
[i, rapid, dominate de acea Istorie cu majuscul\ în
care adolescentul visa s\ devin\ protagonist.
Iat\-l, cu câ]iva ani în urm\, surescitat de trenurile
pline cu solda]i germani, suferind ca un câine la
înfrângerea Fran]ei [i clocind planuri puberal-
avântate: „Reveneam de-acas\, din Clujul meu,
ce se afla acum în str\in\tate, dincolo de frontiera
arbitrar trasat\ cu câteva luni în urm\ la Viena. (...)
Mica Rom\ era scufundat\ în somnul celor drep]i.
Doar câte un câine surprins de scrâ[netul z\pezii
sub pa[ii mei se trezea, l\trând scurt [i iritat din
paiele culcu[ului. Purtam frigul în oase înc\ din
vagonul cu flori de ghea]\ pe ferestre în care m\
îmbarcasem dis-de-diminea]\ din Apahida, sta]ia
de frontier\ dintre România [i Ungaria, dar trenul
înaintase încet, suflând din greu, poticnindu-se [i
z\bovind îndelung pe drum, l\sând s\ treac\ gr\bite
interminabile trenuri militare germane cu ofi]eri
în uniforma verde-cenu[ie, fumând placid în dreptul
ferestrelor, [i cu platforme purtând, sub prelate,
tunuri pe care le b\nuiam de mare calibru. Ca
întotdeauna când vedeam defilând istoria în fa]a
ochilor mei de adolescent p\tima[, m\ treceau fiorii
unei excit\ri asem\n\toare, dac\ nu identic\ celei
a sexului. Tulburare obscur\, premonitorie de
volupt\]i pe care înc\ nu le gustasem, de tragedii
pe care înc\ nu le tr\isem. Tot astfel privisem, cu
câteva luni în urm\, cum se scurgeau unele dup\
altele pe calea Feleacului, p\r\sind Ardealul de
Nord, ostenite regimente de infanteri[ti români,
solda]i cu uniforme ferfeni]\, moletiere c\zute,
târându-[i bocancii rup]i, plini de praf, prin covorul
gros de b\legar uscat.” (p. 103).

Revenind în anul „atâtor sfâr[ituri”, 1948,
autorul care [i-l rememoreaz\ putea fi arestat pentru

orice, c\ci intra prin familie, prin educa]ie [i prin
prieteniile sale într-un cerc al suspec]ilor de serviciu.
Balot\ revine asupra acestui punct, care e într-
adev\r unul important. Imediat dup\ instalarea
regimului nou, în condi]iile [tiute, sistematica
legislativ-punitiv\ este deja func]ional\. Securitatea
va lua îndat\ locul Siguran]ei; [i nimeni din cercurile
de cunoscu]i ai familiei Balot\ nu va mai avea,
începând cu acest an, lini[tea vie]ii dinainte.
Semnificativ nu atât pentru climatul de teroare, în
care se poate utiliza orice pretext, cât pentru destinul
ce sta s\ înceap\ al autorului, el este arestat în
octombrie 1948 pentru de]inerea unor c\r]i aflate
pe lista celor deja puse la index. E o trist\ ironie
[i o oribil\ „potrivire”: studiosul lacom de a [ti cât
mai multe, cititorul „cu o poft\ cumplit\” care deja
era ([i va continua s\ fie, toat\ via]a) Nicolae Balot\
este ridicat, anchetat [i aruncat într-o
pivni]\-celular pentru vina de a i se fi g\sit
c\r]i încadrabile în categoria „materialelor
subversive”. Ignorând ini]ial pericolul,
tân\rul acceptase totu[i sfaturile prietenilor
[i ascunsese, cu pruden]\, c\r]ile respective;
numai c\, turnat de ni[te paznici, a devenit
prad\ u[oar\. Arest\rii lui îi urmeaz\
scene grote[ti, în vila elegant\ de pe strada
Regal\ (devenit\ strada Republicii) amenajat\
ca sediu al Securit\]ii. Arestatului nu i se
pun prea multe întreb\ri [i nici nu i se
r\spunde la vreuna, este ]inut ore întregi
în picioare, apoi dus într-un beci transformat
într-o pivni]\-celular, o hrub\ împu]it\
în care tân\rul va avea timp s\ reflecteze
asupra culpei sale. Reconstituind zilele [i
nop]ile de atunci, memorialistul include
în ele personajele [i scenele prin care s-
a salvat. Câte un tovar\[ de hrub\ adus [i
apoi luat îi d\ sentimentul c\ nu a înnebunit
[i c\ ceea ce i se întâmpl\ este adev\rat,
nu închipuire. Iar amintirile „proaspete”
cu Claude, tân\ra elve]ianc\ de 19 ani de care este
îndr\gostit, ca [i cele spiritualizate din Casa Domnului
a ordinului asump]ionist, îl fac pe bietul „erou”,
care visase la întâlnirea cu Istoria, s\-[i g\seasc\
un reazem în inedita [i oribila situa]ie în care se
afl\. Episoadele acestea de solitudine carceral\ sunt
cele mai terifiante, printr-o presiune psihic\ gândit\
s\ destabilizeze subiectul uman, s\-l fac\ inaderent
la propriile valori, repere [i semne. Singur\tatea
de]inutului a fost rememorat\ de Lena Constante
într-o carte impresionant\, laolalt\ cu strategiile
extrem de complicate prin care femeia [i-a p\strat
min]ile. La Balot\, exact acele episoade erotice
ori spirituale tr\ite recent au devenit puncte de
sprijin pentru de]inutul dârdâind de frig într-un

beci pestilen]ial. De aceea memorialistul le [i reia,
în evocarea primei sale experien]e carcerale:
esen]iale atunci, ele r\mân importante [i dup\
[ase decenii.u rmeaz\, în sfâr[it, transferul la

Închisoarea Militar\, adic\
ie[irea „în lume” (chiar dac\ o

lume tot închis\) a tân\rului vinovat pentru
c\r]ile de]inute. Scenele de închisoare sunt evocate
cu remarcabile aptitudini de portretist, Balot\
r\mânând îns\ acela[i analist meticulos ce [tie s\
surprind\ [i s\ disece leg\turile dintre lucruri; [i
corela]ia faptelor. În Închisoarea Militar\ sunt
nu numai „politici”, ci [i de]inu]i de drept co-
mun, iar în rândul „politicilor” se disting câteva
categorii de du[mani ai poporului, sensibil diferite

între ele: un grup al greco-catolicilor rugân-
du-se necontenit, unul al legionarilor care-
i ur\sc pe ace[tia [i [opoc\iesc nop]ile ei
între ei, unul al ciobanilor vorbind monosilabic
[i, am spune azi, o mic\ societate liberal\
din care fac parte un avocat [i Balot\ însu[i.
Ace[tia din urm\ au serioase diferende cu
legionarii, iar Nicolae Balot\ [i explic\, pe
larg, de ce. 

Norocul lui e c\ îi vine termenul
procesului, c\ în completul de judecat\ e
pre[edinte o figur\ a legii din lumea „veche”
[i c\, printr-o ap\rare a inculpatului
care îi este îng\duit\, tân\rul de]in\tor
de c\r]i interzise le va transforma pe acestea
în probe ale nevinov\]iei sale. Negoi]escu,
aflat în sal\ la proces, este invitat s\ traduc\
[i s\ citeasc\… însemn\rile f\cute pe c\r]ile
interzise de c\tre lectorul lor, asta fiindc\
junele lor de]in\tor poliglot f\cuse însem-
n\ri în limba în care era fiecare carte (!).
Bâlbâindu-se mai întâi, Nego intr\ tot mai
bine în rol (tocmai el, estetul care avusese

un episod de febrilitate legionar\) [i-l ap\r\ pe
Balot\ citind, pur [i simplu, ce scrisese Balot\ pe
c\r]ile incriminate. Interven]iile procurorului nu
mai au efect. Ca în filmele cu un neverosimil happy-
end, completul de judecat\ condus de un om al legii
din vechiul regim ([i care, explic\ memorialistul,
va ajunge el însu[i în boxa acuza]ilor, peste pu]in\
vreme) se las\ convins de însemn\rile tân\rului pe
c\r]ile interzise, comentate de el. De]inutul va fi
eliberat.

Cu aceast\ uimitoare întors\tur\ a lucrurilor
([i posibil\ metafor\ a cititului ce salveaz\ prin
chiar însemn\rile din actul lecturii) se încheie prima
parte a c\r]ii. E un preambul pentru ani întregi
de închisoare, care vor veni.

Nicolae Balot\,
Abisul luminat,
volum îngrij it de
Carmen Elena An-
drei, Editura Cartea
Româneasc\, Bu-
cure[ti, 2018, 624
pag.

 cronica literar\ de daniel cristea-enache

o carte
monumental\ (I)

comentarii critice
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u ltimele dou\ romane ale lui C\t\lin
Pavel, Nicio clip\ Portasar (2015)
[i mai cu seam\ Trecerea (2016),

ultimul aflat pe lista scurt\ a premiilor Uniunii
Scriitorilor din România în 2016, recomand\ un
prozator capabil s\ lucreze în filigranul detaliului,
s\ ]eas\ minu]ios pânza narativ\, s\ lucreze cu
infinitezimale. Noul s\u roman, Chihlimbar,
(Polirom, Ia[i, 2018) nu face rabat de la aceste
calit\]i de orfevrier, micu]a pic\tur\
de r\[in\ are virtu]ile alefice ale miniaturii
care încapsuleaz\ un univers alternativ.
Romanul se serve[te de un pretext,
în datele sale ar putea fi un excelent
roman picaresc, cu un personaj versatil,
trubadurul Josquin des Prez, ale c\rui
tribula]ii sunt rodul unei peregrin\ri
pe a]a c\reia se în[ir\ m\rgelele aventurii,
rod al fabula]iei, al unui livresc care se
las\ pe alocuri convertit în ironie. Extras
unei medievalit\]i incerte, întemeiat\
filologic pân\ la pre]iozitatea detaliului
– spre exemplu enumerarea pleiadei
de trouveri occitani –, Josquin se plaseaz\
într-o heterotopie perceptibil bricolat\
postmodern. Pe scheletul de roman

picaresc avem [i un love story complicat
cu fire care se amestec\ într-un ghem dificil

de desf\cut, care îi are ca protagoni[ti pe
Josquin [i Ilona, un menaj complicat, cu
racoursiuri în[el\toare. Odat\ cu loca]ia
incert\ [i temporalitatea dizolvat\, orice

scurtcircuit\ri sunt posibile, scenariile
alternative se pot succede voios.

Romanul picaresc tr\ia din concatenarea
infatigabil\ [i randomizat\ de întâmpl\ri lipsite
de exigen]e eroizante, prezentate în limbaj
vernacular, într-un fel de odisee derizorie.
Eroi obscuri de extrac]ie joas\ sau cel pu]in
incert\, cu exotismul corciturilor, aventuri ce]oase
la limita promiscuit\]ii, cu alte cuvinte tot ce
se poate opune romanului cavaleresc, coborât
aici în caricatur\. Josquin este ruda postmodern\
a lui de Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache
sau Estebanillo González, un „hombre de buen
humor”. Rizibilul acompaniaz\ fertil aventurile
lui Josquin, dar el nu este exclusiv atributul unor
întâmpl\ri comice, cu întors\turi rocambole[ti
[i pe alocuri burle[ti, ci al jocurilor de limbaj. Iat\
cartea sa de vizit\ prezentat\ oral la intrarea
într-o cârcium\ dintr-un sat obscur. „– Oameni
buni, eu sînt trubadur, dar pute]i s\ v\ gîndi]i
la mine ca la un menestrel oarecare, cu ceva de
goliard, truver sau minezeng\r, pentru c\ am
f\cut cam toate astea, dar acum doar merge de
colo colo [i cînt cîntece la toate ocaziile, zise, [i
puse pe mas\ ni[te stan]e langhedochiene cu
neume diastematice, pe care le urm\ri pu]in
cu degetul.” Chiar dac\ neologismele sunt introduse
didascalic prin intermediul naratorului, impactul
lor pe fundalul vernacular de tavern\ ne
arunc\ inten]ionat în ironia sub]ire a jocului
intelectual cu registrele limbii. Într-un fel, romanul
aminte[te pe palierul afinit\]ilor de Patimile
sfântului Tommaso d’Aquino al lui Alex Mihai
Stoenescu. 

Jocul propus de autor se desf\[oar\ în trei
importante dimensiuni postmoderne: inter-
textualitatea, autoreferen]ialitatea [i ludicul.
Prima este atât de abundent\, încât textul ar avea
nevoie de un glosar de termeni rari [i expresii
în latin\ pour les connaisseurs, opuri asemenea
[i de nume proprii din inventarul cultural al unor
epoci apuse de la Ev Mediu la Rena[tere. În serii
prestigioase se strecoar\ uneori termeni vernaculari,
pecum „blugii zico” sau vreo expresie turceasc\
de maxim\ utilitate precum „kaç para”, – amintind

de comer]ul febril între otium [i negotium în
lumea balcanic\ scufundat\ aici în atemporalitatea
fabulei –, pentru a servi drept substan]\ de contrast
livrescului artezian. Autoreferen]ialiatea ne
plaseaz\ într-o circularitate inepuizabil\ a textului
care-[i mu[c\ coada autodevorându-se pe m\sur\
ce se regurgiteaz\. „B\rba]ii se uitar\ la femeile
lor cu o privire lung\, care ar\ta c\, în ciuda
pis\logelii, iubirea lor nu murise, [i faptul c\

tr\geau la m\sea era numai [i numai
efectul oboselii de a lua de la cap\t,
zi dup\ zi, propria via]\, chiar dac\ se
desf\[ura în cazul de fa]\ exclusiv în
interiorul acestui text. Primarul,
care încerca s\ ridice una dintre pancartele
r\mase aruncate pe jos, se l\s\ p\guba[
[i d\du s\ plece. Mai strig\ totu[i: Dar
p\l\ria? P\l\ria de ce o por]i? Josquin
nu [tiu ce s\ r\spund\. Se stabili de
urgen]\ o cau]iune pentru o sum\
exorbitant\, atît de exorbitant\ încît
cuvîntul însu[i trebui adus din Fran]a
peste noapte.” Denun]at\ u[or manierist
la debutul romanului, aceast\ conven]ie
a fic]iunii cu denudarea procedeului
mut\ accentul de pe epic pe capacitatea
limbajului de a mobiliza lumi de hârtie.

Un accent urmuzian pe final de fraz\ arunc\
în aer orice e[afodaj de „suspendare voluntar\
a neîncrederii” la care se referea mutatis mutandis
Colleridge. Avem un roman autocentrat în limbajul
s\u, diegeza las\ loc stilisticii, chiar dac\ nu este
total contramandat epicul face un pas în spate
în favoarea jocurilor de limbaj, ironia erudit\
elimin\ cititorul neavizat, desf\când necontenit
jocul de origami al referin]elor culte. Avem aici
un concetism ironic, pentru c\ e întrebuin]at în
golul unei lumi vernaculare. Pentru roman acest
joc secund al limbajului în detrimentul jocului
prim al nara]iunii comport\ un risc asumat de
C\t\lin Pavel, acela de a pierde interesul, cu un
limbaj naiv, pentru „ceea ce se întâmpl\ în roman”
precum în Manualul întâmpl\rilor al lui {tefan
Agopian. {i nu pentru c\ întâmpl\rile nu ar exista
sau pentru c\ am avea o alunecare în contemplativ,
în peisaj, o pierdere în perspectiv\ ca în romanul
sus-men]ionat. Ci pentru c\ r\zuim necontenit
la acest palimpsest al pove[tii în care registrele
[i referin]ele culturale [i diverse temporalit\]i
se suprapun într-un virtual spa]iu balcanic, o
Dobroge de atunci, de acum [i de nic\ieri în care
plonjeaz\ muzicianul franco-flamand Josquin
des Prez. 

C\t\lin Pavel desf\[oar\ sheherezadic un
manual al întâmpl\rilor, decameronul s\u
postmodern evoc\ o neseriozitate balcanico-
oriental\, o înclina]ie spre fabula]ia integratoare,
spre relativizarea oric\ror valori, spre pl\cerea
cusutului [i descusutului, a povestitului ca în
Divanul persian al lui Mihai Sadoveanu. Îns\
dup\ tipic oriental, alunecarea în derizoriu nu
împiedic\, ci chiar invit\ punctual reflec]ia s\
se adânceasc\ în mod rafinat. Josquin apare în
postura unui Nastratin Hogea occidental doar
la suprafa]\, dar oriental pe din\untru sau dac\
nu e prea exagerat, putem spune balcanic.
Cele dou\ paradigme aparent nemiscibile, Occident
[i Orient, se întrep\trund aici, prin acest ludic
imens care caracterizeaz\, de pild\, romanele
lui Salman Rushdie.

C\t\lin Pavel a reu[it un roman în care
fine]ea reflec]iei [i cultivarea detaliului se dezvolt\
manierist, dup\ tipare culturale omologate,
vegheate de o ironie ca joc superior al reflec]iei
cu limbajul.

 Angelo Mitchievici

C\t\lin Pavel, Chih-
limbar ,  Editura
Polirom, Ia[i, 2018.
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 poemul s\pt\mânii de

marian dr\ghici

pescuirea mea miraculoas\

la margine de nicio ap\ 
stau 
[i m\ uit în ap\ 

vara e dus\ p\l\ria 
tot mai 
pleo[tit\

demult la mare
într-o var\ ca asta
un om cu un singur bra] 
m-a salvat de la înec 

nu mai [tiu nimic 
de omul acela 

de unde ap\sarea 
unei imense datorii 
imposibil de rambursat 

la pachet cu tot mai penibil\ jena 
acelei sl\biciuni de neîn]eles 
la unul cu totu[i dou\ 
bra]e vânjoase –

toat\ via]a 
var\ de var\ 
[i de multe ori peste an 
la margine de nicio ap\

amintindu-mi aceasta
cu inima înfrânt\ [i smerit\

stau 
[i m\ uit în ap\. 

aleful din chihlimbar



11
România literar\  num

\rul 43 / 28 septem
brie 2018

d ac\ ]elul existen]ei este aceast\
violentare a tiparului pentru a l\sa
o „urm\”, un nou tipar în fond,

idealul poeziei penetrantiste îl constituie „vorbele
goale”, dar „goale, nu ca o nuc\ f\r\ miez, ci ca
ni[te femei f\r\ îmbr\c\minte, mai calde, mai
vii. {terse de praful obi[nuin]ei”; ambiguitatea
sintagmei, exploatat\ exact în sensul contrar
acestei preciz\ri de adversarii modernismului,
de atunci [i de azi, reprezint\, în fapt, ambiguitatea
fundamental\ a discursului literar care, fie c\
este poezie penetrantist\ sau o povestire „spus\
de cineva gâfâind de spaim\” (cum o proiecta
Geo Bogza în Petrol de Bu[tenari — 30 de mii de
lei vagonul), aspir\ c\tre elementaritatea viului,
c\tre cotidianul polimorf c\ruia numai un ochi
orbit de praful obi[nuin]ei nu i-ar putea
detecta trepidantul ritm ascuns. Nota]iile Jurnalului,
existen]a [i literatura autorului lor, se identific\
în peisajul cu sonde în erup]ie sau arzând; imaginile
acestuia, cu o mare frecven]\ a apari]iilor, reprezint\
ceea ce a[ numi decorul interior, relevând perfecta
armonizare a erup]iei petrolului cu ritmul
vie]ii [i textului: „frumuse]ea îngrozitoare” a unei
sonde în erup]ie, a obiectului ce penetreaz\ roca
pentru a-i revela seva ascuns\ este m\sura exact\
a celeilalte „frumuse]i”, a literaturii penetrantiste
care „foreaz\” obi[nuitul pentru
a-idezv\lui miezul viu, incandescent1.
Tensiunea sufleteasc\ a tân\rului
exasperat de a nu g\si mijloacele
de exprimare literar\ a peisajului
cu incendiu din interioritatea sa,
punând mereu la încercare limitele
capacit\]ii de rezisten]\ a celor din
jur, se reg\se[te doar în temperatura
„focului de la Moreni”, a incendiului
care „m-ar durea dac\ s-ar stinge”.
Aceast\ interiorizare a decorului
exterior creeaz\ [i altfel de distan]e,
estetice: „Cu Miu (poetul Tudor Miu
din Câmpina— n.n.), plimbare într-
o p\dure despre care declar\ c\ l-
a f\cut poet, adic\ l-a îndemnat
s\ scrie. Pe mine, la aceasta m-au
determinat aspectele stridente
ale vie]ii, iar nu p\durea idilic\” :
fo[netul copacilor [i focul sondelor,
poezia p\durii idilice [i poezia lumii
industriale — acestea sunt reperele
care jaloneaz\ desp\r]irea lui Geo
Bogza de „praful obi[nuin]ei”,
acoperind fie striden]ele vie]ii, fie
esen]a actului poetic.

a ceast\ rela]ie cu un nou
spa]iu, a c\rui lung\
„carier\” literar\ se afla

atunci, în anii 1930, abia la început,
preg\tindu-se s\ treac\ în crea]ia
avangardei,  modernismului,
suprarealismului, existen]ialismului
[i postmodernismului, trebuie privit\
în perspectiva muta]iilor ce s-au
produs în sensibilitatea poetului care î[i m\rturisea,
înc\ în 1926, evolu]ia dinspre sentimentalism
[i romantism spre sarcasm [i modernism; modul
de „tratare” a peisajului exterior este unul dintre
semnele incontestabile ale acestor metamorfoze
care descoper\ prin ele însele procesele ce au loc
în literatur\ [i constituirea noii sensibilit\]i
poetice; iar lumea industrial\ este realitatea sa
interioar\, poate cea mai frapant\. Peisajul
înceteaz\ s\ mai fie descris, s\ constituie o „stare
de suflet”, o suprafa]\ reflectorizant\ a tr\irilor
celui care îl prive[te; el se interiorizeaz\, se cupleaz\
ca un resort într-un mecanism, devenind chiar
acel mecanism care declan[eaz\ textul; când Geo
Bogza spune c\ „peisajul fierbe mereu în ro[ul
incendiului de la Moreni” sau „splendidul peisaj
petrolifer nocturn, cu sutele de lumini de la sonde,
cu incendiul de la Moreni la orizont, m\ face s\
tr\iesc convulsiv” [i „iubesc peisajele acestea
putrede de sonde [i petrol”, el nu exprim\ doar
participarea afectiv\, specific romantic\, la
spectacolul „naturii”, ci î[i dezv\luie peisajul
interior, cel al tr\irilor convulsive, al „magmei”
suflete[ti care acumuleaz\ energie [i a[teapt\
sonda care s-o elibereze. Peisajul cu incendiu este
însu[i peisajul literar: „Sunt chinuit îngrozitor
al «magmei» suflete[ti care acumuleaz\ energie
[i a[ vrea un scris de tr\snete, de sulfat de
cupru mestecat între din]i. A[ vrea o dezl\n]uire,
[i îmi dau seama c\ nu fac altceva decât s\
construiesc fraze. {i timpul trece iremediabil.
Iar eu vreau s\-mi urlu existen]a”; clocotul „coroziv”
al gândurilor, chinuirea, c\utarea exasperat\ a
unui stil care s\ nu fie „stil” [i aceast\ dezl\n]uire
sunt elemente specifice noii sensibilit\]i care
încearc\ s\ zgârie via]a [i care vrea s\ g\seasc\

acele „vorbe goale” ce relev\ miezul fierbinte,
ascuns sub roca [i praful obi[nuin]ei; într-o
alt\ ordine, literaturii i se contest\ func]ia de a
construi pentru a i se afirma moderna de-construire;
asemeni sondei care distruge o structur\ pentru
a o formula altfel, noua sensibilitate caut\ zgomotul
acolo unde nu pare a fi decât lini[te, incendiul
— unde totul pare stins demult. Peisajul convulsiv
al sondelor se identific\ în ritmul dinamic al
Jurnalului; dac\ textul „literar” construie[te fraze,
însemn\rile zilnice de-construiesc „impresia”,
fragmenteaz\ „imaginea” pentru a le releva
realitatea secret\; elementul ce corespunde energiei
din convulsia solului putred de petrol nu poate
fi literatura care, iat\, restituie doar conturul
prea general al peisajului interior (doar în Lafcadio
din Les Caves du Vatican autorul g\se[te
„ceva” din exasper\rile sale), ci Jurnalul (adic\
„via]a” acelei literaturi) în care tr\irea se confund\
cu faptul scriptural, în care textul este „numai
vitez\, nimic stabil” [i în care fiecare moment
deschide perspectiva „catastrofei”, a erup]iei [i
incendiului.

Violent, agitat, convulsiv, dezn\d\jduit,
revoltat — acestea sunt cuvintele care apar cel
mai frecvent în jurnal, marcând st\rile tân\rului
scriitor [i, într-un plan mai general, modul

manifest\rii genera]iei sale, a noii sensibilit\]i;
nu altfel erau Sa[a Pan\, Roll, Voronca, Claude
Sernet ori Tudor Miu [i Simion Stolnicu din
Câmpina. Arderea, turmentarea, peisajul cu
incendiu desemneaz\ starea de criz\ a unor
grup\ri care, în anii 1930, constituiau avangarda,
iar nota]iile Jurnalului dezv\luie ceea ce a[ numi
permanentizarea acestei st\ri. Criza, exasperarea
ivesc, îns\, noua literatur\; triste]ea [i disperarea
sunt „culorile cerului” sub care tr\ie[te autorul
Jurnalului de sex, dar c\utarea adev\rurilor
„cu o t\rie de acid sulfuric” [i furia de a scrie
„la fel furiei de a trage cu revolverul” sunt ale
întregii genera]ii. Tensiunea tr\irii este tensiunea
scriiturii: „Acum m\ simt foarte bine fizice[te [i
la fel mintea. Vreau s\ m\ cur\] de toate confuziile,
de toate reticen]ele, s\ devin prompt, r\spicat,
febra va trebui s\ r\mân\. Toate ac]iunile în afar\
de obi[nuit au fost sus]inute de febr\. Mi-a trecut
orice depresiune. M\ simt tare. Vreau s\ lupt.
Pentru libertatea des\vâr[it\ a individului. Nu
mai sunt dispus s\ m\ las asasinat. Capul mi-e
plin de tot ce va trebui s\ spun. Idei limpezi,
t\ioase, al c\ror adev\r nu poate fi contestat. De
azi via]a mea e total schimbat\. Poemul continu\
s\ m\ preocupe. Am poft\ de via]\, nu pe c\ile ei
ci sf\râmându-le. A[ vrea s\ izbutesc în protestul
acesta, s\ mi se dea dreptate, el s\ nu fie decât
un început din seria unor extraordinare r\zvr\tiri
ale spiritului. Îmi dau seama perfect, cu toat\
fiin]a, de acest puternic adev\r: revolta e via]\.
A tr\i înseamn\ s\ te r\zvr\te[ti. Dac\ te conformezi
e[ti mort. Tot ceea ce vreau s\ fac g\sesc de
moralitatea unui fulger.”

a ceste nota]ii  din 1931  f ixeaz\
m o m e n t u l  i m e d i a t  u r m \ t o r
„evolu]iilor [i revolu]iilor” din

ianuarie 1926; noua structur\ s-a cristalizat,
sonda a str\puns roca, eliberând magma din
interior; frazele programatice, de manifest
existen]ial [i literar, sunt ale etapei clarific\rilor
teoretice care deosebesc acum tran[ant modalit\]i
literare: între „fantezie” [i „lucrul sim]it violent,
convulsiv” s-a scris, în fond, un fragment din
istoria literaturii noastre. Fiecare fapt literar
î[i are corespondentul s\u în „via]\”; desp\r]irea
poetului de cei din jur se adânce[te, el „imput\”
acum „lipsa de în]elegere delirant\ a lumii,
atitudinea livresc\ în fa]a vie]ii”, dând o alt\
semnifica]ie vechiului praf al obi[nuin]ei;
succesiunea ame]itoare a st\rilor celor mai
diverse (nervozitate [i calm aparent, indispozi]ie,
triste]e infinit\ [i vitalitate, optimism, revolt\)
dirijeaz\ fiin]a spre zona scind\rii, a celeilalte
desp\r]iri, tragice, de sine: „Duminic\ 22
februarie. Nervozitate, indispozi]ie. Mi se pare
c\ dac\ voi izbuti s\ scriu ceea ce m\ fr\mânt\
am s\ fiu acuzat de nihilism, am s\ fiu pus la
zid de toat\ lumea. Dar gândurile acelea m\
ard,  s\  nu le  spun? Îmi vine s\  plâng de
ciud\, de mizerie. Seara, triste]e infinit\. Luni

23 februarie. E îngrozitor.
Cred c\ am s\ înnebunesc.
Totul se clatin\. Nu pot s\
însemn nimic din ce  se
petrece, dar e un pr\p\d. În
mine se ciocnesc locomotive,
îmi sar creierii, privesc becul,
nu-n]eleg nimic. A[ vrea s\
m\ arunc cu capul în cosmos.
Miercuri 25 februarie. Ieri
am renun]at de a mai scrie;
jurnalul \sta e în fond o
porc\rie. De ce scriu? Pentru
ce scriu? Ce câ[tig? Da. Ce
câ[tig? Ce câ[tig eu? {i totu[i
scriu. Sunt groaznic altul
decât cel de pân\ acum câtva
timp. Azi mi-am dat seama:
e  î n  m i n e  o  m a [ i n \ r i e
monstruoas\. Dac\ voi [ti
cum s\ lucrez cu ea m\
pot în\l]a pân\ cine [tie
unde. Dac\ am s\ fiu
cu ochii închi[i ca pân\
acum, repede voi c\dea,
o pr\bu[ire definitiv\. A[
vrea s\-i înv\] mecanismul,
s\ fiu st\pân deplin pe ea.
{i totu[i nu fac nimic pentru
asta. M\ rog. Scâncesc.”

Dac\ îndep\rtarea de
lume era numai dramatic\,
în sens comun dramatic\,
ilustrând, în fond, raporturile
de totdeauna ale scriitorului
cu „preajma” sa, scindarea

interioar\ este tragic\; ie[irea din peisajul
cu incendiu, din „lumea de acizi” se face prin
intermediul frazei, adic\ al zilelor fixate în
text: jurnalul — am observat [i alt\dat\ —
nu consemneaz\ zile, ci fraze, descoperind o
adev\rat\ „terapeutic\” a scriiturii. Nota]iile
din Jurnalul lui Geo Bogza exprim\ necesitatea
„higienei suflete[ti” prin eliberarea acelui „]ip\t
alb al revoltei”, fraza textului care de-construie[te
realitatea construit\ în literatur\ fiind documentul
tr\irii [i programul scriitorului: „Scriu ca [i
cum n-ar fi nimeni pe p\mânt, scrisul ca
document al celor suferite, indiferent de ce
cred ceilal]i. Scrisul ca m\rturisire, ca izb\virea
sufletului”: cât\ exasperare, atâta literatur\,
Jurnal de copil\rie [i adolescen]\ fiind una
dintre c\r]ile esen]iale ale lui Geo Bogza, poate
chiar cea mai important\, realizând sinteza
convulsiilor din Poemul invectiv\, alegoriilor
din }ara de piatr\ [i Cartea Oltului, hiperbolelor
conven]ionale din reportajele anilor 1950 [i
„efemeridelor” din Paznic de far [i Ca s\ fii om
întreg : jurnalul este faptul literar al existen]ei
lui Geo Bogza.

 Ioan Holban
_____________
1 Este important, poate, s\ amintesc faptul

c\ F. T. Marinetti este autorul unui text intitulat
Incendiul sondei de la Moreni (L’incendio della
sonda), ap\rut în „Contimporanul”, X, 1931, 96-98.
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` nainte de toate, ]in s\ mul]umesc Uniunii
Scriitorilor din România pentru onoarea
pe care mi-a f\cut-o, în primul rând

cooptându-m\ în acest juriu atât de prestigios1 [i,
în al doilea rând, pentru invita]ia de a vorbi în fa]a
unui public atât de distins [i de activ2.

Evident – v\ mul]umesc pentru participare;
sunte]i un public de elit\, format din oameni care
se îndeletnicesc deja cu scrisul, a[a cum au fost [i
cei patru poe]i din prelegerea mea dedicat\ genera]iei
‘60. Cei patru poe]i ale[i: Ileana M\l\ncioiu, Leonid
Dimov, Marin Sorescu [i Nichita St\nescu, sunt patru
nume de poe]i diferi]i între ei, cu formule lirice distincte
[i care au creat pentru poezia româneasc\, în genera]iile
lor [i în cele ulterioare, s-ar putea spune, tot atâtea
modele lirice.

Prelegerea mea vrea s\ fie deopotriv\ teoretic\,
istoric\ [i ilustrativ\. De aceea, am adus volume ale
acestor poe]i, pentru a citi câte o poezie reprezentativ\
pentru categoria pe care a schi]at-o [i Sorin Lavric
în remarcabila lui conferin]\ (pentru care îl felicit),
acel al treilea palier al situa]iilor sau al personajelor
ilustrative, reprezentative, tipologizante3. Dimensiunea
istoric\ este, în acela[i timp, important\, pentru c\
aceast\ genera]ie, dup\ cum prea bine [ti]i, s-a n\scut
ca genera]ie [i s-a ilustrat, [i-a desf\[urat, prin traiectorii
individuale, un set de crea]ii literare în interiorul
regimului trecut, al unui regim totalitar care se instala
în România în 1947-1948, abdicarea Regelui Mihai
fiind ultimul reper al unei epoci democratice,
parlamentariste, pluripartidiste. De atunci [i pân\ în
decembrie 1989, se desf\[oar\ la noi un regim
ini]ial de inspira]ie [i extrac]ie sovietic\, iar
ulterior, în a doua faz\, din ce în ce mai na]ionalist,
mai ceau[ist, cu veleit\]i de independen]\ fa]\ de
Moscova. 

Genera]ia despre care vorbesc este format\
din autori a c\ror bun\ parte din via]\ se suprapune
acestor condi]ii dure pentru orice creator – a
scrie, a gândi [i, mai ales, a publica într-un regim
în care toate apari]iile publice, implicit cele
scriitorice[ti [i critice, aveau nevoie de [tampila

cenzurii, chipurile desfiin]at\ de Nicolae Ceau[escu
la un moment dat, pentru a fi, de fapt, încredin]at\

redac]iilor de edituri [i de reviste literare. Cenzura
nu se mai f\cea la sec]ie, ci în redac]ii, iar cei pu[i s\
cenzureze erau chiar colegii scriitorilor [i criticilor
care se manifestau în acea vreme. 

{i atunci, întrebarea care se pune imediat
de c\tre un tân\r care nu a tr\it acea epoc\ este
cum au putut s\ supravie]uiasc\ poezia româneasc\
[i literatura român\ în interiorul unui regim care
nu se instaleaz\ [i nu se desf\[oar\ pentru câ]iva ani,
a[a cum s-a întâmplat în timpul ocupa]iei germane
în Fran]a sau în alte ]\ri occidentale, ci se instaleaz\
pentru patru decenii, monopolizeaz\ statul, societatea,
închide grani]ele ]\rii [i dirijeaz\ totul. Cum se poate
manifesta o literatur\, o poezie în interiorul unui
asemenea regim? Cum este posibil ca noi s\ num\r\m
atâ]ia autori importan]i de poezie româneasc\ în anii
1960, 1970 [i 1980? Ba chiar, la o compara]ie pe care
o facem în prezent, între poe]ii manifesta]i atunci
[i cei ap\ru]i [i manifesta]i dup\ 1989, în condi]ii de
total\ libertate a opiniei [i a expresiei, primii s\ ni
se par\ [i chiar s\ fie mai importan]i [i mai reprezentativi
decât cei din a doua perioad\. A[adar, cum se poate
ca literatura într-un regim de cenzur\ [i de control
absolut din partea statului s\ fie mai relevant\ literar,
artistic, estetic, comparativ cu literatura creat\ în
condi]ii de libertate?

Prima explica]ie care s-a dat acestei dileme
a fost aceea c\, dup\ epoca realismului socialist,
care începe la noi în 1948 [i se încheie în jurul lui 1960,
anul în care debuteaz\ editorial trei importan]i poe]i
ai genera]iei 1960 – Nichita St\nescu, Cezar Baltag [i
Ilie Constantin, în aceea[i colec]ie a Editurii de Stat
pentru Literatur\ [i Art\ (ESPLA) – apare un alt tip
de literatur\. În timpul realismului socialist, poezia
a fost folosit\ ca un vehicul propagandistic pentru
realiz\rile m\re]ului regim, pentru transformarea în
modele a muncitorilor (a ]\ranilor, mai pu]in, pentru
c\ erau o clas\ conservatoare, mul]i dintre ei se
înc\p\]ânau s\ fie ata[a]i de p\mântul lor, s\ nu-l dea
la colectiv, s\ ]in\ la proprietatea lor). Când le
citeam studen]ilor mei, la cursurile de istoria literaturii
din perioada postbelic\, câteva poezii reprezentative
pentru epoca realismului socialist, de la Dan De[liu
(care a avut apoi o evolu]ie foarte bun\ în anii 1980),
Maria Banu[, Frunz\, Boureanu, Baconsky (înainte
de transformarea lui), auditoriul izbucnea în râs;

lor li se p\reau foarte comice aceste texte, ca ni[te
parodii foarte inteligente ale unor poezii propriu-zise,
într-un cod cultural normal. Nu, ele erau chiar esen]a
[i structura poeziei, materia [i problematica acesteia
din epoca respectiv\. Aproape nimic nu se poate
recupera, din punct de vedere estetic, din poezia anilor
1950.

t ân\ra genera]ie 1960 apare la începutul
acestui nou deceniu, în condi]iile unei
liberaliz\ri politice; [i acest lucru este

foarte important, pentru c\, dac\ regimul s-ar fi
men]inut la standardele sale totalitare, cele din anii
1950, anii cei mai teribili pentru societatea româneasc\,
aceast\ tân\r\ genera]ie nu s-ar fi putut exprima a[a
cum s-a întâmplat. Manifestarea [i impunerea ei în
literatura român\ se datoreaz\, sub aspect istoric,
unei relax\ri, unei timide liberaliz\ri, unei vagi reform\ri
a regimului care nu începe, a[a cum gre[it s-a spus
de mai multe ori, în epoca Ceau[escu, ci în ultima faz\
a conducerii lui Gheorghiu-Dej. Paradoxul face c\, în
timp ce N. Ceau[escu a început ca un tân\r oarecum
reformator [i liberal, din 1965 [i, apoi, în 1968, anul
invad\rii Cehoslovaciei, cu Prim\vara de la Praga,

pân\ în 1971, el a sfâr[it ca un dictator, „de tip
asiatic” (cum spunea Ion D. Sîrbu), Dej a avut o evolu]ie
invers\. El a început ca un dictator îndârjit, foarte
dur; [i a sfâr[it ca unul auto-liberalizat, relaxat. Aceast\
relaxare de la finele epocii Dej [i începutul epocii
Ceau[escu este chiar momentul fast în care apare o
nou\ genera]ie de poe]i, prozatori, esei[ti, critici [i
istorici literari.

În 1963-1964, sunt elibera]i de]inu]ii politici.
Mul]i dintre cei care fuseser\ în închisori erau intelectuali,
figuri de prim-plan ai scenei culturale. În acei ani
începe republicarea autorilor din epoca interbelic\
care fuseser\ interzi[i – Lucian Blaga, Arghezi
(chiar pu]in mai devreme), Hortensia Papadat-
Bengescu, Ion Barbu, Rebreanu (despre care s-a zis
c\ a murit la timp, înainte de instalarea comuni[tilor);
tot atunci, se discut\ din nou despre Maiorescu,
Lovinescu. 

Este un moment fast în care tân\ra genera]ie
se afirm\, devine emergent\ [i prin raportarea la
modelele autentice ale poeziei [i ale literaturii noastre
interbelice. Acest lucru are o importan]\ deosebit\,
tr\s\tura de unire este f\cut\ con[tient, programatic,
cu un program estetic prin care tinerii poe]i ai
anilor 1960 î[i selecteaz\ modelele din canonul interbelic,
acela fixat de criticii postmaiorescieni din jurul lui
Lovinescu. Astfel, Ileana M\l\ncioiu este foarte
influen]at\ de Bacovia; Nichita St\nescu, de Ion Barbu
[i de Arghezi; Marin Sorescu este [i el arghezian; Cezar
Baltag are inflexiuni barbiene. Ei, practic, fac o
bolt\ peste epoca realismului socialist care d\dea
autori mul]i în poezie [i cu care noua genera]ie era
contemporan\. Împotriva acestor „p\rin]i”, estetic,
vitregi, ei fac o alian]\ cu „bunicii” din epoca interbelic\. 

Exist\ o fotografie foarte frumoas\ în care îl
vedem pe Arghezi, septuagenar sau deja octogenar,
a[ezat într-un fotoliu, iar în fa]a lui, aplecat, respectuos,
timid, se afl\ foarte tân\rul Marin Sorescu c\ruia

Poetul îi întinde mâna. {i aceast\ strângere de mâini
între marele poet interbelic (care, dup\ câ]iva ani
de t\cere, începe s\ se manifeste din nou [i este
recunoscut ca un poet important tocmai de c\tre
autorit\]ile care îl cenzuraser\ [i îl f\cuser\ s\ tr\iasc\
în [omaj) [i cel tân\r, aceast\ întâlnire între dou\
momente istorice [i culturale, peste epoca realismului
socialist, este simbolic\.

s -a vorbit despre un prim modernism,
despre un modernism interbelic, sincronist,
mergând pe vectorul schi]at de Lovinescu

pentru poezia româneasc\. Lovinescu avea dou\ teorii,
una privind romanul, alta privind poezia; despre
roman spunea c\ trebuie s\ evolueze spre o structur\
obiectiv\, iar despre poezie, c\ trebuie s\ se
îndrepte spre o structur\ subiectiv\, spre lirism, care
este îns\[i esen]a poeziei. Cert este c\, în perioada
interbelic\, poezia româneasc\ se manifestase atât
de puternic, atât de conving\tor, atât de variat – gândi]i-
v\ ce diferen]e sunt între Arghezi, Blaga, Ion Pillat,
Ion Barbu, Ilarie Voronca, Fundoianu [i al]ii –,
încât în aceast\ sincronizare accelerat\ cu modelele
poetice occidentale, literatura român\ se sincronizase

pân\ în pragul avangardist. S-a [i spus, la un moment
dat, c\ unul dintre polii avangardismului s-a mutat
la Bucure[ti. Din p\cate, aceast\ evolu]ie de sincronizare
a poeziei române[ti din interbelic a fost frânt\ de
epoca realismului socialist când, timp de peste zece
ani, poezia româneasc\, transformat\, a[a cum
spuneam, într-un vehicul propagandistic, a fost
împins\, din punct de vedere artistic, c\tre o faz\ mult
anterioar\ a poeziei antebelice, [i anume c\tre acea
poezie chiar pre-s\m\n\torist\, post-pa[optist\, c\tre
o poezie cu mesaj, cu tendin]\, în care poemul nu mai
este expresia unei individualit\]i, a unui imaginar
personal, a unui univers obsesional; poezia este o
reflectare a unei agende publice, politice [i istorice.

f elul în care al doilea modernism, sau
neomodernism, al genera]iei 1960 reface
leg\tura cu primul modernism se face

tot pe vectorul de sincronizare cu literatura [i culturile
occidentale. Acesta este un alt aspect interesant – noi
nu ne-am luat niciodat\ modelele din apropiere,
din spa]iul maghiar, ceh, polonez sau rusesc, ci de
departe, din spa]iul culturilor occidentale, mai
exact din cel francez [i german; [i e semnificativ c\
inclusiv marii autori ru[i, Dostoievski, Tolstoi, la
noi au fost citi]i întâi din edi]ii fran]uze[ti [i abia apoi
au fost tradu[i [i citi]i în române[te. Deci, pân\ [i
pe ru[i i-am luat de departe, din spa]iul nostru preferat,
cel francez.

Pentru mine, faptul c\ noi reu[im s\ ne
sincroniz\m cu mi[carea de idei [i, pe subiectul
prelegerii de azi, de forme poetice occidentale este
o extraordinar\ dovad\ a vitalit\]ii [i a creativit\]ii
literare române[ti; iar aceasta s-a întâmplat nu numai
în condi]iile de libertate din epoca interbelic\, ci [i în
perioada unui regim totalitar, cum a fost cel care a
capotat în 1989. Când Nicolae Ceau[escu, în 1971, prin
faimoasele lui Teze din Iulie, a încercat o reintroducere
a realismului socialist, când a vrut s\ strâng\ din nou
„[urubul” în cultur\, acest lucru nu a mai fost posibil,
deoarece se formase o mas\ critic\ de poe]i, prozatori,
precum [i critici [i istorici literari – cel mai important
dintre ei, unul dintre cei mai mari arhitec]i ai canonului
postbelic se afl\ aici4. Regimul Ceau[escu nu a mai
putut s\ schimbe ordinea literar\ care deja se articulase
pe ni[te structuri de rezisten]\ foarte puternice. S-a
[i spus despre criticii genului – Nicolae Manolescu,
Matei C\linescu, Lucian Raicu, Eugen Simion, Mircea
Martin, Gabriel Dimisianu [i atâ]ia al]ii – c\ au
f\cut o politic\ foarte inteligent\ a literaturii, care era
una a esteticului. Pentru critici, esteticul a fost nu
numai un criteriu de specificitate a literaturii, ci [i
unul de rezisten]\ etic\ împotriva abera]iilor regimului.
Astfel c\, pân\ în decembrie 1989, au fost dou\ sc\ri
de valori: cea oficial\, stabilit\ de stat, [i o scar\ de
valori estetic\, stabilit\ de critic\, exact cea care conta
în literatur\. Dup\ decembrie 1989, scara de valori a
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13criticii estetice, cu ace[ti poe]i [i cu al]ii, a r\mas în
picioare, iar cea care a fost vehicul propagandistic
al oficialit\]ilor s-a spulberat; ast\zi, cum spuneam,
râdem când citim contribu]iile acelor autori care [i-
au pus talentul lor real în slujba regimului aflat la
butoane.

Înainte s\ citesc din crea]ia celor patru scriitori,
o s\ mai spun un lucru pe care-l consider important.
Poe]ii care au debutat editorial la începutul anilor
1960 au fost obliga]i (nu neap\rat din convingere
personal\, ci pentru c\ regimul înc\ nu se liberalizase
complet [i existau ni[te comandamente ideologice)
s\ insereze în volumele lor destul de multe poezii
cu tematic\ comunist\ de care, ulterior, s-au ru[inat;
nu le-au mai inclus în antologiile lor de autori. În al
doilea val de debuturi, care s-a produs spre sfâr[itul
anilor 1960, nu li s-au mai cerut poe]ilor asemenea
contribu]ii, astfel c\ primele volume ale acestora sunt
mai „curate” literar decât ale celor din primul val. 

S\ v\ citesc acum, ca o ilustrare a ceea ce am
spus, câte un poem relativ scurt [i pe care l-am dorit
reprezentativ pentru fiecare poet dintre cei ale[i. {i
o s\ v\ rog s\ remarca]i nu numai cât de bune sunt
aceste poeme, ci [i cât de diferi]i sunt autorii lor; cred

c\ tocmai în aceast\ diferen]\ de structuri poetice
[i de universuri fic]ionale rezid\ for]a genera]iei 1960.

Cântec  de Nichita St\nescu

Amintiri nu are decât clipa de-acum.
Ce-a fost într-adev\r nu se [tie.
Mor]ii î[i schimb\ tot timpul între ei
numele, numerele, unu, doi, trei...
Exist\ numai ceea ce va fi,
numai întâmpl\rile neîntâmplate,
atârnând de ramura unui copac
nen\scut, stafie pe jum\tate...
Exist\ numai trupul meu înlemnit,
ultimul, de b\trân, de piatr\.
Triste]ea mea aude nen\scu]ii câini
pe nen\scu]ii oameni cum îi latr\.
O, numai ei vor fi într-adev\r!
Noi, locuitorii acestei secunde
suntem un vis de noapte, zvelt,
cu-o mie de picioare alergând oriunde.

{i acum, un poem de Marin Sorescu, care a
debutat cu un volum de parodii, unde a intrat în vizorul
lui inclusiv Nichita St\nescu. 

Pitia de Marin Sorescu

Pitia [ade-n antichitate 
{i ne prezice viitorul.

Ca s-ajungi la ea
Pierzi o groaz\ de timp,
Stând la o coad\ interminabil\, 
C\ci viitorul are totdeauna c\utare.

Pân\ acum am auzit 
Ce le-a spus curat
Tuturor celor dinaintea mea.

Mâine – zicea ea – 
Ori într-o alt\ zi,
}i se va întâmpla ceva 
Obi[nuit,
Ori ceva extraordinar.

Din crea]ia lui Leonid Dimov, am ales un volum
foarte frumos ilustrat de Florin Puc\, [i reprezentativ
pentru a[a-numitul onirism estetic, un program literar
în care Dimov credea. 

Vis de mahala de Leonid Dimov

Adun\-]i m\rgelele din noroi
{i s\ schimb\m str\zile între noi.
Doar fumul din fundul str\zii mele
Las\-mi-l a[a, învârtit în inele,
Bulbuci desf\când în azur, cenu[ii,
Dincolo de fabrica de juc\rii.
Copil\rie descul]\ ducem acolo,
Cu bidoane de gaz [i de m\sline Volo,
{i cât\ durere pe ziduri se las\
La prânz, când din cas\ ne cheam\ la mas\.
Nu te codi ci-n incint\ te-ascunde,
La numele noastre azi nu vom r\spunde
{i-atunci când amiaza se va ispr\vi
Din verdea firid\, din fum, vom ie[i,
Vom trece de pete de lac [i unsoare
De pompe vopsite-n culori ]ip\toare,
Gr\dini traversa-vom, localuri de glaje
Cu flori carnivore dormind pe grilaje,
Chemarea uzinelor gri de departe
Vom stinge-o la umbra frontoanelor sparte
{i noaptea-n cvartale ploioase vom strânge
Din vinele noastre o can\ de sânge. 

{i, în final, Ileana M\l\ncioiu, care a scris
un volum de poezie, poate unul dintre cele mai puternice
ale ei, dup\ moartea, la o vârst\ foarte tân\r\, a surorii
sale. Volumul se intituleaz\ Sora mea de dincolo.

Cel ce st\tea de gard\ de Ileana M\l\ncioiu

Du-te repede, mi-a spus, mi-e fric\ 
vezi c\ este de gard\ doctorul X 
el trebuie s\ [tie s\-mi dea ceva s\ mai pot respira, 
el a spus c\ în garda lui nu moare nimeni. 

{i-ntr-adev\r, doctorul acela foarte tân\r, 
f\r\ atâta glorie cât suflet avea, 
la miezul nop]ii a venit [i-a f\cut-o 
s\ mai respire pân\ a doua zi. 

Pe urm\ ea îns\[i a în]eles 
c\ garda lui a trecut [i c\ noi am intrat 
în ziua aceea îngrozitoare de care 
apucase s\ spun\ c\ nu va mai trece. 

Cel ce st\tea de gard\ se uita 
la noi de sus, f\r\ s\ intervin\: 
Eu n-am spus c\ în garda mea nu moare nimeni, 
Eu nu am nici o vin\. 

Dintre ace[ti poe]i, doi nu au mai apucat
Revolu]ia – Nichita St\nescu [i Leonid Dimov. Marin
Sorescu a murit la 60 de ani, când mai avea foarte
mult timp creativ pe care îl putea folosi. Singura activ\,
prezent\, de[i nu a mai scos volume cu ritmicitatea
celor ap\rute înainte de 1989, este Ileana M\l\ncioiu.
Întrebarea care apare este de ce poe]ii, în condi]ii
de libertate, scriu mai pu]in, poe]ii importan]i public\
mai pu]in [i, oarecum, mai neconving\tor, decât în
condi]ii de dictatur\ [i de cenzur\. De ce operele lor
din timpul comunismului li se par criticilor [i istoricilor
literari mai bune decât operele scrise dup\ decembrie
1989? [ i o alt\ idee, o întrebare care v\ prive[te

[i pe dumneavoastr\, cei care v-a]i n\scut,
v-a]i format intelectual în condi]ii de

libertate, când literatura, poezia nu mai au miza extra-
literar\ [i extra-poetic\, nu mai prezint\ o miz\ politic\,
social\. Ele se restrâng la categoriile date, acelea de
a fi ni[te ni[e de art\, rezervate unui num\r finit de
receptori [i unui num\r destul de mare de produc\tori.
Se spune chiar c\ azi se cite[te mai pu]in decât se
public\, sunt mai mul]i autori decât receptori de
literatur\. În anii ‘60, în momentul în care un poet
important publica un volum, care nu urma neap\rat
s\ se dovedeasc\ cel mai bun al s\u (de exemplu,
volumul de debut al lui Nichita St\nescu în niciun
caz nu e cel mai valoros dintre cele scrise de el), aceast\
publicare devenea un eveniment cultural [i mai mult
decât cultural, literar [i mai mult decât literar – era
un eveniment na]ional, reprezenta ceva extraordinar,
esen]ial. Tinerii autori din primul val [aizecist au
intrat în manuale [i au devenit, înc\ de la 30 de ani,
ni[te „clasici în via]\”. Pentru genera]ia p\rin]ilor
no[tri, Nichita St\nescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana,
D.R. Popescu (din care eu, la finele clasei a VIII-
a, am dat examen la liceu) erau autori care apar]ineau
unui Panteon care p\rea de nesf\râmat. Dimpotriv\,
pentru autorii de dup\ 1990, când literatura nu
mai joac\ acest rol de refugiu, subversiv, de
catalizare [i de chemare a normalit\]ii, de rezisten]\,
când poezia este doar pentru cei pasiona]i de ea,
apari]ia unui poet semnificativ este, pân\ la urm\,
un eveniment minor, secundar.

{i cu aceasta voi încheia. Ce prefer\m – o epoc\
în care poetul este un „clasic în via]\” pentru c\, în
epoca respectiv\, nu exist\ libertate, ci un sistem care
se crede instalat acolo pentru vecie, sau prefer\m o
epoc\ în care exist\ libertate, în care fiecare se
poate manifesta [i în care orice poet – fie aici de
fa]\, fie în alt\ parte – este cunoscut [i recunoscut
de un num\r destul de mic de cititori?

Opinia mea e c\ cea mai important\ este
receptarea critic\ a volumelor dumneavoastr\, [i
nu receptarea public\; a[a cum, [i pentru poe]ii din
genera]ia 1960, mai important\ a fost evaluarea, cu
analiza [i decantarea critic\, decât tirajele vândute
în condi]iile unei societ\]i închise, confiscate de stat.
Se vede acest lucru [i în exemplul lui Adrian P\unescu,
care a început foarte bine, ca un poet modernist în
linia celor patru poe]i din care am citit azi, dar apoi
a evoluat c\tre formele cerute de Cenaclul Flac\ra, cu
zeci de mii de oameni afla]i pe stadioane, care-l
aplaudau. Când Cenaclul Flac\ra a fost reluat dup\
1989, n-a mai interesat pe aproape nimeni.

Prin urmare, v\ doresc s\ ave]i o receptare
critic\, profesionist\ a crea]iilor dumneavoastr\ [i
s\ nu v\ iluziona]i cu o receptare public\, pentru c\
e mai greu de estimat dac\ aceasta va fi ob]inut\.

V\ mul]umesc pentru interesul cu care m-a]i
ascultat5.

Daniel Cristea-Enache
______________________________
1 Juriul programului „Literatura tinerilor”, la

edi]ia a II-a, a fost format din Nicolae Manolescu
(pre[edinte), Gabriel Chifu, Sorin Lavric, Angelo Mitchievici
[i subsemnatul.

2 Publicul prelegerii a fost format din tinerii
autori participan]i la edi]ia a II-a a programului „Literatura
tinerilor”, Neptun, 14-15 septembrie 2018.

3 Prelegerea lui Sorin Lavric, intitulat\ Func]ia
peltastic\ a limbii, poate fi citit\ în acest grupaj al
României literare.

4Criticul „[aizecist” prezent: Nicolae Manolescu.
5 Prelegerea a fost înregistrat\ pe reportofon

[i apoi transcris\ de Odilia Ro[ianu, cu p\strarea
elementelor de oralitate. Revizuirea auctorial\ a fost
minim\.

conferin]e
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r ostul unei traume este s\-]i deschid\
ochii asupra putin]ei de a sc\pa de
ea. A[a mi s-a întîmplat în liceu, cînd

exasperat de sarcina de a toci cinci manuale în
vederea admiterii la Medicin\, am intrat în panica
candidatului  tremurînd de frica e[ecului. Gîndul
c\ nu voi putea înv\]a chimia, biologia [i fizica
mi-a provocat o anxietate vecin\ cu spaima, al
c\rei vertij amenin]a s\-mi zdruncine min]ile.
Eram pe cale s\ înnebunesc de fric\. Simptomul
acestei frici l-am recunoscut în neputin]a de a
m\ concentra, mintea fugindu-mi spre orice alt
act în afara celui al înv\]\rii. A[ fi urcat mun]i,
a[ fi t\iat p\duri [i a[ fi decapitat mon[tri, numai
s\ nu mai stau cu ochii în pagina manualelor. 

Dar pentru c\ evadarea mi-era interzis\
– tata îmi fixase un program draconic, cinci ore
diminea]a [i cinci ore dup\-amiaza, [ase zile pe
s\pt\mîn\ – în mine s-a iscat o form\ compulsiv\
de evaziune: am început s\ înv\] bezmetic versuri,
pe care le îngînam repetitiv ca pe un refren
obsesiv, o dat\, de dou\ ori, de zece ori, pîn\
cînd, nici eu nu [tiam prea bine de ce, în mine
se l\sa lini[tea, o lini[te mare cît un ocean de
tihn\ contemplativ\. Gustam un calm îngeresc,
pe care nici alcoolul [i nici ]igara nu mi-l puteau
induce, cu atît mai pu]in salturile de fantezie
la care erosul reprimat din cauza ascezei m-ar
fi putut împinge. {i astfel, memorînd poezie
dup\ poezie, intram f\r\ s\ [tiu într-un ritual
laic al c\rui efect era ordonarea min]ii dup\
tiparul unei prozodii leg\nate: caden]a, rima
[i coaja fonetic\ m\ transpuneau într-o acalmie
benign\, al c\rei platou neted îmi d\dea putin]a
s\ înv\]. A[a mi-am petrecut ultimii doi ani de
liceu: înghi]eam cu furie ni[te manuale a
c\ror ariditate o anulam prin ceremonia m\t\soas\
a unor versuri pe care le rosteam ca pe ni[te
rug\ciuni, dar ni[te rug\ciuni care, în loc s\
]inteasc\ spre o instan]\ divin\, se rostogoleau
sub forma unei tehnici insolite de autosugestie.
Re]eta era sigur\: de cum sim]eam c\ m\ apuc\

panica, începeam s\ rumeg Nastratin Hogea
la Isarlîk sau Dup\ melci. Dac\ tremuram
de fric\ la gîndul c\ al]ii mi-o vor lua înainte
în cursa spre Medicin\, d\deam drumul
Sonetelor închipuite de Voiculescu sau
Scrisorilor lui Eminescu. Dep\narea lor

îmi r\suna în minte ca o rev\rsare lini[titoare
de silabe binef\c\toare. Cu timpul am devenit

un versat ruminator de stan]e nervoase.
Ce m\ mir\ azi, cînd m\ gîndesc la acei

ani, este c\ la g\selni]a de a folosi ritualul limbii
ca pe o form\ de lini[tire am ajuns singur, f\r\
ca cineva s\-mi vînd\ pontul. Mestecam în ne[tire
prozodii spre a m\ lecui de fric\. De fapt, f\r\
s\ am con[tiin]a a ceea ce fac, „descoperisem“
o tehnic\ pe care al]ii o verificaser\ de mult: rolul
protector al limbii prin repetarea ritualic\ a unor
formule cu picior metric molipsitor, a c\ror
caden]\ îmi leg\na mintea într-un [ir de unduiri
cu efect alin\tor. Peste ani, cînd am dat în Cursul
de poezie al lui C\linescu peste defini]ia abatelui
André Brémond („poezia este o rug\ciune laic\“),
am c\scat ochii ca sub plea[ca unei revela]ii:
chiar asta f\cusem eu în cei doi ani de preg\tire
pentru Medicin\, m\ rugasem laic în altarul
propriei min]i, f\r\ s\ implor vreo zeitate [i f\r\
s\ a[tept vreun sprijin de la ea. Ca s\-mi salvez
Dumnezeul min]ii mele înfrico[ate, îi sacrificasem
latura transcendent\. Dumnezeu era viu, numai
c\ era imanent, prins în cu[ca min]ii. De atunci,
de rolul lini[titor al poeziei în ipostaza de rug\ciune
secular\ aveam s\ fac uz mereu. În orele de
insomnie din crucea nop]ii sau în orele mono-
tone din cursul c\l\toriilor cu trenul, îngînarea
ritualic\ a strofelor îmi izgonea ap\sarea tim-
pului. Îi comp\timesc pe to]i cei care nu [tiu
s\ trag\ un profit din rolul de protec]ie pe care
limba îl exercit\ asupra min]ii. Limba e un
scut mirabil atunci cînd [tii s\-i dai o tent\ de
incanta]ie l\untric\. 

În latin\, la scut se spune pelta, iar solda]ii
romani care purtau scut erau numi]i peltastae
– „pelta[ti“. Cine [tie s\ fac\ uz de limb\ ca de
un scut, ca de un mijloc caden]at de ordonare
a energiilor min]ii, acela este un peltast. Urzirea
unei pînze de obl\duire gra]ie ritmului cuvintelor
e o cale miraculoas\ de a te proteja de [ocurile
vie]ii. În liceu intrasem în pielea unui peltast
care î[i st\pînea anxietatea îngînînd ritualic
stan]e clasice. Efectul anxiolitic al limbii în
exerci]iul ei peltastic este o tr\s\tur\ de care
oricine se poate bucura. Repeta]i de cinci ori o
poezie care v\ place: ve]i sim]i cum cîmpul de

caden]e v\ p\trunde mintea, lini[tind-o.
Chiar aceasta e func]ia peltastic\ a limbii.

d up\ gradul de profunzime cu care
limba ]i se întip\re[te în minte,
exist\ trei trepte ale func]iei peltastice.

Primul grad este cel tectonic [i prive[te influen]a
limbii native. Dup\ cum sugereaz\ [i termenul
(tectonica prive[te mi[carea pl\cilor din scoar]a
terestr\), avem de-a face cu gradul cel mai profund
de [tan]are a spiritului: structurarea min]ii sub
influen]a locu]iunilor verbale din limba
nativ\. Aceste locu]iuni sunt esen]iale fiindc\
sînt primordiale. Oricîte aluviuni lexicale se vor
depune peste ele în urma înv\]\rii limbilor str\ine,
ritmul nativ al expresiilor primordiale nu poate
fi înlocuit. Aceste locu]iuni „materne“ (dup\
criteriul c\ limba nativ\ e limba mamei, Mutterspache,
în timp ce patria e ]ara tat\lui, Vaterland),
indiferent c\ sunt vorbe de alint, de invectiv\
sau de incanta]ie nu pot
fi traduse în alt\ limb\.
A[a se explic\ de ce marii
poe]i sunt sechestra]i în
tiparul prozodic al limbii
lor, orice încercare de a-
i traduce fiind o alterare.
Adev\rul e prea [tiut
pentru a mai insista asupra
lui: Goethe, Eminescu
sau Baudelaire sunt
intraductibili, întrucît în
versurile lor func]ia
peltastic\ atinge stratul
tectonic,  de maxim\
adîncime, al energiilor
pe care o limb\ le poate
desc\tu[a. Cuvintele sunt
vectori de energie mental\,
sunt s\ge]i de vigoare a spiritului, iar un
vector cere direc]ie, caden]\ [i tensiune a min]ii.
Cine spune c\ limba e un mijloc de comunicare
o degradeaz\ la treapta unui banal cod de semne.
Limba este energie vital\ trecut\ în picior metric,
tocmai de aceea prozodia unei limbi e ca bioritmul
unui organism: caden]a silabelor, în[iruirea
consoanelor sau acoperirea vocalelor sunt tr\s\turi
inerente. A pretinde c\ le po]i trece în alt\ limb\
e totuna cu a afirma c\ dansul totemic al unui
trib inca[ poate fi reprodus în partitura unui
concert de Vivaldi. Gîndi]i-v\ cîte limbi dispar
anual pe întinsul planetei. Cu fiecare idiom

disp\rut piere un univers sonor al c\rui metabolism
nu poate fi preluat de altul.

a l doilea grad de profunzime e cel
balistic. Împrumutat de la disciplina
care studiaz\ traiectoria proiectilelor,

termenul sugereaz\ impregnarea min]ii cu
jargonul aflat la mod\. E înrîurirea mediatic\
c\reia nu i ne putem sustrage din cauza cutiei
de rezonan]\ în care tr\im. Suntem bombarda]i
cu vorbe c\rora nu mai st\m s\ le pricepem
în]elesul, dar de care ne folosim în virtutea
imita]iei. E universul cli[eelor în care ne refugiem
tocmai pentru c\, fiind acceptate de to]i, înl\untrul
lor ne sim]im ad\posti]i. Limba public\ este
leag\nul de protec]ie al mediocrit\]ii colective,
iar în expresiile ei ne cufund\m tocmai pentru
c\ [tim c\, folosindu-le, nu vom fi repudia]i.
Gîndi]i-v\ de cîte ori, pu[i în fa]a unei întreb\ri
nea[teptate, nu am r\spuns prin cli[ee: e chiar

reac]ia de a te înconjura
de virtu]ile peltastice ale
jargonului acceptat. Drama
este c\ termenii acestui
jargon sînt de dou\ feluri:
termeni-stindard [i
termeni-ghilotin\. În
ambele cazuri, odat\ cu
sensul cuvîntului ]i se d\
[i reac]ia afectiv\ pe care
trebuie s\ o ai  la
pronun]area lui. Termenii
stindard sunt cei c\rora
nu le po]i rosti silabele
decît aderînd cu devo]iune
la spiritul lor: democra]ie,
libertate, drepturi ale
omului, toleran]\, pace.
Ele sunt precum sfintele

moa[te: le atingi închinîndu-te lor. Dimpotriv\,
termenii-ghilotin\ sunt cei a c\ror pronun]ie
cere neap\rat o stigmatizare: fundamentalism,
radicalism, rasism, populism. 

Balistica public\ a jargonului mediatic
preschimb\ orice vorbitor într-o p\pu[\ mînuind
docil cuvinte pe care nu le-a gîndit. Singura
solu]ie este ocolirea lor, eliminarea din vocabularul
propriu. Altminteri, vei fi o marionet\ c\reia
conota]ia cuvîntului îi va prefigura gîndirea.
Privi]i-i pe politicieni: aproape c\ nu e fraz\ în
care cuvintele-stindard s\ nu alterneze cu cele
de tip ghilotin\. Partea proast\ e c\ nu ei î[i aleg

conf
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goethe, Eminescu sau
Baudelaire sunt intra-
ductibili, întrucît în
versurile lor func]ia
peltastic\ atinge stra-

tul tectonic, de maxim\ adîncime.
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15partitura de stindarde [i ghilotine. Ea le este
impus\ de tiparul ideologic al focarelor mediatice.
Cere]i-le s\ se exprime în alte cuvinte decît cele
consacrate de dihotomia stindard-ghilotin\.
Ve]i vedea c\ nu vor mai fi în stare s\ lege dou\
vorbe. C\ci partitura nu e facultativ\ [i nici
înlocuibil\. E dat\ o dat\ cu orizontul de tabuuri
din epoc\.

a l treilea grad de impregnare e cel
peristaltic. Termenul e împrumutat
din fiziologia aparatului nutritiv.

Tres\ririle intestinului cu scopul împingerii
bolului alimentar spre colon este un act peristaltic.
Un asemenea act e dinamic, el cere efort,
adic\ efectuarea unui lucru mecanic. E un proces
eminamente activ, [i prin extindere el surprinde
latura activ\ a min]ii în folosirea limbii. De cît
de viu e[ti atunci cînd faci uz de cuvinte î]i
depinde peristaltica min]ii. Peristaltica surprinde
coeficientul personal în uzan]a unei limbi, stilul
propriu în legarea cuvintelor. Spre deosebire
de gradul tectonic [i cel balistic, care presupun
c\ mintea sufer\ pasiv înrîuirea lexicului, de
data aceasta mintea este cea care, în exerci]iu
activ, modeleaz\ limba. Se subîn]elege c\ la
acest grad nu ajung decît pu]ini, cei care posed\
un vocabular cu tiv propriu [i o sintax\ cu iz
personal. Dictonul oratio vultus animi est (vorbirea
este chipul sufletului) dezv\luie tocmai rolul
activ al min]ii în legarea vorbelor. Cel\lalt
caz, cînd limba sluje[te drept paravan pentru
ascunderea gîndurilor – potrivit dictonului
oratio mendacium animi est (vorbirea este
minciunea sufletului) – ]ine de exerci]iul balistic.
Ca s\-]i ascunzi gîndurile î]i e suficient jargonul
public, ambi]ia de a-]i croi o manier\ proprie
de a rosti minciuni fiind contraproductiv\. S\
depui atîta efort individual pentru a atinge un
scop la care ajungi imediat prin înlesnire colectiv\
aduce a irosire prosteasc\.

Sub exigen]a peristalticului nu intr\ decît
in[ii anima]i de ambi]ia unui stil. Numai c\
nimeni nu poate avea un stil dac\ mai întîi nu
a vrut s\ aib\ unul, asta însemnînd c\ stilul
(ca efort peristaltic în f\ga[ul limbii) cere o
for]are premeditat\ a regulilor. Încalci uzan]a,
neglijezi normele, ba chiar le sfidezi, din voin]a
clar\ de a vorbi altfel. Aceast\ deformare voit\
a tiparului comun culmineaz\ într-un lexic de
folosin]\ unic\, dar un lexic care, dac\ are putere
expresiv\, îi poate molipsi pe al]ii. Cel mai mare
triumf pe care îl poate savura un intelectual e
s\ vad\ c\ vulgul îi imit\ întors\turile de fraz\,
repetîndu-i ritualic expresiile predilecte. A vorbi
ca nimeni altul pentru ca în final to]i s\ vorbeasc\
ca tine este idealul oric\rui ins cu veleit\]i
beletristice. S\ vezi c\ scutul limbii tale a devenit
plato[a altora, iat\ satisfac]ia maxim\ a peltastului
de geniu.

S\ mai înaintez un pas. Dup\ grosol\nia
sau fine]ea cu care un om st\pîne[te func]ia
peltastic\, se poate distinge o ierarhie pe vertical\,
alc\tuit\ din patru categorii. 

Prima categorie, cea de jos, este cea freatic\.
Insul „freatic“ (pînza freatic\ e neap\rat subteran\)
e omul plebei în varianta gure[\ a prostiei
spontane. Omul freatic este prin excelen]\ robul
argoului, în ale c\rui panglici grobiene se încurc\
de fiecare dat\ cînd deschide gura. U[urin]a cu
care se simte la ad\post în mijlocul celor mai
descreierate expresii e direct propor]ional\
cu voluptatea pe care o resimte rostind mizeriile
cu pricina. {i cum argoul e dialectul subteran
cu raz\ mic\ de ac]iune, cercurile de congeneri
c\rora le apar]ine insul freatic sunt numeroase.
Puzderia acestea de micro-universuri lexicale
– cartiere, mahalale, periferii, bloguri – alc\tuiesc
vermina democrat\ a popula]iei îndrept\]ite
s\-[i aroge egalitatea de [anse în mînuirea limbii.
To]i au dreptul s\ vorbeasc\, dar nimeni nu e
în stare. Dihotomia dintre „a fi în drept“ [i „a fi
în stare“ trage un fir desp\r]itor între insul
freatic [i restul vorbitorilor. C\ci insul freatic
duce lips\ de peristaltica limbii, în vreme ce
balistica limbajului ideologic nu-i ajunge la
urechi. Ceea ce înseamn\ c\ la el nu g\se[ti decît
gradul tectonic de impregnare cu dialectul
mediului. Dac\ îl sco]i din tectonic\ îl condamni
la mu]enie.

A doua categorie este cea reprezentativ\.
Insul reprezentativ este media statistic\ a
defectelor [i calit\]ilor unui popor. El este
„e[antionul reprezentativ“, concentrat într-un
singur individ, prin a c\rui gur\ vorbesc

tarele sau str\lucirile unei na]ii. De data aceasta,
argoul este înlocuit cu limba de uz public, cea
pe care o întîlnim la radio, televizor [i pe re]elele
de socializare. E limba spa]iului colectiv, în
rezervorul ei intrînd reflexele de exprimare a
jargonului oficial. Elementul „oficial“ nu se
confund\ cu cel „public“. Oficial e tot ce vine
dintr-o institu]ie a statului, pe cînd public e tot
ce vine ca o rezultant\ a bîrfei colective. Zgomotul
de fond al unei na]ii alc\tuie[te felia reprezentativ\
a modului incult în care o limb\ circul\ prin
gura vorbitorilor. E limba lui res publica, a[a
cum este ea modelat\ în cutia de rezonan]\ a
mass-mediei. Aici ne izbim de balistica manipul\rii
ideologice, precum [i de mimetisul expresiilor
agramate care se r\spîndesc ca fulgerul. Spre
deosebire de insul freatic, care, de[i e în drept
s\ foloseasc\ limba, nu e în stare s-o fac\, cel
reprezentativ chiar e în stare, atîta doar c\ reu[ita
lui se m\rgine[te la o pletor\ de expresii mimetice.

i nsul reprezentativ este adeptul formei
invariante a pronumelui relativ „care“,
c\ruia nu se mai obose[te s\-i adauge

prepozi]ii. În loc de versatilitatea lui „pe
care“, „din care“, „sub care“, monotonia simpl\
a universalului „care“ m\tur\ totul. „Eu sunt
primarul unui sector care tramvaiele lui merg
bine“. Fraza e fulgurant\, schimbînd într-o clip\
subiectul gra]ie unui fabulos pivot: invariabilul
„care“. În mintea lui, adverbul de loc „vizavi“ cu

sens de „în privin]a“ nu e întrecut decît de
frecven]a lui „ca [i“ („eu ca [i specialist cred
c\…“). Tot ce înseamn\ tic verbal alc\tuie[te
panoplia de cli[ee în care mintea insului
reprezentativ î[i g\se[te ad\post, odihn\ [i
obl\duire. În nici o alt\ categorie de vorbitori
func]ia peltastic\ a stereotipiei mimetice nu are
un efect atît de lini[titor ca la insul reprezentativ.

A treia categorie este cea exponen]ial\.
Abia cum apare insul versat, persoana de excep]ie
excelînd în mînuirea cuvintelor. El este un
exponent, adic\ un spirit care s-a rupt de influen]a
nefast\ a cutiei de rezonan]\. Nimic din plaga
reprezentativ\ a cli[eelor nu-i mai atinge spiritul.
Asupra lui contagiunea pl\gii mediatice nu are
putere, [i tocmai de aceea vorbitorul exponen]ial
î[i ridic\ limba la rang de cizelare cult\. Insul

exponen]ial ilustreaz\ un canon de expresie pe
care îl înt\re[te prin felul în care face uz de
limb\. C\ scrie sau vorbe[te, el expune un canon.
El e vîrful a c\rui stof\ o sesizezi de cum deschide
gura, [i asta fiindc\ particip\ cu mintea la fiecare
propozi]ie pe care o roste[te. În cazul lui, argoul
verminei e inexistent, cum nici pilotul automat
al balisticii publice nu e de g\sit. Insul exponen]ial
nu doar c\ „e în drept“ s\ vorbeasc\ altfel, dar
chiar „e în stare“ s-o fac\. {i cine e în stare e
totodat\ în merit. Iat\ cum dihotomia „a fi în
drept“ –„a fi în stare“, trece într-o trihotomie,
cu apari]ia lui „a fi în merit“. Omul exponen]ial
are un merit pe seama c\ruia este recunoscut.
Deprins cu trucurile verbale, el [tie c\ pînza
cuvintelor-stindard, la fel ca cea a cuvintelor-
ghilotin\, e rodul unui cîmp mediatic între]inut
de factori de putere. {i tocmai pentru c\ [tie,
nu cade în capcana folosirii lor. Despre el se
poate spune c\ [i-a pierdut definitiv candoarea
limbii, c\ci nu întrebuin]eaz\ spontan, pe
negîndite, nici un cuvînt. Tocmai de aceea, cînd,
într-un moment de neglijen]\ sau de sl\biciune,
roste[te un cli[eu la mod\, fie el din categoria
stindardelor, fie din cea a stigmatelor, se simte
ru[inat. C\ci î[i d\ seama c\ a pl\tit tribut cutiei
de rezonan]\. Ceilal]i – freaticii [i reprezentativii
– nu-[i dau seama de subtila prelucrare verbal\
la care sînt supu[i. De ce nu-[i dau seama?
Fiindc\, de[i sunt în drept s-o fac\, nu sunt în
stare.

A patra categorie este cea providen]ial\.
Omul providen]ial nu înt\re[te canonul, ci îl
r\stoarn\. El impune o paradigm\ care, odat\
ap\rut\, pare pe atît de fireasc\ pe cît de
imprevizibil\ fusese pîn\ la apari]ia ei. Un
asemenea ins nu se construie[te prin voin]\ sau
prin ambi]ie, ci e rodul încruci[\rii unor tr\s\turi
imponderabile, cu neputin]\ de reprodus
prin ac]iune ra]ional\. {i pentru c\ la mijloc e
ceva ira]ional [i aproape neomenesc de puternic,
ei par s\ fi descins din providen]\. Tocmai de
aceea categoria c\reia îi apar]in este una
„providen]ial\“. Ei nu doar c\ sunt „în drept“
[i „în stare“ s\ vorbeasc\ altfel, nu doar c\
sunt „în merit“ s\ fie recunoscu]i, dar în
plus ei sînt „în gra]ie“: gra]ia de a r\sturna
un canon spre a-l înlocui cu altul. Gra]ia
divin\ e un sinonim medieval pentru providen]\.p e insul providen]ial îl recuno[ti

prin aruncarea în aer a paradigmei
de pîn\ la el. Dup\ Eminescu,

C\linescu, Arghezi, Nichita sau Ion Barbu nu
s-a mai putut scrie ca înainte. Ei au mutat [tacheta
într-un punct de str\lucire a c\rui putere
molipsitoare a dat na[tere unei cohorte de
epigoni. La ei, peristaltica a învins balistica,
adic\ stilul propriu s-a rupt de uzul public, [i
asta fiindc\ tectonica înn\scut\ pe care au
posedat-o, adic\ sim]ul nativ cu care au adulmecat
limba român\, le-a slujit drept baz\ de impregnare
cvasi-mistic\ cu prozodia ei. De prisos s\ mai
spun c\ nici unul nu trece proba traducerii, [i
asta fiindc\ pielea limbii le-a fost prea aproape
ca, desprinzîndu-i de ea, s\-i mai po]i p\stra
în via]\, sub forma unor jupui]i pe care îi
transplantezi în alt idiom. 

Încheierea nu poate fi decît deprimant\.
În secolul al XXI-lea, freaticii [i reprezentativii
dau tonul [i hot\r\sc agenda de expresii la mod\.
Ei se mi[c\ în rudimentul limbii cu voluptatea
cu care mormolocii se zbenguie într-un ochi de
balt\. {i pe deasupra o fac cu sentimentul c\
se bucur\ de o protec]ie sigur\ din partea
cuvintelor. Iat\ cum func]ia peltastic\ a
limbii î[i arat\ latura nefast\. Drama este c\
tirania egalit\]ii cu orice pre], sub al c\rui dictat
tr\im deja, ne împiedic\ s\ ridic\m ierarhii
valorice. Freaticului nu-i mai po]i ar\ta mizeria
argoului, [i nici reprezentativului nu-i mai po]i
divulga pasti[a colectiv\ în care se complace. {i
atunci exponen]ialii, cî]i mai sunt, se refugiaz\
în ni[a voca]iei  lor,  abandonînd spa]iul
public. Cît despre penuria de in[i providen]iali,
ea e atît de cronic\ încît a-i invoca aduce a
impruden]\ ideologic\. Nu-]i mai r\mîne decît
s\ urmezi modelul exponen]ial: te retragi
într-o peristaltic\ de folosin]\ limitat\, pe care
nu o în]eleg decît cei care au dep\[it primele
dou\ stadii – freatic [i reprezentativ. Iat\ cum
func]ia peltastic\ a limbii nu doar c\ ne ocrote[te
mintea, dar totodat\ ne am\r\[te via]a.

 Sorin Lavric

conferin]e



c oresponden]a ppoetului NNicolae LLabi[
(primit\/expediat\) sse vva îîmbog\]i
cu uun sset dde oopt sscrisori aaflate îîn ssipetul

plin dde aamintiri aal DD-nnei DDoina-CCornelia SS\l\jan,
care, ccu mmare ggreutate [[i eemo]ii dde nnedescris, aa
decis dde ccurând ss\ lle ddea ppublicit\]ii ppe ccele pprimite,
între aanii 11954-11956, dde lla ffostul ss\u ccoleg [[i bbun
prieten dde lla {{coala dde LLiteratur\ [[i CCritic\ LLiterar\
,,Mihai EEminescu“ ddin BBucure[ti dde ssub ppatronajul
Uniunii SScriitorilor ddin RR. PP. RRomân\ ((1952-11954). 

Totodat\, aa hhot\rât cca ooriginalele ss\ lle
doneze BBibliotecii AAcademiei RRomâne ddin BBucure[ti. 

Textele eepistolelor îîn ddiscu]ie ccon]in
informa]ii ppersonale, aatât ccu ccaracter ssentimental,
cât [[i ccu rreferin]e lla ppreocup\rile lliterare aale
poetului ddamnat. 

Printre ccele aapar]inând llui NNicolae LLabi[,
dou\ sse rrefer\ lla aaltele pprimite dde lla DDoina SS\l\jan,
dintre ccare uuna aa ffost rrecuperat\ [[i ppublicat\ ddeja
(nr. 66), iiar oo aalta aa llui NN. LL. aa rr\mas pprintre mmanuscrisele
sale/neexpediat\, nnumerotat\ dde nnoi ((nr. ll0), ppe
când sse aafla îîntr-oo eexcursie îîn DDelt\, îîmpreun\ ccu
Geo BBogza, LLucian PPintilie [[.a. ((oct. 11956). 

Anex\m aacestor rrânduri eepistolare [[i ddedica]ia
lui NNicolae LLabi[ cc\tre DDoina SS\l\jan, ppe vvolumul
s\u dde vversuri PPriimmele iiubbiirii (Bucure[ti, EEditura
Tineretului, 11956, 1133 pp.), ddin ccare sse ddesprinde
aceea[i pputernic\ aafec]iune mmagnetic\ cce aa eexistat
între ccei ddoi ppoe]i.

1.

Drag\ Doina,
Mi-a f\cut bucurie scrisoarea ta [i, împotriva

obi[nuin]elor mele, î]i r\spund imediat. Cu aceast\
ocazie, î]i mul]umesc pentru sfaturile tale de
natur\ etic\.

Am auzit c\ n-o duci prea bine în Cluj, dar
nu cred. Poate c\ Pi[ta a exagerat. Oricum,
înfl\c\rarea ta din timpul anului la a pleca la
redac]ia clujean\ era prea mare ca s\ poat\ fi
desam\git\ [i hilarizat\.

Eu lucrez la „Gazeta literar\“, unde m\ prezint
din an în pa[ti. În curând, voi pleca acas\, c’est àdire
„în documentare“. Acolo, voi relua ocupa]ia mea
central\ din lunga vacan]\ pe care mi-am f\cut-o:

c\l\ria. Actual, m\ prezint ca un jokeu des\vâr[it.
Lucrez la un volum, care, cred c\, va ie[i

mult mai bun decât restul delirurilor mele
semi-lirice de pân\ acum. Între timp, sfidez
muzele [i dau periodicelor stan]e ridicole.

Am scris, întâia oar\, o cronic\ laudativ\ la
„Steaua“, care o s\ apar\ în „Via]a româneasc\“ no.

nu [tiu care, la „Revista revistelor“. Nu [tiu ce mi-a venit;
cred c\ numerele 3-4 din „Steaua“ erau într-adev\r bune.

Îl salut cordial pe A. R\u. A[tept s\-mi scrii
la [coal\, pân\ nu plec din Bucure[ti.

Î]i mul]umesc pt. invita]ia din Februar.
Cred c\ am s\ trec prin Cluj mai repede.

Cu distins\ afec]iune,
Nicolae

30 august 1954

2.

Drag\ Doina,
Nu m-am dus acas\, dup\ cum n-am mai

trecut nici prin Cluj. Treburi redac]ionale m\ re]in
în Bucure[ti pân\ dup\ Congresul Partidului.

Cu toate c\ am fost în Bucure[ti, n-am
primit scrisoarea de care mi-a vorbit }ic. S-o fi
r\t\cit sau cine [tie ce s-a întâmplat cu ea. Dac\
vrei s\-mi scrii, scrie-mi pe adresa „Gazetei literare“.

Deocamdat\ mai stau la {coal\, îns\, cred
c\, în curând, am s\ m\ mut într-o chilioar\ pe care
am g\sit-o. Este foarte mic\ (4 mp), dar este acceptabil\.

Te a[tept s\ vii în Bucure[ti, a[a cum mi-ai
spus. Vizita mea la Cluj o las pe alt\dat\.

Despre via]a mea cotidian\, n-am prea
multe de spus. Am program de la ora 5 dup\ mas\
[i dimine]ile, sunt liber. Ora târzie la care ispr\vesc
serviciul m\ împiedic\ s\ fac obi[nuitele orgii.
Le-am mai r\rit. Singura pasiune zilnic\: cafeaua.

Mi-a pl\cut poezia ta din „Steaua“. Te
rog foarte mult s\ ne trimi]i o poezie pentru
Congresul Partidului. Dac\ accep]i, lucreaz-o cât
mai mult [i vezi s\ fie pe linie, pentru c\ cenzura
este foarte atent\ cu noi.

Înc\ odat\, te a[tept în Buc(ure[ti).
Cu dragoste, 

Nicolae Labi[
13 sept(embrie) 1954

3.

Doina,
M\ v\d obligat s\ renun] la vizita mea,

cerându-mi scuze c\ am angajat-o.

O indispozi]ie acut\ m\ pune în imposibilitatea
de a avea întâlniri ginga[e.

Cu regret [i cu salut\ri, al t\u,
Nicolae Labi[

2 mai 1956, ora 11, 
str. Sevastopol, camera 13

4.

M\lini, 15, VII.
1956

Drag\ Doina,
Arunc în fug\

câteva rânduri pentru
tine, pe care le voi
completa alt\dat\. M\
intereseaz\ ce planuri
]i-ai f\cut pentru var\
[i cum te-ai aranjat în
Bucure[ti.

Eu sunt pu]in
trist, dar foarte lini[tit.

Dac\ nu m-ai
uitat deja, scrie-mi.

Cu aceea[i
afec]iune,

Nicolae Labi[

5.

M\lini, 30 iulie 1956
Drag\ Doina,
Când ]i-am primit scrisoarea, credeam [i

eu c\ m\ po]i invidia. Eram lini[tit în tov\r\[ia
mun]ilor [i c\r]ilor mele. C\l\toream mult, luasem
o ma[in\ confortabil\ a ziarului local, m\ bucuram
[i m\ indignam, pe rând, în condi]ii vecine, totu[i,
cu senin\tatea.

Dar sora mea cea mare a suferit un accident
grav – un be]iv a aruncat-o dintr-un camion, pe când
se întorcea dintr-o excursie. Um\rul stâng îi este
fracturat foarte r\u [i am o sumedenie de griji. Nu
m\ mai invidia deci. Vreo lun\ [i jum\tate voi sta

lâng\ suferind, ceea ce, pe lâng\ altele, m\ irit\.
Scriu, totu[i, destul de mult, citesc înc\

[i mai mult. Uneori petrec destul de bine.
Te rog s\-mi scrii.

La revedere,
Nicolae Labi[

6.

(nedatat\, 
cca. iulie-august,

1956)
Drag\ Nae,
Trebuie s\-]i spun

c\ e[ti cam zgârcit când
scrii. Poate numai când
îmi scrii mie. Scrisoarea
ta m-a g\sit într-o stare
sufleteasc\ destul de
agreabil\. Mama e mult
mai bine [i sper s\ ias\
din spital peste o
s\pt\mân\, dou\. Îmi
pare r\u pentru Margareta.
Te rog transmite-i din
parte-mi salut\ri [i
îns\n\to[ire grabnic\.
Eu nu m\ pot bucura de
mun]i, în general nu m\
bucur de nimic. Ar trebui

s\ fiu la Bucure[ti, m-a chemat editura.
Lucrez cam greu – nu mai rezist decât pân\

la 2-3 noaptea. M\ dor ochii [i port ochelari.
Am îmb\trânit, Nae drag\. Îmi preg\tesc noul
volum. În tot ce-am scris de când sunt acas\, este
ceva str\in de poeziile mele. M-am înr\it [i
caut s\ ascund adev\rul acesta care m\ însp\imânt\.

Când ne vom întâlni am s\-]i povestesc o
întâmplare hazlie. Acum m\ apuc de scris. Po]i
s\-mi scrii mai repede?

Te îmbr\]i[ez,
Doina.
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7.

M\lini, 14 august 1956
Drag\ Doina,
Cuvântul „zgârcit“ e cam col]os, „sumar“ ar

fi mai potrivit [i-mi caracterizeaz\ toat\ coresponden]a
mea. Dar [tii c\ am pentru tine o adev\rat\ [i
inexplicabil\ sl\biciune, a[a c\, de data asta, m\
voi str\dui s\-mi calc datinile autoimpuse.

Descump\nirea provocat\ de accidentul
surorei mele a trecut destul de repede; de altfel,
este [i comod s\ vezi o sor\, capabil\ s\-]i cerceteze
c\ile inspirate de viciu, imobilizat\ acum în ghips,
aducând la bust cu o statuie corpolent\. Cât despre
cealalt\, cea mic\, f\ptur\ adorabil\, ea se
sup\r\ pe mine numai atunci când r\mânem
singuri acas\, când p\rin]ii mei sunt pleca]i undeva
[i, mai exact, eu o las seara s\ a[tepte prea mult în
ceardacul casei încuiate. Într-un târziu, când apar,
ea îmi arat\ cu resemnare mâinele [i picioarele
reci, tremur\ pu]in de frig [i m\ mustr\ pe ocolite
cu cele mai înduio[\toare eufemisme. Atunci,
veritabile mustr\ri de con[tiin]\ prind s\
lucreze în sufletul meu mizerabil.

Altfel, duc o existen]\ ciudat de nou\, de
care nu m\ voi desp\r]i definitiv niciodat\. Croaziere
scurte, turnee întâmpl\toare asta da, dar îmi prie[te
prea mult via]a asta ca s-o mai las. N-am parte,
aici, de lini[te, ci de altceva mai de soi. {tii principiul
accelera]iilor nucleare: împrejurul metalului
radioactiv se aplic\ un strat net de grafit, care,
ca o oglind\, întoarce orice particul\ transfug\,
f\r\ mil\, în masa violent\ [i înfuriat\, preg\tind
astfel consum\ri explosive de prim rang.

Aici, cerul, mun]ii, oamenii, totul reflect\
ca sticla sau, mai bine, ca magica oglind\ de grafit.
Gândurile pe care le împr\[tii firesc se întorc
senten]ioase înapoi. Este în mine o vijelie încordat\,
care bucur\ [i f\le[te sufletul meu.

M-am reîmprietenit cu to]i cunoscu]ii
din pu[tie [i, când m\ v\d – ies destul de rar din
bârlogul meu de urs – un roi de cumsec\deni m\
trage spre cârcium\. Discu]iile sunt într-adev\r
spirituale. Ace[ti ]\rani de munte, bine hr\ni]i [i
bine munci]i, au nu numai bun-sim] ci mai ales
intui]ie [i o fantezie extraordinar\. Se discut\ mult
[i slobod politic\. Dac\ o mân\ de contabili [i
referen]i m-au ales tacit arbitru al elegan]ei, m\
simt într-adev\r pre]uit, fiind ales de ]\rani arbitru
al interpret\rii evenimentelor.

Dar aceasta este numai un condiment al
ocupa]iilor mele, lâng\ cel\lalt, [i distribuit mai rar,
al escapadelor erotice prin livezile care noaptea ofer\
culcu[uri rourate de nepre]uit. {tiu câteva fete de
]\ran, care în bloc sunt geloase pe servitoarele de la
[coal\ [i pe func]ionare [i pe înv\]\toarele tinere,
care sunt geloase în bloc pe fetele de ]\ran etc.

Majoritatea timpului mi-l consum lâng\
Diderot, René Descartes, pân\ la Baudelaire [i Valéry.

Este o b\trânic\ cumsecade [i curioas\,
care ajut\ treburilor casei. Câteodat\, m\ vede zâmbind
deasupra unei c\r]i [i vrea neap\rat s\ [tie de ce a râs
domnul. Alt\dat\, m-a v\zut c\ am închis trist o carte.

Era Le spleen de Paris al neîntrecutului
Charles. (Baudelaire, n.e.) Poema în proz\ XXVII,
intitulat\ Une Mort héroïque, vorbe[te despre le
bouffon Fancioulle : „Fancioulle était un admirable
bouffon, et presque un des amis du Prince…
Mais pour les personnes vouées par état au comique,
les choses sérieuses ont de fatales attractions, et,
bien qu’il puisse paraître bizarre que les idées de
patrie et de liberté s’emparent despotiquement du
cerveau d’un histrion, un jour Fancioulle entra
dans une conspiration formée par quelques
gentilshommes mécontents“.

A[a începe istoria. Amicul prin]ului, admirabil
actor, comploteaz\ cu vr\jma[ii ordinei. Se g\sesc
binevoitori care descoper\ nelegiuirea. {i prin]ul
roste[te condamnarea la moarte. Dar oamenii cred
în iertare, pentru c\ comportarea prin]ului pare
a o sugera: el invit\ pe condamna]i la o serbare a
cur]ii, unde, într-un spectacol de gal\, va juca însu[i
vinovatul Fancioulle. Din partea prin]ului, om atât
de natural [i voit excentric, se putea a[tepta
orice, pân\ [i virtutea, pân\ [i clemen]a, unde el ar
fi putut opera s\ g\seasc\ pl\ceri inedite. Dar pentru
cei care, ca mine, aveau putin]a s\ p\trund\ mai
mult în adâncurile acestui suflet curios [i bolnav,
era infinit mai posibil c\ prin]ul voia s\ judece
valoarea talentului scenic al omului condamnat
la moarte. El voia s\ profite de ocazie pentru a face
o experien]\ psihologic\ de interes „capital“ etc…

„«Enfin, le grand jour arrivé…»“ [i Fancioulle
str\luce[te în rol. Întreaga sal\ î[i abandoneaz\
respira]ia, «ce bouffon aillait, venait, riait, pleurait,
se convulsait, avec une indestructible auréole autour
de la tête, auréole invisible pour tous», dar evident\
pentru mine într-un straniu amestec – razele Artei

[i gloria Martirului… Peni]a îmi tremur\ [i lacrimile
unei emo]ii ce va d\inui în veci mi se a[eaz\ pe
ochi când încerc s\ v\ descriu acea sear\ de neuitat.“
{i a[a mai departe, publicul atât de blazat [i
frivol este câ[tigat deliciei inefabilului.

Prin]ul p\le[te, buzele-i se sub]iaz\, strângându-
i-se din ce în ce mai mult, ochii i se lumineaz\ de un
foc interior asemenea celui al invidiei [i rancunului.
{opte[te ceva la urechea unui paj pe care îl p\strase
lâng\ sine. Acesta pleac\ surâzând satisf\cut. Dup\
câteva minute, în timp ce sala se afla în culmea sublimului,
o fluier\tur\ ascu]it\ sparge urechile [i inimile.

„Fancioulle, secoué, réveillé dans son rêve,
ferma d’abord les yeux, puis les rouvrit preque
aussitôt, démesurément agrandis, ouvrit ensuite
la bouche comme pour respirer convulsivement,
chancela un peu en avant, un peu en arrière, et
puis tomba roide mort sur les planches.“

Domnii condamna]i v\zuser\ ultima
oar\ spectacolul. În aceea[i noapte, au fost [ter[i
din via]\.

B\trânica de care vorbisem a vrut neap\rat
s\ [tie ce am citi. I-am f\cut accesibil\ povestea,
alterând-o pu]in.

– Da’de ce a murit Fansiul?
– Era sim]itor, doamn\, [i nu suferea s\ fie stânjenit

la treab\. A preferat s\ fug\ în alt\ parte, în cer…
A r\mas descump\nit\, apoi a ie[it mânioas\,

strângând pumnii:
– Ah, prin]ii \[tia, mânânce-i cânii!
– Mie îmi place prin]ul!, i-am strigat din urm\.
– Cum mai glumi]i!, mi-a replicat cu bun sim].

La revedere, draga mea,
Nicolae Labi[

8.

(nedatat\, cca.
1956, Bucure[ti)

Drag\ Doina, 
Am trecut pe la voi [i nu te-am g\sit. Dac\

vrei, numai dac\ vrei, d\-mi un telefon la Gazet\
pân\ la ora 19,30. Vorbe[te cu }ic, cred c\ o s\
stabilim ceva, mai ales în leg\tur\ cu Ia[ul.

Dac\ am fost cândva, zilele astea, nepoliticos,
îmi cer iertare. Dac\ ai fost tu, ceea ce e mai probabil,
te iert, de[i ezit.

Cu salut\ri,
N(icolae) L(abi[)

(Pe verso-ul biletului: Doinei, Strict secret. Confiden]ial)

9.

(nedatat\, cca.
1956, Bucure[ti)

Drag\ Doina,
Am aflat prea târziu c\ trebuia s\ te caut

asear\. Dac\, azi seara este ceva la Ed(itura)
Tin(eretului), ne vedem acolo. Oricum, voi c\uta
s\ intru în leg\tur\ cu tine mai devreme.

N(icolae) Labi[

(Pe verso-ul biletului: Tov. Doina S\l\jan)

10.

(nedatat\, cca.
Octombrie, 1956)

Prietena mea,
În delt\ m-am gândit la tine foarte rar;

rândurile acestea m\ vor reabilita oare? Iat\, soarele
apune, [i valurile fo[nesc, s-a ar\tat col]ul palid al
lunei, l-am privit [i mi-a[i] revenit în minte.

Vasul înainteaz\ încet vibrând ca o cutie de
vioar\. Îl urmeaz\, legat cu frânghii scâr]âitoare,
b\rci pline cu pescari pe jum\tate adormi]i. Ei
cânt\, ca prin somn, un cântec lung, al apelor,
fiecare altfel, cum îl [tie numai el, [i glasurile se
împletesc într-o armonie ciudat\. Este parc\ o
fâlfâire de aripi, ori parc\ muzica unor scântei
sonore.

S-a întunecat, cântecele ostenesc, unul
dup\ altul, numai o voce tenoral\ st\ruie
s\ se onduleze pe valuri [i prin stuh. O adiere
rece, primejdioas\, înfioar\ s\lciile negre,
b\nuit verzi. Dar stelele se odihnesc fermec\tor
în ap\, ca o plag\ rar\, mi[c\toare, care s-ar
zbate în adânc. Metempshiatic\, luna se oglinde[te
în ap\ acum cerc pur, acum în joc de igli]\ ce
împlete[te un fir nev\zut, acum o protoplasm\
nelini[tit\ [i luminoas\. Parc\ vibreaz\ [i cerul,
ivindu-[i pe nea[teptate din adânc noi ochi str\lucitori.

Inima mea este plin\ de farmec. Palmele
mi-s umede [i reci, din]ii mi-s încle[ta]i [i tremur,
cred c\ ochii mi-s foarte l\rgi]i.

Trestie, trestie, pe cine ascunzi,
Vântul de sear\ pe cine-nfioar\?
Horbota-]i neagr\ [i mult\-nf\[oar\
Umerii albi [i rotunzi.

Valuri, voi valuri, cui i-a]i [optit
{oapta adânc\, ascuns\ [i grav\?
V-a]i mai p\stra oglindirea suav\
A chipului ei neclintit?
Mi-am amintit c\ trebuie s\ scriu o not\,

un „cartu[„ r\spuns la un alt „cartu[„ ap\rut sub
semn\tura cuiva într-o gazet\.

Joc [ah cu pescarul antrenor la lumina tulbure
a l\mpii, în cherhana. Trebuie s\ fie foarte târziu;
dac\ pescarii din jur n-ar vorbi între ei, cu glas
sc\zut, întunericul ar sfârâi monoton în timpane…

11.

DEDICA}IE PE VOLUMUL „PRIMELE IUBIRI“

Doinei S\l\jan,
Cu dragoste,
Nicolae Labi[

10 oct. 1956

Ca s\ urmeze întotdeauna vehementul
îndemn pe care ea îns\[i [i-l d\dea:

„Arip\ mic\,
}i-i fric\?...
…Arip\ viteaz\,
Cuteaz\!“

{i s\ [tie c\ simpatia mea o va înconjura
oricând.

N(icolae) L(abi[)

 Mircea Colo[enco

istorie literar\
[ tii c\ am pentru

tine o adev\rat\ [i
inexplicabil\
sl\biciune, a[a c\,
de data asta, m\

voi str\dui s\-mi calc datinile
autoimpuse.



s curta poezie Cu penetul ca sideful,
o improviza]ie din 1876, pare
înregistrarea video-audio a unui

fragment de noapte de numai câteva secunde.
Ar fi bine s\ o citim de dou\ ori. O dat\ ca s\
tr\im emo]ia pe care ne-o transmite poetul,
cu mijloace simple, [i a doua oar\ ca s\ ne gândim
la starea lui de spirit din momentul în care a
a[ternut pe hârtie cele opt versuri:

„Cu penetul ca sideful/ Str\luce[te-o
porumbi]\,/ Cu c\p[orul sub arip\/ Adormit\
sub o vi]\.// {i t\cere e afar\./ Lumineaz\ aer,
stele./ Mut\-i noaptea – numai râul/ Se fr\mânt\-n
pietricele.“

Ca [i alt\ dat\, Eminescu demonstreaz\
ce bine [tie s\ aleag\ elementele din care se
compune o atmosfer\. O porumbi]\ care doarme
„cu c\p[orul sub arip\“, o lini[te adânc\ – „t\cere
e afar\“, „mut\-i noaptea“ –, o lumin\ venind de
la stele, dar [i de la aerul parc\ luminiscent, un
susur al râului care curge pe prund [i, gata!, în
imagina]ia noastr\, a cititorilor s-a [i instaurat
noaptea (probabil de var\), cu farmecul ei misterios.
Bun observator al realit\]ii, nu doar un vis\tor
cu acces în spa]ii metafizice, poetul caracterizeaz\
exact penajul unei porumbi]e, lucios, cu degradeuri
ale unor culori întrep\trunse, comparându-l
cu sideful. (În camera Harietei din casa Eminovicilor
de la Ipote[ti, am v\zut dulapul din lemn de

cire[ cu intarsii de sidef, asupra c\ruia probabil
de multe ori [i-a fixat privirea Mihai, în
timpul discu]iilor cu sora lui.)

Diminutivul „c\p[orul“ n-are leg\tur\
cu dulceg\ria din poezia unor contemporani
ai lui Eminescu, ci este o numire exact\ a

capului mic [i delicat al unei porumbi]e. În
plus, cuvântul înduio[eaz\, d\ o sugestie de

fragilitate [i, în acela[i timp, de noapte prietenoas\
[i ocrotitoare. 

Faptul c\ aerul lumineaz\, departe de a
fi o fantezie, reconfirm\ realismul extatic al
poetului, care vede frumuse]ea lumii chiar [i
acolo unde al]ii r\mân orbi. (Peste mai bine
de o sut\ de ani, câ]iva poe]i din genera]ia 1980,
afla]i la o vârst\ a jubila]iei, î[i vor intitula volumul
colectiv Aer cu diamante.)

Finalul acestei miniaturi lirice, „numai
râul se fr\mânt\-n pietricele“, are valoare poetic\
nu numai prin el însu[i, ci [i prin faptul c\
eviden]iaz\ indirect lini[tea nop]ii. Doar o t\cere
profund\ face posibil\ auzirea de departe, din
cas\, a susurului unei ape.

Putem visa cu ochii deschi[i imaginându-ne
în ce stare de spirit era Eminescu când a compus
acest capriciu liric. Nu avea acele migrene nocturne
îngrozitoare care, dup\ cum î[i aminte[te un
nepot al lui Slavici, îl f\ceau s\ strige: „Smulge]i-mi
capul! Smulge]i-mi capul!“. Nu se gândea plin
de indignare la dec\derea lumii române[ti.
Era lini[tit, obosit într-un mod pl\cut dup\ munca
din timpul zilei, se sim]ea tandru fa]\ de
lumea întreag\ (reminiscen]\, poate, a unei
întâlniri recente cu Veronica). Poezia înregistreaz\
un moment bun din via]a lui.

*
Poemul Icoan\ [i privaz (1876) începe,

juc\u[-simpatic, cu o recomandare vestimentar\
f\cut\ iubitei:

„De vrei ca toat\ lumea nebun\ s\ o faci,/
În catifea, copil\, în negru s\ te-mbraci“. 

(Dintre scriitorii no[tri, numai G. C\linescu
va mai avea asemenea preocup\ri, proiectând
rochii pentru so]ia lui, Vera.) 

Cu o competen]\ de creator de mod\,
poetul explic\ (în limbajul s\u greu de mierea
poeziei) [i de ce unei femei blonde i-ar sta
bine în negru:

„Ca marmura de alb\ cu fa]a ta r\sari,/
În bol]ile sub frunte lumin\ ochii mari/ {i p\rul

blond în caier [i umeri de z\pad\ –/ În negru,
gur\-dulce frumos o s\-]i mai [ad\!“

Dintr-un surplus de voio[ie, creatorul de
mod\ îi m\rturise[te, apoi, aceleia[i femei cum
anume i-ar pl\cea lui, în particular, s-o vad\
îmbr\cat\. Criteriul dup\ care este aleas\
vestimenta]ia se schimb\: prima dat\, se urm\rea
ob]inerea unui maximum de elegan]\; acum
important este ca „modelul“ s\-[i eviden]ieze
feminitatea, s\ atrag\, inclusiv prin vulnerabilitate,
s\ aib\ chiar o înf\]i[are provocatoare:

„De vrei s\-mi placi tu mie, auzi? [i numai
mie,/ Atuncea tu îmbrac\ m\tas\ viorie./
Ea-nvine]e[te dulce, o umbr-abia u[or,/ Un sân
curat ca ceara, obrazul zâmbitor/ {i-]i d\ un aer
timid, suferitor, pl\pând,/ Nem\rginit de ginga[,
nem\rginit de blând./ Când îmbli a ta hain\
de tine se lipe[te,/ Ci ginga[-ml\dioas\ tu râzi
copil\re[te./ De [ezi cu capul mândru pe spate
lin l\sat,/ Tu pari sau fericit\ sau parc-ai triumfat...“

„Când îmbli a ta hain\ de tine se lipe[te“...
Nu erau chiar nevinovate visurile poetului...
Pe de alt\ parte, remarc\m instantaneul

inspirat al unei atitudini, luat personajului
feminin de un portretist de mare clas\:

„De [ezi cu capul mândru pe spate lin
l\sat,/ Tu pari sau fericit\ sau parc-ai triumfat...“

În multe poezii Eminescu creeaz\ – din
cuvinte – ve[mintele iubitei, dar numai în aceast\
postum\ îi propune variante, ceea ce îl prezint\
ca pe un îndr\gostit exuberant [i pus pe joac\.

Urmeaz\ un discurs lung [i digresiv,
compus dintr-un preaplin al bucuriei de a
iubi. Seam\n\ cu mersul unui îndr\gostit fericit
care nu înainteaz\ ca un om obi[nuit, ci face
zig-zag-uri, sare de pe un picior pe altul, se
învârte[te în timpul mersului.

Cuprins de exuberan]\, Eminescu se [i
alint\, declarând c\ n-a ajuns poet cum visa.
Este o situa]ie inedit\ (a[a credea Eminescu, c\
n-a ajuns poet!?), dar în scurt\ vreme ne d\m
seama c\ avem de-a face, de fapt, cu o abil\
întors\tur\ retoric\, din discursul s\u de seduc\tor:

„{i am visat odat\ s\ fiu poet... Un vis/
De[ert [i f\r\ noim\ ce merit-un surâs/ De crud\
ironie... {i ce-am mai vrut s\ fiu?/ Voit-am a mea
limb\ s\ fie ca un râu/ D-etern\ mângâiere...
[i blând s\ fie cântu-i./ Acum... acuma visul v\d
bine c\ mi-l mântui./ C\ci toat\ poezia [i tot
ce [tiu, ce pot,/ Nu poate s\ descrie nici zâmbetu-]i
în tot.“ 

Un truc retoric este [i declara]ia de acceptare
a umilin]ei de a fi mereu [i necondi]ionat
admiratorul unei femei inaccesibile:

„Eu, eu s\ fiu în stare o clip\ s\-mi închipui/
C-al meu e trupul dulce? C-a mele: fa]a-i, chipu-i.../
Nebun ce sunt... Nu râzi tu? O râzi de mine...
Râzi./ Plângând cu-am\r\ciune, eu ochii s\-mi
închiz,/ S\ nu mai v\d nainte-mi acea frumoas\
zeie/ Cu capul ei de marmur pe umeri de femeie...“ 

Resemnarea nu este îns\ definitiv\,
urmeaz\ imediat momentul de r\zvr\tire: 

„Astfel îmi trece via]a, astfel etern m\
chinui/ {i niciodat\, Ana, nu m-a l\sat la
sânu-i,/ C\ci ea nu vrea iubire... vrea numai
adorare.../ Tâmpit s\-mi plec eu fruntea ca sclavul
la picioare/ {i ea s\-mi spuie rece: «Monsieur,
ce ai mai scris?»./ La glasu-i chiar ironic, s\ fiu
în paradis“.

(Dac\ ar fi citit poemul, Titu Maiorescu
i-ar fi cerut lui Eminescu s\ înlocuiasc\ „tâmpit“
cu un cuvânt mai pu]in brutal, a[a cum i-a cerut
– [i l-a convins – s\ înlocuiasc\ în Scrisoarea II
„m-ar scârbi“ cu „m-ar mâhni“.)

Poemul se dezvolt\ capricios, în cele mai
fericite direc]ii, ca o dizerta]ie sus]inut\
într-o stare de euforie. Poetul m\rturise[te
printre altele c\ admir\ „formele perfecte“ a[a
cum le admira „cu ochii cei mari“ Shakespeare
(ingenioas\ schi]\ de portret, în stilul lui Brâncu[i,
f\cut\ scriitorului englez).

Cu gândul la Shakespeare (dar [i dintr-un
fel de cochet\rie), Eminescu deplânge faptul c\,
spre deosebire de acela, nu are [i el geniu
(„Dar unde este dânsul cu geniu-i de foc/ {i
eu, fire hibrid\ – copil f\r’ de noroc!“)

Revine, jucându-se, asupra ideii c\ n-are
noroc:

„F\r’ de noroc? De ce dar? Au nu sunt
fericit/ C\-n calea mea o umbr\ frumoas\
s-au ivit?/ Nu mi-e destul-avere un zâmbet
trec\tor,/ O vorb\ aruncat\ ironic – de amor?/
Comoar\ nu-i destul\ privirea, un cuvânt,/ Ce
via]a-mi înso]i-va de-acum pân-în mormânt?“

Aceast\ func]ionare liber\ a gândirii
asociative duce poemul mereu mai departe, pân\
la sfâr[it. Este enun]at\ la un moment dat ideea
c\ un poet „spune verzi [i uscate“, c\ str\dania
lui de a descrie natura este inutil\, în condi]iile
în care aceasta se exprim\ perfect pe ea îns\[i:

„Dar oricâte ar scrie [i oricâte ar spune.../
Câmpii, p\dure, lanuri fac asta de minune“. 

Impresia general\ este c\ poetul îi spune
iubitei „verzi [i uscate“ (de fapt, câte-n lun\ [i-n
stele) nu pentru a intra în concuren]\ cu natura,
ci pentru a o ]ine captiv\ pe femeia adorat\ într-o
plas\ de cuvinte. 
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I.D. Sîrbu, epistolier

f \r\ doar [i poate I. D. Sîrbu este unul dintre cei mai înzestra]i
epistolieri ai literelor noastre. Coresponden]a sa suficient
de extins\, cultivat\ cu o caracteristic\ st\ruin]\, a avut o

dubl\ adres\: pe de-o parte ilustra nevoia unei confesiuni urgente, f\cut\
unor apropia]i, pe de alta consemna preaposibila inten]ionalitate a unui
caracter public al acesteia, pentru timpul în care condi]iile cenzurii vor
fi abolite. În paginile scrisorilor sale, autorul adopt\ o ]inut\ literar\,
armonizat\ cu crea]ia sa romanesc\ [i în special cu emo]ionantul Jurnal
al unui autor f\r\ jurnal. Extravertit nu mai pu]in decît introvertit,
I.D. Sîrbu avea impulsul spectacular al unui actor refulat (nu întîmpl\tor
s-a manifestat [i în calitate de dramaturg). Coresponden]a îi oferea
prilejul unei „desc\rc\ri“ imediate, în fa]a unui auditoriu de el stabilit,
presupus congruent cu sensibilitatea [i criteriile morale proprii. Nu o
dat\ mi-a fost dat a asista uimit la extraordinarele improviza]ii ale omului
de teatru ce convie]uia în structura sa cu omul de litere, la monologul
s\u briant în care interveneau personaje mimate, bruioane ale unor
ac]iuni posibile. O lume a spontaneit\]ii productive parc\ f\r\ limite, ce
ne întorcea gîndul spre Caragiale… Dar epistolele lui I.D. Sîrbu au un
background trist. Ele notific\ mizeria „multilateral dezvoltat\“ a regimului
comunist în faza sa crepuscular\, cînd rigorile care cunoscuser\ la un
moment dat o u[oar\ relaxare reveneau în for]\. Nu în ultimul rînd
penuria material\, stringent contrastant\ în raport cu bun\starea clamat\
drept ]el al „socialismului biruitor“: „Pentru alimente cheltuim enorm,
nu cump\r\m, procur\m totul, nu la lumina zilei, ci la negru. La
negrul nop]ii. Lizi face braconaj alimentar. Baza hranei mele de diabetic
consecvent ar fi carnea, ou\le [i brînza, exact ce nu se g\se[te“. În peisajul
deplorabil al „epocii de aur“, pîn\ [i institu]ia craiovean\ unde I.D. Sîrbu
primise în cele din urm\ func]ia de secretar literar apare drept un alt
argument al declinului: „acest imens hoit cultural, care e Teatrul Na]ional
(tot mai pu]in teatru, deloc teatru, dar tot mai Na]ional, numai Na]ional)“.
Nu f\r\ o amuzat\ referin]\ la un scriptor aflat pe cai mari propagandistici:
„La Craiova, Hinoveanu nu e un poet patriotic, nici director de editur\
tribal\, Hinoveanu e un concept axiologic universal“. Starea de lucruri
general\ devenind tot mai intolerabil\, I.D. Sîrbu o situeaz\ sub semnul
absurdului. O asemenea coabitare între un real ce n-a încetat a-[i
aroga „succese“ fictive [i absurd constituie un laitmotiv al scrisorilor sale
ce nu [i-ar fi putut g\si decît confirmarea adresan]ilor, a tuturor celor
ce aveau judecata limpede: „Via]a nu a devenit grea, a devenit penibil\:
prietenii mei mai înv\]a]i sus]in c\ în toat\ lumea cre[te scîrba de a tr\i.
Nu [tiu, nu-mi dau seama, personal exist întru [i pentru sertar, tr\iesc
în mijlocul unui Cerc ce se tot strîmteaz\, singur\tatea devine tot mai
geometric\ [i mai absurd\…“. Pentru un om al scrisului, cenzura nu putea
fi decît un surplus extrem de împov\r\tor al marasmului: „Iart\ aceste
gînduri pe care ]i le scriu numai spre a-]i da o idee despre o anume form\
de melancolie [i însingurare: îmi apar interviuri înjum\t\]ite: scriu sare
cu piper, se scoate tot piperul, scriu deal [i cu vale, mi se [terge dealul
fiindc\ nu e rentabil. Suf\r [i tac, suf\r fiindc\ tac – continui s\ scriu,
fiindc\ scrisul nu e o meserie, e un fel de a-]i completa aerul ce îl respiri“.
Solitudinea c\rturarului se r\sfrînge „demonic“ într-una simbolic\, a
ambian]ei: „Încet-încet, lumea se r\ce[te, se îndep\rteaz\: la singur\tatea
mea de «vierme al c\r]ilor» se adaug\ singur\tatea istoric\, singur\tatea
metafizic\“. Nu în ultimul rînd conteaz\ în economia biografic\ a lui
I.D. Sîrbu suita de excluderi de care a avut parte, înainte ca [i dup\
septenalul deten]iei sale politice, care a fost urmat\ de episodul ultim,
cel alutan: „eu am cunoscut un num\r record de m\tr\[eli în via]\: un
singur loc sub soare am avut de unde nu voiau s\ m\ dea afar\: din contr\,
îmi m\reau mereu contractul de munc\ (silnic\): pu[c\ria. Încolo,
doar [tii, am zburat din Universitate, din înv\]\mînt, din pres\, din
teatru: din Cluj, din Bucure[ti. Din Craiova nu pot zbura. Aici se
moare, fiindc\ aici e marginea unei anume lumi“. R\sucindu-[i mai
departe cu]itul în ran\: „Lucrez cît pot: adic\ mult, trebuie s\
recuperez cîte ceva din cei 20 ani ce îmi lipsesc din inventar. La
Craiova sunt un fel de Robinson Crusoe, fac Cultur\ cu materialul
clientului, adic\ de unul singur, dar ajutat enorm de Sfînta Vineri care
e Lizi a mea“. Autoironia e o scuz\ care acuz\: „Doctorul c\ruia îi povestesc
despre diabet, m\ asigur\ c\ aceast\ boal\ e o asigurare de moarte: voi
muri subit, sau de inim\ sau de congestie“. Regimul de lucru intensificat
poate reprezenta o consolare, dar nu pot fi evitate momentele ced\rii,
în chiar cursul acestui travaliu. În pofida bonomiei sarcastice pe care
autorul relegat o folose[te sus]inut, Neantul î[i dezv\luie fa]a, inclusiv
prin oferta-i suicidar\: „De luni încep s\ scriu, fiindc\, dac\ nu m\ arunc
în ap\, simt în fiecare noapte nevoia s\ caut un cu]it ascu]it sau m\car
un pahar de cucut\“. Coresponden]a r\mas\ de la I.D. Sîrbu
arondeaz\ opera acestui membru al Cercului literar sibian, socotit pe
durata vie]ii (înc\ una din umilin]ele suferite) la finele listei acestuia,
care ni se înf\]i[eaz\ azi con[tiin]ei noastre neîndoios drept unul dintre
cerchi[tii de frunte. 

 tabela de marcajde horia alexandrescu

omagiul Nadiei pentru „Nea Nicu Vieru“

m \ leag\ multe amintiri de Nadia. {i o prietenie de aproape 45 de
ani, început\ efectiv pe Aeroportul Otopeni, la întoarcerea ei
victorioas\ de la Skien, unde prefa]ase, cu titlul european, triumful

de la Montreal. Era, a[adar, marea speran]\ olimpic\ a României, iar eu, ca tân\r
gazetar la „Sportul“, dornic s\-i smulg m\car o declara]ie „în exclusivitate“, am f\cut
ce-am f\cut [i i-am strecurat pe furi[ o…bomboan\ de ciocolat\, cu care am
cucerit-o din prima. {i, mai ales, definitiv!

I-am r\mas al\turi în to]i anii care s-au scurs de atunci, la Strasbourg în 1978,
apoi la Olimpiada de la Moscova, în 1980, dar [i dup\, când i-a fost mai greu, ba poate
cel mai greu! I-am dedicat chiar o carte, care n-a mai v\zut îns\ lumina tiparului,
manuscrisul fiindu-mi restituit de editur\ cu [tampil\ ro[ie pe fiecare pagin\, dup\
momentul în care supercampioana avusese curajul s\ aleag\ libertatea. Textul acela
nu s-a pierdut totu[i, pentru c\ l-am p\strat, iar în 1994, când Nadia a revenit la
Bucure[ti [i m-a vizitat la redac]ie, i l-am d\ruit împreun\ cu… primele ei dou\ caiete
de antrenament, care r\m\seser\ la mine.

Sim]eam nevoia s\ fac publice aceste amintiri, pentru c\, împreun\ cu ea,
am pus um\rul la împlinirea unui act de dreptate în istoria de aur a gimnasticii române[ti,
petrecut la mijlocul s\pt\mânii trecute [i pentru care Nadia a venit special la Bucure[ti. 

Sala de gimnastic\ din Complexul sportiv „Lia Manoliu“ va purta, de
acum înainte, numele „Nicolae Vieru“, omul de care sunt legate toate marile succese
române[ti, începând cu anul 1968, când, devenit secretarul general al F.R.G., a
demarat proiectul centrului de la One[ti, elaborat dup\ modelul [colilor de balet.
Atunci s-a ridicat noua sal\ de gimnastic\ de acolo, centrul fiind coordonat de
regretata antrenoare emerit\ Maria Simionescu [i beneficiind, prin grija federa]iei,
de toate dot\rile necesare unei pepiniere de viitori campioni. Or, Nadia Com\neci,
Teodora Ungureanu [i urma[ele lor au crescut tocmai la aceast\ veritabil\ [coal\
de gimnastic\, gândit\, cl\dit\ [i perfec]ionat\ non-stop, vreme de aproape cinci
decenii, de profesorul Nicolae Vieru. Cel care va înfiin]a ulterior, pe aceea[i
re]et\, [i centrul de la Deva, la fel de productiv! 

La One[ti [i la Deva s-au [lefuit numeroase genera]ii de gimnaste valoroase,
campioane olimpice, mondiale [i europene, s-au format, în egal\ m\sur\, mai multe
promo]ii de antrenori, care au purtat [i poart\ în continuare tradi]ia
prestigioasei [coli române[ti în toate col]urile lumii. Gra]ie aceluia[i profesor Nicolae
Vieru, vicepre[edinte al Federa]iei Interna]ionale de Gimnastic\, în care a activat
peste 30 de ani, fiind prezent la 11 edi]ii ale Jocurilor Olimpice, 42 de Campionate
Mondiale, 32 de Campionate Europene [i 32 de Congrese ale F.I.G.! Un veritabil
monstru sacru al gimnasticii, desemnat pre[edinte de onoare al F.R.G.dup\ retragerea
din activitate, dar disp\rut în mod regretabil, în 2016, la vârsta de 84 de ani.

Dup\ o asemenea via]\ exemplar\ [i cu toate meritele uria[e pe care le-a
avut, propunerea f\cut\ de federa]ie prin succesorul s\u, profesorul Adrian Stoica,
ca numele lui Nicolae Vieru s\ fie dat s\lii din Complexul „Lia Manoliu“, ar fi trebuit
s\ se aprobe imediat. A fost nevoie îns\ de exact…doi ani ca lucrurile s\ intre în
matca lor normal\, dup\ demersurile insistente ale FRG, dup\ zbaterile necontenite
ale fiului s\u, {tefan Vieru, [i rug\min]ile repetate ale Nadiei Com\neci!

Miercuri, 19 septembrie, pe platoul din fa]a s\lii de gimnastic\ a avut loc
festivitatea de dezvelire a pl\cii cu numele lui Nicolae Vieru, ceremonie onorat\
[i deschis\ de Nadia, al\turi de care s-au aflat ministrul sportului, pre[edintele
COSR [i câteva dintre personalit\]ile gimnasticii, ca Octavian Bellu, Anca Grigora[,
Gheorghe Gorgoi, Dan Grecu, Marius Urzic\ [i Sandra Izba[a. M-a[ fi a[teptat,
totu[i, s\ rev\d acolo mul]i al]i campioni [i antrenori care-[i datoreaz\ succesele
[i carierele regretatului mare om de sport, fondator al centrelor na]ionale de la
One[ti [i Deva. Din p\cate, au lipsit cam mul]i, prea mul]i chiar , inclusiv…Andreea
R\ducan, noua pre[edint\ a FRG, ceea ce mi se pare impardonabil!

La cât de jos a ajuns îns\ gimnastica româneasc\ f\r\ „Nea Nicu“ – cum îi
spunea Nadia profesorului Vieru , în emo]ionantul omagiu pe care i l-a adus
acum – m\ gândesc c\ unii s-or fi ru[inat s\ mai scoat\ capul. Dar, vorba ei, trebuie
s-o lu\m din nou de la zero...

P. SS. Bratu a fost demis de la Dinamo [i înlocuit cu Claudiu Niculescu, care
[i-a propus s\ prind\ play-off-ul. Dic\ a sc\pat o dat\, dar mai are patru încerc\ri!   

 semn de carte de gheorghe grigurcu

actualitatea

I.D. Sîrbu: Ce mai taci, Gary?: 12 scrisori exemplare, îngrijitorul edi]iei, Mihai
Barbu, Cluj-Napoca, Ed. Genesis, 2002, 80 p.



decizia Sinodului BOR de a consacra
anul 2017 iconarilor [i pictorilor
biserice[ti constituie, chiar într-un

mod nereligios, un moment dedicat patrimoniului
cultural; anterior totodat\ celui din anul european
curent, care a fost desemnat explicit ca atare.
În context românesc, Editura Cuvântul Vie]ii a
Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei a publicat
spre finalul anului trecut dou\ cercet\ri de
cea mai bun\ calitate asupra patrimoniului
românesc eclezial. Realizate de patru istorici de
art\, ele ofer\ concluziile a patru cercet\toare
cu forma]ii complexe, specializ\ri [i chiar
traiectorii umane distincte, unite printr-o aceea[i
licen]\ în Istoria [i Teoria Artei ob]inut\ la
UNArte Bucure[ti [i, desigur, prin pasiunea care
le-a adus împreun\, cea pentru arta veche
româneasc\.

Pârvu Mutu, zugravul
schimnicit

Cel mai cunoscut zugrav al lumii
premoderne române[ti este Pârvu Pârvescu,
zis „Mutul“ (1657-1735), un artist ilustrativ
pentru explorarea, în arta veche româneasc\,
a unor zone de inova]ie, asociate cu
realismul portretistic din picturi votive
[i cu cel autoportretistic sau cu introducerea
unor elemente de via]\ cotidian\ pe
fundalul compozi]iilor canonice. A fost
principalul concurent al zugravului grec
Constantinos (foarte activ [i el în epoca
brâncoveneasc\) [i pictorul ctitoriilor
cantacuzine (ramura boiereasc\ din care
se tr\gea vod\ Brâncoveanu dup\ mam\),
iar istoriografia din timpul comunismului
l-a abordat, pe lâng\ calitatea de principal
exponent al artei brâncovene[ti în pictura

eclezial\, [i cu eticheta de „pictor na]ional“,
improprie de altfel pentru perioada medieval\.
Cognomenul „Mutu“ i s-ar trage de la faptul

c\ picta în post [i mu]enie absolut\. Este totu[i
primul care [i-a transmis chipul [i semn\tura
prin intermediul frescelor din bisericile
zugr\vite, fiind semnatarul primelor
autoportrete din cultura român\ veche, iar
numele ucenicilor s\i, câteva recurente în

fresce, ca [i semn\tura (de la un punct încolo)
„dasc\lul Pârvu Mutu zugravul“, au sus]inut

ipoteza înfiin]\rii la maturitate a unei [coli
proprii, care a condus la perpetuarea stilului
s\u [i în epoca postbrâncoveneasc\. Biografia
sa con]ine episoade tragice: dup\ uciderea
jupânesei sale de c\tre tâlhari, artistul [i-a petrecut
ultimii 17 ani din via]\ în recluziune monahal\,
iar dup\ moartea la fel de dureroas\ a mezinului
s\u, c\lug\rit al\turi de tat\, în ultimii patru
ani ai vie]ii cuviosul Pafnutie alege deplina
schimnicie, retr\gându-se în schitul izolat de
la Robaia (jud. Arge[). În 2017, Biserica Ortodox\
îl trece în rândul sfin]ilor.

Aten]ia de prim plan acordat\ în mai toate
epocile acestui important artist prezint\ [i

dezavantajul multor exager\ri [i atribuiri eronate,
în condi]iile unor date istorice [i biografice
care adesea nu le justific\. Monografii ale lui
Pârvu Mutu nu lipsesc în istoriografia român\
de art\, dar albumul realizat de Elisabeta Negr\u
[i Cristina Cojocaru schi]eaz\ el însu[i un
profil monografic actualizat, refuzând umplerea
for]at\ a golurilor, ci (în spiritul forma]iei istorice
comune a autoarelor) recomandând mai degrab\
pruden]a [i completarea pu]inelor date certe
cu analize morfologice [i bibliografie atent selectat.
Prin urmare, autoarele renun]\ la orice fel de
specula]ii, contrar istoriografiei de art\ mai vechi,
în genere excesiv de preocupat\ de afirmarea
unui caracter na]ional al artei medievale române[ti,
ca [i de existen]a unor [coli locale chiar în epoci
în care este neplauzibil\ posibilitatea lor de
constituire. Pentru epoca brâncoveneasc\, se
poate vorbi îns\ f\r\ exager\ri de un prim stil
original românesc, chiar dac\ eclectic, iar arta
lui Pârvu Mutu face dovada unor inova]ii [i adapt\ri
creatoare (de iconografie [i detaliu), urm\rite cu
seriozitate de cele dou\ autoare, printr-un studiu
la surs\ al scenelor cu atribu]ie cert\.

În catalogul monumentelor prezentate,
E. Negr\u [i C. Cojocaru analizeaz\ nou\ biserici
[i m\n\stiri din Bucure[ti [i din jude]ele Prahova,
Arge[, Vâlcea, Vrancea [i Buz\u, cele mai cunoscute
fiind biserica Col]ea din Bucure[ti [i cea din
Filipe[tii de P\dure (ambele cu hramul Sfin]ii
Trei Ierarhi), vechea biseric\ a M\n\stirii Sinaia
sau biserica din Borde[ti (jud. Vrancea), ultima
cunoscut\ mai bine pentru g\zduirea frescei
decapate, ast\zi la MNAR Bucure[ti, ce con]ine
un celebru autoportret al lui Pârvu Mutu cu
însemnele artei sale. Autoarele [i-au asumat, în
spiritul autenticit\]ii, [i includerea unor monumente
greu de descifrat sau evaluat iconografic din
cauza înnegririi zidurilor (ex. fostul Schit Lespezi
din jud. Prahova), a c\ror analiz\ mai detaliat\
nu este posibil\ pân\ la o eventual\ restaurare.
Pe de alt\ parte, restaur\rile sau repict\rile
agresive nu au fost luate în seam\, nemaifiind
posibil\ astfel observarea mâinii artistului. 

Analizele iconografice [i stilistice realizate
de autoare împletesc detaliile de biografie a

ctitorilor cu cele privind colabor\rile dintre
arti[tii epocii (ex. asocierea lui Pârvu Mutu cu
pietrarul Lupu S\r\]an din Râmnicu S\rat), sau
identific\ zonele de inova]ie stilistic\ [i iconografic\:
de exemplu, dac\ predilec]ia pentru zugr\virea
ciclului vie]ii Sf. Gheorghe ]ine de apartenen]a
Cantacuzinilor la Ordinul Constantinian al
Sf. Gheorghe (fiind în mod evident o comand\
a ctitorului), detalii compozi]ionale de tipul
aranj\rii concentrice în spiral\ a scenelor de pe
o bolt\ de pridvor sau dep\[irea rigidit\]ii
postbizantine în redarea chipurilor, ]in de
înzestr\ri [i aspira]ii ale zugravului însu[i.

Pragul dintre lumi 

Un elegant album a fost editat în acela[i
an, în forma]ia extins\ a celor patru autoare
invocate, sub coordonarea monahiei Atanasia
V\eti[i [i ad\ugând-o pe specialista în conservare-
restaurare Sultana-Ruxandra Polizu. Cincisprezece
ansambluri de iconostase brâncovene[ti,
postbrâncovene[ti, neoclasice, neobaroce [i
neogotice au fost detaliate ca istoric, stilistic\
[i stare de conservare, iar studiile substan]iale
rezultate au fost înso]ite de o selec]ie impecabil\
de imagini [i relevee ale iconostaselor analizate.
Catapetesmele selectate dateaz\ din secolele
XVII-XIX [i pot fi admirate în biserici sau muzee
bucure[tene, iar op]iunea aniversar\ în favoarea
acestui tip de mobilier
liturgic a fost extrem de
complex\, cu argumente
deopotriv\ artistice, teologice
[i ecleziale. Iconostasul
deriv\ dintr-un cancellum
separator paleocre[tin,
care a evoluat în timp dup\
o retoric\ a misticii r\s\ritene
ce a separat în mod tot mai
decis naosul de altar, pentru
a între]ine în spirit apofatic
tainele ortodoxiei (cele
care,  ferite de ochii
enoria[ilor, au loc în altar).
Desp\r]ind dou\ lumi,
iconostasul le traduce totu[i
credincio[ilor tainele sustrase
ochiului prin limbajul
simbolic [i epifanic al
icoanelor,  dispuse pe
suprafa]a iconostasului
dup\ semnifica]ii teologice
clar stabilite. În secolele
analizate, stilistica icoanelor
variaz\ îns\ în timp [i spa]iu, ca [i profilul
arhitectural [i sculptural al iconostasului însu[i,
supus unor op]iuni decorative zoomorfe [i
fitomorfe, ca [i unor tehnici diferite de prelucrare
a lemnului.

Astfel, dac\ arhitectura este în chip firesc
mai conservatoare, mobilierul [i obiectele de
ceremonial cre[tin dovedesc, dimpotriv\, contacte
variate [i deschiderea lumii române[ti moderne
timpurii c\tre un areal vast, de la Rusia ortodox\
pân\ la Occidentul catolic. Foarte interesante
sub raport inovator sunt icoanele pr\znicare
(semnalând cele dou\sprezece s\rb\tori biserice[ti
de peste an), între care se strecoar\ uneori
interesante includeri (de exemplu, scene din
Ciclul Patimilor sau din Penticostar).

Restaurarea iconostaselor a fost adesea
revelatoare, sco]ând la iveal\ nume de me[teri
sau, prin studii stratigrafice, evolu]ia gustului
[i a tehnicilor de lucru. Chiar unele detalii
aparent structurale ale iconostasului pot fi
purt\toare de informa]ie iconografic\, cum
este arborele lui Ieseu, sculptat direct în lemn
[i ad\postind în medalioanele ramurilor sale
pe ascenden]ii geneaologici ai Mântuitorului.
De mare valoare pe un iconostas sunt [i icoanele
împ\r\te[ti, care în unele l\ca[uri bucure[tene
(ex. Biserica Alb\) ajung s\ poarte, în secolul
XIX, semn\tura unor arti[ti deja moderni
precum Gheorghe Tattarescu. Pe de alt\ parte,
deja în secolele XVIII-XIX vorbim despre [coli
de „zugr\vie“ datate [i documentate mul]umitor
({colile de la Cernica, C\ld\ru[ani [i Buz\u),
cu influen]e occidentalizante, studiate în ultimii
ani de Cristina Cojocaru. Dou\ ini]iative meritorii,
substan]iale [tiin]ific [i foarte atr\g\toare vizual
pentru orice fel de public. 

 Simona Dr\gan
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Elisabeta Negr\u,
Cristina Cojocaru,
Sfântul Cuvios
Pafnutie –
Pârvu Zugravul:
tradi]ie [i mo-
dernitate în
arta brâncove-
neasc\ , Ed.
Cuvântul Vie]ii,
Bucure[ti, 2017,
288 p.

Cristina Cojocaru,
Elisabeta Negr\u,
Sultana-Ruxandra
Polizu, monahia
Atanasia V\eti[i,
Iconostase din
B u c u r e [ t i :
secolele XVII –
XIX, Ed. Cuvântul
Vie]ii, Bucure[ti,
2017, 270 p.
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c oncursul Enescu [i-a c\[tigat o larg\
notorietate interna]ional\. S-a scris,
s-a vorbit, o [tie toat\ lumea, recenta

edi]ie a Concursului – se poate spune – a dep\[it
a[tept\rile; dat\ fiind larga participare a tinerilor
muzicieni sosi]i din toate col]urile lumii. 400 de
concuren]i înscri[i! Cu peste 80 mai mul]i decât
în edi]ia anterioar\! Nu po]i s\ nu observi, o
treime dintre tinerii muzicieni sosi]i la Bucure[ti
erau originari din Orientul Îndep\rtat, din Coreea,
din China, din Japonia. O dovad\ în plus c\ muzica
de tradi]ie european\ se înscrie în zona unei
universalit\]i absolute. Îmbucur\tor lucru, aproape
10 % dintre concuren]i proveneau din România.
Ne-am aflat în fa]a unei mari competi]ii artistice
de larg\ extensie interna]ional\!                         

Nu po]i s\ nu remarci, tân\rul compozitor
[i pianist Alexandru {tefan Murariu este
unicul concurent român plasat în pozi]ie suprem\
în cadrul actualei edi]ii a Concursului enescian;
lucrarea sa Concert pentru clarinet [i orchestr\
a fost selec]ionat\ pe prima pozi]ie în cadrul
competi]iei sec]iei de compozi]ie, juriul fiind
condus de compozitorul Zygmunt Krauze; în
cadrul sec]iunii destinate muzicii camerale,
concursul a fost câ[tigat de compozitorul coreean
Jung Hoon Nam cu lucrarea Scattering pentru
cvartet de coarde. Ambele lucrari vor fi audiate
în cadrul concertelor edi]iei din anul 2020.

Concursul de pian a fost realmente dur!
126 de concuren]i înscri[i; 82 ajun[i în competi]ie!
Rusoaica Daria Parhomenko a fost cuceritoare;
dat\ fiind inteligen]a sensibil orientat\, cursivitatea
comunic\rii, transparen]ele timbrale. Interpreta
a sus]inut partitura celebrului Concert în re minor,
cel de al 3-lea, de Rachmaninov, cu o gra]ie
interioar\ absolut fermec\toare, sonorit\]i
func]ional adecvate partiturii marelui opus
schumanian care este, spre exemplu, Humoresca!
Este de men]ionat c\, fa]\ de edi]ia precedent\,
num\rul concuren]ilor piani[ti s-a dublat! ~n
final\ [i în semifinal\ au fost promova]i tineri
cu v\dit\ experien]\, cu trecut artistic, competi]ional.
La cei 29 de ani ai s\i, rusul Alexandr Panfilov
este un artist de mare for]\. Dezvolt\ o activitate
concertistic\ absolut remarcabil\, dispune de un
aparat pianistic bine reglat. Construie[te temeinic
]intind grandoarea marilor edificii cum este
Sonata în si minor de Liszt. ~n nuan]ele dinamice
mari, paroxistice, sunetul s\u ajunge s\ fie strivit
sub greutatea atacului. ~n aceste condi]ii,
transparen]ele timbrale ale Suitei enesciene în
re major, nu au mai fost luate în considera]ie,
de[i partitura lucr\rii era plasat\ pe pupitru. A
cucerit locul al treilea. Pe al doilea loc pe podiumul
concursului de pian a fost clasat lituanianul
Daumants Liepins, artist de o inteligen]\ activ\,
sclipitoare. A fost singurul pianist din concurs
care s-a apropiat de textul cu totul complex al
Sonatei a 3-a, în re major, de Enescu. La nivelul
concertant al rela]iei cu orchestra, to]i cei trei
finali[ti au sus]inut partitura celebrului Concert
în re minor, al treilea, de Rachmaninov, una dintre
cele mai dificile partituri neoromantice destinate
pianului în prima jum\tate a secolului trecut.
Miza competi]iei era mare. Alegerea pe m\sur\!
Pianistul român clasat pe cea mai înalt\ pozi]ie
a fost Florian Mitrea; i-a fost oferit\ Distinc]ia
Funda]iei Erbiceanu. A realizat o versiune excelent
construit\ a marelui opus romantic care este
Sonata de Franz Liszt. Este o natur\ muzical\
generoas\, inteligent orientat\, o personalitate
artistic\ de înving\tor. Pre[edin]ia juriului a fost
asigurat\ de cunoscutul pianist [i profesor Philippe
Entremont. 

~n finala concursului de violoncel, magistral\
s-a dovedit a fi realizarea celebrului Concert în
mi bemol major, de Dmitri {ostakovici, una dintre
cele mai importante partituri ale crea]iei dedicate
acestui instrument în secolul trecut. Protagonist,
laureat al distinc]iei supreme, a fost estonianul
Marcel Johannes Kits, artistul unei maturiz\ri
aflate în temeinic\ constituire; ne aducem aminte,
cei care am fost de fa]\, pe parcursul celebrei
caden]e solistice, întreaga asisten]\ s-a cufundat
într-o t\cere absolut\. Valoarea expresiv\ a
sunetului atingea în acest caz cotele introspec]iei
spiritualizate! Clasamentul final a fost completat
de francezul Stanislas Kim [i de japonezul Shizuka
Mitsui, interpre]i ai Concertului de Antonin
Dvorak. Cu to]ii sunt studen]i ai conservatoarelor
din Germania, din Austria, din Fran]a. Pre[edin]ia
juriului a fost asigurat\ de cunoscutul violoncelist
David Geringas.                            

l a sec]iunea vioar\ a Concursului,
pe bun\ dreptate, marele premiu
al competi]iei nu a fost acordat;

pre[edintele juriului a fost cunoscutul violonist,
profesorul Pierre Amoyal. Se poate vorbi de
natura artistic-virtuoz\ evident\, în cazul
ambilor finali[ti; la nici 19 ani, italienii Vikram
Sidona [i Giuseppe Gibboni au de parcurs
etapele unei maturizari artistice necesare. Am
regretat faptul c\ ucraineanului Orest Smovzh
– bine echilibrat în sus]inerea p\r]ii solistice
a Concertului de P.I. Ceaikovski – nu i-a fost
atribuit\ nici o distinc]ie; de[i a demonstrat
în final\ stabilitatea unei anume maturit\]i.
La [ase decenii de la prima sa edi]ie, Concursul
„George Enescu“ `[i `ndepline[te în continuare
menirea; membrii Agen]iei Artexim, principalii
organizatori ai evenimentului, s-au dedicat
trup [i suflet acestui deziderat. Concursul
se dovede[te a fi un eveniment de anvergur\
interna]ional\, un eveniment dedicat tinerelor
genera]ii de muzicieni performeri, de compozitori.
Asta [i-a dorit Enescu însu[i atunci când – cu
aproape un secol în urm\ – a înfiin]at premiul
de compozi]ie ce-i poart\ numele. Abia acum,
în concertul de deschidere a actualei edi]ii,
am putut audia lucrarea laureatului premiului
de compozi]ie din anul 2016, t\n\rul compozitor
chinez Tian Tian, anume Concertul pentru
orchestr\. Este crea]ia unui tân\r maestru
format în cadrul structurilor artistice ale ]\rii
sale, actualmente profesor al Conservatorului
din Beijing. Este o lucrare orchestral\ ampl\
care dep\[e[te limitele unor idiomuri regionale,
p\strând îns\ datele proprii unei spiritualit\]i
din marea cultur\ a ]\rii sale de origin\; [tiin]a
orchestral\, vigoarea conducerii discursului
muzical, organizarea structurii de ansamblu
a  C o n c e r t u l u i  n e  a d u c e  î n  z o n a  u n e i
contemporaneit\]i temeinic asumate. Excelent\
s-a dovedit a fi rela]ia cu întregul colectiv al
Filarmonicii bucure[tene, cu tân\rul dirijor
Gabriel Bebe[elea. Dintre cei patru laurea]i
ai edi]iei din anii 2016 [i 2014, tineri prezen]i
de aceast\ dat\ pe scena Atheneului, am
putut aprecia c\ unul era originar din
România, anume violonistul {tefan Tarara,
c\ruia i s-au al\turat pianistul spaniol
Josu de Solaun, violoncelista coreean\
Eun-Sun Hong. Cu to]ii au construit o
versiune de excep]ional\ coeren]\ a Triplului
Concert de Paul Constantinescu, o capodoper\
a perioadei clasice a muzicii române[ti.            p e parcursul seriei de recitaluri

ale mae[trilor, membri ai juriilor,
concertele de interes s-au dovedit

a fi cel al violoncelistului Raphael Wallphisch
înso]it de pianistul John York; un exemplu de
în]eleapt\ colaborare cameral\ realizat\ pe
parcursul unui program inedit. Nonconformist
în sensul atractiv al termenului s-a dovedit a fi
[i apari]ia pianistului Peter Jablonsky. A[tept\ri
contrazise de o evolu]ie muzical\ de-a dreptul
dezam\gitoare a oferit violonistul Salvatore
Accardo, un artist cu trecut glorios, dar care
nu [tie când este cazul a se retrage de pe
scen\. Poate fi ajutat evitând a-l readuce `n
concert! 

Presta]ia colectivului Filarmonicii
bucure[tene a fost inegal\. ~n func]ie de presta]ia
dirijorilor care au condus cele trei finale ale
Concursului. Excep]ional\ a fost ]inuta dirijorului
Vassily Siniaisky; par]ial împlinit\ cea a
dirijorilor Christoph Poppen si  mai ales
Paul Watkins. 

C e este de f\cut în continuare? Sunt
destule! Dat\ fiind notorietatea în ascensiune
a competi]iei tinerilor piani[ti, exigen]ele
pot fi sporite. La nivelul suprem al marilor
competi]ii pianistice, în etapele finale sunt
prezentate dou\ concerte cu orchestr\ dintre
care unul din literatur\ clasic\. Pot exista, cum
se practic\ în unele competi]ii, la casele cele
mari, etape de muzic\ de camer\. Este de
asemenea util\ revenirea la concursul dedicat
tinerilor vocali[ti, stimulând astfel cultura
cantului vocal. Enescu a compus dou\ opere [i
peste cincizeci de miniaturi vocal-instrumentale.
Competi]ia merit\ a fi extins\. Se împlinesc
o sut\ de ani de la marile performan]e enesciene
marcate de maturitatea creatoare a uneia dintre
personalit\]ile artistice atât de importante ale
secolului trecut.  
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l umea ca scen\ — cu zei, cu p\mânteni
[i pitici subp\mânteni, cu deus ex
machina, multimedialitate [i sfâr[it

unde toate se mistuie în fl\c\ri — leag\ teatrul
baroc de opera lui Richard Wagner. Analogiilor
dintre ele le e dedicat\ actuala expozi]ie de la muzeul
Wahnfried din Bayreuth. Trasând linii de la
iluzionismul spectacolelor de secol XVII la actualele
virtuale puneri de sine în scen\ prin selfies, expozi]ia
aminte[te [i de rolul pe care Opera Margrafilor
(Markgräfliches Opernhaus) de la Bayreuth l-a avut
pentru Wagner. Redeschis\ dup\ cinci ani de
restaur\ri, cl\direa baroc\ fastuoas\, patrimoniu
UNESCO, reapare împodobit\ cu o bog\]ie de
decoruri sculptate, aurite, cum rar s-au p\strat [i
e din nou folosit\ pentru spectacole, chiar dac\
doar sporadic. Ei i se datoreaz\ alegerea Bayreuthului
pentru festivalul Richard Wagner: citind într-un
lexicon despre cl\direa inaugurat\ în 1748, compozitorul
sperase c\ o va putea folosi pentru operele sale,
îns\ micile dimensiuni ale scenei [i ale fosei nu
s-au potrivit. Venind s\ o vad\, a descoperit or\[elul,
considerându-l potrivit pentru noua cl\dire a
festivalului de pe Dealul Verde.

Multimedialitatea baroc-romantic\ se afl\
[i în centrul actualei puneri în scen\ Lohengrin,
la festivalul 2018, cu decoruri de Neo Rauch [i
Rosa Loy. Cei doi cunoscu]i pictori, reprezentan]i
ai Noii {coli de la Leipzig, [i-au pus amestecul
de realism magic, neoconservatorism [i pop
art în slujba operei, cu ample decoruri albastre
sau (în actul al doilea) ruginii, simboluri ale
cerescului [i p\mântescului. Ideea c\ uvertura
la Lohengrin ar fi „albastr\“ fusese formulat\ de
Nietzsche [i reluat\ de Thomas Mann, dar Neo
Rauch a ajuns la aceea[i concluzie f\r\ s\ [tie de
predecesori, printr-o remarcabil\ capacitate
de sinestezie. Albastrul e culoarea romantismului,

[i tot din romantism provine tema electricit\]ii,
principalul simbol al mont\rii. Ac]iunea se petrece
în jurul unui transformator electric dezafectat,
unde oamenii caut\ lumina precum fluturii o
lumânare. Personajele pozitive sunt înzestrate
cu aripi de fluture sau de libelul\, iar cele negative,
cu aripi de fluture de noapte sau de licurici; toate
peste ni[te costume care amintesc de picturile
olandeze de pe ceramica de Delft. Minunea divin\,
reprezentat\ de energia electric\ din nou reparat\,
pare s\ preschimbe [i s\ reînvie poporul din
Brabant, închistat într-o societate autoritar\, cu
sloganuri na]ionaliste. Iat\
de ce Lohengrin e înf\]i[at
într-un costum de electrician
din anii treizeci, cu un fulger
în loc de spad\; trimiterea
nu e lipsit\ de ironie, a[a
cum [i alte detalii ale punerii
în scen\ amintesc de trecutul
festivalului. De exemplu,
lupta dintre Lohengrin [i
Telramund se d\ în v\zduh,
jucat\ de ni[te cascadori
copii prin[i cu frânghii, la
fel cum fuseser\ jucate
valkiriile pe vremea lui Wagner. Învins, Telramund
r\mâne f\r\ aripi, iar lui Lohengrin i se pun pe
umeri aripi – ca simbol al apartenen]ei la Brabant.

d ecorurile [i costumele au ceva
atemporal, iar peisajele mi[c\toare
de pe malul râului, din actul II, o

combina]ie de mari picturi [i proiec]ii video, dau
un sentiment oniric. For]a lor sugestiv\, cu citate
din pictura flamand\ [i din suprarealism, spore[te
tensiunea dintre cuvintele [i subcon[tientul
personajelor. Fiindc\ în cadrul de basm, regizorul

american Yuval Sharon (cunoscut mai ales pentru
experimentele sale legate de spa]iul operei: opera
la metrou, sau cântat\ din mers pe ma[ini,
etc.) înscrie o interpretare politic\. Interpretarea
sa aminte[te de anarhismul lui Wagner de la
1848, când acesta era prieten cu Bakunin [i a
ajuns chiar revolu]ionar urm\rit de poli]ia de
la Dresda. Pe de o parte, e vorba de utopia eroului
carismatic (cu aluzii la Lenin [i la „s-a f\cut
lumin\-n sat“). Odat\ ajuns la putere, salvatorul
providen]ial devine dictator. Pe de alt\ parte, e
subliniat\ importan]a îndoielii ca act al cunoa[terii
de sine [i al eliber\rii. Ascultarea necondi]ionat\
e, dimpotriv\, esen]ial\ în dictaturi, unde cei
nevinova]i sunt condamna]i f\r\ vreo dovad\,
ca în Brabant. De aici reinterpretarea lui Ortrud,
care devine un fel de personaj pozitiv, femeia
puternic\ [i cu experien]\ care pune lumea
r\zboinicilor sub semnul întreb\rii. Datorit\ ei,
Elsa dobânde[te siguran]a de sine de a îi pune
lui Lohengrin întrebarea interzis\: cum îl cheam\
[i de unde vine? Odat\ cu ea, lumina electric\ se
stinge, iar uzina face scurt-circuit. Odat\ cu
plecarea lui Lohengrin, poporul de fluturi de
noapte piere, iar Elsa [i fratele ei Gottfried (un
omule] verde, simbol al întoarcerii la natur\)
p\[esc spre un viitor despre care nimic nu se [tie,
pe când Ortrud r\mâne pe ruinele Brabantului,
neapar]inând nici lumii vechi, nici celei noi. 

Finalul nu e, totu[i, lipsit de ironie: costumul
lui Gottfried seam\n\ izbitor de mult cu omule]ii
verzi cu p\l\rie de pe stopurile din RDG. Ambivalen]a
sfâr[itului de lume, dar [i a ideilor politice
wagneriene e evident\. Reinterpretarea lui
Lohengrin ca personaj autoritar [i incapabil de
iubire nu reu[e[te îns\ în întregime. În scena
din camera nup]ial\, aflat\ în\untrul transformatorului
electric, distan]a dintre so]i e vizibil\: citesc
amândoi din ni[te Biblii scoase din noptier\,
ca într-o camer\ de hotel. Cu toate acestea, muzica
d\ senza]ia unei apropieri, contrazicând r\ceala
jocului actoricesc. La reinterpretare contribuie
mai ales o t\ietur\ deloc scurt\ din partitur\,
imediat dup\ povestea Graalului, unde altminteri
dialogul dintre Lohengrin [i Elsa ar fi scos în
eviden]\ sentimentele lor. T\ietura, cu totul
neobi[nuit\ pentru Bayreuth, neexplicat\, [i, în
plus, din câte [tiu, neobservat\ de critici, elimin\
[i predic]ia na]ionalist-belicoas\ adresat\ de
Lohengrin regelui. Poate c\ discursul istoric
na]ionalist ar fi sunat nepotrivit în contextul
basmului albastru, cu fluturi, dar r\mâne totu[i
de neuitat deconstruc]ia sa în precedenta punere
în scen\ a lui Lohengrin la Bayreuth, datorat\
lui Hans Neuenfels. Regizorii germani sunt
obi[nui]i s\ înf\]i[eze critic astfel de mesaje, nu
s\ le ocoleasc\.

For]a emancipatoare a lui Ortrud e cum
nu se poate mai bine redat\ de soprana dramatic\
Waltraud Meier, legend\ a interpret\rilor wagneriene,
care [i-a luat cu acest prilej r\mas bun de la rol
[i de la scena din Bayreuth, unde a fost prezent\
din 1983. Delicata Elsa e str\lucitor interpretat\
de soprana Anja Harteros; al\turi de Lohengrin
– Piotr Beczala, care a debutat în rolul lui Lohengrin
la Bayreuth (înlocuindu-l foarte din scurt pe
Roberto Alagna), a stârnit puternice emo]ii în
public. Beczala reu[e[te o nuan]are între forte

[i piano cum rar
întâlne[ti chiar [i la
faimo[ii interpre]i ai
acestui rol, culminând,
desigur, cu celebra arie
Im fernen Land (Într-
o dep\rtat\ ]ar\..),
cântat\ în bun\ parte
în genunchi. Excep]ionali
sunt [i cânt\re]ii din
celelalte roluri principale:
Tomasz Konieczny, un
Telramund, mu[c\tor
[i l\tr\tor, [i magistralul

Georg Zeppenfeld, capabil de noi metamorfoze
de fiecare dat\ când îl înf\]i[eaz\ pe rege (unul
din rolurile sale de bravur\). Christian Thielemann,
care a încheiat cu Lohengrin ciclul celor zece mari
opere wagneriene dirijate de el la Bayreuth, dozeaz\
ca de obicei cu m\iestrie precizia [i patetismul.
Iar orchestra [i corul festivalului au r\mas, [i
de aceast\ dat\, impecabile, justificând pe deplin
aplauzele, uralele [i trop\ielile de entuziasm ale
publicului, lungi de peste o jum\tate de or\. 

 Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann
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Bayreuth 2018:
un Lohengrin albastru

i deea c\ uvertura la Lohengrin
ar fi „albastr\“ fusese formu-
lat\ de Nietzsche [i reluat\ de

Thomas Mann, dar Neo Rauch a ajuns
la aceea[i concluzie f\r\ s\ [tie de
predecesori, printr-o remarcabil\
capacitate de sinestezie. 

arte



„m ai întâi, am încercat s\ fac
ni[te fotografii cu reperele
ora[ului care urmau s\

dispar\. Fiind arhitect, am intuit cam ceea ce
se va face, ce va urma. Am avut, s\ zicem, pu]in
timp avans [i am f\cut cîteva fotografii care
au ie[it incredibil de bine fa]\ de ceea ce m\
a[teptam eu. Trebuie s\ fi fost prin 1980, 1981.
Auzisem, desigur, înainte ce vor s\ fac\. Am
în]eles mai apoi, peste pu]in timp, c\ era
extrem de grav ceea ce se întîmpla: c\ ni se
distrugea mo[tenirea cultural\, c\ ni se anula
suportul memoriei. S\ [ti]i c\ oamenii c\rora
li se demolau casele, erau ca teroriza]i – li se
distrugea cadrul de via]\, li se distrugea via]a.
La fel de r\u ca [i aceasta, mi-am dat seama
c\ via]a de zi cu zi devenise un calvar, iar
abera]ia înlocuia progresiv
normalitatea.“ – a[a descrie
Andrei Pandele începuturile
unei pasiuni cu totul speciale
care a f\cut ca arhiva sa
personal\ de fotografii s\
fie,  foarte probabil ,  cea
mai generoas\ dintre toate
cele care adun\ memoria
demol\rilor f\cute de comuni[ti
în Bucure[tiul anilor 1970 [i
1980, precum [i a vie]ii cotidiene
în comunismul din acea
perioad\.

Carte-album

Aproximativ 200 de
f o t o g r a f i i  –  m a r e a  l o r
majoritate realizate de Andrei
Pandele (al\turi de instan-
taneele acestuia sunt reproduse
[i fotografii f\cute de Dan
Vartanian, Dan Dinescu,
Sorin Vasilescu, Peter Derer,
{erban L\cri]eanu, Andrei
Bîrsan, Nic Hanu, Radu
{tef\nescu), majoritatea din
anii 1980; toate alb-negru –
sunt grupate într-o carte-
album publicat\, recentissim,
de Editura  Humanitas :
Bucure[tiul mutilat.

„În interbelic, admi-
nistra]ia [i oamenii cu bani
doreau s\ fac\ investi]ii care
s\ d\inuie.  Ora[ul era
modernizat mai ales în centru,
unde a luat astfel na[tere o
enclav\ elegant\ a vechiului
tîrg patriarhal. Opera]iunea
urban\ comunist\ a fost
incoerent\, întîmpl\toare,
urmînd nu atît ideile [i proiectele
speciali[tilor, cît gesturile
mîinii lui Nicolae Ceau[escu,
sf\tuit de Elena, [i mai needucat\
ca el, gesturi interpretate
adesea de activi[tii de partid
prin prisma intereselor lor.
Modificarea urbanist\ nu era
conceput\ spre progresul capitalei, în interesul
locuitorilor ei. A fost mai degrab\ o r\zbunare
împotriva ora[ului istoric, de care dictatorul
se temea [i pe care, cu mentalitatea lui de om
needucat, nu-l în]elegea.“, noteaz\ autorul
acestui album.

Pu]in\ dreptate

Bucure[tiul mutilat este o carte care
face o oarecare dreptate – la scara istoriei:
fiindc\, fotografiile care apar aici redau, a[a
cum poate reda o fotografie (niciodat\ integral),
o parte din memoria pierdut\ [i din frumuse]ea
distrus\, cu s\lb\ticie, de comunism a ora[ului
Bucure[ti. Mai precis, este vorba despre
memoria fotografic\ a distrugerilor comandate
de oficialii  regimului comunist în anii
1980, în urma c\rora centrul Capitalei, `n
mare parte, a fost realmente mutilat. În date
concrete: 5,86 kilometri p\tra]i din centrul
istoric au fost demola]i; pe 1,66 kilometri
p\tra]i  au r\mas cîmpuri cu buruieni.
Aproximativ 20.000 de propriet\]i au fost

distruse; peste 60.000 de familii au fost obligate
s\ se mute. 19 str\zi nord-sud au fost blocate
ori desfiin]ate. Biserici ortodoxe, m\n\stiri,
sinagogi [i alte monumente au fost [terse de
pe fa]a p\mântului. 8 dintre biserici au fost
translatate [i ascunse între blocuri. 

Anii 1980 nu se întrev\d din aceast\
impresionant\ antologie de fotografie numai
din perspectiva distrugerilor radicale pe care
le cunoa[te Capitala României. Exist\, ca un
discurs care dubleaz\ for]a celui cu privire la
demol\rile din centrul vechi al Bucure[tiului,
[i o perspectiv\ – copios alimentat\ de fotografii
de mare impact – care vorbe[te despre via]a
cotidian\ din comunism. Sunt fotografii
care dau seama, în cuvintele autorului lor,
despre o „anormalitate furibund\“. 

Est-Vest [i
memorie

În ultimii 10-15
ani, Andrei Pandele a
valorificat în cadrul
mai multor expozi]ii,
cele mai multe dintre
acestea fiind inter-
na]ionale, patrimoniul
de imagini pe care îl
de]ine cu privire la
via]a în comunismul
românesc al ultimelor
dou\ decenii [i
jum\tate. „ Fotografiile
mele au mai mult efect
la estici decît la vestici.
E un aspect foarte
interesant. Esticii
recunosc despre ce
este vorba, e despre
via]a lor, de fapt. Am
avut odat\ o expozi]ie
la Dalles [i a ap\rut la
un moment dat o
echip\ ruseasc\ de
televiziune, ca s\
filmeze; era cu ei [i
un poet, pe post de
translator, din Republica
Moldova. {i, la un
moment dat,  au
înghe]at \[tia – c\ vine
[eful. A venit. Un om
înalt, cu haine Armani
[i cu ochi de ghea]\.
A privit fotografiile
[i, deodat\, s-a întors
[i, cu ochii înl\crima]i,
mi-a spus c\ bunica
îl trimitea s\ aleag\
sticlele nesparte de
lapte. În]elesesedespre
ce erau pozele mele.
În contrast cu aceasta:
un român a c\rui so]ie
lucra la Harvard m-a
rugat s\ îi permit s\
foloseasc\, pentru

studen]i, cîteva dintre pozele f\cute de mine
înainte de 1989. Mi-a scris doamna relativ
repede: s\ [ti]i c\ fotografiile dumneavoastr\,
mi-a spus aceasta, sunt considerate Science
Fiction de c\tre adolescen]ii americani. Au
crezut c\ sunt trucaje, c\ le-am editat. Foarte
interesante reac]ii [i acestea, da, foarte
interesante...“, puncteaz\ Andrei Pandele, în
cadrul discu]iei pe care am avut-o recent
fa]\-n-fa]\.

Cît despre sine [i despre percep]ia sa
de acum cu privire la ceea ce a f\cut, consider\
c\ tipul de memorie pe care au înregistrat-o
aparatele sale fotografice are relevan]a unei
pilde majore despre ceea ce a fost istoria noastr\
recent\, dar [i un prezent destul de îngrijor\tor.
Pentru c\ „ germenii urî]irii Bucure[tiului
pu[i în comunism dau roade, din p\cate, [i
acum. Sunt fotografii care ]in de trecut, de
istoria noastr\ recent\. Dar ele au [i un anume
prezent, au ecouri nefaste chiar acum, în zilele
noastre. Din p\cate...“

 Cristian P\tr\[coniu
FOTOGRAFII: Andrei Pandele
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Andrei Pandele este arhitect, 
urbanist [i fotograf. Are în porto-
foliul s\u profesional numeroase
lucr\ri proprii sau în colaborare; în
2000 a fost coordonatorul de
strategie pentru Planul Urbanistic
General al Bucure[tiului. Andrei
Pandele a predat, de asemenea, cur-
suri despre fotografie [i arhitectur\
la Universitatea de Arhitectur\ [i
Urbanism „Ion Mincu“. De asemenea,
a participat, cu prec\dere cu imagini
care ilustreaz\ perioada comunist\,
la expozi]ii fotografice din mai
multe ]\ri. A contribuit cu
numeroase lucr\ri la cartea Vom
muri [i vom fi liberi (1990), de Irina
Nicolau [.a. A publicat
albumele Fotografii interzise [i
imagini personale (2007), Martorul-
surpriz\: fotografii necenzurate din
comunism (2008) [i volumul
ilustrat Casa Poporului: un sfâr[it în
marmur\ (2009).

fotograful
memoriei
Bucure[tiului
mutilat

arte



„u n liric excep]ional, profund [i pur,
într-o manier\ nou\ [i foarte
liber\“, astfel îl caracterizeaz\ F.C

Sainz de Robles, în Istoria [i antologia poeziei
spaniole din secolele X- XX (1964), pe poetul León
Felipe Camino, pe numele s\u adev\rat, Felipe
Camino Galicia de la Rosa (Tábara, provincia
Zamora, 11 aprilie 1884 – Ciudad de México, 18
septembrie 1968). La o jum\tate de secol de la
moartea sa, comemorarea poetului în Spania [i
în Mexic readuce în aten]ie figura acestui scriitor
original, uitat pe nedrept, dup\ cum s-a afirmat,
[i a operei sale, înc\ pu]in cunoscute în propria
]ar\ [i în spa]iul european. 

Poet [i traduc\tor (din operele autorilor
admira]i, Walt Whitman, T.S. Eliot, Shakespeare
care, al\turi de Cervantes i-au influen]at propria
crea]ie) [i autor al unui curios experiment generic,
poemul dramatic intitulat „La manzana“ M\rul
(1951), León Felipe a fost inclus de istoricii literari
în genera]ia de la 27, aceea a lui García Lorca [i
Rafael Alberti, cu care împ\rt\[ea orientarea
politic\ de stînga [i proiectul artistic de înnoire
a formei poetice. Respingînd îns\ idealul purit\]ii
poeziei, în favoarea poeziei numite de Pablo
Neruda impur\, în spiritul unui umanism opus
dezumaniz\rii artei semnalate de Ortega y Gasset
pentru a denumi omiterea problematicii vie]ii [i
a fiin]ei umane, pe care o observase în literatura
spaniol\ modernist\ [i avangardist\ din primele
decade ale secolului XX. Op]iunea poetului se
v\dea cu atît mai oportun\ `n circumstan]ele

istorice dramatice ale Spaniei din prima jum\tate
a secolului XX, culmin`nd cu r\zboiul civil.
Creator complex [i atipic, León Felipe r\mîne
neîncadrabil în vreun curent sau grup literar
al epocii. Opera sa poetic\, de o factur\ aparte,
a adus o voce insolit\ în literatura spaniol\

a epocii [i îl situeaz\, în opinia speciali[tilor
de ast\zi, al\turi de scriitori ai lumii importan]i,

cu care are afinit\]i, precum Pound, Whitman,
Neruda, Maiakovsky, Drumond de Andrade.

o riginalitatea [i substan]a operei
poetice a lui León Felipe reflect\
personalitatea [i sinuozit\]ile

traiectoriei vitale a autorului. Începînd cu
spa]iile geografice cunoscute în urma numeroaselor
sale c\l\torii, mai întîi prin Spania – ca tîn\r licen]iat
în Farmacie [i ulterior ca membru al unei companii
de actori –, apoi, prin diverse ]\ri din Africa [i
America de Sud [i de Nord, pîn\ cînd, obligat din
motive politice s\-[i abandoneze ]ara, ca [i mul]i
al]i scriitori [i intelectuali spanioli de stînga, [i s\
accepte via]a în exil, se stabile[te definitiv în Mexic,
ca refugiat politic, începînd din 1939. Se adaug\,
în consecin]\, varietatea activit\]ilor [i func]iilor
de-a lungul timpului – farmacist, actor, conferen]iar,
profesor de literatur\ la diverse universit\]i americane
din Statele Unite (unde r\mîne timp de [ase ani si
printre altele traduce din poezia lui Whitman, cu
care î[i descoper\ afinit\]i), bibliotecar, ata[at
cultural al Ambasadei spaniole... –, care `i permit
poetului o cunoa[tere complex\ a realit\]ílor lumii,
din diverse perspective [i printr-un contact nemijlocit.
Din experien]a personal\ acumulat\ astfel s-a
constituit substan]a operei celui care s-a v\zut
pe sine ca fiind poetul r\t\citor, poetul peregrin,
poetul exilului, într-o via]\ dedicat\ scrisului.
Tr\ind-o scindat între cele dou\ patrii din aria
hispanofon\, Mexicul, unde este bine primit [i
publicat, [i Spania, în care cenzura franchist\ îi
interzice operele, dar poe]ii importan]i ai vremii,
mul]i dintre ei cunoscînd la rîndul lor experien]a
exilului, îi pre]uiesc talentul, originalitea, modernitatea,
for]a penetrant\ a limbajului poetic [i, nu în ultimul
rînd, calit\]ile umane. „Era un înger, un copil, un
om, unul dintre oamenii cei mai cura]i, unul dintre
poe]ii cei mai buni ai Spaniei“, avea s\ scrie Rafael
Alberti, la opt ani dup\ moartea poetului, în discursul
s\u destinat unei întruniri oficiale de omagiere a
lui León Felipe, ulterior interzis\1. 

Dup\ apari]ia în Spania a primelor c\r]i2,
poetul î[i editeaz\ operele în Mexic [i în alte
]\ri latino-americane sau în Statele Unite3, cea
din urm\ con]inînd, sub sugestivul titlu ¡Oh, este
viejo y roto violín! Oh, aceast\ veche [i stricat\
vioar\! (1965), ultimele sale medita]ii asupra
existen]ei umane. Abia dup\ instaurarea democra]iei
în Spania, operele poetului sunt tip\rite [i în patria
sa, unele dintre ele cuprinzînd [i opere inedite4. 

Bine structurat\ în volume cu titluri sugestive,
opera poetic\ a lui León Felipe cuprinde poeme
ample sau de mai mic\ întindere, cu versifica]ie
liber\, versuri lungi alternînd cu altele foarte
scurte, chiar de un singur cuvînt, condenseaz\
tr\iri, reac]ii [i reflec]ii, provocate de circumstan]ele
istorice [i personale tragice care au marcat destinul

poetului în plan uman [i artistic, r\zboiul civil
fratricid, apoi via]a sa în exil, singur\tatea, dorul
de ]ar\, iar ̀ n ultimii ani, moartea so]iei; acestora
li se adaug\ poemele de factur\ intimist\, filosofic\,
medita]iile privind realit\]ile [i esen]a Spaniei,
situa]ia precar\ a ]\rii (s\r\cia, injusti]ia, suferin]ele,
r\zboiul, exilul) [i nu în ultimul rînd actul creator
[i arta poetic\. Poetul obi[nuie[te s\ reinterpreteze
teme si personaje din textele biblice – exodul –
sau din literatura mistic\ spaniol\ [i din mitologia
universal\, cu insisten]\ asupra mitului prometeic,
sacrificiului cristic [i al lui Don Quijote. Configurat\
în jurul acestor nuclee tematice, crea]ia lui
León Felipe apare ca expresia unei st\ri suflete[ti
[i a unei gîndiri religioase exodice, cu r\d\cini
biblice, care modeleaz\ reflec]ia [i expresia poetic\
în sensul unui catharsis [i al unei soteriologii. 

O tem\ cardinal\, aceea a r\zboiului civil
spaniol, vertebreaz\ primul [i emblematicul volum

Español del éxodo y del llanto, 1939, axat pe
„momentul cel mai tragic al Istoriei noastre“,
înfruntarea între fra]i („sîngele putred al lui Cain
s-a întors [i el împotriva noastr\“). Sciziunea în
cele dou\ bande, republican\ [i na]ionalist\
configureaz\ impresionantul poem El hacha
(Securea), construit pe imaginea securii, ca simbol
negativ, al brutalit\]ii [i cruzimii, opusul celui
pozitiv al spadei, reprezentînd noble]ea si idealul
luptei pentru libertate. Adresîndu-se Spaniei,
vocea poetic\ denun]\ r\zboiul fratricid, simbolizat
de „vechea secure/ indestructibil\ [i distrug\toare/
care s-a întors [i se întoarce / împotriva popriei
tale fiin]e / ... [i fiul t\u înfige securea / în propriul
s\u frate / Du[manul t\u este sîngele t\u/ [i lutul
colibei tale.“ Leon Felipe aduce o nou\ ilustrare a
cainismului, p\catul spaniol capital, denun]at,
cu aproape trei decade în urm\ de poetul Antonio
Machado, în poemul dramatic La tierra de
Alvargonzález) [i mult mai înainte, de Francisco
de Goya, în seria gravurilor Los desastres de la
guerra (1810- 1815) [i `n celebrul s\u tablou din
seria picturilor negre, intitulat Duelo a garrotazos
o La riña (Duelul cu bîtele sau Cearta, 1820-1823).
Prin poemele sale de atitudine privind circumstan]a
istoric\ a Spaniei [i identificabile drept literatur\
angajat\, León Felipe se situeaz\ în linia scriitorilor
de la 98, care, avîndu-l ca spiritus rector pe Miguel
de Unamuno, fuseser\preocupa]i de soarta Spaniei
în conjunctura istoric\ a dezastrului pricinuit
la sfîr[itul secolului XIX de pierderea coloniilor
spaniole din America. 

Originalitatea [i totodat\ valoarea estetic\
a abord\rii poetului în acest volum cu rezonan]e
biblice [i în celelalte ale sale, deriv\ din proiec]ia
universal\ pe care o confer\ operei sale printr-un
limbaj poetic renovat [i recursul la marile mituri
universale (Prometeu, Oedip, Don Quijote). Cîntul
meu înflore[te la convergen]a miturilor, spune
poetul în cartea sa cea mai cunoscut\, Ganarás
la luz, întemeiat\ pe mitul prometeic [i simbolul
luminii, din care deriv\ semnifica]ii multiple,
privind valorile umane, morale [i artistice, spiritul
na]ional, specificul spaniol [i, nu în ultimul rînd,
statutul poetului. Exploatînd de pild\ polisemia
simbolurilor cuprinse în componentele mitului
prometeic (lumina, focul, jertfa, suferin]a...), León
Felipe î[i dezv\luie concep]ia original\ privind
crea]ia artistic\, idealul etic [i estetic, identificîndu-
se cu poetul prometeic: „Poezia la ora aceasta,
pentru a cî[tiga un loc în avanpostul cunoa[terii,
nu trebuie s\ fie nici muzic\ nici m\sur\, ci foc.
Autenticul creator este Poetul Prometeic... rebelul,
adev\ratul rebel...Verbul...Fiul. N\scut din imagina]ie.
Ie[it din mit [i din profunzimile c\r]ilor
sfinte... Devenit apoi realitate istoric\... Grecii
l-au numit Prometeu... Mai tîrziu Oedip... este
Cristos [...], iar în Spania a luat numele [i figura
grotesc\ a lui Don Quijote de la Mancha. [...]Poetul
Prometeic este antiteza, întotdeauna. Este Iov,
fiul ce-[i înfrunt\ Tat\l, ceea ce înseamn\
prima afirmare creatoare, crud\ [i nemiloas\. În
strig\tul s\u Prometeu se dezv\luie: am venit din
umbr\ [i din vise, cîntecul meu înflore[te din
convergen]a miturilor [...]. /Aici sunt! Privi]i-m\!
}intuit pe stînca aceasta, cu un vultur `n pieptul
meu.“ ({i dac\ m-a[ fi numit Prometeu)

Ecou al strig\tului prometeic, vocea lui
León Felipe din poemele sale este dramatic\ [i
profetic\, plin\ de patos, cu sonorit\]i specifice,
forme [i accente insolite. Miezului ideatic din
poemele sale, care incit\ la medita]ie [i con[tientizare
în fa]a problemelor majore ale istoriei [i vie]ii
individului, León Felipe i-a dat o form\ expresiv\
direct\ [i percutant\, care sus]ine un mesaj pe
deplin actual [i continu\ s\ emo]ioneze pe cel
care îi cite[te poemele.

 Dana Diaconu
1 Textul discursului este reprodus în „El País“, din 4
mai 1976.2 Versos y oraciones de caminante –Versuri [i rug\ciuni
de drume] (prima parte), 1920 [i Antología, 1935.3 Cele mai importante, volumul al doilea de Versos y
oraciones del caminante (1930), apoi Español del éxodo
y del llanto (1939) –Spaniol al exodului [i al plînsului [i
Ganarás la luz – Vei dobîndi lumina (1943), ultimele dou\
fiind c\r]ile emblematice [i cele mai cunoscute ale autorului.
Alte titluri: Parábola y poesía (1944); Antología rota (1947);
España e Hispanidad(1947);Llamadme publicano – Numi]i-
m\ publican, 1950; El ciervo y otros poemas – Cerbul [i
alte poeme (1958).4 Printre altele, antologiile El poeta canta en el viento 1920-
1969, (1998), Poesías completas (2004); Ganarás la luz
(2006); Antología rota (2008), Castillo interior (2015).

león felipe
poetul 
exodului 
[i al luminii
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s criitorul francez Éric Vuillard câ[tig\
în 2017 Premiul Goncourt pentru
romanul L’ordre du jour. Acesta se

adaug\ palmaresului de premii ob]inute pentru
romanele sale: Conquistadors (2009), Congo (2012),
La bataille d’Occident (2012), Tristesse de la terre
(2014). 

L’ordre du jour, o carte de mici dimensiuni,
doar 150 de pagini (format A5), numit\ de autor
povestire, nu roman, e inspirat\ din istoria Germaniei
naziste. Éric Vuillard reactualizeaz\ dou\ evenimente
premerg\toare celui de-Al Doilea R\zboi Mondial:
reuniunea secret\ din 20 februarie 1933 între Hitler,
proasp\t cancelar al Germaniei, magna]ii industriei
[i marii bancheri, aranjat\ de Hermann Göring,
pre[edintele Parlamentului german (Reichstag)
[i anexarea Austriei (Anschluss) în 1938. Scopul
convoc\rii grupului celor 24 de reprezentan]i ai
corpora]iilor industrial-financiare, prezentat compact,
filmic, în ]inut\ rigid\, în chiar palatul Reichstag-
ului, era finan]area campaniei electorale pentru
aducerea la putere a partidului nazist. Sedu[i de
promisiunile de câ[tig din discursul lui Hitler, marile
corpora]ii [i bancherii au pecetluit pactizarea cu
partidul nazist prin donarea unor sume imense.
Primul pas într-un lung [ir de evenimente pentru
planul de domina]ie nazist\ se înf\ptuise
prin acordul celor 24, numi]i caustic de
scriitor „[opârle „, „m\[ti rigide“, „sfinx“,
„24 de ma[ini de calculat la por]ile infernului“.

Autorul fic]ionalizeaz\ aceste dou\
secven]e din istoria Germaniei pe suportul
unor informa]ii preluate din documente
istorice, memoriile, jurnalele [i coresponden]a
unor personalit\]i implicate în evenimente,
ziare de epoc\, documentele procesului de
Nürnberg, fotografii [i filme de arhiv\.
Nara]iunea heterodiegetic\ se constituie
din relatarea unor evenimente reale ale c\ror
consecin]e vor zgudui întreaga Europ\. Îns\
povestirea e discontinu\, fragmentat\ de
interven]ia naratorului ce comenteaz\ acid-
ironic evenimentul narat prin prisma
cuno[tin]elor ulterioare pe care le posed\,
pentru a denun]a impostura, abuzul de putere, jocurile
politice meschine ce sacrific\ popoarele pentru interese
individuale, megalomania [i autoritatea dictatorial\
a lui Hitler. Autorul se plaseaz\ pe pozi]ia naratorului
omniscient ce intervine frecvent în text, pentru a
dezv\lui culisele unor evenimente istorice cunoscute,
grotescul, chiar ridicolul din spatele lor (scena intr\rii
armatei germane în Austria, oficial un triumf, în
realitate un fiasco mascat, o armat\ de blindate în
pan\, transportate cu trenul pân\ la Viena).

Episoade decisive în istoria celui de-Al
Doilea R\zboi Mondial [i personaje istorice reale
sunt surprinse în secven]e relevante pentru a
denun]a la[itatea, tic\lo[ia camuflat\, manipularea
[i intimidarea unor personalit\]i care au f\cut
istoria acelui timp. Naratorul devoaleaz\ detalii
mai pu]in cunoscute despre accederea la putere

a partidului nazist, circumstan]ele anex\rii Austriei
de Germania nazist\, implicarea lui Göring,
Ribbentrop (ambasador în Anglia, ulterior ministru
de Externe în Germania nazist\), prim-mini[trii
britanici Chamberlain, Churchill, lordul Halifax
(ministru de Externe britanic, tolerant fa]\ de
politica lui Hitler), Schuschnigg (cancelarul Austriei)
[i Dollfus (pre[edintele ]\rii), intimida]i [i for]a]i
de Hitler s\ numeasc\ în func]ii cheie din guvern
nazi[ti austrieci prin acorduri de neagresiune,
pe care acesta le încalc\, apoi demisionarea
for]at\ pentru numirea unui cancelar austriac
nazist, contextul interna]ional de acceptare
tacit\ a expansiunii germane, înc\lcarea
independen]ei unor state europene precum
Austria, Polonia etc., invadate de Germania
lui Adolf Hitler.

Cartea lui Éric  Vuillard nu este un roman,
nici povestire propriu-zis\. Nara]iunea, concentrat\
în dou\ episoade istorice relevante pentru politica
dictatorial\ a lui Hitler, e în]esat\ de comentarii
ironice, de relat\ri jurnalistice, de notarea unor
detalii colaterale, unele dep\[ind sfera evenimentului
narat (incursiunile în istoria familiilor marilor
companii mondiale aflate [i azi în top). Prozatorul
îmbin\ cu talent fic]iunea cu adev\rul istoric,

povestirea episoadelor cu comentariul
lor ironic, descrierea unor fotografii
ori filme de arhiv\ cu comentariul
lor, relatarea condensat\ a unor pagini
de jurnal ori coresponden]\ a
personalit\]ilor istorice implicate cu
comentariul caustic a celui care
denun]\ prin detalii precise. Astfel
sunt comentate dou\ fotografii
contrastante ale cancelarului austriac,
una cunoscut\, alta necunoscut\,
descoperit\ de scriitor în arhiva
Bibliotecii Na]ionale a Fran]ei, cli[eul
original dup\ care s-a f\cut portretul
oficial prin t\ierea [i recadrarea
acestuia. 

Autorul nu se limiteaz\ la
povestire, notare jurnalistic\, comentariu,

descriere, ci face considera]ii metatextuale despre
arta scrisului, personaje, libertatea creatorului,
mistificarea realit\]ii (documente, fotografii,
filme). Insereaz\ în text informa]ii din diverse
surse, adev\rul istoric e perceput astfel din
perspective diferite, dar comentat [i filtrat prin
con[tiin]a lucid\ a scriitorului care scormone[te
trecutul, îl reactualizeaz\ ca m\rturie istoric\
pentru a denun]a pericolul derapajelor politice,
riscul repet\rii imposturii [i monstruozit\]ii
istoriei. 

Revizitarea istoriei nazismului german
este pentru Éric  Vuillard un act de deplin\ luciditate
[i un avertisment într-un context interna]ional
de escaladare a violen]ei [i de reafirmare a unor
partide extremiste.

 Sonia Elvireanu

meridiane
revizitarea

istoriei: 
Eric

Vuillard,
L’ordre du

jour –
Premiul

Goncourt
2017

`mbog\]irea
patrimoniului

german
Noua carte a lui Thilo Sarrazin, Acceptarea

du[manilor. Cum împiedic\ Islamul progresul
[i cum amenin]\ societatea (Editura „Finanzbuch“,
München, 2018, 496 pag.), pune pe jar trusturile
de pres\ din Germania. Fostul senator SPD nu
este la prima abatere fa]\ de consemnul mediatic
de a p\stra t\cerea cînd e vorba de infrac]iunile
s\vîr[ite de musulmani asupra popula]iei autohtone.
În 2010, cînd, în volumul Germania se descompune,
Sarrazin tr\gea un semnal de alarm\ asupra
pericolului pe care valul de emigran]i arabi îl
reprezint\ pentru statul de drept din Germania,
to]i comentatorii l-au luat peste picior. Numai
c\ peste cinci ani, c\nd Angela Merkel a deschis
grani]ele statului pentru oricine voia s\ ajung\
în p\mîntul f\g\duin]ei, previziunile lui Sarrazin
s-au dovedit cu totul palide fa]\ de mersul
evenimentelor. În trei ani, emigran]ii primi]i în
numele unor urgen]e umanitare aveau s\ preschimbe
]ara într-un paradis al crimelor, violurilor [i
furturilor. Ast\zi, numai germanii naivi sau pro[ti
mai cred c\ fugarii musulmami reprezint\ o
„îmbog\]ire a patrimoniului cultural“, a[a cum
decreteaz\ guvernul de la Berlin. Cartea lui
Sarrazin pune accentul pe dou\ marote ale
mentalit\]ii musulmane: obsesia sexului [i ura
necontenit\ fa]\ de necredincio[i. Ambele marote
sunt ilustrate cu numeroase versete din Coran.
Rezultatul celor dou\ marote nem]ii îl resimt pe
propria piele: vînarea zilnic\ a femeilor albe [i
uciderea premeditat\ a tinerilor nem]i. Cum era
de a[teptat, cartea lui Sarrazin a fost ridiculizat\,
anatemizat\ [i trecut\ în raftul titlurilor proscrise.
Ca peste doar trei ani adev\rul din rîndurile ei
s\ fie recunoscut de to]i. 



din ACQUE E TERRE

Vânt la Tindari
Tindari, a[a cum te [tiu blând
între coline largi aplecat peste apele
insulelor dulci ale zeului,
ast\zi m\ împresori
[i mi te pleci în inim\.

Sui colnice aeriene h\uri,
sc\ldat de vântul pinilor,
iar stolul de tandri-nso]itori ai mei
se-ndep\rteaz\-n v\zduh,
val de sunete [i iubire,
iar tu m\ faci ostatic
N-a fost deloc u[or s\ scap
spaime de umbr\ [i t\ceri,
refugii desf\t\ri cândva st\ruitoare
[i moarte-n suflet.

}u nu cuno[ti ]inutul
unde în fiecare zi m-afund
[i tainice silabe tot hr\nesc:
o altfel de lumin\ î]i frunz\re[te geamul
în ve[mânt noptatic,
[i nu-i a mea bucuria
ce-]i tihne[te la sân.

Abra[ este surghiunul
[i cerin]a ce-o t\inuiam în tine
de armonie azi se preface-n
dor de moarte precoce;
[i orice dragoste e paravan triste]ii,
pas amu]it în bezna 
unde m-ai p\r\sit
s\ rup din pâinea-amar\.

Tindari cel senin mi se-ntoarn\;
prieten duios m\ treze[te
s\ m\ aplec în cer de pe-o stânc\
[i apar tem\tor pentru cel ce nu [tie
ce vânt m-a r\v\[it din adâncuri .

din NUOVE POESIE
Ce vrei p\stor de aer
{i-aud din nou chemarea str\vechiului
bucium al p\storilor, aspru peste [an]uri
albe de solzii [erpilor. Poate î[i trage
suflul din plaiurile de la Acquaviva,
Acolo undele râului Plàtani rostogole[te scoici 
sub ap\ printre picioarele copiilor 
cu pielea m\slinie. Oh, din ce ]inut adierea 
vântului prizonier se r\sfrânge-n lumina 
ce-asfin]e[te deja; ce vrei P\stor de aer? 
Poate îi chemi pe cei mor]i.
Tu [i cu mine n-auzi, buimacit\ 
de sclipirile m\rii, distras\ de strig\tul 
[optit al pescarilor ce scot din ap\ plasele.

din GIORNO DOPO GIORNO
Poate inima
Va s\ se iroseasc\ mirosul de tei
în noaptea ploioas\. Fi-va zadarnic
timpul bucuriei, furia lui,
acea mu[c\tur\ de fulger ce spintec\.
Abia de r\mâne la vedere nep\sarea,
amintirea unui gest, a unei silabe,
dar ca a unui molcom zbor de p\s\ri
printre aburi de cea]\. {i tot mai a[tep]i,
nu [tiu ce, pierdut\ pentru mine; poate
un ceas hot\râtor, care s\-nsemne
începutul sau sfâr[itul: o soart\
geam\n\ de-acum: aici negrul fumului 
de incendii usuc\ beregata. Dac\ po]i,
uit\ gustul acela de sulf [i spaima. 
Cuvintele ne ostenesc,
urc\ din nou dintr-o ap\ lapidat\;
Poate inima ne r\mâne, poate inima...

din TUTTE LE POESIE
Tat\lui meu
Acolo unde pe ape livide
era Messina, printre sârme plesnite
[i d\râm\turi mergi de-a lungul [inelor
[i macazurilor cu chipiul t\u de coco[,
insular. Cutremurul d\-n clocot
de trei zile, e un decembrie de uragane
[i mare-nveninat\. Noaptea ne prinde
în vagoanele de marf\ [i noi turmele de copii
num\r\m vise pr\foase cu mor]ii

spinteca]i de fiare, mestecând migdale
[i ghirlande de poame uscate. Prinosul
durerii ni s-a adeverit cu cruzime
în jocurile din luncile malariei
galbene [i-a frigurilor luate din n\mol.
R\bdarea ta 
Mâhnit\, delicat\, ne-a potolit spaima,
a fost o lec]ie a unor zile totuna cu moartea
Tr\dat\, cu f\r\delegea tâlharilor
printre ruine prin[i [i executa]i pe-ntuneric
de mul]imea pu[tilor din dane, o
aritmetic\ simpl\, rezultatul era exact
concentric, un bilan] al vie]ii ce-o s\ vin\.
chipiul t\u de soare îl vedeam mereu venind [i
Plecând în spa]iul s\rac de care mereu ai avut parte.
{i mie mereu mi s-a m\surat orice-am primit,
[i ]i-am purtat numele
cu pu]in mai încolo de ur\ [i invidie.
Ro[ul acela pe capul t\u sem\na unei mitre,
unei coroane cu aripi de vultur.
{i-acum la cei nou\zeci de ani ai vulturului
Am vrut s\ vorbesc cu tine, cu semnalele tale
de plecare colorate ale lanternei
de noapte, [i-aici de pe o roat\
imperfect\ a lumii,
pe-o rev\rsare de ziduri strivitoare
departe de iasomiile de Arabia
unde înc\ te afli, ca s\-]i spun
ceea ce nu puteam odinioar\ – grea afinitate
de gânduri – ca s\-]i spun, [i nu ne-ascult\ doar
r\cu[orii din balt\, agavele [i-arbu[tii de fistic,
precum pândarul de la câmp spune st\pânului 

«Baciamu li mani». Atât [i nu altceva.
Nedeslu[it de tare este via]a.

{i de-ndat\-asfin]e[te

Fiecare e singur în inima p\mântului
str\puns de o raz\ de soare:
[i de-ndat\ asfin]e[te

Nu am pierdut nimic

Sunt înc\ aici, soarele d\ ocol
prin spate ca un vultur iar p\mântul
îmi r\sfrânge glasul în al t\u.
{i re-ncepe timpul vizibil
în ochiul ce redescoper\ lumina.
Nu am pierdut nimic.
A pierde înseamn\ s\ faci pasul dincolo
de o diagram\ a cerului
de-a lungul unor fr\mânt\ri onirice, un fluviu
troienit de frunze.

Scrisoare mamei

«Mater dulcissima, acum coboar\ negura,
Apa din Naviglio bate bezmetic în diguri,
Arborii se umfl\ de ap\, ar[i de z\pezi;
Nu sunt mâhnit în Nord: nu sunt
prea împ\cat cu mine, dar nu a[tept 
iertare de la nimeni, mul]i îmi sunt datori lacrimi,
ca de la om la om. {tiu c\ nu te sim]i prea bine, c\
tr\ie[ti ca toate mamele poe]ilor, s\rac\
[i dreapt\, iluminat\ de iubirea
pentru fiii pleca]i. Azi sunt eu 
cel ce î]i scriu.» – În sfâr[it, vei spune, dou\ cuvinte
de la b\iatul \la care-a fugit noaptea într-un 

palton vechi
{i-n buzunar câteva versuri. Bietul de el, inim\ tumultuoas\,
o s\ mi-l omoare-ntr-o zi pe undeva. –
«Sigur c\ da, mi-amintesc, am plecat din halta-aia
mohorât\ de m\rfare ce c\rau migdale [i portocale,
de la gura Imerei, râul n\p\dit de co]ofane,
de sare, de eucalip]i. Acum vreau s\ î]i mul]umesc,
pentru ironia pe care mi-ai pus-o
pe buze, blând\, precum a ta.
Surâsul acela m-a salvat de plânset [i dureri.
[i nu conteaz\ dac-acum am o lacrim\ pentru tine,
pentru to]i cei care ca [i tine-a[teapt\
f\r\ s\ [tie ce. Ah, gentil\ moarte,
nu te atinge de orologiul din buc\t\rie ce bate pe 

perete,
toat\ copil\ria mea s-a petrecut peste smal]ul
cadranului s\u, peste florile-acelea pictate:
nu te-atinge de mâinile [i inima celor b\trâni.
E cu putin]\ oare vreun r\spuns? Oh, moarte milostiv\,
moarte cuviincioas\. Adio, scumpa mea, adio, 

dulcissima mater.» 
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p ictura lui Caspar David Friedrich
Femeie în fa]a soarelui r\s\rind,
înf\]i[eaz\ o viziune specific\

romantismului german, pe care o putem întâlni
la to]i marii poe]i [i teoreticieni romantici: uniunea
subiectivit\]ii cu natura. Ca orice viziune romantic\,
ea î[i are originea în Kant. Drumul pe care filosoful
german îl parcurge de la subiectivitatea formal\
a Criticii ra]iunii pure la subiectivitatea creatorului
de art\ din Critica judec\rii [i multiplele prefaceri
prin care trec subiectul [i natura de-a lungul
acestui drum reprezint\ una din cele mai splendide
[i anevoioase c\i pe care [i le-a croit vreodat\
mintea omeneasc\. Sintetizat în forma cea
mai simpl\ posibil\, este vorba despre trecerea
de la o subiectivitate care întemeiaz\ natura la
o natur\ care întemeiaz\ subiectivitatea. F\când
abstrac]ie de numero[ii pa[i intermediari afla]i
între aceste dou\ extremit\]i, putem reduce
întregul drum parcurs de Kant [i mai apoi de
Schelling la trei posibilit\]i pe care le putem
scoate la lumin\ pornind de la pictura lui Friedrich
men]ionat\ mai sus.

1.Subiectivitatea întemeiaz\ natura.
În pictura lui Friedrich

putem vedea c\ femeia este a[ezat\
ca [i când, identificându-se cu
soarele, razele ar ]â[ni din pieptul
ei luminând natura. Acest unghi
de interpretare ne deschide drumul
spre capitolul deduc]iei
transcendentale din prima Critic\.
Acolo, Kant arat\ cum subiectul,
gândindu-se pe sine ca obiect,
produce natura în sens formal,

adic\ natura ca lege. Cu alte cuvinte, Kant arat\
cum subiectul d\ legi naturii [i cum con[tiin]a î[i
întinde forma peste ceea ce e lipsit de con[tiin]\,
a[a cum în poemul Noapte cu lun\al lui Eichendorff
sufletul se întinde peste natur\. La fel ca în picturile
lui Friedrich, nu este vorba despre o subiectivitate
care ar produce natura din nimic, ci despre una
care se întinde peste amorful [i pre-legea lucrului
în sine, dându-i forma naturii, a[a cum femeia
nu creeaz\ natura înconjur\toare, ci o lumineaz\,
dându-i astfel chip. Kant compar\ într-un curs acest
act al con[tiin]ei cu luminarea unei înc\peri întunecate,
astfel încât analogia cu Friedrich nu este deloc
deplasat\. De aceea, cine vrea s\ p\trund\ în atmosfera
deduc]iei transcendentale poate s\ priveasc\ pictura
lui Friedrich având în minte urm\toarea propozi]ie
a lui Kant: „f\r\ intelect nu ar exista nic\ieri natur\.“
(Deduc]ia Ed.I, Sec]. 3)

2. Natura întemeiaz\ subiectivitatea
Dar razele pot parcurge

direc]ia invers\, ele pot veni spre
femeie de la soarele ascuns în
spatele dealului, iar pozi]ia
mâinilor poate sugera c\ ea se
une[te cu lumina, primind-o.
Ajungem astfel la Critica judec\rii,
mai exact la paragrafele în
care este vorba despre creatorul
de art\. Acolo, Kant pleac\ de
la o contradic]ie. Pe de o parte

arta trebuie s\ fie distinct\ de natur\, altminteri
ea ar fi o producere prin instinct lipsit\ de
orice fel de inten]ie, iar la baza oric\rei opere de
art\ trebuie s\ stea o inten]ie care s\ o poat\ face
subiect al interpret\rii. Pe de alt\ parte „arta
frumoas\ este o art\ în m\sura în care pare s\
fie totodat\ natur\“, ea trebuie s\ aib\ ceva din
libertatea [i lipsa de inten]ie a naturii [i s\ nu fie
constrâns\ de reguli [i inten]ii stricte a[a cum
este un obiect tehnic. Prin urmare, arta trebuie
s\ fie distinct\ de natur\ în a[a fel încât s\
par\ natur\ [i trebuie s\ fie inten]ionat\ în a[a
fel încât s\ par\ neinten]ionat\. Kant subliniaz\
momentul neinten]ionalit\]ii [i afirm\ c\ spre
deosebire de Newton [i de oricare alt om de [tiint\,
care poate descrie am\nun]it to]i pa[ii pe care
i-a parcurs pân\ s\ ajung\ la crea]ia sa, marii
poe]i ca Homer sau Wieland nu ar putea spune
niciodat\ cum s-au n\scut ideile lor „întrucât
ei în[i[i nu [tiu acest lucru [i deci nu pot s\-l
transmit\ nim\nui.“ }ine de esen]a crea]iei
artistice ca autorul „s\ nu [tie cum s-au n\scut
în el ideile operei.“ F\r\ aceast\ survenire ireductibil\,
arta nu ar fi decât un alt me[te[ug care poate fi
înv\]at [i transmis. Ce survine în subiectivitatea
creatorului de art\? Kant r\spunde: natura din
subiect, care apare [i „prescrie reguli artei“. La
baza crea]iei stau reguli, dar ele nu vin din noi,

ci din natura din noi [i de aceea nu le putem
cunoa[te sau transmite; geniul pur [i simplu nu
[tie ce face. (Dac\ întrebarea „De unde [tii unde
e[ti“ deschide kantianismul trimi]ându-ne c\tre
spa]iu-timp, categorii [i mi[care, întrebarea care
închide [i trece kantianismul la limit\ este „Cum
s\ faci f\r\ s\ [tii ce faci?“. În mod paradoxal,
filosoful cunoa[terii vede împlinirea umanului
în starea necunoa[terii superioare pe care o atinge
geniul.)

Am ajuns a[adar la un alt fel de uniune
dintre subiect [i natur\. De data aceasta
natura este cea care se întinde [i care, înv\luind
subiectul, îl transform\ într-un creator de art\,
incon[tientul fiind cel care se întinde spre a se
întrep\trunde cu con[tientul. 

Avem de-a face cu o contradic]ie între
momentul întemeierii naturii de c\tre subiect
[i momentul întemeierii subiectului de c\tre
natur\? Nu, pentru c\ este vorba despre schimb\rile

prin care trece raportul subiect-natur\ în coborârea
dinspre t\râmul formalului spre lumea real\.
Subiectivitatea care întemeiaz\ natura este
cea formal\, iar subiectivitatea care este întemeiat\
de natur\ este cea artistic\. A[adar artistul, care
este întemeiat de natura special\ care survine în
el, întemeiaz\ la rândul lui natura ca legitate,
totul petrecându-se astfel în cerc.

3.Natura [i subiectul sunt dou\ fe]e ale
aceluia[i act.

Dar polaritatea femeie-
soare este de fapt prins\ într-un
întreg, [i anume frumuse]ea
tabloului. Ceea ce intuim în mod
primar [i ceea ce ne cheam\ s\
z\bovim asupra semnifica]iilor
tabloului este frumuse]ea lui;
toate posibilit\]ile de interpretare
[i toate schimb\rile de perspectiv\
se mi[c\ în cadrul aceleia[i intui]ii.
Cu alte cuvinte, ceea ce vedem

înainte de toate este frumosul, care une[te în
sine posibilit\]ile infinite de interpretare. Am
atins astfel ideea central\ a lui Schelling din
Sistemul idealismului transcendental.

Cele câteva pagini din Critica judec\rii pe
care le-am discutat mai sus vor deveni pentru
Schelling fundamentul întregii filosofii. El porne[te
de la opozi]ia subiect-natur\ ca opozi]ie dintre
con[tient [i incon[tient [i afirm\ c\ nu pot exista

decât dou\ posibilit\]i, [i anume cele pe care le-am
discutat mai sus: fie subiectul întemeiaz\ natura,
fie invers. Schelling analizeaz\ ambele posibilit\]i
[i ajunge la urm\toarea concluzie: dac\ plec\m
de la natur\ ajungem la subiectivitate, cu alte
cuvinte, cercetând natura, fizica a ajuns la construc]ii
pur intelectuale, adic\ la legi; dac\ plec\m de la
subiect ajungem la natur\, pentru c\, a[a cum
arat\ Kant, drumul spre fundamentele intelectului
te duc la natur\. Natura [i subiectul stau într-o
rela]ie circular\, fiecare metamorfozându-se
constant în opusul s\u. Aceasta înseamn\ c\ cele
dou\ sunt de fapt unite [i c\ starea aceasta de
diferen]\ este întemeiat\ în in-diferen]a dintre
subiect [i natur\. Aceast\ stare este actul originar
prin care subiectul se face pe sine obiect, dar, fiind
vorba despre actul care precede orice con[tiin]\,
nu îl putem atinge. Schelling va încerca s\ ajung\
la acest act originar parcurgând întreaga
istorie a con[tiin]ei de la senza]ie la opera de art\.

Concluzia va fi c\ opera de art\ este imaginea
actului originar al con[tiin]ei, c\ privind arta,
privim în exterior ceea ce s-a petrecut la originea
subiectului [i a naturii. Într-o sculptur\ de
exemplu, subiectul a p\truns atât de adânc
în natur\, încât este vorba despre in-diferen]a
dintre cele dou\ elemente [i în acela[i timp
despre o trecere continu\ a unuia în cel\lalt,
trecere care na[te sensuri infinite. Astfel avem
imaginea acelei in-diferen]e a facerii din care
s-a n\scut diferen]a natur\-subiect. „Opera
de art\ reflect\ identitatea activit\]ii con[tiente
[i incon[tiente..C\ci intui]ia estetic\ este
tocmai intui]ia intelectual\ devenit\ obiectiv\.“
(Schelling, STI) La Brâncu[i de exemplu ai
mereu impresia unei tensiuni: pare c\ ideea
se desprinde perpetuu de materie [i în acela[i
timp pare c\ materia trage continuu ideea spre
ea; în aceast\ tensiune po]i intui unitatea lor
adânc\. 

Urm\torul pas îl va face Lucian Blaga în
Orizont [i stil care va ar\ta, dep\[indu-i [i
integrându-i pe Kant [i Schelling, c\ unitatea
con[tient-incon[tient este una sintetic\ [i reprezint\
un complex categorial. Orice discu]ie despre
Blaga în lipsa ideilor din care se na[te filosofia
lui este zadarnic\. Nici nu ne d\m seama c\
ignorând idealismul german, ignor\m de fapt
propria noastr\ cultur\.
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mai mul]i în unu
A ap\rut num\rul 7-8 al revistei NEUMA:

un num\r dublu, de var\, parc\ [i mai bine
structurat decât cele de pân\ acum, consfin]ind
calitatea acestei publica]ii culturale pe care Andrea
H. Hede[ a înfiin]at-o [i o conduce la Cluj-Napoca.
Din sumarul atent la fenomenul literar [i cultural
românesc în întregul s\u, ne-a atras aten]ia rubrica
Invitatul special, care îi este consacrat\ colegului

nostru de redac]ie R\zvan Voncu.
Impus ca unul dintre cei mai valoro[i
istorici [i cronicari literari din
genera]ia aflat\ acum la maturitate,
R\zvan Voncu ne face aici surpriza
de a se prezenta într-o alt\ ipostaz\,
aceea de prozator. Surpriza este [i
mai mare când îl citim [i ne convingem
de înzestrarea sa: proza pe care o
public\ e o construc]ie solid\ stilistic
[i propune o panoram\ a României
din vremea lui Ceau[escu, dar [i o
descriere a momentului revolu]iei,
totul v\zut dintr-un unghi nea[teptat
– personajul narator este ofi]er de
securitate. Personaje istorice reale
se intersecteaz\ realist cu altele

fictive (sau personaje cu cifru ce se cere dezlegat!)
[i, în totul, avem o sondare în cuno[tin]\ de cauz\
a subteranelor puterii politice, dar [i a zonelor
de putere invizibil\ reprezentate de fosta Securitate.
(A se vedea [i fragmentul de proz\ publicat de
el într-un num\r recent al revistei noastre). A[adar,
putem conchide: avem de-a face cu un talent
literar plurivalent – critic literar, istoric literar,
publicist, eseist, prozator, iar dac\ ]inem cont c\
la recentul Turnir de poezie din Grecia a citit [i
versuri personale, [i poet. E firesc s\ ne întreb\m:
R\zvan Voncu, câ]i într-unul? 

literatur\ [i ignoran]\
Din VIA}A ROMÂNEASC| nr. 9 am

remarcat poemul Saeculum de Mircea
Bârsil\, cu care se deschide revista.
Iat\ câteva versuri, puternice [i vizionare:
„Femei [i b\rba]i,/ în dormitoarele cu

mochete persane pe jos,/ în hoteluri, în
corturi,  vara, la munte,/ oriunde le-

ajunge doar o batist\ sau doar o frunz\ de
m\r/ spre a se acoperi cu ea, noaptea,/ când

dorm, ]inându-se unul pe altul în bra]e.// Ca ni[te
pungi de plastic în\l]ate de vânt/ leviteaz\ în jurul
meu/ numele mici ale mai multor femei: pe unele,/
dac\-mi aduc bine aminte, le-am p\r\sit prea
devreme,/ pe altele, a[a cum socotesc ast\zi, prea
târziu.“ Sau: „Întrebare: încotro ne îndrept\m,/
încotro ne duce, la fel ca o corabie, poate chiar
corabia/ lui Sebastian, acest secol cu toate pânzele/

umflate de un vânt r\u, un vânt
clandestin/ pe care zeii îmb\trâni]i
cu vin, l-au sc\pat din les\?“ Din
acela[i num\r al lunarului Uniunii
Scriitorilor, am citit cu interes,
ca de obicei, editorialul lui Nicolae
Prelipceanu, intitulat Selfie cu
oasele lui Eminescu [i Brâncu[i,
în care autorul descrie cu umor,
cu ironie, dar [i coroziv cazul acelui
literat marginal („impostor“, îl
nume[te direct N.P.) care s-a dat
în (jalnic) spectacol, plecând descul]
la Paris, cu dorin]a s\ dezgroape
[i s\ aduc\ în ]ar\ osemitele lui
Brâncu[i. Mai nou, tot autorul cu

pricina [i-a propus acela[i lucru [i cu Eminescu:
vrea deshumarea r\m\[i]elor p\mânte[ti ale
poetului na]ional. Întrebându-se, pe bun\ dreptate,
cum de asemenea gesturi penibile cultural pot

s\ stârneasc\ interesul [i chiar aprobarea unora,
editorialistul Vie]ii Române[ti d\ o explica]ie
simpl\ [i plauzibil\: este efectul ignoran]ei de
care sufer\ publicul românesc. „Ignoran]a face
ravagii“, e de p\rere Nicolae Prelipceanu. 

fântânile ora[ului
În revista 22 (nr. 28), {tefan Ghenciulescu,

conf. dr. la Universitatea de Arhitectur\ [i Urbanism
„Ion Mincu“, îi acord\ un interviu Sabinei Fati,
având ca tem\ de discu]ie arhitectura româneasc\
[i înf\]i[area ora[elor noastre. Arhitectul face, în
cursul dialogului, numeroase remarci de bun-sim],
cum ar fi: „Nu prea mai exist\ ora[e în lume, dup\
câte [tiu eu, în care s\ po]i s\ treci din Europa în
Coreea de Nord în 20 de metri. În Bucure[ti
po]i. Dac\ mergi prin spatele bulevardului lui
Ceau[escu dai de c\su]e vechi, bol]i de vi]\ [i blocuri
moderniste [i Art Deco, apoi mai faci doi pa[i [i
str\pungi pe unde se poate str\punge bariera de
beton [i e[ti în Coreea de Nord. Mai faci câ]iva
pa[i, mai treci de o cortin\ din beton [i ajungi,
s\ zicem, la Mân\stirea Antim. Bucure[tiul e un
muzeu al modernit\]ii arhitecturale [i urbane:
sfâr[itul de secol XIX, zeci de mii de metri p\tra]i
de modernism interbelic, modernismul totalitar,
iar\[i, la o scar\ la care nu apare nici m\car în fosta
Uniune Sovietic\, plus demen]a de azi, capitalismul
s\lbatic în care fiecare face ce vrea [i ora[ul se
dezvolt\ prin lupta dement\ pentru fiecare buc\]ic\
de teren [i de spa]iu. Aceste contraste sunt atractive
pentru mul]i.“ Sau: „Apoi, a[ încerca s\ construiesc
rapid o politic\ pentru transportul în comun [i
pentru parc\ri. O politic\ a biciului [i a z\h\relului:
un transport în comun bun ca alternativ\ [i locuri
de parcare, dar [i intransigen]\ fa]\ de cei care
parcheaz\ aiurea [i, în general, descurajarea, iar
nu încurajarea circula]iei ma[inilor.“ Între timp,
la Bucure[ti, tocmai au fost inaugurate fântânile,
recent renovate, din Pia]a Unirii: fântânile func]ioneaz\
irepro[abil, cu o tehnologie german\, de vârf în
Europa, [i arat\ foarte bine chiar [i ziua, nu doar
seara, când jeturile de ap\ sunt înso]ite de jocuri
de lumini, de proiec]ii 3D [i de muzic\. E o realizare

urban\ apreciabil\ [i cu valoare simbolic\, vorbind
despre dorin]a autorit\]ilor Capitalei (modernizarea
fântânilor se datoreaz\ Prim\riei Generale [i
companiei Apa Nova) de a schimba în bine fa]a
ora[ului. Acum, v\zând tulbur\rile din partidul
de guvern\mânt, în]elegem c\, adeseori, dac\
nu sunt duse la bun sfâr[it proiecte utile pentru
bucure[teni, de vin\ nu e Primarul General, c\ nu
vrea sau nu [tie s\ fac\. De vin\ sunt practicile din
PSD, unde tot ce conteaz\ sunt jocurile de
putere ale unor lideri, pentru a ob]ine domina]ia
total\ în propria forma]iune politic\ [i în ]ar\,
cu ignorarea total\ a interesului public.

România paralel\
Fiindc\ a venit vorba despre conflictele la

vedere din PSD: ni se împuie capul, pe atâtea
canale, f\r\ încetare, cu pericolul reprezentat de
statul paralel. M\rturisim c\ nu credem câtu[i
de pu]in în existen]a lui. Nu ne îndoim c\
exist\ persoane care folosesc (sau încearc\ s\
foloseasc\) instrumentele statului în mod incorect,
în folos propriu, pentru dobândirea unei puteri
personale de tip faraonic. Nu credem deci în statul
paralel, dar suntem convin[i de altceva. {i anume:
s\ privim înc\ o dat\ cifrele pe care le-am mai
amintit [i în alte rânduri aici [i care sunt
descump\nitoare, alarmante. ~n 2016, în fiecare
or\, 23 de români au p\r\sit definitiv ]ara, ceea
ce înseamn\, `n decursul întregului an, un total
de peste 200 000 de români care au fost sili]i s\
emigreze. {i exodul continu\, înc\ [i mai cople[itor.
E deprimant. De bine au plecat [i pleac\ pe capete
românii din propria patrie? Nu, bineîn]eles c\
nu. Aceast\ expatriere în mas\ e hârtia de turnesol
care arat\ f\r\ t\gad\ c\ lucrurile nu func]ioneaz\
cum trebuie în ]ara noastr\. {i e dovada clar\ a
e[ecului r\sun\tor al guvern\rilor de ieri [i de
azi. Acum, întorcându-ne la fantoma statului
paralel: p\rerea noastr\ e c\ nu exist\ un stat
paralel, dar începe s\ existe o Românie paralel\,
a celor pe care nemul]umirile de tot felul i-au
alungat de acas\, în pribegie.
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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.

„Reputatul universitar, critic [i istoric literar“, Bogdan Cre]u, acord\ un interviu `n
„Ca]avencii“ lui Cristian Teodorescu (este prima dat\ când C.T. nu se mai prezint\ ca pre[edinte
al USR, probabil dup\ ce i s-a pus poprire pe salariul de la Radio pentru procesele pierdute cu
USR!). Bogdan Cre]u e de p\rere c\ „se simte o nevoie acut\ de critic\ literar\ azi“. Nu e cine
[tie ce originalitate în afirma]ia universitarului ie[ean. R.l. a pledat nu o dat\ pentru ideea cu
pricina, inclusiv când a propus ca 2017 s\ fie declarat Anul Maiorescu al criticii literare.
Niciun critic tân\r n-a p\rut îns\ interesat de propunere. Nici Bogdan Cre]u. Faptul c\ acum
criticul ie[ean pledeaz\ pentru criteriul estetic este binevenit, dar cam tardiv. La o întrebare,
Bogdan Cre]u r\spunde: „Sunt critici literari foarte buni. E genera]ia mea, care a dat c\r]i foarte
bune, monografii, studii teoretice extrem de solide. La 40 de ani, pu]ini dintre criticii
dinainte de 1989 aveau sinteze atât de solide.“ Pardon! Unu: la 40 de ani, criticii genera]iilor
vechi nu duceau lips\ de astfel de studii. Unele intraser\ în manuale. Doi: fiind vorba de
critica estetic\ de întâmpinare, Bogdan Cre]u uit\ c\ cei mai mul]i dintre congenerii lui au
abandonat-o. Le-am repro[at-o nu o dat\. Din p\cate, Bogdan Cre]u nu are doar idei gre[ite,
ci [i obsesii. Una m\ prive[te: a[ fi un critic „r\t\cit în politic\“. Z\u? E clar c\ Bogdan Cre]u
nu mi-a citit nici editorialele de dup\ 1989, nici cronicile din ultimii ani. Cum n-a scris niciodat\
în mod consecvent cronic\, Bogdan Cre]u nu e credibil nici când consider\ mediocre c\r]ile din
urm\ ale lui Gabriel Chifu. E p\rerea lui, pe care n-am cum s-o respect, cât\ vreme nu are
autoritatea necesar\ exprim\rii unei opinii în stare s\ contrabalanseze opiniile a vreo 40 de
recenzen]i care s-au exprimat favorabil despre c\r]ile scriitorului, lider de necontestat, în acest
moment, al genera]iei lui. Obsesii, obsesii, obsesii! 

P.S. „Fain, mon cher!“, îi scrie Cosmin Ciotlo[ pe Facebook lui Bogdan Cre]u. „Iar pentru
fraza cu Chifu, te-a[tept la Bucure[ti cu un vin bun!“ Cite[te-]i mailul, Cosmine: î]i voi împrosp\ta
memoria cu elogiile pe care le-ai publicat pe când erai colaboratorul nostru despre c\r]ile lui
Gabriel Chifu. {i, în orice caz, nu m\ mai suna ca s\ bem împreun\ un vin bun. Cât prive[te
c\r]ile tale pe care voiai s\ mi le d\ruie[ti, nu te obosi! Mul]ume[te-te cu eventualele cronici
ale lui Bogdan Cre]u et comp. Precum [tii, eu nu mai scriu cronic\ literar\. (N.M.)
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