
■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii 
mari pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi 

recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”
Friedrich Nietzsche
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■ Număr ilustrat cu fotografii  
realizate de Aura Christi în  
Republica Populară Chineză 

Muzeul Municipiului Bu‑
cureşti a organizat ver‑

nisajul expoziţiei tematice „Memo‑
ria arhitecturii: Mărturiile unor 
arhitecţi despre Mănăstirea Văcă‑
reşti”, eveniment care a avut loc 
recent la Palatul Suţu (Bdul Ion. 
C. Brătianu, Bucureşti). Muzeul 
Municipiului Bucureşti continuă 
demersurile de punere în valoare 
a fragmentelor de frescă provenind 
de la Biserica Sfânta Treime a Mă‑
năstirii Văcăreşti din Bucureşti, iar 
noua expoziţie încadrează într‑un 
nou context fragmente recent resta‑
urate, reprezentând „Intrarea Dom‑
nului în Ierusalim”, „Prezentarea 
la Templu a Domnului şi Tăierea 
Împrejur”, precum şi „Tabloul vo‑
tiv” de la Biserica din Popeşti‑Leor‑
deni, ilustrându‑i pe Marele Vornic 

şi Caimacam al Craiovei (1802) şi 
al Ţării Româneşti (1821), Mihail 
Manu, împreună cu soţia Smaran‑
da Văcărescu şi copiii.

Iniţiativa acestei serii de ex‑
poziţii nu ar fi fost posibilă fără 
sprijinul echipei de restauratori 
ai fragmentelor de pictură mura‑
lă extrase de la Biserica Mare a 
Mănăstirii Văcăreşti, coordonată 
de Prof. Univ. Dr. Dan Mohanu 
şi Elena Martin – expert pictură 
murală (Universitatea Naţională 
de Arte, Bucureşti), adăugându‑se 
contribuţia Adrianei Mărăşescu, 
restaurator (Muzeul Municipiului 
Bucureşti). La realizarea expoziţiei 
„Memoria arhitecturii: Mărturiile 
unor arhitecţi despre Mănăstirea 
Văcăreşti” a contribuit şi Universi‑
tatea de Arhitectură şi Urbanism 

care, prin Centrul Expoziţional 
Documentar, ne‑a pus la dispoziţie 
valoroasele relevee de la Mănăsti‑
rea Văcăreşti deţinute în arhiva 
proprie, prezentate în pandant cu 
imagini din arhiva de fotografie a 
Muzeului Municipiului Bucureşti. 
Expoziţia se încadrează în proiectul 
„Recrearea în realitate virtuală a 
Muzeului Simu şi rememorarea al‑
tor victime ale demolărilor realizate 
în Bucureşti în perioada comunis‑
tă” (Filiala Ordinului Arhitecţilor 
Bucureşti şi Universitatea de Ar‑
hitectură şi Urbanism Ion Mincu, 
Centrul Expoziţional Documentar 
– Muzeul Municipiului Bucureşti 
fiind partener alături de Muzeul 
Naţional de Artă al României şi Ar‑
hivele Naţionale).

O nouă mărturie arhitectonică despre Mănăstirea Văcăreşti
Bref
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Puţini dintre contemporanii mei 
şi din cei pe care i‑am întâlnit în 
lungul meu peregrinaj vital au 

înţeles că Măria‑Sa Norocul are, 
şi el, cel puţin două feţe, precum 

Ianus: cea veselă, amabilă, dar şi cea 
tragică!Nicolae Breban

Recitind Nietzsche

n Editorial
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Mă îngrop, din nou, în acest... for‑
midabil aventurier de marcă al 
spiritului! Nu, nu tot ce afirmă 
el m‑a convins, nu tot ce demon‑

strează şi blestemă el este adevărat, dar totul, to‑
tul este teribil de interesant! Pentru spiritul meu, 
cel care de‑a lungul deceniilor petrecute în matu‑
ritate şi activitate intelectuală, cel ce a luat diver‑
se forme şi stiluri epice, ample, respectând regu‑
lile genului, ale romanului european al secolului 
al XIX‑lea, în privinţa ataşamentului şi a ceea ce 
numim admiraţie şi fidelitate adâncă, de fier, în 
această admiraţie a filosofului neamţ, fiu de preot, 
ca şi mine, acestea, aşadar, au rămas neabătute. 
Una din foarte puţinele şi profundele mele stator‑
nicii, precum..., să spunem, iubirea de mamă sau, 
da‑da, de ce nu?, devotamentul, credinţa absolută 
în specia numită roman, cum l‑am moştenit de la 
creatorii şi vârfurile spirituale ale secolului citat 
mai sus, specie literară capabilă să absoarbă, în 
adâncime, să sprijine şi, cred eu, să continuie a 
duce mai departe, în spiritul european, ideile Re‑
naşterii şi ale vechilor Greci!

 Ziceam mai sus că mă îngrop şi, într‑adevăr, 
spre adânca mea mirare, înainte de a fi îngropat în 
ceea ce va fi cu siguranţă un mormînt de pământ 
sau piatră, eu mi‑am îngropat întreg entuziasmul 
creator, întreaga‑mi fidelitate spirituală şi umană 
în acest spirit. Da, extrem de recalcitrant pentru 
multe minţi aşezate şi înţelepte. Da, de acord, în‑
ţelepte, dar pricepute într‑o altă ordine de idei! Un 
spirit, în primul rând, capabil de o extremă radi‑
calitate. Acest atribut este primul care, cred eu, 
îl defineşte. Nu, cu siguranţă că nu tot ce afirmă 
Nietzsche este adevărat. El însuşi în Crepusculul 
idolilor răstoarnă, în maniera sa, ceea ce mai toţi 
filosofii din secolele anterioare lui consfinţesc sub 
numele de adevăr. Nu, nu totul este adevărat, dar 
totul, absolut totul mi‑a părut de‑a lungul decenii‑
lor mele de formaţie şi creaţie teribil de interesant! 
De remarcabil! Şi, în acest sens eu, spuneam, îna‑
inte de a fi îngropat, fericit şi salvat, cumva, în vi‑
itorul meu mormânt de argilă sau piatră, încă nu 
ştiu unde, m‑am îngropat, cu certitudine şi, adese‑
ori, cântând sau dansând, cum o făcea şi maestrul 
meu neamţ, în textele şi ideile, afirmaţiile, negaţii‑
le şi revelaţiile sale, mai adânc decât am făcut‑o cu 
alte, benefice, „morminte spirituale”, precum cele 
ale lui Eminescu, Blaga, Stendhal, Th. Mann, D.H. 
Lawrence, Proust, Dostoievski! 

Da, recunosc că nu ştiu cum se făcu… de la 
începuturi, de la primele lecturi, am descoperit 
acest autor printre alte texte, în vremea stalinis‑
mului, arse sau interzise, care multă vreme a ră‑
mas netradus în limba în care scriam eu şi despre 

care nimeni dintre apropiaţii sau profesorii mei, 
din Lugoj sau Bucureşti, nu ştiau mare lucru. Cu 
prietenul meu intim de tinereţe, asistent al lui Tu‑
dor Vianu, Matei Călinescu, mi‑au trebuit aproa‑
pe trei decenii de ceartă, uneori aprinsă, pentru 
a‑l convinge că acest Nietzsche nu e un moftolog 
care ruinează toate valorile, deşi, e drept, Niet‑
zsche asta face! Până azi, în cultura română nu 
am convins pe nimeni că acest autor se înscrie ală‑
turi de cei câţiva mari profeţi din religie, istorie 
sau litere! Şi azi, în România literelor el este citat 
şi citit din pură imitaţie faţă de occidentali, faţă 
de modele culturale care ne cutreieră şi în care 
uneori ne încredem pe drept cuvânt, alteori din 
spirit de adâncă imitaţie sau din frica de a nu în‑
ţelege, de a nu rămâne în urmă.

Multe din fazele sale, încă din prima mea 
tinereţe orbecăindă, mi‑au pătruns mai adânc de‑
cât tegumentul meu spiritual, dincolo de adevărul 
sau falsitatea, teribilismul, iconoclastia lor drasti‑
că. Evident, m‑au speriat anti‑creştinismul său, 
care, mi‑am dat seama mai târziu, era, mai degra‑
bă, o formă virulentă de anti‑clericalism. Matur 
fiind, am citit calm Anti‑Christul, m‑am apropiat 
de anti‑wagnerianismul său – prima lui trădare, 
din atâtea altele, unele de nivel ciclopic, din care 
e construită nu atât opera, rămasă şi, se pare, 
neîncheiată (acea Voinţă de putere e detracată în 
primele versiuni şi apoi apropriată şi manipulată 
barbar de hitlerism!). Nimeni, cu excepţia protec‑
ţiei şi dragostei infinite, neverosimile, a Mamei 
mele, ea însăşi şvabă, nemţoaică, nu mi‑a pătruns 
atât de adânc, de ireversibil ca sintaxa, stilistica 
sa latină şi un anumit unghi de atac asupra celor 
mai mari probleme şi interogaţii ale omului isto‑
ric gânditor. Bineînţeles, rebel absolut al culturii 
fiind, Nietzsche îi atacă pe aproape toţi marii şi 
veneraţii ierarhi ai istoriei culturii şi religiei euro‑
pene, cu foarte, foarte puţine excepţii. Excepţii în‑
cepute, poate, cu prescorcaticii, pe care el e primul 
care îi pune într‑o reală valoare, primând Hera‑
clit. Poate, Shakespeare, despre care vorbeşte rar, 
avar. Evident, deşi îl atacă pe Christ, ciudat, el 
laudă papalitatea Renaşterii contra căreia se ri‑
dică şi profetul neamţ al protestantismului şi faţă 
de care are, totuşi, accente critice. Se războieşte, 
apoi, cu întreaga marea pleiadă filosofică înce‑
pând cu monahul de la Konigsberg, Im. Kant, nu 
rareori, şi cu Hegel, care, vedem azi, este aşezat 
pe un înalt tron al gândirii europene. Chiar şi cu 
primul său maestru, în tinereţea sa deja nomadă, 
alături de Wagner, cu Schopenhauer, maestrul şi 
profetul pesimismului nostru, al tuturor. Cel ce a 
descris şi afurisit mai bine şi mai adânc decât toţi 
cei care, până azi, se plâng de existenţă. De viaţă!

Pe Goethe nu l‑a atacat, l‑a şi apărat cu 
armele sale specifice şi extrem de derutante, 
afirmând că spiritul lui Goethe s‑a deschis inva‑
datorului – Napoleon, dar a rămas refractar con‑
temporanilor săi care luptau pentru independen‑
ţă! Azi am spune că e un spirit reacţionar, obtuz 
la mişcările înnoitoare ale vremii, dar consecvent 
cu sine şi cu spiritul său, în ceasul când, în anul 
marii victorii a lui Bismark contra Franţei şi a is‑
toricei uniri a statelor Germane, Nietzsche, cum o 
ştim, se ridică contra prusianismului şi a mişcă‑
rii politice naţionale. Ciudăţenii extreme ni s‑ar 
părea azi, ca şi atâtea alte derapaje ale sale în 
categorisirea valorilor, a noţiunilor, conceptelor, 
chiar şi ale celor de bază, cum sunt voinţa, eul, 
adevărul, creştinismul şi, bineînţeles, Zeul! Tine‑
relul care am fost eu, în spirit mai ales, îndelun‑
gă vreme a luptat să se descurce cu puternicele, 
incastratele reflexe şi adevăruri predicate nu nu‑
mai de la catedră, dar şi de toţi cuminţii şi matu‑
rii gravi pe care îi întâlnea. Şi care îi dădeau, e 
drept, puţină, foarte puţină atenţie şi... aproape 
deloc consideraţie! Dar şi aceasta, pe bună drep‑
tate, el, tinerelul de care vorbesc, nu era încă apt 
de a suscita atenţia reală, gravă, a cuiva format, 

stăpân, prestigios cum se spune, în lumea cultă, a 
literelor. Când tinerelul a devenit, la rândul lui, 
autor şi a trezit atenţia a mii şi mii de lectori cu 
textele sale, aceştia, adulţii maturi şi informaţi, 
nu mai erau. Muriseră sau se blazaseră... Ştiu eu 
din ce motive? Politice, poate… Epuizaţi, poate, 
de absurditatea şi de rezistenţa sistemului politic 
sau, mai ştii, din secarea acelei candori esenţiale 
care face din noi, uneori, dacă nu poeţi, oricum, cu 
siguranţă, fiinţe vii, interesate de viul din noi, de 
creaţia reală în nu contează ce regim social, ca şi 
de misterele artei şi ale omului?!..

Astfel că... am rămas a doua oară singur cu 
maestrul meu! Ce distanţă de la prima mea tine‑
reţe, când încă nu posedam acele minime instru‑
mente care mi‑ar fi permis să apreciez eu însumi, 
dincolo şi fără acordul celor din jur, zăpăciţi ei 
înşişi de istorie şi vremuri sau mediocri, pur şi 
simplu! Aşa mi s‑a întâmplat cu un alt caz la fel 
de important, de determinant, de autoritar, în or‑
dinea spiritului meu, cel al rusului Dostoievski. El 
însuşi e descoperit de mine, în singurătatea mea 
complexă de atunci, dezordonată şi binişor haluci‑
nată de texte de diverse naturi. Ani în şir, m‑am 
înfruptat lacom din romanele sale, începând, se 
înţelege, cu tulburătorul, neverosimilul monolog 
al lui Marmeladov de la începuturile romanului 
Crimă şi pedeapsă. Triam, cum se vede, şi strân‑
geam în braţe textele germane ale filosofului şi 
cele ale Rusului. 

Spuneam mai sus de singurătatea mea, care 
ar fi fost complexă. Da şi nu, pentru că, avându‑i 
lângă mine, în forul meu interior, cum se spune, 
în spiritul meu lunecos încă, dar capabil de uimi‑
re, capabil de a se îndoi de cele ce auzea de la alţii, 
mai bine, o, cu mult mai bine instalaţi (ca şi azi, 
de altfel, în existenţa socială!), deci, iată, capabil 
de a fi singur! De fapt, acel tânăr îşi construia, 
orbecăind, se împiedica adeseori, trăia clătinări 
şi false disperări. O, ce noroc, el nu era apt încă 
nici de ceea ce numim disperare!, de viitoarea lui 
singurătate. Ştim că ea, de mult celebra, mult 
cântata singurătate, e de cel puţin două sau trei 
feluri: cea impusă de vârstă sau de societate, cea 
împrumutată de orice tip de religie, urmată, însă, 
cu sfinţenie, şi cea, ultima, magnifica, cea creată 
de propriul geniu. 

Articulam atributul de autoritar, vorbind de 
autoritatea ciudată, rară, nu a unei persoane sau 
a vreunei instituţii, sau sistem de organizare, ci 
de autoritatea ciudată, ultimă, a unui anume text, 
semnat de o anume persoană, aflată la decenii sau 
mii de kilometri de locul naşterii tale, ca şi de locul 
tuturor deprinderilor şi credinţelor în care trăiesc 
ai tăi, cu toţii. Cei fericiţi sau... cei care par astfel! 
Da, e drept, unii sunt astfel, fericiţi, fără să ştie 
sau să declare. Există, se pare, şi o pudoare sau 
o spaimă faţă de... noroc, ceea ce numim astfel. 
Când, pentru unii, pentru mulţi, fericirea, acor‑
dul cu propria viaţă şi existenţă e doar o formă 
a norocului. A hazardului, a zeiţei Fortuna, rar 
cântată de poeţi şi şi mai rar invocată de noi. Ei i 
s‑ar potrivi, pentru a glumi puţin, cel de‑al doilea 
comandament din tablele lui Moise: „Nu lua nu‑
mele Lui în deşert!” Să te fereşti de numele cuiva, 
deoarece nu numai că l‑ai putea trezi, dar, cum 
se afirmă în general despre numirea, în sine, s‑ar 
putea să‑l „fiinţezi”, să‑l trezeşti din somnul lui de 
piatră. E drept că puţini dintre contemporanii mei 
şi din cei pe care i‑am întâlnit în lungul meu pere‑
grinaj vital au înţeles că Măria‑Sa Norocul are, şi 
el, cel puţin două feţe, precum Ianus: cea veselă, 
amabilă, dar şi cea tragică! r

■ Din vol. Viaţa mea (II)
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Marian Victor Buciu
Sorin Alexandrescu și  
utopia istorică

n Profiluri Sorin Alexandrescu face acum un 
recurs critic, metodic. Pătrunde în 
vizor perspectiva organicistă, care 

a generat într‑adevăr o seducţie 
esenţială, pe sursa germanică 

ştiinţific‑naţională

În Testamentul lui Nae Ionescu (în Para‑
doxul român), unde Sorin Alexandrescu 
explică modul în care înţelege gândirea 
lui Nae Ionescu, în centru rămâne tot 

Mircea Eliade. Dar, atenţie, ca personaj aparent 
principal, în fapt secundar, un produs al contex‑
tului şi, mai direct, al oamenilor săi esenţiali. Cât 
de veridic, fals, chiar şi depreciativ pentru Eliade, 
asta urmează să constatăm. Aşadar, să citim. Elia‑
de însuşi ajunge în principal un cititor, şi nu doar 
aici. El ar fi fost ca atare „sedus literar”, cuprins de 
efectul tare de „derealizare a realităţii”, parcurgând 
scrierile lui Codreanu, Moţa, Marin, „care excelau 
tocmai printr‑o accentuată notă mistică şi adesea 
o remarcabilă forţă de exprimare poetică”. Greu de 
presupus doar atâta conştiinţă critică şi literară la 
M. Eliade. Ce genii ar trebui să fie cei pomeniţi, ca 
să‑l modeleze imaginativ, stilistic, retoric, inducân‑
du‑i substanţa şi expresia apte de a‑i fractura min‑
tea? Iar dacă extindem relaţia la restul cititorilor, 
efectul de‑a dreptul paralizant ar conduce la un pri‑
zonierat de masă al conştiinţelor. Sau poate scrieri‑
le amintite deţineau o înălţime ori o profunzime de 
tip elitist care să rezoneze doar în gândirea unora 
ca Eliade? Posibil. Totuşi, Eliade este aici singula‑
rizat, dacă nu cu totul, în cea mai mare măsură. 
Oricum am privi efectul turmentabil de lectură al 
presupuşilor, aici, cuceritori literari, el este adus în 
faţă cu seriozitate de un meta‑literator cu ambiţie 
teoretică şi experimentat în interpretarea textelor. 

Trecând acum la Nae Ionescu, descoperim că 
el este acela care identifică politicul cu religiosul şi, 
pentru ca sugestia să nu se înceţoşeze, S. Alexan‑
drescu adaugă că acest raport de substituire a deve‑
nit o capcană şi pentru Eliade. După ce că a fost se‑
dus literar de Codreanu, Moţa, Marin, acum Eliade 
mai apare încolţit şi vânat, prins în capcana unei si‑
nonimii evitabile de minima conştiinţă gramaticală. 
De o gândire atât de încleiată, nici măcar asociativă, 
doar pur sur substitutivă, să fi fost vorba? 

În rest, este prezentat un aşa‑zis testament 
al lui Nae Ionescu. În totul, îi apare ca fiind pro‑
gramatic un filosof. Are, aşadar, un program filo‑
sofic, şi nu politic. Filosofia lui s‑ar da însă drept 
un „camuflaj al politicului”, într‑un limbaj aluziv, 
esopic. E o filosofie clădită ca „rezistenţă a spiri‑
tului”. Începută la Bucureşti prin Nae Ionescu, ea 
este păstrată printr‑un alt spirit filosofic tutelar, C. 
Noica, apoi resuscitată prin ceea ce a ajuns în pe‑
rioada comunismului naţionalist Şcoala de la Păl‑
tiniş. Termenul camuflaj, cu funcţie de acoperire, 
ascundere, dar şi de identificare, este, cum ştim, de 
uz esenţial la Eliade, pentru care sacrul în moderni‑
tate se camuflează în profan. Are loc o răsturnare, o 
răsucire, extremele ajung să coincidă, încât dispare 
noima raportului ori antonimiei, într‑un fel de im‑
perialism sinonimic. O perspectivă care ia irealul 
drept real. Dar camuflarea nu înseamnă anulare şi 
cu atât mai puţin dominare. Să o considerăm un fel 
de metamorfoză conjuncturală. 

Filosofia lui Nae Ionescu nu ar fi derivată din 
raporturi răsturnate, ci una de imperialism mo‑
noconceptual. Ca Platon, Nae Ionescu ar crede că 
există numai Ideea şi nu realitatea, gândirea şi nu 
fapta. (S. Alexandrescu menţionează aici că Popper 
consideră totalitarismul platonician.) Dispar însă 
realitatea, fapta, în idee şi gândire? Se camuflea‑
ză? Sau mai degrabă li se substituie? Suspend pro‑
blema, care ar impune un alt spaţiu. Şi rezum mai 
departe că Nae Ionescu cere şi „supunerea la real”, 
aspect notat drept „incongruenţă”, reflex filosofic 
de esenţialism reflectat dinspre Husserl. S. Alexan‑
drescu descoperă că Nae Ionescu primeşte realul 
într‑o dublă sau dedublată supunere, întrucât el 
activează două concepte de real, esenţial şi istoric, 
reprezentativ şi statistic. Mai poate fi vorba de ca‑
muflarea realului (filosofic) sau a realităţii (istorice) 
în idee şi nu despre o îndoită exhibare, care expli‑
că exacerbarea teoretico‑practică în scris şi acţiu‑
ne? S. Alexandrescu preferă să vadă în gânditorul 
Nae Ionescu un scindat, atunci când se alătură şi 
preia personal ceea ce numise fenomenul legionar. 

Scindatul exclude realul‑realitatea în substanţă şi 
sens istoric şi le include exclusiv într‑un mod esen‑
ţial. Nae Ionescu ar cunoaşte astfel fenomenul legi‑
onar doar ca esenţă. Idealismul său ar alunga ori‑
ce urmă de materialism. Să vedem cum rezumă S. 
Alexandrescu rezultatul istoric catastrofal: „Utopia 
legionară se naşte astfel la confluenţa unei crize de 
ideal şi a unui delir esenţialist.” (s. S.A.) Şi tot el re‑
duce totul la un termen definitoriu: irealism. Nu am 
putea întrezări o ezitare între ideal şi real, golite de 
orice substanţă şi sens? Utopia legionară îşi are lo‑
cul ei în realitatea istorică. Nu iese dintr‑un raport 
de substituţie, ci, iată, dintr‑unul de confluenţă sau 
de parţială înlocuire. Termenii admişi nu mai sunt 
singulari, ideea şi esenţa de real(itate). Accentul 
cade pe circumstanţele şi atributele acestora. Ide‑
alul este expus crizei, iar esenţa delirului. Irealul 
anulează prezentul, urmărind mutarea lui în viitor. 
Politicul s‑a camuflat în filosofic, iar acesta în reli‑
gios. „Profetismul ia locul istoricismului.”

Sorin Alexandrescu face acum un recurs critic, 
metodic. Pătrunde în vizor perspectiva organicis‑
tă, care a generat într‑adevăr o seducţie esenţială, 
pe sursa germanică ştiinţific‑naţională. Organicis‑
mul istoric este respectat, dar nu şi împărtăşit, de 
S. Alexandrescu. Motivaţia ţine de necredinţa sa în 
omogenitatea pretins existentă în istorie. Ideologic, 
organicismul este firesc şi corect plasat conservato‑
rismului, în linia păstrată la noi de la Kogălniceanu 
la Iorga (împrumutată prin Herder şi Ranke), tre‑
când prin junimiştii doritori de evoluţie lentă, dar, 
de bună seamă, organică în istorie, cvasi‑liberali, 
respinşi însă de Nae Ionescu. Dintre sursele organi‑
cismului, Leopold von Ranke este reamintit cu „prin‑
cipiul individualităţii ireductibile a fiecărei epoci, 
naţiuni şi instituţii”. Cu aproape 20 de pagini mai 
devreme, Alexandrescu identificase în textele legi‑
onare, atât de seducătoare retorico‑literar pentru 
Eliade, un organicism retoric ţintit asupra bisericii, 
statului, naţiunii. Iar mai departe notase că Nae Io‑
nescu ambiguizează juridicul cu organicismul. 

Testamentul pretextual al lui Nae Ionescu in‑
sistă asupra unor oameni centrali ai interbelicului, 
ale căror raporturi cu politicul sunt puţin precizate, 
dacă nu îndepărtate. Politicul recunoscut este acela 
luat doar ca mandat acordat şi legitim exercitat. 

S. Alexandrescu focalizează aici cadavrul lui 
C. Z. Codreanu, ars cu acid sulfuric la asasinare, 
deshumat peste doi ani de legionarii ajunşi la pute‑
re şi răzbunat prin uciderea lui Iorga şi Madgearu. 
Se petrecea o înfiorătoare afacere inter‑naţiona‑
listă, vreau să spun între gânditori naţionalişti cu 
accente diferite, până la a ajunge conflictuale şi 
„rezolvate” criminal, tragic, pretins „jertfelnic”. 
Vinovăţia are aici un câmp larg şi capătă maximă 
gravitate. Nu morală, ci religioasă, în cadrul unei 
religii care fie dă totul, fie ia totul, recompensatoa‑
re sau pedepsitoare în modalitate supremă. Marea 
vină atrăgătoare de pedeapsă cu moartea este tră‑
darea, abaterea de la linia dreaptă. E ortodoxia/or‑
todoxismul lui Nae Ionescu. El, se constată, califică 
trădătorul ca outlaw (în afara legii), eretic. Situaţia 
nu este transpusă doar în termeni de religie, dar 
şi de psihologie, dacă nu de psihologie religioasă 
„camuflând” juridicul. Dreptatea psihologică ajun‑
ge, se mai observă, contrapusă legii. Nae Ionescu 
însuşi ajunge trădător al lui Carol al II‑lea, pe ca‑
re‑l „crease”, pentru ca până la urmă să‑l închipuie 
drept Trădătorul, cu majusculă, aşadar categorial. 
Propria trădare, însă, Nae Ionescu şi‑o evaluează, 
religios, hristic, ortodox, ca o convertire, de la rege 
la Legiune. El „îl «naţionalizează» pe Dumnezeu”, 
însă B. O. R. îl internaţionalizase încă din Evul 
Mediu. Ambiguitatea religie‑naţiune (stat) dăinuie, 
rezistă. Plasându‑se în gândirea celui comentat, is‑
toricul‑literat îl absolvă pe Nae Ionescu pentru că el 
nu ştia (ceea ce acum se ştie) că „ucidea” în numele 
sublimului religios‑naţional. În citatul din necrolo‑
gul scris de M. Eliade la moartea lui Nae Ionescu 
(Profesorul Nae Ionescu, în Universul literar, 23 
martie 1940), acesta apare ca un gânditor personal, 
nu unul din (sau pentru) gândirea din cărţile altora. 

Revendicare, o ştim, şi a lui Cioran, cu termenul 
nemţesc privatdenker. Dar cât de personal poate 
fi gânditorul ortodox care l‑a (inter)naţionalizat – 
Alexandrescu o spune – pe Dumnezeu, într‑un fel 
strict instituţional bisericesc? De fapt, ce înseamnă 
Nae Ionescu pentru B. O. R.? Există el în această 
legătură? 

Charismaticul Nae Ionescu a fascinat „legiu‑
nea” de persoane şi nu chiar puţine personalităţi 
recunoscute, trebuie să o recunoaştem. Fapt încă 
insuficient explicat, pentru că e puţin înţeles. S. 
Alexandrescu citează din jurnalul lui M. Sebastian, 
16 martie 1940, între altele: „Nae Ionescu moare 
la 49 de ani, neluat în serios, înfrânt.” Aderenţă la 
persoană, program, constatare, dar lipsă de răgaz 
reflexiv. Poate şi de distanţare faţă de situaţie. Nae 
Ionescu apare fixat de S. Alexandrescu portretis‑
tic contradictoriu în paginile care îi sunt dedicate: 
„flacără iresponsabilă, dar strălucită”. Flacără, cu 
ce sens? Lumină? Nu se poate, nu doar. Ardere? În‑
tr‑adevăr. Dar ardere de tot este întâi holocaustul. 
Nu cred că ajunge până aici sensul acordat flăcării. 
Ardere impură şi complicată, poate? Dar înţelege‑
rea (explicit raţională, implicit morală) este eviden‑
tă pentru Nae Ionescu, din partea apărătorului (nu 
numai a) lui Eliade. Pentru S. Alexandrescu, vina 
exclusivă aparţine lui Carol al II‑lea, responsabil de 
moartea unor tineri intelectuali „miopi”, idealişti, 
dar înfrânt de legionari. Şi neluat deloc în serios 
de S. Alexandrescu, întrucât îl demonizează. Iată ce 
descoperă în Însemnările lui Carol al II‑lea: „Moar‑
tea lui (Nae Ionescu) aduce azi un mare serviciu 
ţării, căci era una din marile piedici la ralierea le‑
gionarilor.” Face sau doar gândeşte crima regele? 
Pare că aici între gând şi faptă diferenţa dispare. S. 
Alexandrescu nu ajunge convins nici că regele Carol 
al II‑lea a fost un sprijinitor al culturii. S‑ar spune 
că îi apare mai negru ca Diavolul.

La analiza „testamentului”, reamintesc, filo‑
sofic, nepolitic, al lui Nae Ionescu, S. Alexandrescu 
mai ataşează încă ceva. De pildă, se miră că legi‑
onarii disociază judecata lumească de cea divină. 
Dar de ce acestea, şi el, ar trebui neapărat asociate, 
eventual substituite, de vreme ce înţelepciune divi‑
nă este nebunie omenească la omul lipsit de duhul 
divin? Şi încă ceva. După lunga polemică purta‑
tă cu Dan Pavel, S. Alexandrescu abia aminteşte, 
acuzator – apărătorul acuză – articolul lui Norman 
Manea, Felix culpa, versiunea defectuos retradusă 
(ştim azi, după traducerea în engleză) din revista 
22, nr. 6‑7‑8, 1992: „articolul este destul de slab, 
deşi a stârnit o mulţime de proteste”. Nu‑l supune 
analizei, îi stabileşte „metoda” nu doar defectă, dar, 
s‑ar înţelege, şi reprobabilă: „citate rupte din con‑
text”. Exegetul, care alege câteva citate bune din 
Eliade, mai reproşează lui N. Manea că nu men‑
ţionează recunoaşterea în Memorii a unor „crime 
odioase”, de‑a dreptul făptuite, nu doar gândite, de 
legionari. El acuză şi ceea ce numeşte clişeele lui 
Vladimir Tismăneanu: „Eliade legionar, Nae Iones‑
cu un guru provincial”. Eliade, guru universal, Nae 
Ionescu, legionar, iată o substituire ori răsturnare 
care nu mai vine. Ori nu (se) mai cade.

Conflictuali fiind, agreăm disputele, de multe 
ori inventate, făcând din ţânţar armăsar. Un fel de 
xenofobie geografică şi etnică mi se pare a lua în 
grav raporturile temperamentale şi caracteriale în‑
tre sud şi nord, doborându‑l pe cel dintâi şi înălţân‑
du‑l pe cel din urmă, sub convingerea încremenită 
că sudicii sunt retorici, fără cuvânt şi onoare, ca 
francezii, iar nordicii sunt altminteri, ca germanii. 
Asimetrie care ajunge să dea cheia explicaţiei isto‑
riei. De‑aici se trece, şi‑n cazul României, la sudul 
şi nordul unei ţări etnic şi lingvistic unite înainte 
de unirea teritorială. Iar liderii ar fi emblematici 
pentru fixaţiile atributive. r

Fragment de studiu
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Mircea Platon
„Teroarea istoriei” şi  
farmecul Istoriilor

n Cărţi

În faţa tăvălugului istoriei, a lipsei de 
sens aşternute peste noi de betoniera 
istoriei trasate de determinisme şi mi‑
norităţi active care scapă ochiului sau 

controlului nostru, comunităţile umane s‑au re‑
tras fie în mit, adică în timpul ciclic/an‑istoric, fie 
în timpul liturgic al restaurării libertăţii creatoa‑
re de sens prin împreună‑lucrarea cu Dumnezeu. 
Masele, moderne, se retrag în divertisment. „Eva‑
dează” din istorie stând locului şi închizându‑şi 
mintea într‑o cutie electrică. Omul pre‑modern, şi 
cine e mai pre‑modern decât poetul, încearcă un 
alt tip de libertate creatoare, evadând în grădi‑
nă, în acea hortus conclusus de care vorbea Virgil 
Nemoianu. Lipsei de sens a istoriei generate pe 
bandă rulantă, poetul îi opune micro‑armonia uni‑
versului său de semne, închis pe orizontală, dar 
deschis pe verticală, către înalturi. Poezia e, în 
acest sens, o afirmare a demnităţii personale prin 
intermediul cuvântului. Când istoria pare a nu 
mai avea nicio noimă, micul nostru univers poate 
deveni matrice, poate proteja câteva seminţe dă‑
tătoare de viaţă. Istoriei îi putem opune istoriile, 
nu în sensul de băsniri, de scorneli sau de fapte 
diverse, ci de mici istorioare cu tâlc, de pilde resta‑
uratoare, tămăduitoare. 

„Singurătatea” din versurile publicate de 
Vasile Remete în volumul Istorii (Alba‑Iulia: Re‑
întregirea, 2014) este asumată exact în acest sens 
de vreme ce poetul urmăreşte: „Să pot sta drept/
În faţa lumii/Şi a nimicului” („Freamăt de singu‑
rătate”).

În lumea din poezia lui Vasile Remete e „târ‑
ziu”, un „târziu” bacovian, de plumb, „izvoarele 
vieţii s‑au spurcat/Şi‑n fântânile firii mucegăiesc 
ape negre./S‑au împuţit şi duhul şi timpul”. „Mâh‑
nirea” şi „cazna” respiră în „sângele gânditor” al 
poetului care, totuşi, „se ridică pe ruinele groa‑
zei” şi rătăceşte „prin spaima veacurilor/ Umilind 
erudiţii/ Prin luxul delicat/ Al melancoliei…” („O, 
sângele eu gânditor…”). Poetul, ca fiinţă istorică, 
nu se poate sustrage pe de‑a‑ntregul acestei goane 
spre întuneric a lumii şi istoriei, şi mărturiseşte 
că deşi „La‑nceput am fost lumină”, „în timp sub 
vraja vieţii/Înnoptai – sunt fiul ceţii” („Baladă”).

Cu toate acestea, el nu‑şi zăvorăşte conştiin‑
ţa în faţa „spaimei veacurilor”, nu caută să evade‑
ze în idilisme ieftine, dar nici nu devine un cinic. E 

o poezie a lucidităţii, deci a unei libertăţi descrise 
de raza melancoliei. Distanţa pe care şi‑o ia poetul 
faţă de manifestările entropiei universale e una 
contemplativă, care caută să o cuprindă pentru 
a‑i găsi un sens. Poezia devine, astfel, un instru‑
ment de circumscriere a răului, adică de limitare 
a lui şi de vindecare. Moartea 
e, şi ea, îmblânzită în ton de ve‑
che poezie psaltică, contopită – 
„mioritic” – în ordinea naturii: 
„E târziu şi mă voi pierde/Fân 
cosit sau iarbă verde//E târziu 
şi mă voi pierde/Fân cosit sau 
iarbă verde” („Baladă”).

Viaţa e suferinţă, „sânge‑
rare”, dar „sub al ei/Urât stig‑
mat/Eu ţin un chip/Adevărat”. 
(„Un magic lamento”). Chipul 
adevărat e gândul rodit de 
singurătate şi anonimat: „Ce 
bine‑i să rămâi anonim/Să nu 
ştie nimeni/Ce faci, cum tră‑
ieşti/Cu cerul pe geam/În fabu‑
loase poveşti//Pe buze un gând 
ca un rug fumegând/O urmă 
de sânge/ce‑o lasă cuvântul” 
(„Amintire supremă, viaţa”). 
Anonimatul şi discreţia poetu‑
lui lasă totuşi urme. Poetul nu 
dispare în nimic. Semnele lăsa‑
te de el sunt cele ale cuiva care, 
aşa cum o afirmă poetic, a în‑
fruntat nimicul. Existenţa poetului, la confluenţa 
dintre lumea gândului şi cea a istoriei, lasă cercu‑
rile, întregurile, de ceară ale unei fiinţe care a ars 
pentru a lumina şi pentru a transfigura realitatea 
interioară a altora: „Urme stinse, urme stinse/las 
în urma mea – ce las/Toate rănile aprinse,/Sufletul 
fără de glas.//Unde se mântuie zarea/Gândul şi‑n‑
chide cărarea/O umbră – ca ceara subţire/Ajunge, 
în zbor sublunar,/Amintire” („Umbre”). La fel de 
reuşite mi se par şi versurile evocând întâlnirile 
dintre autor şi actorul Cornel Coman la Cireşica, 
în Bucureşti. Boema nu e aici una ieftină, vulgar 
teribilistă, ci discretă, aristocratică, urmărind nu 
să se exhibe, ci să contureze în jurul ei un sâmbure 
de taină ascunzând lumina interioară”: „Mai stă‑
ruie ca‑ntr‑o poveste,/Un chip de rouă, princiar,/

Privindu‑mă în ochi amar,/Mai mult cenuşă decât 
jar./Amurg de toamnă fumuriu,/De câte ori ne‑ai 
prins în cleşti,/La Cireşica‑n Bucureşti !/Făcea un 
semn să ni se‑aducă,/Din nou, paharul de cucută,/
Pân’ se lăsa o ceaţă mică/În putred viermănoasa 
Cireşică” („La Cireşica, actorului Cornel Coman”).

Capacitatea poetului de 
a iubi, de a fi statornic în pri‑
etenie, îl ajută şi ea să treacă 
demn printr‑o lume povârnită, 
răscoaptă, ceţoasă. Poetul are 
vocaţie de lumânare care se 
jertfeşte pe sine pentru a ră‑
mâne din el doar ceea ce e cu‑
rat: „De‑acum gândul meu/E o 
rană subţire/Unde arzi numai 
tu/Ca un crin, amintire” („Floa‑
re de mac”). Şi ceea ce e curat 
e mai ales ceea ce e nerostit, 
neexteriorizat. La capătul Cal‑
varului e binele jertfelnic pe 
care l‑am vrut, nu răul pe care 
(ni) l‑am făcut: „Toată sufla‑
rea,/Tot omul îl ştie,/Când suie 
Calvarul,/Cum îl sfâşie.// Cum 
în vuietul lumii,/În vântul vie‑
ţii,/Îl ia cu frumosul,/Îl farmă 
încet,/De‑i lăcrimează şi osul.// 
Bunul târziu,/Târziul ferice,/
va veni prea târziu,/Când tot ce 
n‑am spus/Va rămâne/O pată 
de sânge pe cruce” („Bunul târ‑

ziu”). „Mâna de pământ/pumnul de ţărână” care 
e poetul are capacitatea de a da naştere la sâm‑
buri de lumină care pot călăuzi sufletul şi dinco‑
lo de orizont: „Ţi‑aş pune‑o lumânare în cuvânt/
Să‑ţi lumineze sufletu‑n pământ” („Timp”). Figu‑
ra mamei poate şi ea zămisli spaţii protectoare, 
orizonturi de lumină: „Când te gândesc/Când te 
gândesc,// Parc‑aş ajunge o flacără,/O flacără cu 
floarea ei,/O flacără trăind, murind – Ulei de can‑
delă vorbind” („Mama”).

Singur „faţă în faţă/ Cu nopţile şi cuvinte‑
le”, conştient de fragilitatea tot mai acută a pro‑
priei fiinţe, vlăguite interior şi despuiate trupeşte 
(„Abia mai suport,/A mirare,/Plăpânda, strania/
Boare din port/Din veştedul cort/Al trupului 
meu…// Tot arsenalul de arme/Din carne s‑a dus”, 
scrie autorul în „Bocet”), poetul simte că moare cu 
fiecare clipă: „Ca o pradă din pădurea deasă/Trec 
prin mine gloanţe argintii” („Capăt”). 

Şirul acestor istorii mici e punctat de câte‑
va poeme despre istoria mare, despre personaje 
ale căror fapte sau revelaţii sau idei au schimbat 
lumea, precum Democrit, Protagoras şi Empedo‑
cle, Dante, Venerabilul Beda, regele chinez Shih 
Huang Ti, Omar Khayyam, Kublai Han şi Cole‑
ridge, regii persani Cambyses II şi Cyrus II. Spre 
deosebire de certitudinile, oricât de amare, livrate 
de micile istorii personale, fabulele cu personaje 
legendare sunt mai mereu bântuite de un aer de 
zădărnicie, amăgire, hybris. În vreme ce istoria 
mică dă naştere la sensuri, istoria mare pare a 
da naştere doar la iluzii şi la „efecte” neprevăzute 
care constituie un fel de „elogii ale nebuniei”.

„Teroarea istoriei” este exact teroarea fap‑
tului divers universal, a colosalei lipse de sens a 
timpului linear generat de maşinile de propagan‑
dă ale imperiilor care îşi urzesc propria „realita‑
te”. La limită, istoriile personale a căror ţesătură 
are integritatea lumii vechi constituie puncte de 
rezistenţă pentru că sunt purtătoare de sens. Iar 
sensul e ascuns în istorii care, după cum foarte 
frumos spune Vasile Remete, sunt „viitorul stră‑
vechi” care „nu se poate uita”.

Volumul de Istorii al lui Vasile Remete stă‑
ruie după lectură în mintea cititorului ca lacrimile 
de ceară ale unei lumânări pe sfeşnicul de alamă 
în care s‑a consumat. r

Masele, moderne, se retrag în 
divertisment. „Evadează” din istorie 

stând locului şi închizându‑şi 
mintea într‑o cutie electrică
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Alexandru Surdu
Sfânta duminică la Mânăstirea 
din Dragomireşti

n Lecţii de istorie Şi tradiţia spune că aici, într‑o turlă 
de Biserică împărătească, părintele 
Anderco din Ieud a găsit un codice 

scăpat din flăcările incendiilor 
pustiitoare în care s‑a călit dreapta 

noastră credinţă, prins în scoarţe de 
lemn afumate, în care fusese scrisă 

Povestea Duminicii

Marmaţia este denumirea străve‑
che pentru Nordul Romanităţii 
Orientale, de dincoace şi de din‑
colo de Tisa, spre Hiperboreea 

din poveste. Acolo a fost cândva un lac sau chiar 
o mare, vecină cu Sarmaţia, din vremurile ultime‑
lor glaciaţii, locuită de vestiţii massageţi până în 
Nordul Mării Negre, ale căror urme se mai păs‑
trează până astăzi, în ciuda atâtor migraţii ale 
celor mai sălbatice neamuri care au trăit pe faţa 
pământului.

La noi a mai rămas, după Marea Unire, o 
mică parte din Marmaţia Vestică din Sudul Tisei, 
numită de regulă Maramureş, cu Sighetul Mar‑
maţiei la centru. Fiind locuită de români, ruteni, 
maghiari, secui, evrei, ţipsări şi saxoni, noi le zi‑
cem românilor din zonă „marmaţieni”, căci numai 
aceştia sunt din vremea glaciaţilor statornici, pe 
ceilalţi aducându‑i vânturile istoriei prin aceste 
locuri mult mai târziu.

Marmaţienii din zilele noastre sunt urmaşii 
vechilor cavaleri ai lui Bogdan şi Dragoş. Ei poar‑
tă până astăzi numele străvechi nobiliare dinain‑
te de 1400, menţionate în Diplomele Maramureşe‑
ne, pe care le‑au făcut cunoscute Mihali de Apşa, 
Ioan Cavaler de Puşcariu şi Alexandru Filipaşcu 
de Dolha şi Petrova. Sunt urmaşii eroilor din Pri‑
mul şi al Doilea Război Mondial, care au luptat şi 
s‑au jertfit pentru Unirea şi Reîntregirea Româ‑
niei, cum au făcut‑o şi strămoşii lor Descălecători 
de Ţară. Şi au făcut‑o adesea străbătând aceleaşi 
drumuri de Legendă dintre Marmaţia şi Moldova, 
trecând pe la Prislopul care le separă, dar le şi 
uneşte, acolo unde au şi ridicat o Mănăstire, ca 
semn de închinare şi de amintire.

A fost călcat şi Maramureşul, ca şi Marma‑
ţia în întregime, de tot felul de stăpânitori vremel‑
nici, care veneau şi plecau, secătuind cu timpul, 
mai ales după Primul Război, o mare parte dintre 
românii marmaţieni, astfel încât astăzi, unii din‑
tre scriitori nici nu mai ştiu cum să‑i zică acestui 
teritoriu, devenit al nimănui, pe care l‑au luat ce‑
hii, polonezii, ruşii şi, mai nou, ucrainenii. L‑au 
jefuit şi l‑au stors de tot ce avea mai bun.

Cu Marmaţia noastră lucrurile s‑ar fi petre‑
cut la fel, dacă nu ar fi nimerit, alături de Tran‑
silvania, între graniţele României Mari, o dove‑
deşte stăpânirea maghiară dintre 1940 şi 1945, 
după care Ardealul de Nord, cu Marmaţia cu tot, 
a pierdut mai mult de un sfert din populaţie, iar 
cea rămasă a fost sărăcită, umilită, pierzându‑şi 
religia, şcoala, cultura, limba şi naţionalitatea în‑
tr‑un timp record.

În condiţii normale însă, chiar cu o conducere 
străină răuvoitoare, cum a fost cea austro‑ungară 
sau cea veche austriacă, Marmaţia noastră, dato‑
rită izolării sale, n‑a fost un loc atractiv pentru o 
populaţie străină numeroasă, ci numai pentru cei 
interesaţi de exploatarea resurselor miniere şi fo‑
restiere. În schimb marmaţienii, foarte prolifici de 
altfel, erau nevoiţi să îşi părăsească locurile nata‑
le, iar cei rămaşi să lucreze adesea la mari distan‑
ţe, cum o fac şi în zilele noastre, mai ales în ţările 
occidentale. Majoritatea însă, dintre cei plecaţi, 
menţine legăturile cu Marmaţia, una dintre dove‑
zile vizibile o reprezintă numeroasele locuinţe noi, 
mult mai încăpătoare decât cele tradiţionale şi cu 
mai multe etaje, construite în ultimii ani sau în 
curs de construcţie.

În ciuda numeroaselor stiluri, se observă 
uneori şi tendinţa de menţinere a unor elemente 
tradiţionale, adesea destul de costisitoare, dacă ne 
referim la porţile marmaţiene imense, sculptate 
în lemnul tare şi rezistent, în comparaţie cu gar‑
durile tradiţionale care sunt chiar mai mici decât 
cele obişnuite. Înălţimea porţilor nu ţine însă nu‑
mai de tradiţie, ci este o moştenire a vremurilor 
când se încărcau căruţele cu fân sau cu paie, ajun‑
gând la o înălţime considerabilă. Porţile marma‑
ţiene sculptate în lemn, Porţile împărăteşti, cum 
le spunem noi, sunt de o mare frumuseţe şi păs‑
trează vechi simboluri traco‑gete şi creştine. Din 
păcate, sunt tot mai rare casele de lemn, cu stâlpi 
totemici şi coloane ale timpului, valorificate totuşi 
în construcţiile de tipul hanurilor, ale unor hote‑
luri, pensiuni sau restaurante mai elevate, care 
amintesc pe mai departe de „Împărăţia lemnului”, 
cum era numită Marmaţia în trecut. Aceasta, şi 
datorită interdicţiei de secole pentru românii mar‑
maţieni de a‑şi construi cetăţi, ziduri, case şi bise‑
rici din „piatră”.

Restricţia nu mai este de mult, dar între 
timp, în Împărăţia lemnului, în afara Porţilor îm‑
părăteşti, au apărut şi Bisericile împărăteşti, de 
o frumuseţe inegalabilă, fără de asemănare, am 
putea zice, în lumea creştină. Ele au turle imen‑
se, care sfidează parcă distanţa dintre Pământ 
şi Cer. Nu seamănă cumva, l‑am întrebat pe un 
cucernic părinte, cu trufia Turnului Babel? Nu, a 
venit răspunsul, caci turnul Bisericii împărăteşti 
nu este făcut pentru noi, ca să ajungem la Cer, ci 
pentru Îngerii Domnului, ca să coboare la noi, să 
ne asculte rugăciunile către Sfânta şi Preacurata 
Fecioară Maria.

De obicei, noi vedem Bisericile împărăteşti 
gata înălţate, dar ele se fac greu, cu multă trudă şi 
durată. Sunt aleşi mai întâi copacii de către pădu‑

rari, pe care îi doboară, îi 
curăţă şi îi stivuiesc sur‑
ducanii, îi duc apoi cără‑
uşii la joagăre, lemnarii 
la cioplit şi tâmplarii la 
tăiat şi potrivit. Ingi‑
nerul constructor este 
meşterul, este moşul şi 
moaşa bisericii de lemn. 
Pe care o vede, o pipă‑
ie, îi simte mirosul şi o 
aude, căci lemnul, chiar 
şi tăiat, îşi păstrează 
parfumul şi cântă, se va‑
ită, plânge sau râde, sub 
topor, ferăstrău, ciocan 
sau daltă.

În ultimii ani, la 
Mănăstirea din Drago‑
mireşti, stareţul Sofro‑
nie a lăsat lemnul să 
cânte pe mâna celor mai 
iscusiţi moşi şi moaşe de 
biserici. 

Şi simţi din depărtare parfumul lemnului 
cioplit, uscat la soare, spălat de ploaie sau răcorit 
cu gheaţă şi zăpadă. 

Şi vin credincioşii să‑l simtă şi să vadă mi‑
nunea ce se‑nalţă, mireştenii şi săleştenii de mai 
aproape, dar şi marmaţieni din depărtare şi, câte‑
odată, în zilele de Duminică, în Paraclisul inpro‑
vizat, poate fi văzut şi Preasfinţitul Părinte Iustin 
al Maramureşului şi Sătmarului şi chiar câte un 
Membru al Academiei Române de la Bucureşti 
sau de la Filiala din Cluj a Academiei Române. 
Căci Biserica, de fapt, nu este construcţia de pia‑
tră sau de lemn, terminată sau neterminată, ci co‑
munitatea de credincioşi strânsă întreolaltă, cum 
se zice, în jurul Crucii şi sub oblăduirea Duhului 
Sfânt, care aduce cinstirea cuvenită, în Sfânta Zi 
de Duminică, Bunului Dumnezeu, Domnului Iisus 
Hristos şi Sfintei Fecioare Maria.

Şi parcă se adună aici, la umbra Crucii, toţi 
copiii Duminicii, îmbrăcaţi în veşminte albe cu 
muguri de aripi la umeri. Fetiţele parcă plutesc 
pe bulgări de nori, purtând sclipiri de aur şi de‑ar‑
gint în pletele stropite cu raze de soare. Iar Fetele 
sunt parcă prinţese încoronate, cu diamante şi ru‑
bine ţesute în năframele lor de purpură. Cei mici 
stau cu feţele ascunse în aşternutul puhav al sâni‑
lor tremurători încă şi rodnici ai reginelor mame 
de zâne şi feţi frumoşi, zdraveni şi viteji, urmaşii 
vrednici ai cavalerilor marmaţieni.

Şi tradiţia spune că aici, într‑o turlă de Bi‑
serică împărătească, părintele Anderco din Ieud 
a găsit un codice scăpat din flăcările incendiilor 
pustiitoare în care s‑a călit dreapta noastră cre‑
dinţă, prins în scoarţe de lemn afumate, în care 
fusese scrisă Povestea Duminicii cu slove stră‑
vechi „de sineală, de aur şi de sânge”, cum zicea 
Poetul. Şi de atunci, din anul 1392, se zice că ies 
marmaţienii, cu mic şi mare, şi se îndreaptă spre 
Bisericile lor împărăteşti ca să se închine Sfintei 
Preacurate. Şi tot de atunci, din vremea cavale‑
rilor marmaţieni, pe turle coboară şi urcă înge‑
rii la Maica Sfântă, aşa cum scrie în Poveste, în 
ziua Sfintei Duminici, când le ascultă rugăciunile 
de spor în casă, de sănătate şi de viaţă bună, de 
alungarea străinilor şi asupritorilor, de întoarce‑
rea acasă a pruncilor plecaţi de sărăcie, cu trais‑
tele pline de aur, de aramă şi de argint, cum era 
pe vremuri, din care să înalţe palate şi Biserici şi 
Porţi împărăteşti întru Slava şi Cinstirea lui Iisus 
Hristos şi a dreptei noastre credinţe. Vera Fides 
usque ad mortem, cum scrie pe scutul cavalerilor 
marmaţieni. rTemplul Poeziei din Qinghai

Templul Poeziei, ctitorit de Jidi Majia
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De regulă, însă, această întoarcere 
este imposibilă, copiii rămânând 

suspendaţi într‑un neant 
traumatizant, obsesiv, prin ei care 

rătăcesc abulic, ca‑ntr‑un soi de 
voluptate anxioasă, compensativă, 

care se bazează pe de‑realizarea 
realităţii ca atare şi înlocuirea sa cu 

fantasma, cu reveria sau visulŞtefan Borbély
Hermafroditism

n Cronica literară

Dintotdeauna, întrebarea care te 
încearcă în momentul în care te 
decizi să cumperi o nouă carte pu‑
blicată de către Mircea Cărtărescu 

derivă din raportarea sa la universul volumelor 
de dinainte. Va fi noua carte pe care te pregăteşti 
să o parcurgi o continuare obsesivă a planurilor 
dominante din cărţile anterioare ale autorului 
(reverie şi onirism, adolescenţă traumatică, benzi 
Möbius, realităţi alternative, graniţe estompate, 
fantasme insectoide, teseract şi reţele cosmice 
de energie etc.) sau ea va propune ceva cu totul 
nou, menit să te surprindă? Într‑un mod para‑
doxal, imaginaţia novatoare s‑a dovedit a fi, de‑a 
lungul deceniilor, cea mai slabă dintre calităţile 
prozatorului Mircea Cărtărescu, precumpănitoare 
fiind redundanţa, ceea ce înseamnă că volumele 
de până acum ale autorului se desprind unul din 
celălalt aşa cum fac păpuşile ruseşti sau aşa cum 
se întâmplă în cazul serializărilor metamorfice a 
fluturilor, aceasta fiind, de altfel, una dintre me‑
taforele predilecte ale lui Mircea Cărtărescu. Deşi 
autorul a declarat că a avut nevoie de doi ani să 
„uite” Solenoidul pentru a scrie o nouă carte, cele 
trei povestiri din Melancolia (Ed. Humanitas, Bu‑
cureşti, 2019) continuă, de fapt, volumul anterior, 
noua carte reprezentând un fel de notă de subsol 
la Solenoid, tot aşa cum Solenoidul fusese, la rân‑
dul său, un apendice hipertrofiat al Orbitorului şi 
aşa mai departe. Cu toate acestea, Melancolia ar 
putea deveni, la o lectură atentă, una dintre „che‑
ile” exegetice ale operei cărtăresciene, şi asta nu 
numai fiindcă tematica volumului face racordul 
peste timp cu Visul (Nostalgia) din 1989, ci şi de‑
oarece, triptic neevenimenţial fiind, lasă obsesia 
să circule liberă (uneori într‑un chip manierist), 
concentrând, ca într‑un „reţetar”, toate temele, 
metaforele şi simbolurile care‑l preocupă pe autor.

Cele trei texte din carte (Punţile, Vulpile, 
Pieile) dezvoltă, într‑o logică concatenată, trei 
traume adolescentine solitare, prelungite în reve‑
rie. Protagoniştii sunt la graniţa dintre două lumi, 
se află suspendaţi între copilăria „defunctă”, pe 
care nu mai pot s‑o repete, şi un viitor pe care nu‑l 
pot încă defini: „Toţi pluteau între două vârste, in‑
capabili să mai urce pe vreunul dintre maluri: al 
copilăriei în stânga, îndepărtat şi, deşi încă stră‑
lucitor, având acea strălucire stinsă a mătăsii pe 
care o întâlneşti în unele tablouri vechi; în dreapta 
al vârstei mature, şi‑al orice va mai fi urmat, în‑
spăimântător şi atrăgător peisaj, dar aşa cum te 
atrage prăpastia fără fund dintre stâncile albas‑
tre, sau gândul, sâcâitor ca o muscă, al sinucide‑
rii” (p. 124). Rezultatul îl constituie un vid exis‑
tenţial şi axiologic resimţit ca pe o genune („Avea 
cincisprezece ani şi nici un rost pe lume.” – ibid.), 
pe care protagoniştii îl „rezolvă” abulic, adâncin‑
du‑se în vis şi reverie: „Căzu într‑o reverie adâncă, 
fermecată, ca atunci când te apucă somnul citind 
şi te copleşesc amintiri străvechi, intens colorate, 
emoţii stranii de care până atunci nu te simţiseşi 
în stare” (p. 187). Una dintre temele redundante 
ale lui Cărtărescu, şi anume prăpastia dintre co‑
pii şi părinţi, defazarea lumilor în care ei trăiesc 
adânceşte criza, impresia mea dintotdeauna fiind, 
în această privinţă, că Mircea Cărtărescu îşi ajus‑
tează aici în mod fantasmatic copilăria, făcând din 
el însuşi, prin intermediul unui mecanism narcisi‑
ac (oglinda e omniprezentă în opera autorului nos‑
tru!), protagonistul propriului său roman, ceea ce 
înseamnă autoficţionalizare, ea fiind una dintre 
sursele de energie predilecte ale autorului.

Reveria ca soluţie fantasmatică la trauma 
singurătăţii duce, în opera lui Cărtărescu, la ac‑
centuarea complexelor de regresie intrauterină. 
Marcaţi de o singurătate rezultată şi din abstrac‑
tizarea celorlalţi, toţi protagoniştii din Melancolia 

se ghemuiesc, îşi construiesc „vizuini”, regresează 
în grote subterane, corturi făcute din cearceafuri, 
în debarale întunecate. În Vulpile, de pildă, fraţii 
Marcel (de opt ani) şi Isabel (de trei) împărtăşesc 
în fiecare noapte o voluptate aproape incestuoasă, 
cu precizarea că dimensiunea sexuală e încă ne‑
dezvoltată: după ce ei sunt lăsaţi singuri de către 
părinţii care le dau sărutul „de noapte bună”, co‑
piii descoperă adevărata viaţă: se mută în acelaşi 
pat, trăiesc simbiotic şi fericit, se joacă ascunşi 
sub plapumă şi îşi spun poveşti, feeria destrămân‑
du‑se în mod tragic în momentul în care Isabel va 
întrezări, dincolo de conturul protectiv al culcu‑
şului nocturn, prezenţa ameninţătoare a „vulpii”, 
adică a anxietăţii, care, de altfel, îi va şi separa pe 
cei doi copii, prin plecarea Isabelei într‑un tărâm 
„de dincolo”, al morţii. În Pieile, protagonistul, 
numit Ivan (o singură dată apare Igor, probabil 
dintr‑o eroare...), intră în comuniune cu mama lui 
doar cu prilejul unui singur joc, prin intermediul 
căruia ea reproduce uterul protector: „Ivan îşi 
aminti cum, în copilărie, se juca «de‑a gogoaşa» cu 
mama lui: ea arunca pe pat un cearceaf‑plic aşa 
încât să se umfle ca o mare pernă de aer, iar el 
se vâra imediat dedesubt, fericit în lumina lăptoa‑
să dinăuntru. Apoi faldurile cearceafului coborau 
peste el, reci şi mirosind a proaspăt” (p. 225).

De regulă, însă, această întoarcere este im‑
posibilă, copiii rămânând suspendaţi într‑un ne‑
ant traumatizant, obsesiv, prin ei care rătăcesc 
abulic, ca‑ntr‑un soi de voluptate anxioasă, com‑
pensativă, care se bazează pe de‑realizarea re‑
alităţii ca atare şi înlocuirea sa cu fantasma, cu 
reveria sau visul. Mecanismul epic predilect al lui 
Cărtărescu, de a schimba registrele, făcându‑şi 
eroii să gliseze sau să se imerseze în multiplele 
„dimensiuni” ale realului, e la el acasă şi aici, um‑
plând – câteodată cu prea multe cuvinte, aşa cum 
s‑a întâmplat şi‑n Solenoid – aproape întreg volu‑
mul, cu precizarea distinctivă că Melancolia este 
cea mai thanatofilă dintre cărţile publicate până 
acum de către autor. Thanatofilia trasează imagi‑
narul predilect al volumului, de la rătăcirea per‑
sonajelor în spaţii similare cu cele post‑apocalipti‑
ce (Solenoidul anunţase deja tema...), la apariţia 
obsesivă a cimitirelor (inclusiv de poeţi, în Pieile!) 
sau la răspunsul stupefiant pe care protagonistul 
din Pieile îl dă la şcoală, atunci când copiii sunt în‑
trebaţi cum îşi imaginează Paradisul, şi el vorbeş‑
te despre un ţinut neprecizat, cu contururile gata 
ruinate. Citatul morbid cel mai relevant se află 
la pag. 206: „Pentru cei din lumea visului, lumea 
reală e cel mai neverosimil tărâm. Pentru morţi, 
cei vii sunt monştri cu ochi strălucitori.” Episo‑
dul definitoriu este în Pieile, unde Ivan rătăceşte, 
aproape autist, într‑un oraş depopulat, fantoma‑
tic, descoperind, la un moment dat, „teribila atro‑
citate” a unei carcase de manechin feminin, uitată 
în raionul cu costume bărbăteşti al unui magazin 
universal. Reacţia e previzibilă: „Se ghemuise în 
ea ca‑ntr‑o albie, visător şi fericit, cu capul spre 
perineul ei lipsit de orice deschidere, şi acolo‑l gă‑
siseră, după ore de căutare, dormind fără griji în 
damful dulceag al stofelor cenuşii” (pag. 151).

Tipul acesta de regresie într‑un corp (sau 
carcasă) de alt sex explică, în ultimă instanţă, 
atât titlul volumului, cât şi conţinutul „melan‑
coliei” pe care el îl promovează. Un mic excurs 
psihanalitic e necesar aici. Freud vorbeşte de me‑
lancolie în clasicul studiu din 1917, Trauer und 
Melancholie, punând‑o în relaţie cu doliul. Am‑
bele sunt reacţii la o pierdere: conştientă în cazul 
doliului, subconştientă în cazul melancoliei. Ceea 
ce face Cărtărescu se apropie, însă, mai degrabă 
de accepţiunea corectivă a lui Alfred Adler, care 
vorbeşte de melancolie nu în sens freudian, ca re‑
acţie la o absenţă, ci într‑un sens proiectiv, legat 

de individuaţie. Trauma terifiantă pentru un băr‑
bat – spune Adler – este aceea când el descoperă 
că este doar bărbat, ceea ce înseamnă, în esenţă, 
că el va fi obligat să se dezvolte lăsând la o parte, 
sau ignorând, „jumătatea” feminină a psihicului 
său şi a lumii. Fenomenul e similar şi la femei, 
dar cu datele schimbate. La firile vulnerabile psi‑
hic – susţine Adler ‑, această „trezire” angoasantă 
la realitate poate genera două consecinţe mala‑
dive, schizofrenice: pe de o parte, protagonistul 
sau protagonista va declasa axiologic realul care 

obligă la responsabilitate, înlocuindu‑l cu planuri 
alternative, cu reverii, vise şi fantasme, şi, în al 
doilea rând, va dezvolta un „hermafroditism psi‑
hic” compensativ, prin care eul masculin va încer‑
ca să redescopere plenitudinea „pierdută” a lumii, 
integrând valorile feminine, şi invers. Nu e vorba, 
aşadar, de recuperarea unui hermafroditism origi‑
nar, similar cu cel din Banchetul lui Platon, ci de 
compensarea dinamică, activă a unei traume de 
completitudine.

Melancolia lui M. Cărtărescu poate fi defi‑
nită în aceste cadre categoriale. Debutul demon‑
strativ al complexului este în Punţile, unde prota‑
gonistul trăieşte anxios despărţirea sa de mamă, 
adică de partea feminină a vieţii sale. În Vulpile, 
voluptatea nocturnă în care se angrenează cei doi 
copii, frate şi soră, se rupe în momentul în care 
Isabel cedează psihic şi ajunge la spital, pentru a 
pleca ulterior „dincolo”, iar momentul de apogeu 
al Pieilor este acela în care Dora îmbracă frene‑
tic „pielea” (păstrată până atunci într‑un dulap, 
împreună cu alte crisalide similare) partenerului 
său erotic.

De extaza cu care băiatul se culcuşeşte în‑
tr‑un manechin feminin am mai vorbit. Nefiind 
prezent pentru prima oară, hermafroditismul psi‑
hic poate fi unul dintre porţile majore prin care 
putem intra în universul epic al lui Mircea Căr‑
tărescu. r
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Celebrat de istorici şi literaţi, Cen‑
tenarul Marii Uniri reprezintă mo‑
mentul ideal pentru apariţia unui 
metaroman consacrat regelui Ferdi‑

nand al României, Întregitorul, şi, prin extensie, 
unui întreg veac de istorie românească, marcat 
deopotrivă de victorii şi de traume. Este tocmai 
ceea ce realizează Alecu Ivan Ghilia în Manuscri‑
sul arestat. Dragoste şi moarte la Pelişor, roman 
ieşit în 2018 de sub tiparul editurii Limes, ancorat 
în obsesia unui romancier faţă de figura soteriolo‑
gică a regelui Ferdinand, dublat simbolic de Iov, 
şi proiectat pe scena fabuloasă a lumii literare din 
anii ’60, unde îi întâlnim pe Marin Preda, Nina 
Cassian, Nicolae Breban, Fănuş Neagu, Constan‑
tin Chiriţă, Niculae Gheran, Eugen Jebeleanu sau 
Simion Pop, unde Mihail Sadoveanu suportă o 
reevaluare ce translează compromisul încorporat 
în Mitrea Cocor, iar orgoliile supradimensionate 
ale scriitorilor şi anxietăţile inoculate ideologic şi 
supravegheate poliţienesc pot fi depăşite uneori 
de rafinamentul intelectual şi de altitudinea mo‑
rală a actorilor ei.

În Cuvânt către cititor, din partea unui is‑
toric..., Ioan‑Aurel Pop apreciază dimensiunea 
documentară a frescelor istorice decupate din 
romanul lui Alecu Ivan Ghilia, recunoaşte tran‑
zitivitatea seducătoare a reconstrucţiei ficţionale 
şi vede în fascinaţia protagonistului (alter ego‑ul 
romancierului) faţă de rege „un prototip al pereni‑
tăţii valorilor naţionale”, o expresie a continuităţii 
istorice şi a unei fragile speranţe de normalitate 
şi mântuire chiar şi în primele decenii postbelice, 
epoca‑pivot a întregii construcţii narative. 

Iar dacă timpul – anii ’60 – aduce cu sine 
o tabuizare ideologică implicită, spaţiul – castelul 
Pelişor, convertit în epocă în casă de creaţie pen‑
tru „capetele neîncoronate ale literaturii române” 
– declanşează în tânărul romancier Adrian Măr‑
culescu, protagonistul romanului, o metamorfoză 
insurgent‑aristocratică, generată de spiritul locu‑
lui şi marcată ritualic, descrisă într‑un prim capi‑
tol sugestiv intitulat Intrarea în castel: „După ce se 
îmbăie în neştire, parcă ceasuri întregi, cugetând 
la zodii şi vieţi întregi din alte vieţi, se îmbrăcă 
în rufăria curată, parfumându‑se ca niciodată în 
viaţa lui atrasă mai mult de austeritate şi simpli‑
tatea naturistă, netrucată, neînfrumuseţată, par‑
fumându‑se cu câte un strop din toate sticluţele în‑
şirate pe console şi etajere de oglinzi reflectorizante 
ca‑ntr‑o spiţerie sau un laborator de alchimie, şi, 
fără a arăta ca un «demon frumos cum numai în 
vis se‑arată», ca un prinţ ieşit din oglinzile magice, 
sau ca un dandy englez, sau ca un stilat snob ieşit 
din saloanele prozei lui Marcel Proust, căci chiar 
aşa nu avea cum fi, dar, oricum, altul decât cel ce 
intrase cu puţin timp, vai!, atât de puţin, în urmă, 
căci timpul e grăbit şi trece iute când eşti fericit... 
Un altul, alt Adrian Mărculescu decât cel care in‑
trase în solstiţiul noii sale vieţi”. 

Pentru tânărul romancier care publicase 
deja un roman rural bine primit de critică, inti‑
tulat Socrii (aluzie la Cuscrii lui Alecu Ivan Ghi‑
lia), această nouă viaţă se desenează aristocratic 
şi spiritual în sfera obsesiei pentru regele Ferdi‑
nand, subiect otrăvit din perspectiva ideologiei 
comuniste. Fascinat, romancierul începe să se în‑
trebe cum suna vocea regelui şi mai ales cum scria 
acesta, deoarece – afirmă el – „scrisul e omul”. În 
siajul tuturor acestor întrebări şi al informaţiei 
fragmentare cu care lumea Pelişorului îl înconjoa‑
ră, Adrian Mărculescu se adânceşte în creionarea 
unei imagini de martir, în care regele Ferdinand 
şi Iov se suprapun parabolic într‑o oglindă ficţi‑
onalizantă, dublată de un straniu dialog legiti‑
mator cu autorul, impecabil transpus în capitolul 
Binecuvântata binecuvântare a regelui imaginar: 
„Io, Regele vostru, bunicul după tatăl vostru, sau 

străbunicul, Regele cel Loial, Întregitorul, urmând 
la slujirea Tronului marelui unchi, Înfăptuitorul, 
care mi‑a fost Tutore şi Magistru de pregătire în‑
tre slujire de Ţară, urmându‑l la Tron, cu râvnă 
şi onoare, lepădându‑mi vechea credinţă şi vechea 
patrie, să intru în noua credinţă şi noua ţară, în 
noua Patrie, limba română şi Patria Română [...] 
Eu, Regele Ferdinand, [...] Eu, Regele Iov, după 
numele atribuit prin text inspirat, scris apăsat pe 
hârtie prin transgresarea suferinţelor şi probelor 
pe care Satan a căpătat învoire să‑mi pună la în‑
cercare credinţa. Romancierul Adrian m‑a asemu‑
it cu biblicul Iov. Sărmanul Iov, a cărui fantasmă 
m‑a bântuit şi pe mine, în multe fiind încercat şi 
eu. Acum, încă o dată şi încă o dată, prin acest 
tânăr scriitor străin, depărtat în timp, care nu m‑a 
văzut, dar mă cunoaşte, nu i‑am vorbit, dar îmi 
vorbeşte, care mă iubeşte de 
parcă mi‑ar fi fiu, sau nepot, 
prin suferinţele mele legate 
de suferinţele sărmanului 
Iov, blestematul şi binecu‑
vântatul”. Pe această filia‑
ţie, discursul metaromanu‑
lui construieşte un substitut 
istoric, infinit mai dezirabil 
decât manualele de istorie 
ale epocii (mai ales cele da‑
torate lui Mihail Roller), în 
perimetrul căruia dezvoltă 
sistematic imaginea unui 
rege ascetic, solitar, cre‑
dincios şi chinuit în ultimii 
săi ani de o boală cumplită, 
aflat temperamental la celă‑
lalt pol decât regina Maria, 
fiinţă charismatică, vitală şi 
pasională, în universul căre‑
ia gravitează Barbu Ştirbei 
sau dansatoarea americană 
Loie Fuller. Amendând as‑
pectele personale ale căsă‑
toriei regale, romancierul 
aplaudă efectele ei benefice 
pentru soarta României şi rămâne fidel admiraţi‑
ei sale fără rezerve faţă de regele care, în viziunea 
sa, „repeta o parabolă propusă timpului său, tim‑
pului nostru şi poate timpului viitor”. 

Sedus de subiectul său, Adrian Mărculescu 
se cufundă cu fervoare în evocarea universului ca‑
re‑i conţine pe Martha Bibescu, Petre Carp, I.G. 
Duca sau Ionel Brătianu, recuperează dimensiuni 
umane estompate (precum pasiunea regelui pen‑
tru botanică) şi reimaginează scene dramatice, 
confruntându‑şi constant instrumentarul cu poie‑
tici verificate şi repere fundamentale. De exem‑
plu, urmând să descrie scena de taină petrecută 
între regele muribund şi stareţul mănăstirii Si‑
naia, tânărul romancier apreciază că „trebuie for‑
ţa lui Thomas Mann sau Dostoievski [...] să descrii 
în întregime şi nuanţat misterul acelui moment 
unic”. Deloc surprinzător, Thomas Mann revine 
intertextual, un pasaj din Doctor Faustus ocupând 
aproape integral capitolul Jocul începe; un pasaj 
în care Serenus Zeitblom, naratorul vieţii şi operei 
lui Adrian (!sic) Leverkühn, meditează pe margi‑
nea obsesiei sale pentru dubla cronologie, cea per‑
sonală şi cea obiectivă, adică timpul naratorului şi 
timpul naraţiunii.

Un pas mai departe, imersiunea voluntară a 
romancierului Adrian în cultul regal se transcrie 
în termeni psihosomatici, el suportând un straniu 
transfer ce pare a sfida vremelnic limitele scrii‑
turii. Frenetic, el umple cu imaginaţie golurile 
lăsate de fragmentele descoperite în universul Pe‑
lişorului, inserează scrisori şi discursuri ţinute de 
rege, reface scenariul inaugurării castelului Peleş, 
cedează tentaţiei flaubertiene – „Madame Bovary 

sunt eu!”, devine consecutiv „Regele ciumat, Rege‑
le blestemat, Regle Iov era el, Adrian. Adrian Măr‑
culescu, recte Adrian Zmău”. Rezultatul este un 
„recviem sonorizat prin cuvinte”, în centrul căruia 
se află Regele şi boala lui endemică, dar mai cu 
seamă ideea mântuirii prin suferinţă.

Departe de a fi exclusiv spaţiul obsesiei cre‑
atoare a lui Adrian Mărculescu (Adrian Zmău, 
pe numele său real), Pelişorul reprezintă scena 
refugiului efemer al scriitorilor în faţa „obsesiilor 
teroriste ale dogmei realismului socialist”, mani‑
festat în jocuri intertextuale rafinate şi exerciţii 
hermeneutice marcate ludic, în care sunt invocaţi 
Proust, Rimbaud, Eminescu, Thomas Mann, Fa‑
ulkner, Tolstoi, Arghezi, Baudelaire, Kafka sau 
Dostoievski. Pe scena Pelişorului evoluează de 
pildă Nina Cassian, căreia romancierul îi face un 

portret generos, chiar dacă 
repetitiv pe alocuri, în lini‑
ile căruia se aglomerează 
detaliile fizionomiei sale, 
picanteriile unei biografii 
erotice legendare şi anver‑
gura sa intelectuală. O altă 
personalitate accentuată 
surprinsă atât în febra crea‑
ţiei, cât şi în momentele sale 
resentimentare este Ma‑
rin Preda. Graţiei inserţiei 
sale ficţionalizate asistăm 
în Manuscrisul arestat nu 
numai la procesul realizării 
romanului consacrat rege‑
lui, ci şi la geneza Delirului. 
Pe aceeaşi scenă evoluea‑
ză încrezător în talentul şi 
cultura sa Nicolae Breban 
(parte dintr‑un conclav re‑
nascentist ad hoc) sau soli‑
dar şi înţelept Constantin 
Chiriţă, sunt reactualizate 
farsele lui Nicolae Tăutu, 
este amintită biblioteca ste‑
ineriană a muzicologului 

George Bălan şi se consumă o ficţională poveste 
de iubire între Adrian Mărculescu şi Pia înrădăci‑
nată în istoria ficţionalizată a regelui Ferdinand.

Reconstituirea atmosferei literare a Peli‑
şorului anilor ’60 escavează un capitol destul de 
ambiguu din istoria literară postbelică – şcoala 
de literatură – revizitată mediat graţie paginilor 
semnate de Ion Rotaru, criticul în care romancie‑
rul ficţional găseşte confirmarea valorii modelului 
său – Mihail Sadoveanu. Paralel, acelaşi efort re‑
staurator aduce cu sine şi destinul fragmentar al 
elitei intelectuale interbelice decimate în închiso‑
rile comuniste. O secvenţă cutremurătoare îl evo‑
că pe C.G. Giurescu, forţat să asiste în închisoare 
la arderea unei arhive privind istoria României. 
Însă, aceeaşi intransigenţă ideologică marchează 
previzibil şi destinul romanului la a cărui geneză 
convulsivă asistăm în Manuscrisul arestat. Ca‑
pitolul final, „Pe culmile” îngrijorării (parafrază 
cioraniană deloc gratuită), pune punct existenţei 
unui roman „al detensionării, al adevărului, al 
credinţei şi iubirii”, care nu îşi va întâlni nicioda‑
tă cititorii. Din fericire, însă, Manuscrisul arestat 
poate să‑şi întâlnească fericit publicul şi să‑l atra‑
gă într‑un incitant joc de fresce istorice. r

Pe această filiaţie, discursul 
metaromanului construieşte 

un substitut istoric, infinit mai 
dezirabil decât manualele de istorie 
ale epocii (mai ales cele datorate lui 

Mihail Roller)

Constantina Raveca Buleu
Manuscrisul arestat

n Cronica literară
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Contemporanul. Ideea europeană se apro‑
pie de aniversarea de 30 de ani. Fondată la Iaşi, 
Contemporanul are 138 de ani de la înfiinţare, iar 
Ideea Europeană (1919‑2019) îşi sărbătoreşte în 
acest an centenarul. 

Ce reprezintă pentru dvs. Contemporanul. 
Ideea Europeană? Ce loc îi revine în peisajul re‑
vistelor de cultură naţionale? 

Gheorghe Păun
Luciditate, memorie, identitate

La mulţi şi buni ani, Contemporanul, la 
mulţi şi buni ani, Ideea europeană, că 

multă nevoie de asemenea reviste, de o asemenea 
revistă avem, în vremea noastră, a post‑adevăru‑
lui, corporatocraţiei, a satului global şi a altor sin‑
tagme crepusculare, când zgomotul informaţional 
şi, desigur, interesele unor „agenţi” mai obscuri 
sau mai puţin obscuri „închid lumea în prezent”, 
răpindu‑i trecutul (prin „demitizare”, deconstrui‑
re, minimalizare, political correctness, prin uita‑
re, pur şi simplu) şi colonizându‑i viitorul (prin 
împrumuturi) sau compromiţându‑i‑l (prin consu‑
merism) – multe altele sunt de adăugat. Iar pre‑
zentul este „mobilat” cu atâtea angoase, bântuit 
de atâtea fantome, confiscat de mass‑media ima‑
ginii şi rating‑ului şi, desigur, prin toate acestea, 
manipulat, încât „omul nou” nu mai înţelege ce e 
cu el, munceşte, se împrumută, cumpără, aruncă, 
votează – repeat.

Avem nevoie de luciditate, memorie, identi‑
tate, responsabilitate, de implicare, iar acest lu‑
cru este valabil pentru noi, românii, pentru noi, 
europenii, pentru noi, omenirea acestui început de 
mileniu.

Contemporanul. Ideea europeană este una 
dintre publicaţiile culturale româneşti care îşi în‑
ţelege şi îşi onorează menirea, continuând o fru‑
moasă tradiţie căreia îi adaugă, la fiecare apari‑
ţie, strălucire. Admiraţie şi mulţumiri.

Dana Duma
Contemporanul şi 
imaginea Academiei Române

Cred că revista Contemporanul. Ideea eu‑
ropeană a promovat şi promovează inte‑

ligent imaginea Academiei Române. O face impli‑
cându‑se în dezbaterile generate de Academie, pe 
teme esenţiale pentru identitatea noastră în acest 
context al omniprezentei globalizări. Intervenţiile 
celor care scriu în paginile revistei, academicieni, 
scriitori sau universitari, sunt competente fără 
a afişa superioritate, susţin valorile care merită 
fără emfază şi didacticism. Meritul major al revis‑
tei este că a „întinerit” imaginea Academiei Româ‑
ne şi i‑a pus în dificultate pe cei care susţin că ar 
avea un discurs „prăfuit”.

Ce reprezintă Contemporanul? Într‑o epo‑
că în care elitele imită masele şi vor cu orice preţ 
să fie „populare”, în care formatorii de opinie se 
mută de la un talk show la altul, cochetând cu 
frivolitatea, revista centenară abordează temele 
contemporane, internaţionale şi naţionale. Pro‑
bând profunda cunoaştere a domeniilor pe care le 
reprezintă şi le‑au marcat, semnatarii din pagi‑
nile revistei sunt la zi cu noutăţile în domeniile 
cunoaşterii şi culturii şi – deşi o fac elegant – de‑
mască ignoranţa şi incompetenţa unor publicişti 
care îşi sacrifică deseori propriile păreri de dragul 

vizibilităţii mediatice. Am mai spus‑o şi o repet: 
sunt mândră că fac parte din „tribul Conte”.

Ştefan Borbély 
Demnitatea „tribului Conte”

Dacă ar fi să spun, la ceas aniversar, ce a 
însemnat revista Contemporanul. Ideea 

Europeană în economia mea sufletească şi cultu‑
rală de după decembrie 1989, cred că ar trebui să 
mă gândesc la faptul că nici una dintre publica‑
ţiile la care am colaborat în această perioadă n‑a 
făcut atâtea pentru mine, cu excepţia singulară 
a revistei Vatra din Tg. Mureş, care mi‑a dedicat 
un grupaj monografic substanţial, gândit şi re‑
dactat de către Virgil Podoabă (în nr. 9‑10/2017), 
precedat, însă, de un gest similar, iniţiat de către 
Conte. Uman vorbind, există două feluri de reviste 
printre cele la care public. Cele mai multe dintre 
ele – aceasta părând să fie regula redacţională ge‑
nerală – îţi cer fel de fel de contribuţii (articole, 
studii, răspunsuri la anchete şi la campanii etc.), 
dar uită de tine în momentele în care legea re‑
ciprocităţii ar impune o altă atitudine. Există şi 
unele la care trebuie să fii pregătit că trimiterea 
unui text înseamnă, totodată, şi momentul în care 
pierzi total controlul asupra lui, el publicându‑se 
uneori trunchiat, alteori – aşa cum mi s‑a întâm‑
plat relativ recent – prin omiterea aparatului cri‑
tic aflat în notele de subsol, deşi textul devenea în 
acest fel uşor inteligibil, prin referinţele pe care 
le făcea la trimiteri bibliografice care, altminteri, 
nu existau. 

Sub acest aspect, colaborarea noastră – a 
mea şi a Constantinei Buleu – la Contemporanul 
poate fi considerată, cred, liniştitoare, din cauza 
eticii redacţionale impecabile pe care Aura Christi 
o promovează, şi‑n interiorul căreia respectul pen‑
tru colaborator e cel dintâi dintre criteriile care se 
iau în considerare. S‑a întâmplat, în puţine rân‑
duri, ca poziţia mea dintr‑un text să nu corespun‑
dă integral ideologiei de moment a revistei; cu toa‑
te acestea, el a fost publicat aşa cum l‑am trimis, 
fără imixtiuni şi fără abrevieri. Asta mi‑a plăcut 
cel mai mult la Conte: că am putut fi eu însumi, 
fără teama de a prejudicia „programul” sau de a 
leza unele orgolii.

Cititorii mai atenţi au observat de bună sea‑
mă că am folosit un termen considerat „periculos” 
în paragraful de mai sus, şi anume ideologie. Spre 
deosebire de multe reviste literare din spaţiul nos‑
tru public, Contemporanul are o ideologie, conso‑
nantă cu nobleţea de sine a culturii şi literaturii 
române, şi nu se sfieşte s‑o afirme, nu de puţine 
ori chiar polemic. Nu e naţionalism, nu e autohto‑
nism, ci demnitate. Chiar cred (deşi unora li s‑ar 
putea părea anacronică o asemenea credinţă) că 
din momentul în care te‑ai decis să faci literatură 
în loc de orice altceva, te‑ai încărcat cu obligaţia 
unui patetism obiectiv echivalent cu un sacerdo‑
ţiu. Literatura e spaţiul în care oficiezi, chiar şi 
atunci când musteşti de ironie sau eşti caustic. 
Întâmplarea a făcut ca, în cazul meu, acest misio‑
narism etic discret să se completeze cu un altul, cu 
sacerdoţiul de la catedră. Dintre toate revistele la 
care am colaborat în ultimele decenii, la Contem‑
poranul am simţit cel mai intens reciprocitatea 
acestui patetism pe care, gândindu‑mă adesea la 
Aura Christi şi la destinul ei, l‑am numit „auten‑
ticitate”. Mulţi au dreptul să n‑o placă, aşa cum ni 
se întâmplă, de fapt, fiecăruia dintre noi, să tre‑
zim ridicări de sprâncene sau aversiuni; dar nu 
poţi nega că, pentru foarte fragila Aura Christi, 
redactarea revistei Contemporanul a însemnat şi 

continuă să însemne un act de autenticitate exis‑
tenţială, echivalent cu un sacrificiu. 

Personal, am contribuit şi eu, puţin, la între‑
ţinerea acestei combustii. Mă bucur, aşadar, când 
sunt oprit pe stradă pentru a mi se spune că am 
fost văzut în Contemporanul. Răspund mereu tan‑
dru, cu un cuvânt pe care l‑am învăţat de la Aura: 
nu se poate altfel, căci fac parte din trib...

Constantin Lupeanu
Un izvor de apă vie

O revistă este o mare de lumină pentru 
oricine, un izvor de apă vie în care mai 

cu seamă tinerii se scaldă, sursa binelui. Contem‑
poranul este revista de cultură râvnită în toate 
timpurile. 

A avut redactori de înaltă valoare cetăţe‑
nească, oameni de o rară cultură, ghizi de încrede‑
re pe calea devenirii sociale. 

Astăzi, revista Contemporanul. Ideea Euro‑
peană are norocul să‑i aibă la cârmă pe Nicolae 
Breban şi pe Aura Christi şi cunoaşte cea mai 
rodnică etapă a sa. Şi acest adevăr e cu atât mai 
important cu cât în aceste momente cultura naţio‑
nală este ameninţată. 

Sunt atâtea de evidenţiat. Eu m‑aş referi la 
parteneriatul cu Academia Română, o conlucrare 
de lungă durată şi de substanţă, benefică amân‑
durora. Prin Contemporanul. Ideea Europeană, 
Academia Română a coborât în agora, oamenii îi 
cunosc liderii, activitatea. Academia Română ni 
se adresează cu deosebire prin această revistă a 
spiritului. 

Contemporanul. Ideea europeană azi
Aventura Contemporanului a 

început în 1881, acum 138 de ani, 
iar istoria sa se confundă cu istoria 
dezvoltării României, cu perioadele 

prolifice şi exigente cultural, cu 
sincopele generate de realismul 

socialist, cu revigorarea

Meritul major al revistei este că 
a „întinerit” imaginea Academiei 

Române şi i‑a pus în dificultate pe 
cei care susţin că ar avea un discurs 

„prăfuit”.
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ð Lucian Vasiliu

Continuitate 
contemporană

1. Publicaţia înseamnă pentru mine, după 
trei decenii de (re)apariţie: durată, spirit 

creativ, idei în arenă etc., dincolo de scepticismul 
enunţat grăbit de orădeanul Ion Simuţ;

2. Dialog şi efort remarcabil, în diacronie şi 
sincronie, de‑ar fi să‑i menţionăm pe Florin Sico‑
ie (redactor‑şef în anii 1990‑1998), Cătălin Ţârlea 
(1998‑2001), Aura Christi (redactor‑şef din 2001);

3. Europenitate asumată lucid;
4. Interferenţe culturale relevante, inclusiv 

dedicate spaţiilor îndepărtate, confuciene;
5. Promovarea valorilor, de la academicienii 

Eugen Simion, Răzvan Theodorescu, Ioan‑Aurel 
Pop la artişti precum Mircea Dumitrescu şi Alexa 
Visarion;

6. Invitaţie plauzibilă întru lectură;
7. Nicolae Breban, Nicolae Breban, Nicolae 

Breban!

Nicolae Dabija
Una dintre cele mai  
importante reviste

Numele revistei „Contemporanul. Ideea 
Europeană” e rostit cu respect de către 

intelectualii basarabeni, mai ales de când în frun‑
tea ei se află Aura Christi, o fată de la noi, care 
a reuşit să facă una dintre cele mai importante 
reviste de cultură din Ţară.

Contemporanul. Ideea Europeană e o revis‑
tă de azi, contemporană cu noi, dar şi cu cititorii 
de mâine, care îşi vor regăsi multe dintre ideile 
şi preocupările lor intelectuale anunţate anticipat 
de acest adevărat manual de citire şi gândire. 

Acesta e marele ei merit. Inclusiv acela de a 
atrage în cercul ei de autori cele mai proeminente 
personalităţi, atât din Ţară, cât şi din România 
culturală de peste graniţe.

 

Petru Iamandi
Donquijotism sau martiriu?

Într‑o societate în care televiziunea şi acoli‑
tul ei – telefonul „inteligent” – taie şi spân‑

zură, revista Contemporanul şi Editura Ideea Eu‑
ropeană, alături de alte câteva reviste şi edituri, 
se străduiesc să limiteze măcelul. 

Donquijotism sau martiriu?

Alina Bako
Contemporan cu trecutul şi 
Europa

Întâmplarea face ca, recent, să fi citit frag‑
mente din presa literară a anului 1981, 

anul când revista Contemporanul aniversa un 
centenar de existenţă. Alte publicaţii din epocă îi 
dedicau, la acel moment, ample dosare (precum cel 
din Steaua, de exemplu), iar în România literară 
apar articole despre parcursul ei de‑a lungul celor 
o sută de ani de existenţă. În articolul Centenarul 

unei reviste precursoare, Z. Ornea face un scurt 
istoric al revistei: „La 2 iulie 1881, după prepara‑
tivele care n‑au depăşit o lună de zile, grupul de 
iniţiatori (Ioan, Gheorghe şi Sofia Nădejde, Const. 
Mille, Th. Speranţă, N. Ţurcanovici) fac să apară 
Contemporanul la tipografia lui Th. Codrescu, Bu‑
ciumul român”. Ornea dă şi date concrete, legate 
de apariţie, menţionând faptul că în primii ani de 
la apariţie Contemporanul era bilunar, avea 32 de 
pagini, iar formatul era de carte. Tirajele revistei 
sunt mari, căci „pornită cu un tiraj de 700 de exem‑
plare, ajunge în primul trimestru la 2000, pentru 
ca la sfârşitul primului an să ajungă la cel – pe 
atunci aproape ameţitor – de 3000 de exemplare. 
Apoi tirajul se va fixa la 4500 exemplare”. Ceea ce 
era o performanţă în acea perioadă, cu atât mai 
mult cu cât ne raportăm la sfârşitul secolului al 
XIX‑lea. Sunt remarcate drept trăsături esenţi‑
ale „anticonformismul programatic”, „spiritul de 
perfectă consonanţă cu preocupările ştiinţifice 
moderne pe plan european”, „afirmarea evoluţio‑
nismului”, determinând apropierea de un public 
din categoriile cele mai diverse. În paginile ei sunt 
prezentate teorii ale autorilor importanţi pentru 
evoluţia culturii universale, precum Darwin, La‑
marque, Spencer, Haeckel, Pasteur, John Stuart 
Mill. Sunt publicate în traducere lucrări recente 
şi importante pentru istoria ideilor europene, pre‑
cum lucrarea lui Engels Originea familiei, a pro‑
prietăţii private şi a statului (traducere publicată 
în 1885), apar comentarii la Capitalul lui Marx 
şi Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă 
de Engels. Articolele critice ale lui Constantin Do‑
brogeanu Gherea sunt prezente în paginile revis‑
tei, inclusiv studiul din 1886, Către dl Maiorescu 
(devenit în Studii critice, Personalitatea şi morala 
în artă). Contemporanul a găzduit mai multe ru‑
brici celebre ale unor autori din epocă. Dacă între 
1948‑1955 revista nu a beneficiat de libertate de 
publicare, proletcultismul atingând şi politica ei 
editorială, din 1955 lucrurile se relaxează, G. Că‑
linescu inaugurându‑şi, în 9 decembrie, rubrica 
permanentă Cronica optimismului. Ion Bălu, în 
acelaşi număr 27 din 2 iulie 1881 din România 
literară, semnează articolul De la 20 septembrie 
1946... în care observă că această rubrică „a con‑
stituit principalul mijloc de comunicare al lui Că‑
linescu cu timpul său şi a adus Contemporanului 
un numeros public cititor, revista ajungând în anii 

aceia la tirajul săptămânal de 75.000 de exempla‑
re. G. Călinescu era unul dintre marii critici in‑
terbelici, cel al cărui glas răsuna cu regularitate 
şi mulţi intelectuali cumpărau Contemporanul, în 
primul rând, pentru Călinescu. Începând cu toam‑
na anului 1955, în revista Contemporanul vom 
întâlni, de asemenea, articole semnate de Mihai 
Ralea, T. Vianu, Camil Petrescu, G. Oprescu; în‑
tre lunile aprilie şi august 1960, Lucian Blaga va 
publica eseurile Probleme şi perspective literare, O 
certitudine şi Profil de epocă. Din aprilie 1956, la 
început cu intermitenţă, apoi cu regularitate, T. 
Arghezi va redacta săptămânala sa Tabletă. Aşa‑
dar, revista Contemporanul a găzduit unele dintre 
cele mai cunoscute rubrici ale scriitorilor impor‑
tanţi din secolul al XX‑lea. Este greu de imaginat, 
chiar şi în prezent, o revistă de cultură cu tirajul 
de 75.000 de exemplare, ceea ce făcea accesul la 
informaţiile literare mult mai facil. 

În 20 aprilie 1990, Revista Contemporanul. 
„Săptămânal social, politic, cultural” (Bucureşti, 
6 ianuarie − 30 martie 1990) apare cu o denumire 
nouă Contemporanul. Ideea Europeană. Revistă 
naţională de cultură, politică şi ştiinţă”, director 
fiind cunoscutul prozator Nicolae Breban. În nu‑
mărul iniţial, Breban publică un Cuvânt înainte, 
în care precizează faptul că revista îşi propune 
promovarea literaturii, fără însă a exclude bran‑
şarea articolelor la societate, cu tot ceea ce implică 
un astfel de demers şi se întreabă, legitim: „Dar 
cum să faci azi, la câteva luni doar de la revoluţia 
izbăvitoare de tiranie şi de comunism, o revistă 
doar culturală, oricât ar fi de efervescente artele, 
literatura şi ideile în România, când totul în jur 
respiră politicul, în sfârşit politicul, pentru prima 
oară după o jumătate de secol de fals politic, de 
îngheţare şi detracare a tuturor ştiinţelor ce se 
ocupau de omul social. Suntem, în sfârşit, liberi şi 
de a vorbi despre adevăratele probleme, de altfel, 
literatura însăşi, artele, filosofia, sociologia, eseul 
ştiinţific, istoric, filosofic, psihologia şi celelalte 
ştiinţe umane nu se vor putea lipsi de (...) ceea ce 
numim politic, adevăratul politic” (în Cronologia 
vieţii literare româneşti, Perioada postcomunistă, 
I, 1990, Ed. MLR, 2014, p. 190). Această deschide‑
re spre domenii convergente literarului se remar‑
că şi astăzi, inclusiv faptul că un obiectiv pe care 
şi l‑au propus încă din 1990 şi pe care îl materiali‑
zează şi în prezent este acela de a fi „o tribună de 
dezbatere, de afirmare şi informare a ideilor ro‑
mâneşti şi străine, a întregii culturi, pe cât posibil 
a întregii suprastructuri moderne, vii, creatoare”. 

De‑a lungul anilor postdecembrişti, revista 
a găzduit în paginile sale articolele multora din‑
tre intelectualii vremii, a polemizat pe diverse su‑
biecte, a impus şi lămurit concepte, a promovat 
un discurs echilibrat, generat de conştiinţa fap‑
tului că o cultură se poate însănătoşi numai prin 
dialog, prin schimb de opinii productiv. Aventura 
Contemporanului a început în 1881, acum 138 de 
ani, iar istoria sa se confundă cu istoria dezvol‑
tării României, cu perioadele prolifice şi exigente 
cultural, cu sincopele generate de realismul so‑
cialist, cu revigorarea generată de criticii, auto‑
rii, prozatorii, poeţii de valoare şi cu regândirea 
direcţiei, odată cu revoluţia din 1989. Asocierea 
cu sensul european al culturii româneşti este, de 
aceea, benefică, pentru că propune o deschidere 
nu numai pentru implicita componentă a traduce‑
rilor şi a aducerii în atenţia publicului a unor scri‑
eri străine, dar mai ales prin integrarea literaturii 
române civilizaţiei europene. 

                 (Va urma)

Spre deosebire de multe reviste 
literare din spaţiul nostru public, 

Contemporanul are o ideologie, 
consonantă cu nobleţea de sine a 

culturii şi literaturii române, şi nu 
se sfieşte s‑o afirme, nu de puţine ori 
chiar polemic. Nu e naţionalism, nu 

e autohtonism, ci demnitate

Prin Contemporanul. Ideea 
Europeană, Academia Română a 

coborât în agora, oamenii îi cunosc 
liderii, activitatea. Academia 
Română ni se adresează cu 

deosebire prin această revistă a 
spiritului
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Volumul Sub semnul lui Hippocrates 

(Editura Ideea Europeană, 
Bucureşti, 2019), semnată de 
academicianul Victor Voicu, 

carte cu valoare indubitabilă, 
vine să dezvolte efectul absurd 
al derizoriului unei democraţii 

prost înţelese asupra problemelor 
de natură politică, psihologică şi 

socială care ne pun la grea încercare 
existenţa

Florian Copcea
Identitate, idealitate şi textualitate  
în cultura română

n O carte‑eveniment

Perspectiva actuală asupra ideii de 
patriotism, puternic controversată 
în contemporaneitate, mai ales de 
când România, după 1989, a pornit 

pe calea pierderii ireparabile a idealurilor sale sa‑
cre, confirmă instituirea în societatea românească 
a unui nou concept paradigmatic: demoncraţie. 
Termenul, cu profunde sensuri şi semnificaţii 
speculativ‑logogrife, la prima vedere doar aluziv 
şi ininteligibil, cândva poate deveni consacrat şi 
acceptat de dicţionare. Deocamdată ele sugerează 
starea tragică, faustică, în care se găseşte, actual‑
mente, patria lui Mihai Eminescu. Volumul Sub 
semnul lui Hippocrates (Editura Ideea Europea‑
nă, Bucureşti, 2019), semnată de academicianul 
Victor Voicu, carte cu valoare indubitabilă, vine 
să dezvolte efectul absurd al derizoriului unei de‑
mocraţii prost înţelese asupra problemelor de na‑
tură politică, psihologică şi socială care ne pun la 
grea încercare existenţa.

Urmându‑l îndeaproape pe Mihai Eminescu, 
pentru care patriotismul însemna acel ataşament 
pentru ţara în care te‑ai născut, ai copilărit, ai 
trăit şi te‑ai realizat ca om şi cetăţean, pentru 
Victor Voicu „patriotismul implică dragostea de 
ţară (terra), identificarea cu aceasta mai ales în 
privinţa bunăstării ei şi a compatrioţilor”. Măr‑
turisirea sa, fără să conţină vreo urmă de regret: 
„aici m‑am născut şi aici voi rămâne, în veşnicia 
pământului românesc”, este dovada exactă a cre‑
dinţei „că românii au în genomul lor darul de a 
renaşte din cenuşă, ca Pasărea Phoenix”, chiar 
dacă, să‑l parafrazăm pe laureatul Premiului No‑
bel în economie, scoţianul James Mirrlees, rădăci‑
nile le‑au fost iremediabil clătinate.

O astfel de viziune implică imediat recu‑
noaşterea faptului că, astăzi, timpul germinării 
unor soluţii de ieşire din marasm a societăţii ro‑
mâneşti nu este chiar atât de îndepărtat de proce‑
sul re‑scrierii istoriei. Avem vocaţia creaţiei. Acest 
lucru ni‑l confirmă şi cartea‑eveniment Sub sem‑
nul lui Hippocrates. Universul în care ne introdu‑
ce autorul ei, Victor Voicu, structurat în trei păr‑
ţii, se află sub zodia speranţei şi a certitudinii că, 
într‑adevăr, „sentimentul de mândrie naţională 
va renaşte”, chiar dacă, pentru moment, românii 
sunt debusolaţi şi nu‑şi mai respectă propriile va‑
lori. În context, academicianul Victor Voicu, încă 
de la primele pagini ale volumului, lansează, epis‑
temic, provocarea necesară în revalorizarea unora 
dintre marile spirite ale intelectualităţii româ‑
neşti. Deloc întâmplător, el însuşi fiind un „eru‑
dit de modă veche”, cum îl califică Aura Christi, 
„urmaş al lui Hippocrates”, îi aduce în prim‑pla‑
nul discuţiei pe savantul‑medic George Emil Pa‑
lade, cel care „a urmat constat interesele ştiinţei 
româneşti, înscriindu‑se printre marii săi înteme‑
ietori”, drept pentru care a fost răsplătit în anul 
1974 cu Premiul Nobel pentru medicină; pe „unul 
dintre cei mai reputaţi microbiologi ai lumii”, Vic‑
tor Babeş; pe Ana Aslan, „cea care va deveni o 
personalitate de mare anvergură a gerontologiei 
româneşti şi mondiale”. Pagini de un mare interes 
sunt rezervate ilustrului cărturar Nicolae Breban, 
considerat a fi „o îmbinare excepţională a unui 
talent de o factură aparte, cu trăsături genetice, 
transmise de‑a lungul mai multor generaţii de oa‑
meni educaţi, prin mecanisme epigenetice, pe care 
se grefează o experienţă personală dramatică, de 
luptă pentru căutarea drumului şi pentru împli‑
nirea sa, printr‑o voinţă neobişnuită de a face, de 
a înfăptui”. Nu facem un secret din faptul că me‑
morialistul, pentru a ilustra cât mai sugestiv figu‑
ra martirică a autorului romanului Jocul şi fuga, 
utilizează ca pretext mitul creatorului. Marcat de 
acesta, în elogiul adus ţăranului român, la a că‑
rui „dezrădăcinare” suntem martori, Victor Voicu 
ne oferă, spre meditare, câteva adevăruri triste: 
„Ţăranul este cel care dă identitatea Ţării, adică 
a Patriei. Ţăranul e cel care este legat intim de 
terra, de ţărână, de ţarină, adică de pământul ro‑
mânesc. […] Ţăranul român este un simbol matri‑
cial al poporului român, care a dat marile valori 
ale neamului românesc”. Sunt evocate, pentru a 
ne întări convingerea că, în pofida unor angoase, 
ţăranul român, de‑a lungul istoriei, a avut bleste‑
mul/povara sacrificiului, discursurile de recepţie 
la Academia Română „de două mari personalităţi 
ale culturii româneşti: Lucian Blaga – Elogiu sa‑
tului românesc (1937) şi Liviu Rebreanu Laudă 
ţăranului român (1940)”. Întâlnirea lui Victor 
Voicu cu Măria Sa, ţăranul român nu se produce 
neapărat prin actul de lectură, şi nici prin desci‑
frarea unor statistici care, într‑un fel sau altul, au 
influenţat condiţia celui aflat la „talpa ţării”, ci 
prin „coborârea în cetate”. Academicianul nu ezită 
să nu se pronunţe şi asupra altor chestiuni care 

vizează, la urma urmei, identitatea românilor. 
Sunt comentate, astfel, câteva din fenomenele pe‑
riculoase care pot periclita existenţa Uniunii Eu‑
ropene. De aceea este nevoie de „analize de fond 
pe termen mediu şi lung ale căilor de urmat (de 
Uniunea Europeană – n.n.), astfel încât Europa, 
„o uniune de naţiuni independente care au accep‑
tat, în interes comun, să renunţe la unele atribu‑
ţii ale suveranităţii”, să nu devină anticreştină, să 
cadă victimă „conflictului civilizaţiilor” anticipat 
şi mult mediatizat de Samuel P. Huntington, pro‑
povăduitor al unei noi ordini mondiale. Quo vadis, 
Europa? Răspunsul este cât se poate de simpto‑
matic: „În pericol este însăşi civilizaţia europeană 
– scrie autorul cărţii Sub semnul lui Hippocrates 
–, normalitatea europeanului contemporan. […] 
Actualmente excelează fundamentalismul religi‑
os islamic şi finanţarea privată a terorismului. 
Conflictul nu este interreligios; vezi ca dovadă 
atitudinea ateilor faţă de o religie‑violentă. De 
aici rezultă, în fapt, că la mijloc sunt ciocniri ale 
culturii şi civilizaţiilor, şi nu conflicte interreligi‑

oase”. Subscriem la opinia acestuia: o problemă 
majoră, esenţială pentru Europa, cât şi pentru 
naţiunile constituente ale Uniunii Europene, este 
cea identitară. Sunt citaţi Thorsten Beck şi Geo‑
ffrey Underhill, care invocă «o clară lipsă de iden‑
titate europeană» şi „o creştere a prăpastiei dintre 
viziunea asupra Europei a elitei socio‑economice 
şi politice şi cea a majorităţii populaţiei”. În ex‑
cursul descriptiv al unor „vulnerabilităţi socio‑e‑
conomice” ale României, puternic cutremurată de 
„fenomenul migraţionist”, descoperim câteva din‑
tre ameninţările inevitabile, cu impact naţional, 
„care îi va marca evoluţia pe termen mediu şi 
lung”. Concluzia este dramatică: „Pe baze statisti‑
ce, se apreciază că o jumătate din populaţia activă 
din România a plecat în străinătate. Este de re‑
marcat că românii care au emigrat s‑au adaptat în 
ţări europene cu care avem afinităţi cul‑
turale, respectiv Italia, Franţa şi Spania. 
Mulţi dintre ei au primit cetăţenia ţărilor ð

Victor Voicu
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respective. Potrivit Eurostat, românii se 
situează pe primul loc în Uniunea Euro‑
peană în privinţa obţinerii cetăţeniei altui 

stat membru al Uniunii Europene”. Cum ar putea 
statul român să pună capăt exodului? Evident, 
identificând strategii pentru conservarea şi apăra‑
rea valorilor naţionale. „Poporul român – este de 
părere Victor Voicu – a demonstrat că, prin educa‑
ţie şi şcoală, ajunge la performanţă şi marchează 
repere de mare valoare pentru cultura şi ştiinţa 
lumii”. Un rol decisiv în „salubrizarea” societăţii 
româneşti ar putea să‑l aibă (şi îl are!) Academia 
Română, aflată permanent „în serviciul naţiunii 
române”. În consecinţă, „O naţiune, un popor este 
respectat pentru valorile sale culturale, ştiinţifice 
şi morale. Pentru noi, românii, nu există un ţel 
mai nobil, care vine din trecut şi se proiectează în 
viitor, generând şi consolidând încrederea şi spe‑
ranţa că am fost şi suntem aici, parte a culturii şi 
civilizaţiei creştine multimilenare europene”. Toc‑
mai de aceea, notaţiile sale hipersenzoriale, com‑
plexe, le‑am eticheta, articulând o atitudine isto‑
ricistă demnă, capătă caracteristici programatice. 
Proiectul îndrăzneţ, unic – Opere fundamentale, 
iniţiat de academicienii Eugen Simion şi Maya Si‑
mionescu sub tutela Academiei Române, este un 
„monument al culturii noastre naţionale”, desti‑
nat, fireşte, demolării prejudecăţii că robinsona‑
dei care, probabil, accidental domină România (şi 
extrapolând Europa), situată între idealitate şi 
haos, nu i se poate pune capăt.

Meritul descoperirii realităţilor, a impactu‑
lui acestora asupra culturii române aparţine elitei 
intelectuale, deseori contestată, „privită de către 
societate cu rezerve din cauza neimplicării în so‑
luţionarea întrebărilor, neajunsurilor, conflictelor 
şi derapajelor”. Spre deosebire de a altor categorii 
sociale, loialitatea intelectualilor „are ca obiect pa‑
tria şi statul” cărora le sunt fideli, această calita‑

te exprimându‑le exact patriotismul de care sunt 
animaţi. „Patriotismul este, explică Victor Voicu, 
o expresie a ataşamentului faţă de patria în care 
ne‑am născut şi am crescut. Semnifică gratitudi‑
nea patriotului faţă de beneficiile vieţii şi mediu‑
lui, în contextul social al poporului său şi a regu‑
lilor sale morale. Patriotismul este o importantă 
componentă a identităţii. Este considerat de mulţi 
o obligaţie morală sau chiar nucleul dur al mora‑
lităţii”.

Spiritul de sinteză noologică al autorului se 
remarcă şi în evadările în timp, făcute prin tre‑
cutul istoric al Patriei, multe elemente conţinând 
informaţii capitale despre Revoluţia de la 1821 
condusă de Tudor Vladimirescu, despre strălucita 
generaţie paşoptistă, despre Unirea Principatelor 
Române, despre Primul şi al Doilea Război Mondi‑
al, evenimente tragice care au impus, totuşi, elite 
intelectuale şi politice, „generatoare de idei”. În 
contrast cu aceste repere existenţiale sunt abor‑
date şi câteva din marile greşeli făcute de elitele 
conducătoare după 1990, când „în România dezin‑
dustralizarea a cuprins toate sectoarele, substitu‑
indu‑se producţia internă cu importuri”, fapt care, 
peste un secol, se va repercuta chiar şi în situaţia 
demografică a ţării, estimându‑se, pe baza cerce‑
tărilor academice, o populaţie de doar „circa opt 
milioane de locuitori”.

În capitolul Dialoguri în actualitate Victor 
Voicu insistă cu justificare asupra locului ce îl 
ocupă în societate Academia Română, ocazie cu 
care descoperim, dincolo de mărturii şi reflecţii, o 
mulţime de iniţiative aparţinând membrilor „re‑
publicii celor egali” (cum în accepţiunea lui Vasi‑
le Pârvan înseamnă Academia Română). Printre 
multele teme abordate de cei care i‑au luat inter‑
viuri academicianului Victor Voicu se remarcă: re‑
acţia la lipsa unei strategii privind învăţământul 
românesc, poziţiile benefice faţă de unele anomalii 
sociale aşa‑zise postmoderne ale academicianului 
Dinu Giurescu, care, mâhnit, declara că «în zilele 
noastre a‑ţi iubi ţara este aproape un delict!», ale 
marelui scriitor Nicolae Breban, care, vis‑à‑vis de 
„întâmplările nefericite” prin care trece sistemul 
educaţional, a reacţionat, pe bună dreptate, înver‑
şunat: «este un atac împotriva fiinţei naţionale, o 
amplă operaţiune de spălare a creierilor». Pagini 
senzaţionale descoperim despre „cruciada împotri‑
va valorilor româneşti”, replica academicianului 
Victor Voicu fiind fermă: „Reamintim un adevăr 
axiomatic: nicio naţiune europeană nu‑şi reneagă 
valorile şi reperele culturale, ştiinţifice şi morale”. 
De asemenea, sunt trecute în revistă ştiinţa me‑
dicamentului, în care intervievatul excelează, em‑
pirismul, cercetările ştiinţifice şi realizările din 
domeniile medicinii, coşmarul generaţiilor de ti‑
neri medici afectate de „factorul politic”, de haosul 
„care s‑a creat în căutarea căilor democraţiei”, şi 
care recurg la plecarea din ţară pentru a‑şi exerci‑
ta profesia din lipsa unor strategii. „Mini‑rechizi‑
toriul” autorului cărţii Sub semnul lui Hippocra‑
tes, dezvoltat la adresa tarelor unei societăţi care 
consecvent îşi calcă în picioare valorile naţionale, 
este un prilej de reflectare şi meditaţie pentru eli‑
te, ele trebuind să urmeze vectorii stabiliţi/certifi‑
caţi de Academia Română. Victor Voicu este cât se 
poate de concis: „Academia Română este în esenţa 
sa reprezentativă pentru cultura şi spiritualitatea 

românească. Academia Română 
ar putea avea un rol potenţial 
extraordinar de important în 
coagularea unor forţe semnifica‑
tive la nivel naţional. Ea trebuie 
să dea semnale relevante pen‑
tru renaşterea naţională”, şi în 
alt loc: „Academia Română are 
misiuni mari, misiuni care nu 
pot să presupună substituirea 
vreunor autorităţi ale statului 
român. Academia Română este 
o instituţie a românilor, a Naţi‑
unii române. Este cea mai repre‑
zentativă şi cea mai valoroasă, 
este o instituţie fundamentală. 
[…] Rolul Academiei Române 
pentru România va fi din ce în 
ce mai ferm, chiar dacă uneori 
deranjăm pe mulţi. Pentru că ne 
spunem opinia şi deja suntem 
din ce în ce mai prezenţi, vom fi 
prezenţi în scurt timp cu câteva 
proiecte de anvergură…”. 

Ultima secţiune a cărţii 
Sub semnul lui Hippocrates – Medicul în cetate, 
o pledoarie fascinantă pentru cultura şi politica 
românească, se constituie, în special, ca o apologie 
de mare actualitate a istoriei neamului şi a celor 
care s‑au aflat pe baricadele de apărare a valorilor 
naţionale. Dezbaterea, organizată de „«nava‑ami‑
ral» a culturii române” – revista Contemporanul, 
sub genericul Politică şi cultură, a reunit în ju‑
rul discuţiilor axate, printre altele, – moştenirea 
culturală, rezistenţa prin cultură, canoanele lite‑
raturii şi identitatea naţională –, pe: Gabriel An‑
dreescu, Ramona Ardelean, Nicolae Breban, Aura 
Christi, Horia Pătraşcu, Eugen Simion, Bogdan C. 
Simionescu, Ionel Valentin Vlad şi Victor Voicu. 
Provocat de o întrebare a Aurei Cristi – Domnule 
profesor, credeţi că România poate renaşte?, ulti‑
mul va mărturisi: „Cultură înseamnă enorm din 
punctul de vedere al anvergurii, al amplitudinii 
acestei noţiuni. Am căutat, dacă cumva, această 
idee de cultură naţională, tradiţie, valori cultura‑
le ale popoarelor, multiculturism, se regăsesc şi 
în programele europene. […] Depinde de noi ce 
vedem în aceste programe, cum le citim şi cum 
folosim prilejurile şi oportunităţile oferite. Nu‑mi 
aduc aminte în istoria noastră să ne fi oferit cine‑
va bani ca să ne reconstruim ţara…”. Academici‑
anul Victor Voicu nu ratează împrejurarea de a 
se referi din nou la Academia Română, care „nu e 

a statului România, nu aparţine statului, nu ser‑
veşte statul”, „e a naţiunii române”. „Subliniez cu 
fermitate acest adevăr – a punctat el – şi vreau să 
se scoată în evidenţă acest lucru. Pentru că nu în‑
totdeauna statul român a slujit interesele poporu‑
lui român. Din nefericire! Şi o spun cu durere, nu 
o spun cu plăcere. Nu de dragul de a da o conotaţie 
critică celor spuse de colegii sau de mine. Avem 
parte de o mare suferinţă noi, cei care încă mai 
suntem în viaţă, atunci când ne uităm în trecut 
fără speranţă, poate, sau cu prea puţină speranţă 
spre viitor. Trebuie să renaştem această speranţă. 
Trebuie să ne regăsim drumul”. O paranteză: di‑
alogurile participanţilor la eveniment au fost mo‑
zaicate şi cu idei extrase din/sugerate de cărţile 
Acasă – în exil de Aura Christi şi Existenţa prin 
cultură de Gabriel Andreescu.

În volumul Sub semnul lui Hippocrates re‑
alitatea (contextului cultural) se intersectează, 
observăm, cu idealitatea, fără să complexeze/ob‑
strucţioneze în vreun fel calea de acces către labi‑
rintul idiosincraziilor determinate de o societate în 
derivă, care nu‑şi mai legitimează, sau le conservă 
foarte puţin şi haotic, miturile. Aceasta ar fi, în li‑
nii mari, şi tema colocviului (prezentat în carte la 
pagina 284) care i‑a avut drept protagonişti pe Ni‑
colae Breban, Augustin Buzura, Gheorghe Păun, 
Eugen Simion, Victor Voicu şi Octavian Hoandră 
(amfitrion). Între subiectele tratate: Academia 
Română – 150 de ani în serviciul naţiunii române, 
interesul naţional, despre carte, identitatea po‑
porul român, necesitatea promovării culturii, de‑
mocraţie, tezaurizarea valorilor culturale ş.a.m.d. 
Ne vom rezuma şi acum în a scoate în evidenţă 
din intervenţiile academicianului Victor Voicu (se 
va înţelege raţiunile pentru care ne‑am oprit nu‑
mai asupra acestora), câteva reflecţii esenţiale: a) 
„Aş vrea să subliniez o chestiune legată de statu‑
tul instituţiei noastre (Academia Română – n.n.), 
pentru că şi aceasta a circulat foarte ciudat, aş 
putea spune – şi mie nu‑mi place cuvântul, dar 
nu‑mi vine altul acum, ca inspiraţie: noi suntem 
în acest moment (februarie 2017 – n.n.) 206 mem‑
bri ai Academiei Române, 168 de membri titulari 
şi corespondenţi şi 37 de membri de onoare. Nu 
suntem sute, iar în Academia Română se intră 
greu. Pătrunderea se face pe bază de criterii, se 
face prin vot secret, 2/3 dintre membrii Adunării 
Generale votează şi toate celelalte etape sunt prin 
vot secret, două treimi în condiţiile atingerii cvo‑
rumului. Deci, nu se intră în Academia Română 
prin adeziune. Este o selecţie extrem de exigentă, 
aşa a fost şi aşa rămâne, suntem o instituţie apoli‑
tică, suntem o instituţie autonomă de interes naţi‑
onal, cu personalitate juridică de drept public şi cu 
un buget de stat. Aceasta este definiţia Academi‑
ei Române… ”; b) „…Încotro mergem? Subliniem 
tot timpul, suntem membri ai Uniunii Europene 
şi ai NATO. Oare Uniunea Europeană şi NATO 
au numai obligaţii faţă de noi? Noi nu trebuie să 
avem un popor educat, care să participe şi să aibă 
repere majore, reperele Uniunii Europene şi ale 
structurilor Nord‑Atlantice? Cum venim noi? Se 
spune aşa: orice ţară care‑şi proiectează viitorul 
pe termen mediu şi lung investeşte în educaţie, 
cultură şi în învăţământ, pentru că resursa uma‑
nă e cea care dă plusvaloare. Fără resursă umană 
performantă nu poţi să faci faţă exigenţelor viito‑
rului şi nici exigenţelor Uniunii Europene. Este 
o chestiune foarte clară: românii educaţi sunt 
performanţi. Românii au dovedit în ultimul secol 
şi jumătate, ultimele două secole, că sunt foarte 
performanţi. Educaţi, românii sunt la nivelul cul‑
turii europene şi performanţei ştiinţifice europene 
şi mondiale...”; c) „Cartea a generat totul. Cultura 
creştină a Europei, de fapt, pe carte s‑a bazat. În 
momentul în care a apărut scrisul, pe carte s‑a ba‑
zat întreaga cultură a Europei …”.

Volumul Sub semnul lui Hippocrates se în‑
cheie cu o addenda care găzduieşte gândurile unor 
prieteni ai academicianului medic şi farmacolog 
renumit Victor Voicu: Gheorghe Păun, Andrei 
Medvedovici, Nicolae Breban, Aura Christi, An‑
drei Tică, Ovidiu‑Alexandru Băjenaru, L. Ghera‑
sim, Flavian‑Ştefan Rădulescu şi Mihai Neagu, 
toţi făcând parte din galeria spiritelor luminate 
ale ştiinţei şi culturii româneşti. 

Vom încheia lectura noastră interpretativă 
cu această frază providenţială a lui Victor Voicu 
din textul De ce cred în România?: „Aici, pe acest 
pământ, se află acei oameni minunaţi, anonimi, 
fideli şi credincioşi României profunde, nealterată 
de vremi şi vremuri”. r

ð
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Ioan-Aurel Pop
„A treia cea mai mare locaţie  
din lume în anul 2020”

n Lecţii de istorie Sub influenţa copleşitoare a limbii 
engleze, am preluat repede înţelesul 
impropriu al termenului de locaţie 

şi l‑am răspândit peste tot neselectiv 
şi nepotrivit pentru o limbă 

romanică

Am văzut de curând şi din nou, în 
scris, următoarea constatare: „Lo‑
caţia bătăliei de la Posada rămâne 
controversată în istoriografia ro‑

mână”. Corect şi simplu ar fi fost: „Locul bătăliei 
de la Posada rămâne controversat în istoriografia 
română”. Termenul „locaţie” devine tot mai frec‑
vent în limbajul cotidian românesc, dar cu un alt 
sens decât cel originar şi tinde să elimine pas cu 
pas vechiul cuvânt moştenit în chip organic din 
latină (şi nu împrumutat târziu), „loc” (locum, ‑i). 
La noi locus este „loc”, aproape la fel ca‑n latineş‑
te, pe când în italiană este luogo, în franceză este 
lieu, forme mult mai departe de original. În loc să 
preţuim această frumuseţe de cuvânt, mai nou, cu 
toţii mergem în locaţii pitoreşti, căutăm locaţii po‑
trivite, desfăşurăm întâlniri în locaţii extravagan‑
te, ne vedem cu prietenii în locaţii familiare, mân‑
căm în locaţii şic etc. Toate ar fi bune şi frumoase, 
dacă acest substantiv „locaţie” ar fi un sinonim al 
substantivului „loc”, dar nu este. Orice dicţionar 
respectabil ne lămureşte ce înseamnă în româneş‑
te „locaţie” şi de unde provine cuvântul. Este vor‑
ba despre un neologism, pătruns târziu în limba 
română, cu forma literară arhaică (franţuzită) de 
„locaţiune”, după modelul „consideraţiune”, „oca‑
ziune”, „concluziune”, „preciziune” etc., modificat 
apoi în funcţie de nevoile modernizării limbii. „Lo‑
caţie” derivă din latineşte (locatio, ‑onis), limbă în 
cadrul căreia funcţionează ca substantiv de decli‑
narea a III‑a, feminin, imparisilabic (adică are o 
silabă în plus la genitiv singular, faţă de nomina‑
tiv singular şi apoi la toate cazurile următoare, 
deopotrivă la singular şi la plural). Noi, însă, nu 
am preluat cuvântul direct din latină, ci din fran‑
ceză, unde are forma location. „Locaţie” înseamnă: 
dare sau luare în folosinţă temporară a unui bun 
mobil sau imobil în schimbul unei plăţi; arendare, 
năimire; închiriere a unui loc; chirie plătită pen‑
tru anumite lucruri luate în folosinţă temporară; 
taxă care se plăteşte drept sancţiune pentru depă‑
şirea termenului de încărcare sau de descărcare 
a vagoanelor de cale ferată, a autovehiculelor sau 
a vapoarelor de marfă din porturi; contract prin 
care una dintre părţi se obligă să procure şi să 
asigure celeilalte părţi folosinţa unui lucru pen‑
tru un timp determinat, în schimbul unei sume 
de bani; concesiune; bunuri care fac obiectul unei 

concesiuni; determinare a poziţiei unei nave în 
larg; aşezare într‑un anumit loc sau într‑o anumi‑
tă ordine; aranjare; dispunere; orânduire. 

După cum se vede, locaţia şi locul sunt, în 
limba română (ca şi în celelalte limbi romanice), 
două lucruri diferite. Şi, totuşi, sub influenţa co‑
pleşitoare a limbii engleze, am preluat repede în‑
ţelesul impropriu al termenului de locaţie şi l‑am 
răspândit peste tot neselectiv şi nepotrivit pentru 
o limbă romanică. Spunem aceasta, fiindcă în 
franceză – o altă limbă romanică – lucrurile stau 
cu totul altfel. De exemplu, propoziţia The mee‑
ting is taking place at a secret location, se traduce 
în franceză prin La réunion se déroule en un lieu 
secret, adică „Reuniunea se desfăşoară într‑un loc 
secret”. După acelaşi principiu, în My friend told 
me the exact location of his house”, se redă locati‑
on prin emplacement, adică localizare: „Prietenul 
meu mi‑a spus amplasarea exactă a casei sale”. 
La fel, pentru They found a nice location to build 
their home, se foloseşte endroit, adică loc: „Ei au 
găsit un loc frumos ca să‑şi ridice casa”. În altă 
împrejurare, în formularea The map shows the lo‑
cation of the campground, se preferă localisation, 
adică situarea: „Harta arată situarea terenului de 
tabără/ campare”. Prin urmare, există şi în româ‑
neşte toate nuanţele posibile pentru a‑l reda pe 
englezescul location cât mai exact şi mai corect. 
Cea mai potrivită corespondenţă este aceea de 
„loc”. De ce să se prefere locaţie şi să nu se folo‑
sească tradiţionalul şi obişnuitul „loc” este greu de 
spus? A recurge la un termen lung şi nou în locul 
unuia scurt şi vechi este contra naturii limbii, dar 
este în spiritul dorinţei de a epata, de a te arăta 
interesant, informat, şic sau cool. Sunt conştient 
de faptul că nu logica limbii determină circulaţia 
cuvintelor şi sensul lor şi că, până la urmă, chiar 
şi o formă incorectă se poate impune drept corectă 
prin uz, prin simpla ei repetare, dar este bine să 
se ştie de unde s‑a plecat.

S‑a făcut – pe bună dreptate – caz, nu de 
mult, de rostirea 20‑20 (douăzeci‑douăzeci), pen‑
tru anul 2020, adică două mii douăzeci. Unii au 
răspuns acestei critici cu un argument care li se 
părea imbatabil: „Şi în engleză se spune la fel!”. 
Este adevărat, dar faptul acesta nu justifică pre‑
luarea tale quale în româneşte, fiindcă în nicio 
limbă nu se pot traduce literal expresii din altă 
limbă. De exemplu, anul 1418 se redă în engleză 
prin fourteen [hundreds] eighteen, subînţeles „pai‑
sprezece [sute] optsprezece”, dar nimeni nu poate 
zice în româneşte aşa, ci trebuie să zică „o mie pa‑
tru sute optsprezece”. Prin urmare, nu avem cum 
să zicem 20‑20 pentru 2020. Nu este în spiritul 
limbii române şi, dacă persistăm în eroare, ajun‑
gem la adevărate aberaţii. 

Tot aşa, în contextul interesului stârnit de 
incendiul care a cuprins biserica Notre‑Dame din 
Paris, am remarcat un reporter spunând: „Cate‑
drala Sfânta Maria din Sevilla este cea mai mare 
biserică din Spania şi a treia cea mai mare bise‑
rică din lume”. Cum se poate să fie concomitent 
şi a treia şi cea mai mare din lume? Nici în acest 
caz, logica limbii engleze nu se potriveşte cu logica 
limbii noastre şi nici cu logica vreunei alte limbi 
romanice. Expresia the third largest church in the 
world are sens în engleză, pentru că este formu‑
lată în spiritul limbii şi vine dintr‑o îndelungată 
tradiţie, dar în limbile romanice, în care deosebi‑
rea dintre superlativul relativ şi cel absolut este 
mai tranşantă, nu se poate folosi întocmai. Prin 
urmare, traducerea nu poate să fie literală, ci se 
cuvine să fie de forma: „Catedrala Sfânta Maria 
din Sevilla este cea mai mare biserică din Spania 
şi a treia (ca mărime) din lume”. La fel, nu se poa‑
te spune „al doilea cel mai populat oraş din Româ‑
nia”, ci „al doilea oraş, după numărul populaţiei/ 
ca populaţie, din România” sau „al doilea oraş, ca 

număr de locuitori, din România”. La fel, în loc 
de „al treilea cel mai bogat om din lume”, se poa‑
te spune ”pe al treilea om ca bogăţie din lume se 
află ...” ori „omul de pe poziţia a treia ca bogăţie 
din lume”. De asemenea, în loc de „al doilea cel 
mai înalt vârf din România”, se cuvine să fie „al 
doilea vârf ca înălţime din România” sau, în loc de 
„al doilea cel mai lung cuvânt din lume”, trebuie 
spus „al doilea cuvânt ca lungime din lume” sau, 
în loc de „al treilea cel mai adânc lac din lume”, se 
potriveşte „lacul aflat pe locul al treilea ca adânci‑
me din lume” etc. Mai sunt şi alte variante decât 
„al doilea cel mai”. De exemplu, „Parisul este cel 
mai aglomerat oraş din Europa, după Londra” sau 
„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» este cea 
mai mare universitate din România, după univer‑
sităţile din Cluj‑Napoca şi, respectiv, Bucureşti”. 
Sunt şi situaţii care par fără ieşire, ca în expresiile 
„al treilea cel mai corupt” sau „al patrulea cel mai 
capabil”, dar limba română are posibilităţi de ex‑
primare nelimitate. În primul caz, suntem pândiţi 
de cacofonie („ca corupţie”), dar se poate spune „ca 
nivel al corupţiei, X se află pe locul al treilea”, iar 
în al doilea caz, „X se află pe locul al patrulea între 
cei mai capabili”. Spre marea pagubă a exprimării 
corecte, televiziunile persistă în această eroare, 
iar oamenii de rând imită „vedetele” de la aceste 
televiziuni, „vedete” ajunse, unele, pe post de idoli 
ai noilor generaţii. 

În consecinţă, calchierile automate din lim‑
ba engleză nu sunt întotdeauna conforme cu speci‑
ficul limbii române şi se cuvin evitate. Astfel, aşa 
cum „locaţia” nu este loc, nici al patrulea nu poa‑
te să fie „cel mai”. Evident, limba română, fiind 
una dintre cele mai permisive ca vocabular şi una 
dintre cele mai deschise spre inovare în formele 
de expresie, se primeneşte mereu, încorporează 
treptat în firescul său anumite cuvinte şi formule, 
făcând uneori ca excepţiile să devină reguli. Până 
atunci însă, este mai cuminte să evităm încăr‑
carea limbii cu prea mulţi termeni noi pătrunşi 
concomitent şi cu prea multe expresii traduse me‑
canic. Altminteri, devenim ridicoli precum Coana 
Chiriţa cu „florile de cuc” şi cu „spălatul putinei”. 
Limbile popoarelor ajung să fie precum organis‑
mele vii şi presupun, de aceea, un înalt grad de 
respect, de deferenţă, de îngrijire, de rânduire şi 
de supunere faţă de spiritul lor. r
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Proiecţii de film, cursuri de limba ro‑
mână, spectacol de teatru, dezbateri, 
ateliere de pictură şi târg de car‑
te sunt câteva dintre manifestările 

organizate de Institutul Cultural Român la Ma‑
drid, Lisabona, Istanbul, Tel Aviv, Veneţia şi Chi‑
şinău. Iar la Bucureşti, Ziua Limbii Române este 
celebrată prin expoziţia „Chioşcul de ziare”, des‑
chisă în Sala „Podul Mogoşoaiei” din Calea Victo‑
riei. Cele mai multe dintre dintre proiecte se vor 
derula în jurul datei de 31 august, declarată Ziua 
Limbii Române.

Un deceniu de traduceri la  
ICR Istanbul

Cea de‑a X‑a ediţie a „Atelierului ro‑
mâno‑turc de traducere literară din autori con‑
temporani” a fost organizată de Institutul Cultu‑
ral Român împreună cu Agenţia Kalem, la sediul 
ICR „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul.

La eveniment participă traducătorii Alina 
Gerez Feiruz, Arzu Ören, Jenny Marilena Şişli, 
Ioana Tezçakın, Mădălina Solomon şi agentul li‑
terar Nazlıcan Kabataş. Fiecare traducător a pri‑
mit, în avans, fragmente din primele capitole ale 
unor romane publicate recent, pe care le‑a tradus 
din limba română în limba turcă.

Propuneri de texte: Gabriela Adameş‑
teanu, Fontana di Trevi (Polirom, 2018), Cris‑
tian Fulaş, După plâns (Polirom, 2019), Marta 
Petreu, Supa de la miezul nopţii (Polirom, 2017), 
Cristian Teodorescu, Medgidia, oraşul de apoi (Po‑
lirom, 2012), Andreea Răsuceanu, O formă de 
viaţă necunoscută (Humanitas, 2018). Proiectul 
continuă linia atelierelor de traduceri literare 
desfăşurate între 2008 şi 2017, în urma cărora au 
fost traduse în limba turcă fragmente din opere‑
le lui Dan Lungu, Dumitru Ţepeneag, Gabriela 
Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Florin Irimia, 
Norman Manea şi are ca scop impunerea de tra‑
ducători români pe piaţa literară turcă.

Tot la Istanbul, ICR a marchat Ziua Limbii 
Române prin spectacolul de teatru „Caragiale alt‑
fel”, cu un monolog interpretat de Nicolae Urs, pe 5 
septembrie. Spectacolul, diferit de tot ceea ce a fost 
montat până în prezent despre Caragiale, a adus în 
faţa publicului texte foarte puţin cunoscute, scena‑
riul fiind adaptat din corespondenţa şi din întâm‑
plări trăite de marele scriitor român. Sunt povesti‑
te, în stil dramatic, de însuşi Caragiale, întâmplări 
vesele şi triste din legăturile cu Mihai Eminescu, 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, Paul Zarifopol, 
Constantin Dobrogeanu Gherea, Ion Creangă, Ga‑
rabet Ibrăileanu, Tudor Arghezi. Scenariul este 
semnat de Nicolae Urs şi de Olimpia Urs.

Cursuri online de limba română 
şi concurs la ICR Lisabona

Campania de promovare online a cursurilor 
de limbă, cultură şi civilizaţie română, care se vor 
desfăşura în perioada 9 septembrie – 13 decembrie 
2019 la ICR Lisabona, are ca scop atragerea unui 
număr din ce în ce mai mare de portughezi sau de 
cetăţeni străini rezidenţi în Portugalia interesaţi 
de civilizaţia românească. Campania s‑a desfăşu‑
rat până la 31 august, pe paginile de Facebook, In‑
stagram şi Twitter administrate de ICR Lisabona.

Aceasta include informaţii despre limba 
română, programele pentru studiul limbii româ‑
ne, precum şi fragmente din opere literare româ‑
neşti traduse în portugheză: Mihai Eminescu, Ion 
Creangă, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Nichita 
Stănescu, Ana Blandiana, Horia Vintilă, Mihai 
Zamfir, Dinu Flămând, Gabriela Adameşteanu, 
Mircea Cărtărescu, Matei Vişniec, Radu Paras‑
chivescu, Radu Sergiu Ruba, Nicolae Prelipceanu, 
Ioan Es. Pop, Ion Mureşan, Lucian Vasilescu.

De asemenea, ICR Lisabona a lansat pe Fa‑
cebook un concurs care constă în obţinerea celor 
mai bune răspunsuri la întrebarea: „Vi se pare 
atractivă limba română? De ce?”. Câştigătorii au 
fost anunţati, prin tragere la sorţi, şi au primit 
premii: materiale de promovare ICR, volumele I şi 
II din albumul Desenul din atelier de Iolanda Ma‑
lamen, albumul de artă Horea Paştina, volumul 
bilingv Cântece populare de Tiberiu Brediceanu, 
precum şi o vizită ghidată a expoziţiei „Nemţoi”, 
la Muzeul Naţional al Caleştilor din Lisabona 
până pe 6 octombrie.

Proiecţia filmului „Amintiri din 
copilărie” şi atelier de pictură, la 
ICR Madrid

Filiala Institutului Cultural Român de la 
Madrid a propus pentru marcarea acestei Zile o 
cafenea literară (vizitatorii au ales cărţi în lim‑
ba română, au consultat şi împrumutat cărţi din 
fondul bibliotecii); proiecţia filmului „Amintiri 
din copilărie”, în regia Elisabetei Bostan; atelier 
de pictură pentru copii; proiecţia filmului docu‑
mentar Unseen Romania (Mapmedia); un atelier 
cu tema „Intercomprehensiunea în limbile roma‑
nice”, susţinut de Gabriela Lungu, referent ICR 
Madrid; prezentarea cu tema „Credinţe populare 
în folclorul român şi spaniol”, susţinută de Ale‑
xandra Cherecheş, doctorand la Universitatea din 
Jaén; proiecţia filmului România muzicii tradiţio‑
nale, în regia lui Nicolae Mărgineanu.

Dezbatere despre traducerea din 
limba română în Israel, la ICR Tel Aviv

ICR Tel Aviv a celebrat Ziua Limbii Române 
prin evenimentul intitulat „Farmecul şi meşteşu‑
gul traducerilor literare”. Acesta a avut loc la se‑
diul Institutului şi a constat într‑o dezbatere cu 
privire la limba română în traducere, cu partici‑
parea unora dintre cei mai importanţi traducători 
şi promotori ai limbii şi culturii române în Israel. 
La eveniment, desfăşurat în limba română şi mo‑
derat de Cleopatra Lorinţiu, director adjunct al 
ICR Tel Aviv, au luat parte Diana Medan Shaulov 
– traducătoarea volumului Hagada de Pesah. Legi 
de cult, comentarii şi tradiţii, semnat de Me‑
nachem Hacohen şi Baruch Tercatin; Menahem 
Falek – poet, scriitor, traducător născut în Româ‑
nia şi fost vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor 
Evrei de Limba Ebraică din Israel; dr. Paul Far‑
kaş – traducător, în limba ebraică, al unor cărţi 
semnate de Ana Blandiana şi Radu Ţuculescu, şi 
Adrian Grauenfels – poet, scriitor, editor şi tradu‑
cător israelian, originar din România. 

Vizionare şi lectură publică 
„Dumbrava minunată”, de 
Sadoveanu, la IRCCU Veneţia

IRCCU Veneţia l‑a readus în atenţia publi‑
cului pe unul dintre cei mai importanţi scriitori 
români, Mihail Sadoveanu, prin Dumbrava mi‑
nunată, operă care tratează într‑o manieră rea‑
list‑fantastică tema copilăriei în România. La eve‑
niment, organizat în Sala de Conferinţe a IRCCU 
Veneţia, în colaborare cu Centrul Naţional al Ci‑
nematografiei, au fost invitaţi membrii comunită‑
ţii româneşti din regiunea Veneto.

Proiectul este destinat copiilor cu vârste 
între 6 şi 14 ani, interesaţi de literatura română 
şi cuprinde o lectură publică şi proiecţie de film. 
La începutul evenimentului, copiii au citit pasaje 
din „Dumbrava minunată”, cu sprijinul profesoru‑
lui Mihaela Creţan, apoi au urmărit pelicula Dum‑
brava minunată (1980, regia: Gheorghe Naghi). 
Filmul este produs de Centrul de Producţie Cine‑
matografică Bucureşti – Casa de Filme Unu, sce‑
nariul fiind o adaptare după nuvela sadoveniană, 
realizată de actriţa Draga Olteanu Matei.

Expoziţia „Chioşcul de ziare”, ediţia 
a VII‑a, deschisă la Sala „Podul 
Mogoşoaiei” din Bucureşti

Expoziţia „Chioşcul de ziare”, ediţia a VII‑a, 
dedicată presei de limba română din jurul gra‑
niţelor, a putut fi văzută în perioada 29 august 
‑ 6 septembrie, în Sala „Podul Mogoşoaiei” de pe 
Calea Victoriei 120. Evenimentul este organizat 
de Institutul „Fraţii Golescu” pentru românii din 
străinătate, în parteneriat cu Compartimentul 
Comunităţi Istorice. Publicul are acces la ziare, 
reviste şi publicaţii culturale în limba română, ce 
provin din Republica Moldova, Bucovina, Ţinutul 
Herţa, sudul Basarabiei, Voievodina şi Ungaria şi 
sunt din colecţia Institutului „Fraţii Golescu”.

Compartimentul Comunităţi Istorice contri‑
buie la eveniment cu exemplare din numere din 
perioada 2003‑2018 ale publicaţiilor din Republi‑
ca Moldova (Contrafort, Noi, Sud‑Est Cultural, 
Destin Românesc, Revista Literară, Florile Dalbe, 
Patrimoniul Istoric, Philologia) şi Ucraina (Gla‑
sul Bucovinei), care au fost finanţate de Institutul 
Cultural Român.

Festival, conferinţe şi pelerinaj, 
la Zilele Limbii Române în  
Timocul sârbesc

Un festival, conferinţe şi pelerinaj au fost or‑
ganizate de Biserica Ortodoxă Română – Vicaria‑
tul Dacia Ripensis, împreună cu Ariadnae Filum, 
în Timocul sârbesc, în localităţile Podgoraţ, Bor 
şi Lăpuşnea, de Ziua Limbii Române. Proiect sus‑
ţinut de Compartimentul Comunităţi Istorice din 
cadrul Institutului Cultural Român, în perioada 
30 august – 1 septembrie. 

Evenimentul a avut trei secţiuni. Astfel, pe 
30 august a avut loc conferinţa privind activita‑
tea BOR în Timoc, despre limba română „Limba 
noastră românească – Pod peste Dunăre” la care 
au participat lideri importanţi ai românilor/ vlahi‑
lor din Timoc, etnologi, reprezentanţi ai mediului 
asociativ, jurnalişti, reprezentanţi ai Ambasadei 
României la Belgrad.

Pe 31 august s‑a desfăşurat Festivalul fol‑
cloric de la Podgoraţ, unde au participat şapte an‑
sambluri folclorice, dintre care unul din România 
(„Plai de dor” din Mioveni, Argeş).

Artiştii şi ansamblurile sunt din localităţile 
româneşti sau predominant româneşti: Podgoraţ şi 
Valeacoanea (comuna Bolievaţ), Zlot (comuna Bor), 
Lubniţa (comuna Zaicear) din Timoc, Serbia, An‑
samblul folcloric „Veselia” din Vidin, Timoc, Bulga‑
ria, şi ansamblul „Radu Flora” din Satu Nou, Voivo‑
dina, Serbia. Proiectul s‑a încheiat cu un pelerinaj 
şi o conferinţă la Mănăstirea Lăpuşnea, ctitorie de 
sec. XV‑XVI a lui Radu cel Mare, actualmente în 
ruină, situată la 25 km de Bolievaţ.

Bookfest Chişinău
A patra ediţie consecutivă a Salonului In‑

ternaţional de Carte Bookfest Chişinău, care s‑a 
desfăşurat în perioada 28 august – 1 septembrie, 
la Centrul Expoziţional Moldexpo. La Chişinău, 
Ziua Limbii Române a fost sărbătorită, cu această 
ocazie, pe 31 august.

Peste 50.000 de cărţi, cu reduceri de până la 
80% din preţul de copertă, au fost disponibile pen‑
tru cei interesaţi în cele cinci zile ale evenimen‑
tului. Cele mai importante edituri din România 
şi Republica Moldova au fost prezente la această 
ediţie care şi‑a propus să consolideze dialogul cul‑
tural între editorii, autorii şi publicul de carte în 
limba română.

Din România au fost prezente cu stand 24 
edituri, dintre care amintim: All, Arco Iris, Ars 
Libri, ART, Curtea Veche Publishing, Didactica 
Publishing House, Editura Universităţii din Cra‑
iova, Eurodidactica, Gama, Humanitas, Junimea, 
Meteor Press, NEMIRA, Niculescu, Paul Editions, 
Polirom, Prut, RAO, Seneca, Taida, Trei, Vremea, 
dar şi distribuitori de jocuri educaţionale pentru 
copii, precum Happycolor. Organizatorii eveni‑
mentului, ca de fiecare dată în ultimii patru ani, 
Asociaţia Editorilor din România (AER), în parte‑
neriat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţiona‑
le, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din 
Republica Moldova, Uniunea Editorilor din Moldo‑
va, Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu 
Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, Bi‑
blioteca Naţională a Republicii Moldova şi Camera 
de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. r

Evenimente

Ziua Limbii Române
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Horia Bădescu 
Bolnav de limba română

n Eseu

Aşa cum spuneam într‑o alocuţiu‑
ne rostită cu ocazia Centenarului 
Marii Uniri la Teatrul Naţional 
din Cluj‑Napoca, limba ne structu‑

rează modul de a ne racorda firea la fiinţă şi de 
a o primi pe aceasta în firea noastră, şi ne arată 
căile de acces către acest tărâm închis sub peceţi 
greu, dacă nu imposibil de ridicat. Iar aceste căi 
nu sunt în afara limbii, fiindcă nu ştim îndeajuns 
dacă limba e după firea noastră sau firea noastră 
e după limba noastră, dar ştim că una vorbeşte 
despre cealaltă, că una o exprimă pe cealaltă şi că 
ele, dimpreună, dau un sens de vieţuire, un sen‑
timent, nici mai bun, nici mai rău decât al altora, 
însă doar al nostru, asupra felului în care fiin‑
ţăm. Era îndreptăţit Eminescu să afirme că „nu 
noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna 
noastră”, iar Laurenţiu Ulici, cu umoru‑i cunos‑
cut: „Grav este că dumneavoastră chiar credeţi că 
vorbiţi limba română şi nici nu vă trece prin cap, 
poate niciunuia, că de fapt sunteţi vorbiţi de limba 
română. Limba română este mult mai inteligentă 
decât românii”. Dar dacă astăzi limba română nu 
mai vrea sau nu mai poate să ne vorbească? Ori 
dacă noi, uitând că‑i suntem supuşi, ne arogăm 
administrarea ei cu suflet de vechil?

Limba este memoria identităţii unui po‑
por. Ea conţine tot ceea ce îl particularizează pe 
acesta, toate acele aplecări interioare care‑l aşa‑
ză într‑o matrice unică – nici superioară, nici in‑
ferioară – în tabelul elementelor care constituie 
umanitatea. Alecsandri încă scria: „Limba este 
tezaurul cel mai preţios pe care‑l moştenesc copiii 
de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de ge‑
neraţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu 
sfinţenie de generaţiile ce‑l primesc. Ea este car‑
tea de nobleţe (cartea noastră de boierie – avea s‑o 
numească I.L.Caragiale), testimoniul de naţiona‑
litate al unui neam; semnul caracteristic prin care 
membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea di‑
versitate a popoarelor din lume, lanţul tainic ce‑i 
leagă împreună şi‑i face a se numi fraţi, altarul 
împrejurulul căruia toţi se adună cu inimi iubitoa‑
re şi cu simţirea de devotament unii către alţii”. 

Peste câteva decenii, poetul şi diploma‑
tul spaniol Ramon de Basterra, martor al Marii 
Uniri, avea să confirme adevărul spuselor lui 
Alecsandri: „ La Unire, România nu a fost doar, 
nici nu era important, o adunare de teritorii, ci 
o fuziune de oameni înfrăţiţi prin afinităţi comu‑
ne, care se numeau în toate ţinuturile romani, ro‑
mâni. În consecinţă nu a fost necesară pregătirea 
unui nume inventat pentru a desemna ţara unită. 
România a fost pe placul tuturor fiilor şi regiuni‑
lor. Unitatea naţională exista latent şi odată cu ea 
cuvântul care o simboliza.”

Această unitate latentă prezentă în provin‑
ciile locuite de români, această protopatrie, a fost 
limba. „Limba sfântă, limba vechilor cazanii”, căci 
limba aparţine transcendentului. Existenţa aces‑
tei protopatrii este rodul cărţilor religioase, a că‑
lugărilor învăţaţi trimişi de domni ai Moldovei şi 
Ţării Româneşti, precum Ştefan, Rareş, ori Brân‑
coveanu, a donaţiilor însemnate şi a ctitoriilor 
acestora în obiditele ţinuturi transilvane. Acolo 
unde bisericile valahilor schismatici erau distru‑
se cu tunurile, acolo unde nu existau şcoli, aco‑
lo unde aceşti robi, nerecunoscuţi ca naţiune, nu 
aveau drept de cetate şi nici de judecată dreaptă. 
Uitat‑am noi toate acestea, mă întreb uneori, în 
faţa gândirii şi acţiunilor celor de azi?

 Pe toţi ne‑a ţinut laolaltă limba română. Ei 
îi suntem datori existenţa noastră, în viaţă, ca şi 
în moarte. Pe ea trebuie să o cinstim, să o veghem, 
să o iubim. Iar a iubi limba română înseamnă a‑i 
trăi suferirile, a fi bolnav de ea. 

Eu sunt bolnav de limba română! Eu nu pot 
accepta degradarea ei, batjocorirea ei, martiri‑
zarea ei de către semidocţii şi neşcoliţii de care 
e plină contemporaneitatea, de la vlădică până la 
opincă, samsarii care mi‑au vândut sobrul şi pre‑
cisul cuvânt loc pe fandoseala barbarei „locaţiuni”, 
bun‑ul şi bine‑le dăruit de Laţium cu scrâşnitul şi 
impersonalul OK, fandosiţii care îi schimonosesc 
armonia cu accente venite de aiurea, bacalaure‑
aţii care au făcut decât şcoala primară şi pentru 
care acuzativul, articolul genitival ori pronumele 
de întărire sunt mistere impenetrabile, pletora 
care se înghesuie pe micile ecrane să‑şi probeze 
distincţia prin acel cuvânt rostit de acea vedetă, 
în acea situaţie, cu acea gură şi cu acea minte de 
semidoct, utilizatorii limbajului vocal/gestual con‑
stituit din cinci adjective şi trei fraze betonate în 
limba de piatră a agenţiilor de ştiri, spăimoşii ca‑
cofoniei care siluesc curgerea firească a topicii cu 
nefericita conjuncţie ca şi, rostuită altor atribuţii 
sintactice, lăturile mahalalei deversate în apa ei 
limpede de lumpenul străzii şi de tombaterele po‑
litice.

Nu pot acepta să mi se urâţească limba, la a 
cărei armonie au trudit înaintaşii, fiindcă, para‑
frazându‑l pe regretatul Radu Beligan, care spu‑
nea „Dacă te iei de Caragiale, te iei de tata!”, dacă 
te iei de limba română, te iei de mama! Nu pot ac‑
cepta, fiindcă dacă nu ne sunt de ajuns cele spuse 
despre frumuseţea şi armonia ei de către ai noştri 
şi, iată, astăzi nu ne mai sunt de ajuns pentru că 
nu vin de la curţi luminate, să ascultăm ce scria, 
acum aproape şase decenii, un imens poet chilian, 
Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel, despre 
puternica, magnifica, electrizanta limbă română, 
care a absorbit şi a dat statut de romanitate tutu‑

ror aluviunilor istoriei: „Lim‑
ba română, rudă de sânge cu 
limba noastră, conţine o rodni‑
cie de care noi nu ne bucurăm: 
ungherele ei slave. În aceste 
unghere ne pierdem pasul, ne 
uităm când în sus, când în jos 
şi până la urmă ne agăţăm de 
franceză pentru a nu rămâne 
în întuneric. Însă limba româ‑
nă, departe de a fi o castiliană 
oblică, îşi scoate lirismul elec‑
tric din aluviunile ideomatice 
vărsate de‑a lungul vremii în 
România.

Fermă şi plină de splen‑
doare e limba română şi poeti‑
că prin excelenţă... Cu Tristan 
Tzara, Ilarie Voronca şi alţii, 
care şi‑au scris opera în fran‑
ceză, România a contribuit de 
o manieră caracteristică la pa‑
siunea‑i universalistă. Ştim că 

Enescu sau Caragiale au depăşit graniţele limbii, 
fiind preţuiţi şi comentaţi pretutindeni. Însă Ro‑
mânia a avut mereu un glas care a ajuns în con‑
certul lumii pornind de la străzile sau din munţii 
ei... Românii nu au plecat în Franţa ca să imite, ci 
pentru a‑i învăţa pe alţii. Aceasta a fost participa‑
rea românească la creaţia universală.” 

Nu pot accepta ura cu care este înseminată 
rostirea noastră şi, odată cu ea, limba şi existen‑
ţa noastră. Starea limbii exprimă cu exactitate 
starea naţiunii. Şi dacă, aşa cum spuneam, firea 
noastră e după limba noastră, acest clivaj tragic 
ar trebui să ne îngrijoreze pe toţi. Fiindcă popoa‑
rele, ca şi păsările, nu doar se cunosc după limba 
lor, ci şi pier pre limba lor! Cu decenii în urmă, 
scriam într‑o tabletă, publicată în revista „Stea‑
ua”, despre o asemenea tragedie petrecută unde‑
va, între valurile reci ale Mării Nordului şi zborul 
goelanzilor, acolo unde o limbă, helgolandeza, era 
pe cale să moară. Spuneam atunci că limbile, enti‑
tăţi ale rostirii prin care popoarele îşi mărturisesc 
trecera lor pe pământ, poartă în ele triunghiul di‑
vin al axelor semantice fără de care edificiul ros‑
tirii e imposibil şi prin care ceva se delimitează 
de neant, cele trei verbe prin care omul şi tot ceea 
ce ţine de el se aşază în univers: a trăi, a muri şi, 
între ele, magnifică cezură, a iubi. Nu cunoscusem 
până atunci vreo limbă care să nu se supună trini‑
tăţii acesteia, pentru că întregul univers, cu văzu‑
tele şi nevăzutele lui, se constituie pe temelia ter‑
ţului. Dar iată că, spre stupefacţia mea, în limba 
aceea, helgolandeza, care se pregătea să moară, 
nu exista cuvântul iubire, iar folclorul helgolan‑
dez era singurul din lume fără cântece de dragos‑
te! Am trăit atunci sentimentul acut al aberaţiei. 
Dar ceea ce m‑a uluit cu adevărat a fost nu faptul 
dispariţiei ei, ci acela de a fi existat! 

Sper ca limba română, care poartă în ea atâ‑
ta iubire, să nu sucombe asaltului urii şi indife‑
renţei şi să dea mereu măsura felului nostru de‑a 
fi, iar acesta să‑şi afle măsura după seninul ei, nu 
după bâiguiala celor ce o târăsc în mlaştina care 
le bălteşte în suflet! Ajutaţi‑o să fie în rostul şi 
slava rostirii ei! Îmbolnăviţi‑vă de ea, de suferirile 
ei! Fiţi bolnavi de limba română, ca să rămâneţi 
sănătoşi în firea şi starea voastră! Fiindcă fără de 
ea, nu doar ai fiinţei noastre nu mai suntem, ci 
nici ai acestui pământ! r

Pe toţi ne‑a ţinut laolaltă limba 
română. Ei îi suntem datori 

existenţa noastră, în viaţă, ca şi în 
moarte. Pe ea trebuie să o cinstim, 
să o veghem, să o iubim. Iar a iubi 

limba română înseamnă a‑i trăi 
suferirile, a fi bolnav de ea
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Care sunt raporturile poeziei lui Gri‑
gore Vieru cu cea a congenerilor săi 
din România şi cum a fost ea re‑
ceptată de critica profesionistă din 

ţară? Autorul nu a intrat în circuit ca un oarecare, 
ci având deja un statut consolidat de clasic în RSS 
Moldovenească. Interesant e faptul că el e primit 
cu generozitate de confraţi (Nichita Stănescu, Ioan 
Alexandru, Marin Sorescu, Adrian Păunescu), dar 
cu vizibilă indulgenţă de criticii importanţi: Nico‑
lae Manolescu, Eugen Simion, Gheorghe Grigurcu 
ş.a. notează în primul rând ataşamentul faţă de 
formele tradiţonaliste ale poeziei româneşti, pe 
care sigur că îl înţeleg, aducând în discuţie două 
nume: George Coşbuc şi Octavian Goga. Nici nu e 
de mirare: o pleiadă de critici străluciţi îşi rafina‑
seră gustul cultivând o pleiadă extraordinară de 
poeţi. În numai un deceniu de la recâştigarea pro‑
priului statut, poezia din ţară se afla într‑o efer‑
vescenţă extraordinară, fixând, după mine, unul 
din momentele de graţie ale literaturii române, de 
un nivel măcar egal cu cel interbelic, nume pre‑
cum cele ale lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Ion Alexandru, Ion Gheorghe, Petre Stoica, Ana 
Blandiana, Leonid Dimov, Cezar Ivănescu, Mihai 
Ursachi, Emil Brumaru, Mircea Ivănescu, Ileana 
Mălăncioiu, Angela Marinescu, Dan Laurenţiu, 
Vasile Vlad, Virgil Mazilescu, Şerban Foarţă fi‑
ind de neocolit. Fără îndoială, citit simultan cu 
aceştia, Grigore Vieru părea că vine dintr‑o altă 
vârstă poetică: aceea a începutului de secol, când 
stringenţele politice imprimau literaturii strategii 
cu impact cât mai direct. Poezia lui Vieru emitea, 
citită strict estetic, un iz dulce şi vetust, de relic‑
vă literară. Dar criticii cei mai buni nu au comis 
eroarea de a‑l taxa din considerente de nealinie‑
re teoretică la actualitatea literară românească, 
ci au priceput şi au sprijinit imediat specificul şi 
importanţa poemelor lui Grigore Vieru, spunând 
ceea ce se putea spune atunci. Eugen Simion, de 
pildă, percepe imediat necesitatea acestor mo‑
dele depăşite de poezia din România: „Păstrând 
proporţiile, el şi generaţia sa reprezintă pentru 
această provincie românească năpăstuită mereu 
de istorie ceea ce a fost, la începutul secolului, ge‑
neraţia lui Goga pentru Transilvania. Similitudi‑
nea de destin are şi o prelungire în plan poetic. 
Sub presiunea circumstanţelor, poezia se întoar‑
ce la un limbaj mai simplu şi îşi asumă în chip 
deliberat un mesianism naţional pe care, în con‑
diţii normale, lirismul pur îl evită.” Condiţiile se 

normalizaseră, cum‑necum, în ţară, dar pe malul 
stâng al Prutului abia de permiteau mici fisuri 
prin care literatura începea să redevină ceea ce 
fusese întotdeauna acolo: un mijloc de cultivare a 
identităţii. 

Emanciparea poeziei lui  
Grigore Vieru

Ce este foarte interesant e modul în care po‑
ezia lui Grigore Vieru se schimbă, se emancipează, 
de fapt, după contactul prelungit cu cea a confra‑
ţilor din ţară: chiar dacă temele rămân aceleaşi, 
viziunile se rafinează, poezia tinde spre abstrac‑
ţiunile nichitastănesciene sau cultivă, tot ca la 
autorul Dreptului la timp, tensiuni semantice dis‑
crete; încep să se simtă 
ecouri din ludicul amar 
al lui Marin Sorescu. 
Volumul din 1974, 
Aproape, e la un alt ni‑
vel de poeticitate com‑
parat cu Numele tău: în 
mod clar, Grigore Vieru 
asimilase o lecţie im‑
portantă, îşi cultivase 
incontestabilul talent 
la temperatura unei 
poezii de o diversitate 
şi cu o deschidere că‑
tre experiment extra‑
ordinare, aşa cum era 
poezia care se scria în 
România anilor 1970. 
Comparativ cu autorii 
din ţară, Grigore Vieru 
avea alte reflexe poeti‑
ce, determinate de con‑
textul politic dramatic 
în care poezia sa fusese 
nevoită să iasă la su‑
prafaţă şi căruia avu‑
sese forţa să‑i dea o re‑
plică de necombătut: aceea a artei autentice. Nici 
un regim politic, oricât de dur ar fi el, nu se poate 
lupta cu literatura adevărată, atunci când aceas‑
ta este posibilă. Paradoxal: cu toată fragilitatea şi 
delicateţea ei, cu tot sentimentalismul sau melo‑
dramatismul vizibil, cu patosul ei inconfundabil, 
poezia lui Vieru avea o forţă extraordinară! După 
ce, după Numele tău, şi poezia din RSS Moldove‑
nească şi‑a putut recăpăta dreptul la o indentitate 
lingvistică şi culturală, care era, în esenţă, aceea a 
românităţii, şi poezia lui Grigore Vieru s‑a aşezat 
într‑un regim de normalitate şi nu a mai cultivat 
exclusiv strategiile mesianice, ci s‑a orientat că‑
tre strategii mult mai apăsat estetice şi mai puţin 
militante. Aleg aproape la întâmplare un exem‑
plu, din foarte multe altele oricând la îndemână: 
poemul Această ramură este vizibil influenţat de 
viziunea lilială, subtilă, delicată din poemele de 
dragoste ale primului Nichita Stănescu, căruia îi 
şi este dedicat: 

Mai mult, frumoaso,
Ce‑aş putea să‑ţi cer –
Ce‑mi dărui tu puţin e?!
O, dacă‑s pasăre, –
Sub cer
Suflarea ta mă ţine!

Iar părul tău înrourat
Ca busuiocul
Sfinţeşte aerul de sus
În care‑mi strig norocul.

Ca frunzele din cer
Cobor
genele tale, sfânto,

Sărutând pasărea în zbor
Şi locul unde cântă.

În glasul tău
De peste ani
Aud străvechile porunci.
Şi‑mi presur rana cu pământ:
Cu ale tale urme dulci.

Montajul, tensiunea lirică, retorica, imagi‑
narul, tehnica poetică, glisarea subtilă dinspre 
concret către evanscent, mutarea unei recuzite fi‑
gurative în abstacţiune şi în metaforă nu mai sunt 
tradiţionaliste! Grigore Vieru a devenit, în numai 
câţiva ani, în urma contactului sistematic cu po‑
ezia română contemporană, un autor modernist, 
capabil de virtuozităţi care s‑au scurs apoi, foarte 

interesant, şi în cărţile altor poeţi basarabeni! A 
dat o dată tonul revenirii la valorile româneşti, 
prin Numele tău, şi încă o dată, la emanciparea 
poeticităţii, la sincronizarea cu poezia contem‑
porană din România prin volumele ulterioare! 
În mod straniu, autorul nu a ţinut până la capăt 
această direcţie, ci s‑a întors, chiar şi după 1990, 
la poezia misionară, naţionalistă, patetică, uneori 
lozincardă. Dar şi această ultimă ipostază se poa‑
te explica prin nevoia unui poet, dedicat dintot‑
deauna luptei pentru românitate, de a se angaja 
într‑o cauză sfântă. Cariera ultimă a lui Grigore 
Vieru nu a mai fost aceea a unui scriitor, ci a unui 
misionar. Desigur, din păcate, atunci când arta e 
angajată, fie şi într‑o cauză nobilă, ea se împuţi‑
nează inevitabil calitativ: ce câştigă în imediat, 
pierde în posteritate.

 

Cum mai e citit Grigore Vieru azi?

Mai este el un model al poeziei tinere? Cred 
că e destulă ignoranţă în receptarea operei sale: 
festivismul de care are parte în anumite cercuri 
(pseudo)culturale, care îl pun alături de Adrian 
Păunescu, de pildă, aruncă o umbră peste partea 
foarte bună a operei sale. Aşa cum s‑a întâmplat 
cu Nichita Stănescu în anii ’80 şi ’90 în România, 
când a fost contestat în mod repetat de optzecişti, 
pentru a‑şi face loc, şi poezia lui Grigore Vieru a 
suferit nu puţine ofense după ce Republica Mol‑
dova a devenit un stat independent, iar vechile 
eroisme au putut părea oarecare.

Dar contestările reprezintă una dintre pro‑
bele aproape obligatorii ale fixării în canon. Grigo‑
re Vieru rămâne, fără dubii, un clasic. r

Bogdan Creţu
Grigore Vieru şi  
poezia din România

n Modele Ce este foarte interesant e modul 
în care poezia lui Grigore Vieru se 
schimbă, se emancipează, de fapt, 
după contactul prelungit cu cea a 

confraţilor din ţară
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Avansând proiectul unui iminent „spaţiu 
literar mondial”, Pascale Casanova nu ocolea, 
totuşi, dubla dificultate a întreprinderii, mereu 
sedimentată ca aproape de insurmontabil. Prima 
dintre acestea s‑a arătat întotdeauna ca instituită 
legic, în consecinţa funcţiei comunicative impre‑
scriptibile a literaturii, instrumentate „organic” 
prin intermediul limbii. Or, dinamica acestei con‑
juncţii, în dependenţă şi de dinamica socială, a 
fost destul de lentă, de unde şi procesul târziu de 
transformare a literaturii în literaturi (sub speţa 
în cauză, meandrele oralităţii nu sunt semnificati‑
ve): până spre jumătatea celui de al doilea mileniu 
al erei noastre, literatura Europei s‑a identificat 
doar cu literatura Heladei şi a Romei antice, iar 
sub presiunea bisericii creştine şi a necesităţii in‑
stituirii relaţiilor între diferitele forme de organi‑
zare „statală”, limba „oficială” a fost latina (şi doar 
de interes zonal cea grecească). În corelaţie cu 
efortul de a extinde accesul la textul scris (vz. „ca‑
zul” Dante), reforma cultică, refuzată de Vatican – 
având ca urmare diversificarea tipologiei creştine 
–, a adus la suprafaţă limbile „vulgare”, intrate 
astfel în câmpul unei „naturalităţi” determinate 
spaţial (şi nu numai), dar în acelaşi timp chema‑
te a‑şi verifica potenţialul de expresivitate şi de 
adecvare la real. Până la a atinge, însă, literari‑
tatea, aşa cum este ea înţeleasă astăzi, procesul 
a însemnat efort de normare şi de stabilizare prin 
confruntare cu variate planuri de utilizare, dar şi 
de discrepanţe în ritmul de instituire: condiţiile 
socio‑economice şi istorice diferite au facilitat sau, 
dimpotrivă, au întârziat procesul care conducea 
la crearea de forme literare particularizate prin 
limbă. Pascale Casanova detaliază cauzele şi îm‑
prejurările în care limba franceză a pu‑
tut deveni, contextual, limbă „oficială” a 
Europei, nu şi una „universală”, înregis‑
trându‑se un prim stadiu al conflictualu‑
lui în zona unde momentul de afirmare a 
altor naţiuni condiţiona, ca normalitate, 
propria esenţialitate ca dependentă şi 
de limbă. Dar a condus la apariţia unui 
„centru de putere”, respectiv Parisul, 
susţinut de o efervescenţă culturală mai 
intensă pe un teritoriu mult mai puţin di‑
vizat, cum a fost regatul Franţei. Iar Re‑
voluţia de la 1789, cu largul ei ecou, n‑a 
făcut nici ea din limba franceză o limbă 
universală a literaturii, dar a impus ima‑
ginea unei capitale a libertăţii şi egalită‑
ţii inclusiv (sau mai ales) culturale. Sub 
aspectul limbii, aşadar, Parisul nu a avut 
un rol unificator, ci unul de matrice a 
pluriculturalismului, statornicind mode‑
le de „practică”, stimulând forme şi prin‑
cipii, iradiind ideea posibilului. Cu alte 
cuvinte, „centrul de putere” era o „şcoală” 
şi un stimul, fără a segrega la întâlnirea 
limbilor, şi totodată valorizând prin intermediul 
unei „elite” privită ca verdictuală. A fi la Paris în‑
semna „a fi în centru”.

Cel de al doilea obstacol pe drumul „interna‑
ţionalizării” literaturii l‑ar reprezenta – consideră 
Pascale Casanova – preeminenţa orizontului naţi‑
onal, problemă încă mai complexă decât cea menţi‑
onată până aici. De fapt, chiar şi chestiunea limbii 
aparţine acestui orizont, detaşabilă doar din nece‑
sităţi argumentative. Abordarea devine, la rândul 
ei, precaută: scriitorul „întrupează şi actualizează 
întreaga sa istorie literară (mai ales naţională, 
adică lingvistică) şi poartă cu sine «timpul lite‑
rar», chiar fără a fi conştient de asta, prin simplul 
fapt al apartenenţei la o arie lingvistică şi la un 
un ansamblu naţional. Aşadar, el este întotdeau‑
na moştenitorul întregii istorii literare naţionale 
şi internaţionale care îl «creează»”. Simplificarea – 
reducând naţionalul la suprafaţa lingvistică şi la 
organizarea („ansamblul”) naţională – nu ne aju‑
tă prea mult, de fapt suspendă afirmaţia că orice 
operă, fie aceasta şi una manifest internaţională, 

este marcată de această „moştenire” până la ni‑
velul unui „fel de destin”. În plus, dacă mai luăm 
act de faptul că respectiva platformă a condiţiei 
scriitorului este doar o „primă definiţie”, pe care 
creatorul o va transforma sau chiar o va suprima 
„pentru a se integra într‑un alt univers, mai bogat 
în resurse literare”, atunci nici acel destin nu va fi 
chiar... destin, ci se va redefini fie ca accident, fie 
ca prag a cărui depăşire consacră, datorită plasă‑
rii creatorului „în afara timpului şi a spaţiului, 
eliberat de conflicte şi istorie”. Doar astfel se va 
atinge „ultima mare etapă a extinderii universu‑
lui literar” prin care, ieşindu‑se din limitativa 
constrângere naţională, va fi posibilă „intrarea în 
concurenţa internaţională”.

Escaladarea acestui proces ne pune, aşadar, 
în prezenţa unui algoritm sprijinit deopotrivă pe 
factori voliţionali, cât şi pe un strat ideatic parti‑
cularizator, facilitând mai puţin (sau deloc) evo‑
luţia, ci mai ales „saltul”. Denunţarea structurii 
naţionale poate să înceapă, de pildă, cu suprima‑
rea istoriei – ca tentativă postmodernă, „noua” 
literatură nu este doar postnaţională, ci şi postis‑
torică – şi cu ancorarea într‑un soi de prezenteism 
al universalului. Planurile constitutive vor fi refă‑
cute după o geometrie severă, ale cărei suprafeţe 
sunt supuse exclusiv „întregului”: dacă scriitorul 
„naţional” este captiv unei arii lingvistice preci‑
zate şi unui anume ansamblu social bine definit, 
cel „mondial” va înlătura diferenţierile date de di‑
versitatea limbilor (vom vedea cum) şi va ancora 
în realităţile lumii relativ omogenizate. În faza de 
tranziţie, „când vom încerca să caracterizăm un 
scriitor, ne vom ocupa atât de poziţia spaţiului 
său literar naţional, cât şi de propria sa poziţie 

în universul literar mondial”, cu accent hotărâtor 
asupra modului în care este racordat la dinamica 
specifică a literarităţii şi asupra gradului în care 
evadează din constrângerile exterioare.

Vizibil, cea dintâi constrângere o reprezintă 
limba, care ar fi în principal nu „un instrument 
autonom din punct de vedere literar, ci un instru‑
ment întotdeauna anexat politicului”, adică, „în 
mod paradoxal, ea este cea prin care universul li‑
terar rămâne supus dependenţei politice”. Logica 
ne duce la ideea eliminării limbii sau, măcar, la 
„inventarea” unei alte limbi, „nepolitice” (caz în 
care ne putem imagina că textele în „limba spar‑
gă” ale româncei Nina Cassian ar fi un monument 
de excepţie al literaturii), dar exemplele detaliate 
de Pascale Casanova indică doar modernizarea şi 
flexibilizarea unei limbi mult prea supusă conven‑
ţiilor şi stereotipiilor („revolta” lui Joyce şi a lui 
Beckett) ori efortul unor scriitori de a armoniza 
şi stabiliza o limbă literară în teritoriile decoloni‑
zate, situaţii frecvente, totuşi, de‑a lungul istoriei 
literaturii şi nu doar într‑o realitate imediată.

Necuantificată sau, mai exact, necuantifi‑
cabilă se menţine, însă, dorinţa (orgoliul) scriito‑
rului de a‑şi lărgi aria de receptare şi, mai ales, 
o „recunoaştere” sans rivages, iar sub aceste aus‑
picii apar cele două situaţii de acută actualitate: 
adoptarea unei alte limbi (de regulă „centrală”) 
şi traducerea textelor sale (într‑un asemenea tip 
de limbă). Devenim, deci, conştienţi de existenţa 
unor „centre de putere” şi, în egală măsură, de 
„imperialismul” acestora, dar le căutăm, cel mai 
adesea făcând abstracţie de „lucrarea” artificia‑
lă a gesticulaţiei. Cum am amintit deja, Parisul 
a fost considerat, nu cu mult timp în urmă, atât 
ca athanor literar‑artistic, cât şi ca refugiu, ca 
loc al exilului unor scriitori îndeosebi din Ameri‑
ca Latină şi din Europa de Est. Dar foarte puţini 
şi‑au abandonat limba, majoritatea scriitorilor 
sud‑americani, de pildă, publicându‑şi cărţile tot 
în spaniolă sau portugheză. Un comentariu al lui 
Julio Cortázar, reluând o anchetă a revistei Life, 
nu ocoleşte nici mirajul „consacrării”: „Eu trăiesc 
şi lucrez în Franţa de şaptesprezece ani, fapt ce ar 
fi putut influenţa acest aspect, şi totuşi cărţile mele 
şi‑au făcut drum exclusiv în spaniolă şi pentru ci‑
titorii latino‑americani. O dată în plus, problema 
ţine de subdezvoltarea morală şi intelectuală; va 
mai exista încă multă vreme superstiţia sprijinu‑
lui dat de marele critic englez sau german, de edi‑
ţia NRF sau de ştirea că un roman argentinian a 
fost un bestseller în Italia. E de‑ajuns să trăim de 
partea aceasta a oceanului pentru a şti în ce măsu‑
ră nimic din toate astea nu are importanţă şi cum 
îi recunosc astăzi pe scriitorii autentici atât criticii 
buni, cât şi cititorii latino‑americani, fără a fi ne‑
voie ca un Maurice Nadeau sau o Susan Sontag să 

se înfiinţeze în cadrul ferestrei sau cu cri‑
nul Bunei‑Vestiri” (Papeles inesperados, 
2009, ed. rom. 2010).

E adevărat, unii scriitori au folosit 
limba franceză ca „rampă de lansare”, 
după care au revenit la limba de origi‑
ne (cazul lui Strindberg). Alteori, labili‑
tatea criteriilor nu ocoleşte nici „centrul 
de putere”, ceea ce a făcut posibil faptul 
că, în perioada războiului rece, „ecoul” 
unor scrieri, venind din ţările Pactului 
de la Varşovia, a fost unul preponderent 
politic şi doar parţial literar. Nota argu‑
mentativă „definitivă” nu se susţine, mai 
ales când este în atingere cu dimensiu‑
nea impalpabilă a creatorului, drept care 
relativitatea unei aserţiuni, cum este cea 
a lui Cioran privitoare la „neajunsul de 
a te fi născut în România”, nu poate fi 
acoperită verdictual: „Această «renaştere» 
(tardivă) a lui Cioran ca scriitor presu‑
pune desprinderea de orice urmă de «ro‑
mânitate»”, cum scrie Pascale Casanova. 
De fapt, „urmele” sunt destul de multe. 

Bunăoară, cunoscând textele semnate de Cioran 
scrise în ţară, înaintea exilului, de la Pe culmile 
disperării (1934), prin Cartea amăgirilor (1936), 
Schimbarea la faţă a României (1936), Lacrimi 
şi sfinţi (1937), Amurgul gândurilor (1940), până 
la Îndreptar pătimaş (inedită, publicată de‑abia 
în 1991), nu putem să nu sesizăm anume metas‑
tazieri ale acestora în cărţile publicate în Fran‑
ţa, un fel de engrame, deşi cu altă determinare 
lingvistică, pe un alt portativ armonic, punctând 
când sceptic şi cinic, când spectaculos şi baroc, 
dispreţuind filosofii, dar instituind o filosofie. El 
n‑a „uitat” să vorbească şi să scrie în limba româ‑
nă, şi‑a autocenzurat textul românesc al Schim‑
bării la faţă a României pentru ediţia din 1990, 
a trăit cu amintirea locurilor natale (e celebră 
referinţa sa la „coasta Boacii”), astfel încât titlul 
sub care a fost publicată o parte a coresponden‑
ţei sale cu fratele său Aurel, apărută în Italia în 
2015, acoperă o realitate: Ineffabile nos‑
talgia. Lettere al fratelo (1931‑1985); şi 
vom întâlni în această culegere un elogiu 

Mircea Braga
De la scriitorul‑textier la 
scriitorul universal

n Eseu E adevărat, unii scriitori au folosit 
limba franceză ca „rampă de 

lansare”, după care au revenit la 
limba de origine  

(cazul lui Strindberg)
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limbii române, care face poezia realizată 
pe acest suport „intraductibilă”, alături 

de maliţioasa constatare că „Oricare cioban (subl. 
aut. – n.n.) de la noi e mai filosof decât orice inte‑
lectual de pe‑aici”.

Dar revenind la linia principală a comenta‑
riului, ideea dificultăţii translării unui text poetic 
dintr‑o limbă în alta este subliniată şi de Pascale 
Casanova, menţionând „rolul de gardian al ordi‑
nii limbii şi de măsură a tuturor chestiunilor li‑
terare” care „îi revine poeziei, mitificată în misiu‑
nea sa fondatoare şi de încarnare a perfecţiunii”. 
Doar că participiul „mitificată” ne duce gândul 
către o iluzionare, către un „ceva” mai aproape de 
o suspendare orgolioasă decât de starea de fapt. 
Or, Gaston Bachelard, bunăoară, sesiza altceva. 
Chiar trecând peste mutaţiile şi alunecările de 
sensuri posibile în funcţie de gradientul particu‑
larizat al fiecărei limbi, filosoful francez considera 
că, în jocul cuvintelor, îşi poate face loc până şi 
sonoritatea aparte, uneori premeditată, a versu‑
lui: „Este de altfel curios să observi că fenomenele 
sonore reprezintă tot ce poate fi mai greu de tradus 
dintr‑o limbă într‑alta. Spaţiul sonor al unei lim‑
bi are rezonanţe proprii” (La flamme d’une chan‑
delle, 1986; ed. rom. 1994). Iar în peisajul actual, 
obstacolul se arată a fi încă supradimensionat, 
din moment ce nu o „capitală” e considerată acum 
„centru de putere” (unde constrângerile lingvisti‑
ce ar putea fi mai puţin severe), ci chiar o limbă, 
varianta americană a limbii engleze. Or, devenită 
deja instrument expansiv şi autoritar al comuni‑
cării, având ca suport nu doar tehnica informaţio‑
nalului, ci şi resursele de presiune statală, limba 
în cauză deţine inevitabila „prescripţie politică”, 
dar care nu este una a internaţionalizării, ci a glo‑
balizării (faţă de care cercetătoarea franceză şi‑a 
manifestat deja rezervele). Fără a uita ce spunea 
Noica despre capacitatea expresivă a idiomului 
american, în comparaţie cu alte limbi (franceza, 
germana şi... româna), nu vom detalia, totuşi, în 
acest sens. Dar vom încerca să desprindem cele 
trei posibile niveluri ale traducerii, în parte suge‑
rate de demersul Pascalei Casanova.

În primul rând, ca aflată în zona facilităţii, 
se afirmă translarea liniară, acolo unde textul mi‑
nimalist se aşază firesc în cursivul oricărei lim‑
bi, proces neafectat de aproximări sau, mai grav, 
de glosări cu semnificaţii care solicită penetrarea 
stratului imediat al expresiei. Cu un grad sporit 
de adecvare s‑ar putea desfăşura, într‑un al doi‑
lea rând, actul traducerii textului de către însuşi 
autorul lui, caz în care încă rămâne problematică 
şansa alunecării dintr‑o anume structură specifi‑
că a gândirii, simţirii şi a mentalului într‑o alta, 
cu particularităţi ce ţin de un existenţial diferit. 
Şi într‑un al treilea rând, situaţie văzută de Pas‑
cale Casanova ca „ideală”, se află efortul unui 
traducător‑creator, pentru care textul originar e 
pre‑text sau o modulare nu mai mult decât suges‑
tivă. El rescrie nu pentru a echivala, ci pentru a 
face literatură din ceea ce nu este încă: „Defini‑
rea traducerii autorilor dominaţi drept o literatu‑
rizare, adică o veritabilă metamorfoză literară, o 
schimbare de stare, permite rezolvarea unei serii 
întregi de probleme generate de credinţa în egali‑
tatea sau, mai mult, în simetria dintre operaţiile 
de traducere privite nediferenţiat, ca simple trans‑
laţii dintr‑o limbă în alta. Transmutaţia literară e 
asigurată de trecerea graniţei magice care face ca 
un text redactat într‑o limbă puţin sau deloc lite‑
rară – deci inexistentă sau nerecunoscută pe «piaţa 
verbală» – să acceadă la o limbă literară. Din acest 
motiv, vom defini în cele ce urmează drept literatu‑
rizare (subl. aut. – n.n.) orice operaţie – traducere, 
autotraducere, transcriere, scriere direct în limba 
dominantă – prin care un text apărut într‑o regi‑
une săracă din punct de vedere literar reuşeşte să 
se impună ca literatură în faţa instanţelor legiti‑
me. Oricare ar fi limba în care sunt scrise, aceste 
texte trebuie să fie «traduse», adică să obţină un 
certificat de literaritate”. Clară fiind, nu vom des‑
compune paradigma „imperialistă” a tezei de mai 
sus. Dar ca să fie înlăturat şi ultimul dubiu, mai 
adăugăm şi locul rezervat, în Republica Mondia‑
lă a Literelor, autorului‑textier: „Devenind inter‑
mediarul indispensabil pentru «trecerea» graniţei 
universului literar, traducătorul este un personaj 
esenţial al istoriei textului. Marii traducători cen‑
trali sunt adevăraţii artizani ai universului, adică 
ai efortului spre «unu», spre unificarea spaţiului 
literar”. r

George Motroc: Alături de Nicolae Breban şi 
Dumitru Radu Popescu, sunteţi laureat al Premiu‑
lui Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, un pre‑
miu de o reală valoare, de anvergură naţională, 
menit să recunoască şi să onoreze valorile de prim 
rang din domeniul prozei naţionale. Când revista 
Contemporanul. Ideea europeană nr. 9/ 2019 era 
pregătită pentru machetare, am aflat că recent, la 
Târgul Internaţional de Carte de la Beijing, unde 
România s‑a prezentat cu brio în calitate de ţară 
invitată de onoare, a fost prezentat romanul Vla‑
dia (Editura Flower City Publishing House) în ver‑
siune chineză, dumneavoastră devenind primul 
scriitor român laureat al Premiului de Excelenţă 
decernat de o casă editorială extrem de prestigioa‑
să. E prima distincţie importantă acordată unui 
scriitor român în Republica Populară Chineză de 
o extrem de prestigioasă editură. 

Domnule Eugen Uricaru, înainte de toate, vă 
rog să‑mi permiteţi să vă adresez felicitări cu aces‑
te prilejuri! Să începem acest dialog pentru citito‑
rii revistei Contemporanul cu o mărturisire... Care 
este cea mai frumoasă şi emoţionantă amintire din 
copilăria dvs.?

Înainte de toate doresc să vă mulţumesc dvs. 
pentru această osteneală şi doamnei Aura Christi 
că s‑a gândit să mă găzduiască în acest mod, foar‑
te invaziv, dar foarte util mie, sper să fie astfel şi 
celor care vor citi acest interviu.

Cu prima Dvs. întrebare, domnule George 
Motroc, aţi început cu... începutul. Locul naşte‑
rii e o pură întâmplare, mama mea lucra acolo, 
la Fabrica de postav, una dintre puţinele de acest 
fel din Europa continentală, avea capital engle‑
zesc şi un corp de ingineri şi administraţie mul‑
tinaţional. Era o fabrică de mare renume, cu un 
sistem modern de producţie şi, mai cu seamă, cu 

o organizare corporatistă excepţională. Lucrătorii 
beneficiau de servicii sociale interne, de la canti‑
nă la dispensar, aveau un sistem de plată intern, 
pe cupoane, puteau să cumpere de la magazinul 
fabricii cu ele etc. Nu am locuit în Buhuşi decât 
un an şi câteva luni, dar îndeajuns pentru a mă 
îmbolnăvi destul de grav, fiind salvat de medicul 
fabricii şi cu ajutorul direct al soţiei directorului 
care a făcut rost de antibiotice din străinătate. 
Erau anii grei ai secetei şi ai sărăciei postbelice. 
Tatăl meu lipsea, era sub arme, fiind absolvent al 
Şcolii de subofiţeri de aviaţie de la Mediaş, plecat 
apoi pe front. A rămas destul de mult mobilizat. 
În familia tatălui era o tradiţie a tehnicii milita‑
re, bunicul Gheorghe Uricariu (eu am pierdut din 
motive de birocraţie i‑ul final) a fost armurier la 
Arsenalul Armatei, iar doi fraţi ai tatei au fost în 
Aviaţie, unul fiind mecanic de bord pe bombardie‑
rul Savoia Marchetti sub comanda comandorului 
Climescu. A căzut de trei ori cu avionul, dar a fost 
un om relativ norocos, dacă nu ţinem cont că ne‑
poata sa Teodora Maftei (fiica fiicei sale Viorica, 
verişoara mea) a murit la Ierusalim din pricina 
arsurilor Colectiv. 

De la început aţi avut un parcurs existenţial 
spectaculos... V‑aţi născut la Buhuşi, aţi urmat li‑
ceul militar din Câmpulung şi apoi facultatea de 
litere din Cluj... Privind în urmă, aveţi regrete că 
nu aţi ales cariera militară?

Eu am terminat Liceul Militar „Ştefan cel 
Mare” de la Câmpulung Moldovenesc, dar după 
un scurt episod legat de Institutul Medico Militar 
din Bucureşti am ieşit cu totul din această zonă. 
Am ajuns, în final, la Facultatea de Filologie din 
Cluj, unde cred că, în sfârşit, mi‑am găsit drumul. 
La Liceul Militar am avut parte de profesori foarte 
buni şi severi. Exista acolo o bibliotecă impresio‑
nantă, foarte bine dotată cu tratate de istorie, na‑
ţională şi universală, clasicii români şi literatura 
clasică tradusă, de la Xenofon la Dio Cassius. Din 
păcate, la ora 20.00 biblioteca se închidea şi nu 
exista secţie de împrumut. Consider că a fost o pe‑
rioadă fastă pentru mine, aveam un mic renume 
de enciclopedie ambulantă. Dar ceva se întâmpla 
cu mine, pe măsură ce studiam regulamentele mi‑
litare (aveam ore de studiu speciale pentru acest 
subiect), îmi dădeam seama că Armata nu e de 
mine. Poate şi pentru că în Armată nu trebuie să 
ştii prea multe, dar cât ştii, să fie literă de lege, iar 
eu doream să aflu cât mai multe, să înţeleg cum e 
lumea şi, mai ales, cum merge lumea. Poate şi din 
cauză că înainte de a ajunge în clasa întâia citi‑
sem Călin Nebunul şi Istoria revoluţiei bolşevice, o 
ediţie cu fotografii de epocă (fascinante) pe hârtie 
de biblie. Ştiam deja atât de multe lucruri, încât 
mă temeam să vorbesc despre subiecte ce erau 
absolut necunoscute colegilor mei. Mă temeam, 
deoarece neştiinţa îi face pe oameni agresivi. În‑
totdeauna mi‑a repugnat agresivitatea, e semn de 
neştiinţă, nu de prostie. Prostia poate fi accepta‑
tă, e o chestiune de natură a lucrurilor. Neştiinţa 
e refuzul de a şti, din diferite motive, pe care nu 
sunt dispus să le tolerez.

A fost bulversantă, pentru un spirit buco‑
vinean, trecerea în spaţiul ardelenesc? Cum aţi 

Clubul Ideea Europeană

n George Motroc în dialog cu Eugen Uricaru

„Modul meu de a fi în literatură  
este romanul”

Am reeditat romanul după ’90 
cu titlul şi revenirile necesare, 

Pentimento. A fost tradus şi 
dramatizat tocmai în Vietnam. Au 

cărţile soarta lor
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resimţit acea mult discutată diferenţă de tempe‑
rament dintre cele două părţi ale ţării, nord şi 
sud? Ce diferenţe decriptaţi în cele două tipuri din 
punct de vedere psihologic?

Întâi o corectură, este vorba de diferenţe 
(presupuse) dintre est şi vest. La Liceul Militar 
aveam colegi, prieteni, din toată ţara. Acest fapt 
m‑a ajutat să înţeleg diferenţele nesemnificative 
dintre locuitorii diferitelor provincii şi cât de trai‑
nic este ceea ce ne ţine laolaltă, anume – limba 
română, care este o limbă extrem de unitară în 
context balcanic şi european, o minune. Am mai 
înţeles şi faptul că, practic, poporul român este un 
popor extrem de democratic, în sensul că nu recu‑
noaşte merite moştenite, ci doar cele dobândite, 
chiar şi pe acelea cu greu. Dar, există un dar, fie‑
care provincie are o tradiţie de organizare internă, 
bazată pe tipul de Administraţie care a funcţio‑
nat acolo. Transilvania şi Bucovina (aceasta mult 
mai puţin!) conţin o anume tradiţie a rânduielii, a 
disciplinei sociale. Românii, mai ales, din aceste 
provincii sunt foarte dispuşi să respecte reguli‑
le. Asta, poate, şi din prea multe secole de iobă‑
gie. Respectă regulile şi ştiu să disimuleze. Sunt, 
probabil, după basarabeni, cei mai ascunşi, cum 
se spune, cei care reuşesc să nu arate nici scopul 
adevărat al acţiunii, nici adevăratele sentimente, 
sunt prudenţi şi oportunişti. Nici vorbă despre ar‑
deleanul, care e un monument de seriozitate. A 
respecta regulile nu înseamnă a fi şi serios. Serio‑
zitatea este dată în grija regulilor. Sunt, poate, cei 
mai birocraţi dintre toţi românii, din cauza împre‑
jurărilor şi a experienţei multiseculare de a fi do‑
minaţi. Românii din Transilvania, cu mici excep‑
ţii, nu au participat la construcţia de stat până în 
1918. Românii din Vechiul Regat au avut Statul 
lor chiar şi în cea mai neagră perioadă de domi‑
naţie otomană. De aici şi diferenţele. Valahii sunt 
mai dispuşi să nu respecte regulile, ba chiar să‑şi 
facă alte reguli. De aceea sunt mai impulsivi, mai 
tentaţi să conteste. Moldovenii sunt destul de in‑
dividualişti, orgolioşi şi de multe ori creduli. Sunt 

fantazişti, dar în momente de criză, când ajunge 
cuţitul la os ori apa la gură, sunt decişi, acţionea‑
ză rapid şi de multe ori într‑o furie distructivă. 
Vezi Răscoala de la 1907, care a fost răscoală doar 
în Moldova. 

România, după standardele europene, este 
omogenă, diferenţele, dacă există, sunt exarceba‑
te în mod subiectiv, de cele mai multe ori din surse 
externe. Există mari interese în acest sens!

Ce a însemnat pentru devenirea dvs. intelec‑
tuală intrarea la o facultate de prestigiu precum 
cea de litere din Cluj?

Faptul că am reuşit la examenul de admitere 
la Filologie nu a fost chiar mare lucru, examenul 
propriu‑zis a fost greu, eram cam patru aspiranţi 
pe un loc, iar eu aveam o pregătire filologică des‑
tul de aproximativă, făcusem secţia reală, chiar 
foarte reală, adică avusesem o pregătire deosebită 
în materie de ştiinţe exacte, făcusem ore speciale 
de matematică aplicată la tehnica de artilerie sau 
ore speciale de mecanică auto, e drept şi ore de 
engleză cu o englezoaică nativă, rusă, la fel, dar 
nu mă prea descurcam în istoria literaturii vechi, 
spre exemplu. Iar ceea ce ştiam despre Maiorescu 
era din pricina pasiunii pentru cercetarea mişcării 
ideilor în cultura română, tot aşa citisem August 
Bebel şi Bakunin, dar nu erau folositori pentru 
a intra la Filologie. Important a fost că Destinul 
m‑a aşezat într‑o grupă unde eram patru băieţi şi 
restul fete. Dar ce băieţi! Marian Papahagi, o min‑
te de‑a dreptul strălucitoare, dintr‑o ilustră fami‑
lie de savanţi aromâni, Marcel Constantin Run‑
canu, un camarad în bunul sens al cuvântului, 
inteligent şi sensibil, bolnav de scris – asta se ştia, 
şi bolnav de o boală necruţătoare, asta nu s‑a şti‑
ut multă vreme, Nicolae Diaconu, din Târgu Jiu, 
poet din rasa celor care filigranează limba, care 
s‑a sfârşit din cauza unei boli din aceeaşi stirpe cu 
boala celuilalt prieten. Marian Papahagi s‑a stins 
şi el brusc, pe când era directorul Accademia di 
Romania in Roma, din prea mult efort fizic şi inte‑
lectual. Sunt singurul supravieţuitor al băieţilor 
din faimoasa grupă 13. Facultatea avea o atmo‑
sferă de rigoare, disciplină, studiu. Biblioteca era 
mereu aglomerată, puteai găsi cărţi rare, eu am 
tăiat paginile (adică am fost primul cititor) unor 
volume care mă interesau îndeosebi – Lovinescu, 
Iorga, Caracostea. Era un spirit liberal care su‑
pravieţuia exact din cauza rigorii şi disciplinii. To‑
tul era corect la vedere, totul era agitat şi iscoditor 
în spirit. Erau şi anii ’60, ani în care societatea 
românească se schimba rapid. Puteai vorbi la o 
cafea în Arizona sau la Verde cu mari intelectuali 
abia ieşiţi din închisoare datorită Decretului de 
amnistie din 1964. Circulau cărţi aparent interzi‑
se (aşa am citit şi eu Cioran, şi Curzio Malaparte), 
se închegau grupuri de discuţie la cafenele (eu mă 
asociasem unuia în care Ion Papuc era un mentor 
recunoscut). În acest climat de bâjbâială, dar nu 
de îngheţ total, a apărut Echinox. A apărut, de‑
oarece simţeam că e momentul, nu se ştia cât va 
dura relativa libertate. Împreună cu Marian Pa‑
pahagi am pus bazele cenaclului care a închegat 
grupul. Când a apărut revista, Marian Papahagi 
era deja la Roma, beneficiind de o bursă de studii 
pe termen lung. Practic şi‑a făcut studiile acolo, 
inclusiv doctoratul. Am avut profesori buni, unii 
cam sastisiţi de monotonia predării, alţii mereu 
entuziaşti, dar buni, severi. O să amintesc unele 
nume, Ion Vlad, Mircea Zaciu, Iosif Pervain, Oc‑
tavian Schiau, Silviu Curticeanu, Maria Protase, 
Liviu Petrescu şi, desigur, Ion Pop. Le sunt recu‑
noscător pentru cum au ştiut să îndrume pe o cale 
bună o generaţie cam rebelă. 

Ce a însemnat pentru devenirea dvs. intelec‑
tuală intrarea ca membru fondator într‑o institu‑
ţie de prestigiu: Echinox?

Aş face o mică îndreptare, nu poţi intra în 
ceva ce construieşti în jurul tău. Echinox s‑a con‑
struit cu un grup de tineri de mare devotament 
pentru cultura română, convinşi că au nevoie de 
continuitate în cultură. Altfel spus, de tineri care 
voiau să reconstruiască legătura cu perioada in‑
terbelică, perioadă împotriva căreia s‑a folosit toa‑
tă artileria propagandistică a anilor cincizeci. Vo‑
iam să cunoaştem, să simţim şi să fim onoraţi de 
marile valori ale culturii române interbelice, va‑
lori care ne fuseseră ascunse. Umblam pe străzile 

pe care răsunaseră paşii lui Lucian Blaga şi nu 
puteam citi poemele lui, cărţile sale de filosofie. 
În acei ani am văzut cum sub ochii noştri s‑a aşe‑
zat statuia sa lângă Casa Studenţilor şi am fost 
emoţionaţi, cutremuraţi sufleteşte, dar am văzut 
şi cum, cu un lanţ legat de gâtul de bronz, statuia 
a fost scoasă apoi, pentru că începuse refluxul mă‑
rii libere. Atunci am fost doar cutremuraţi. Venea 
o boare foarte rece. Echinox a fost o creaţie care 
la rândul ei ne‑a modelat în spiritul camaraderi‑
ei, onestităţii intelectuale şi al încrederii în rostul 
esenţial al culturii naţionale. Eram spirite deschi‑
se şi de aceea foarte atenţi la ce se petrece în jurul 
nostru. De aceea ne grăbeam, ştiam că ne apro‑
piam de Echinoxul de toamnă, când vine frigul şi 
noaptea e mai lungă. După cum şi trebuia să fie, 
întâi a fost cenaclul şi apoi revista. Revista a fost 
singulară în acel moment, după apariţia primului 
număr, am fost destituit din calitatea de redac‑
tor‑şef, deoarece erau prea multe nume scanda‑
loase în primul număr. Primul text de Heidegger 
tradus în româneşte după 1945, comentarii la 
Cioran şi Mircea Eliade, un text al unui bursier 
american la Cluj despre viaţa studenţească din 
Statele Unite. Revista şi‑a reluat apariţia după 
trei luni în urma insistenţelor rectorului Ştefan 
Pascu, a mai multor profesori de la Universitate, 
dar şi a gândirii înţelepte care spunea că mai bine 
să apară, dar să‑i controlăm decât să nu mai apa‑
ră şi să nu‑i putem controla. Noul redactor‑şef a 
fost numit actualul academician Ion Pop. Oricum, 
după noi au mai apărut şi alte reviste în centrele 
studenţeşti. Noi eram foarte mândri că pe fron‑
tispiciul Echinox nu apărea cunoscutul slogan – 
Proletari din toate ţările, uniţi‑vă! Am rămas pri‑
eteni, la fel de mult sau de puţin ca în acea vreme 
de acum 50 de ani. Nu suntem o sectă, dar suntem 
o confrerie. A fost un moment bun acea perioadă, 
bine că ne‑am dat seama şi am acţionat. Momen‑
tul a fost bun pentru toată lumea intelectuală, nu 
doar pentru noi. 

Aţi debutat în anul 1974, cu proză 
scurtă... A fost un necesar exerciţiu pentru 

Am iniţiat două legi în favoarea 
scriitorilor, care au devenit 
favorabile tuturor artiştilor, 

anume: indemnizaţia de merit şi 
compensaţia la pensie. Am apelat 
la Adrian Păunescu, parlamentar 

atunci, membru în Comisia de 
Cultură, să sprijine aceste două 

iniţiative. A făcut‑o!
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ð trecerea la roman? Cum s‑a produs glisa‑

rea spre construcţiile epice ample?
Am debutat în 1974 cu o carte de 

proze scurte care în proporţie de 70 la sută erau 
fragmente din romanul Vladia, pe care îl scrise‑
sem pe la 24 de ani. A trebuit să aştept câţiva ani 
ca să‑mi apară cartea depusă la Editura Dacia, 
unde Vasile Igna şi Alexandru Căprariu avusese‑
ră buna idee să inaugureze o serie Echinox în care 
au apărut câteva cărţi memorabile, deşi erau cărţi 
de debut – Umbria de Adrian Popescu, Istm de Ion 
Mircea, Între zero şi infinit de Bernd Kolf (în lim‑
ba germană), coperţile aparţinând unui coleg de la 
Echinox, cunoscutul pictor Octavian Cosman. Am 
fost chemat la redactorul‑şef al Editurii, un cunos‑
cut critic literar, ca să‑mi spună – cine te crezi, 
Zaharia Stancu (atunci Preşedintele Uniunii Scri‑
itorilor) să vii cu o asemenea carte?! Eu nu mă cre‑
deam decât un tânăr autor, un pic mai nedus la 
biserică. Timp de trei ani manuscrisul meu a fost 
material didactic la reciclarea directorilor de edi‑
tură pentru testarea vigilenţei, cel puţin aşa mi‑a 
spus Mircea Sântimbreanu, mai marele edituri‑
lor. Acesta m‑a chemat, mi‑a spus că dacă scriu 
un text din care să reiasă că nimic din carte nu are 
legătură cu lumea înconjurătoare şi dacă specific 
că e vorba de povestiri fantastice, cartea va apă‑
rea. Am scris un text – Inventând – în preambul 
şi am specifict că e vorba de povestiri fantastice şi 
cartea a apărut. A stârnit ceva zumzet, s‑a afir‑
mat că e cel mai semnificativ debut după cel al 
lui Marin Preda, iar această neaşteptată aprecie‑
re l‑a incitat pe Marin Preda, care a mai aflat că 
iniţial volumul fusese încredinţat Editurii Cartea 
Românească. Am publicat Vladia la această edi‑
tură, când Marin Preda nu mai era printre cei vii. 
Am avut onoarea să mi se acorde Premiul Uniunii 
pentru romanul Mierea de către un juriu, al cărui 
preşedinte era Marin Preda. Citise această carte, 
cu siguranţă. Într‑o zi mă aflam la Madam Can‑
drea, singur, la masă, ca orice provincial, când s‑a 
aşezat în faţa mea Marin Preda. Mi‑a povestit tot 
romanul încheind – ai un sfârşit mai bun decât cel 
pe care l‑am găsit eu. Ai lirism! 

Nu ştiam despre ce roman al său vorbea, 
mi‑am dat seama mai târziu – Cel mai iubit dintre 
pământeni. Mă roşisem tot, îmi era ruşine, nu şti‑
am dacă eu aş fi fost în stare să‑i povestesc un ro‑
man al său cu atâta lux de amănunte. Între timp, 
venise şi criticul Dan Cristea, care s‑a străduit 
să‑l convingă că am scris un roman mai grozav, 
Rug şi flacără. Am citit între documentele lega‑
te de moartea lui Marin Preda lista de inventar 
a cărţilor din camera unde stătea la Mogoşoaia. 
Mierea era printre ele.

Nu am scris proză scurtă decât întâmplător, 
am scris febril o nuvelă, Antonia, care a fost tra‑
dusă în volum separat în Rusia, Serbia, Macedo‑
nia şi antologată de Mircea Iorgulescu într‑o an‑
tologie a nuvelei româneşti. Am scris şi mai scriu 
poezie, am publicat, de altfel, la Junimea anul 

trecut volumul Despre ce vorbim, dar preocuparea 
principală şi modul meu de a fi în literatură este 
romanul. De altfel, unele personaje din Vladia se 
reîntâlnesc în Permafrost sau în Stăpânirea de 
sine. În concluzie, n‑am glisat spre roman, ci din 
roman am făcut mici escapade în genul scurt sau 
în poezie.

În ce relaţie aţi fost cu instituţiile cenzurii 
de până la 1989? Presiunile erau mai mari pentru 
un scriitor aflat la început de drum sau au venit 
şi au crescut în intensitate mai târziu, pe măsura 
consacrării?

Cu Cenzura am avut o relaţie destul de... 
aventuroasă. Trebuie să înţelegem că persoanele 
care citeau cenzurând nu o făceau din motivaţie 
ideologică, ci mai degrabă din frică. Erau cuprinşi 
de o uriaşă spaimă să nu fie întrebaţi dacă sunt 
complici la editarea unui text subversiv. Scriito‑
rul era cumva pedepsit, însă cenzorul plătea sigur 
cu slujba sa, cel puţin pentru o lipsă de vigilen‑
ţă semnalată de cineva de sus. De aceea, cei mai 
mulţi dintre cenzori fie erau dogmatici – cuvintele 
alea şi alea dispar –, fie erau interesaţi să aibă o 
explicaţie în cazul unor interpretări răuvoitoare. 
Iar explicaţiile cele mai bune le dădea chiar au‑
torul. Prima mea întâlnire cu cenzura a fost când 
m‑am întâlnit cu un profesor de filosofie, Ion Iri‑
mie, susţinător al Echinox‑ului, care m‑a întrebat 
cum stăm cu revista. I‑am răspuns – mâine o dăm 
la tipografie. M‑a întrebat uşor neliniştit – dar la 
Cenzură aţi fost cu manuscrisul? Habar nu aveam 
despre Cenzură. Mi‑a explicat – sunt nişte birouri 
la etajul unu al Poştei Centrale, acolo e Cenzu‑
ra. Se cheamă Direcţia Presei. M‑am înfiinţat cu 
manuscrisul, am bătut la uşă şi am intrat. O sală 
lungă cu birouri aliniate pe dreapta şi pe stânga. 
La mese, bărbaţi serioşi care citeau atenţi vrafuri 

de foi. Nu m‑a întrebat nimeni nimic. Atunci am 
întrebat, destul de tare: – Aici este Cenzura? O 
clipă de consternare, apoi cineva m‑a luat de braţ 
şi m‑a dus către uşa din capătul celălalt al sălii. A 
bătut respectuos la uşă, apoi a intrat, ţinându‑mă 
bine de umăr: – Tovarăşu P... tânărul întreabă 
dacă aici e Cenzura! Apoi m‑a lăsat singur cu şeful 
acelei instituţii. M‑a luat la întrebări, apoi a vrut 
să ştie dacă eu am ştiinţă de cine conduce ţara şi 
ce orânduire este în ea. Eu am încercat să‑i explic 
într‑un mod stupid, că nu am spus cenzură, ci ce‑
zură, adică pauza dinaintea tipăririi, e un termen 
de la noi, de la facultate. Un dezastru. Am lăsat 
manuscrisul pe masa tov. P. şi am plecat. Cerul 
era peste mine. Totuşi, în două luni revista a pri‑
mit bunul de imprimat şi în decembrie a ieşit la 
lumină. Cu Heidegger, cu Mircea Eliade, cu Cio‑
ran, cu studenţii din America. Desigur, m‑au dat 
afară din calitatea de redactor‑şef, am fost la un 
pas de exmatriculare etc. După articolul Adrianei 
Mitescu din Lupta de clasă, oficiosul ideologic al 
Comitetului Central, în care mă desfiinţa pentru 
un fragment din Vladia publicat într‑o revistă, a 
urmat povestea cu volumul de debut.

 Am avut o întâmplare neobişnuită cu roma‑
nul Pentimento, o reluare în zilele noastre a bas‑
mului Tinereţe fără bătrâneţe, dar în care tărâmul 
minunat era lumea nomenklaturii, iar ieşirea 
din ea era aducerea la realitate, o realitate care 
trăia după alt ritm şi alte reguli. Era depusă la 
Editura Eminescu, unde mai avusesem probleme 
cu Vreme în schimbare din cauza unui referat in‑
tern, care susţinea că îmi bat joc în roman de un 
erou naţional, Horea. Romanul a fost distins cu 
Premiul Academiei şi Premiul Uniunii Scriitori‑
lor. Cineva din editură a făcut o sesizare, mai sus, 
spunând că, de fapt, în romanul Pentimento e vor‑
ba de familia Ceauşescu. Vă închipuiţi ce a urmat. 
Între altele, mi s‑a interzis printr‑un telefon de 
sus să mai particip la vreo întâlnire cu cititorii, iar 
un alt oficiu, tot prin telefon, mi‑a solicitat date 
personale şi amănunte precise din biografie. Târ‑
ziu, din relatarea fratelui poetului Ion Brad, care 
lucrase la Academia Ştefan Gheorghiu, am aflat 
că tovarăşul Postelnicu (devenit celebru pentru 
replica Am fost un dobitoc!) se pronunţase într‑o 
reuniune de acolo că Uricaru ăsta e un duşman 
al Partidului. Să trecem peste asta, cartea a fost 
oprită şi înconjurată de mister. Atunci, o minte is‑
teaţă, şi un om curajos a luat o decizie. Aşa a venit 
Dumitru Matală, un bun prozator, care lucra în 
Centrală, să discute cu mine la Cluj despre carte 
şi să‑mi propună să‑i schimb titlul cu cel al unui 
proiect de carte depus de mine la Cartea Româ‑
nească pentru anul următor, anul 1989, anume 
Anii treizeci. Era un proiect care mă preocupă şi 
astăzi, deoarece convingerea mea este că retrăim, 
în linii mari, aceeaşi perioadă, cu alţi actori in‑
terni, alte costume, dar aceiaşi mânuitori de sfori 
externi. Am făcut cum ne‑am înţeles şi cartea a 
apărut. N‑a luat‑o nimeni în seamă, pentru că pe 
străzi se juca o piesă mai importantă. Am reeditat 
romanul după ’90 cu titlul şi revenirile necesare, 
Pentimento. A fost tradus şi dramatizat tocmai 
în Vietnam. Au cărţile soarta lor. Cât priveşte 

La Cluj

Cu Eugen Simion



21

Septembrie 2019

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
nivelul de cenzurare a textelor, el ţinea mai degra‑
bă de lista pe care se afla autorul decât de conţi‑
nutul propriu‑zis.

După 1989, statutul scriitorului român s‑a 
schimbat radical... Cum vă explicaţi o asemenea 
decădere sau cădere dramatică de prestigiu?

Scriitorul a fost folosit în prima perioadă a 
dictaturii comuniste ca un factor ce ar trebui să 
contribuie la legitimarea, credibilizarea regimu‑
lui. Oameni ca Mihail Sadoveanu, G. Călinescu 
sau Camil Petrescu se bucurau de un prestigiu 
imens în clasa de mijloc. Faptul că măcar nu se 
pronunţau împotriva regimului era considerat un 
câştig politic. Regimul a cultivat o perioadă pozi‑
ţia publică a scriitorilor. A dat premii, recompense 
de tot felul. Uniunea Scriitorilor era cu totul alt‑
ceva decât Societatea Scriitorilor, era o organiza‑
ţie cu greutate în viaţa politică şi socială. În tot 
acest joc intra şi experienţa regimului bolşevic, 
un regim care folosise scriitorii sovietici în multe 
situaţii de cumpănă. Apoi, rostul scriitorilor s‑a 
diminuat, apăruse televiziunea şi producţia naţio‑
nală de filme. Cu toate acestea, notorietatea scri‑
itorilor creştea pe măsură ce politica îngăduia şi 
chiar susţinea analiza critică a etapei comuniste 
anterioare. Aşa a apărut romanul politic de mare 
succes. Titlurile şi autorii sunt foarte cunoscuţi 
încă. Aceste romane detensionau încordarea soci‑
ală. Dramele colectivizării s‑au estompat după ce 
câteva romane „le‑a zis‑o”. Spre finalul perioadei, 
breasla scriitorilor într‑o proporţie îngrijorătoa‑
re era, dacă nu dizidentă, de partea dizidenţilor. 
După căderea aparentă a sistemului, scriitorii 
s‑au văzut în pragul apocalipsei – editurile au fost 
primele dintre instituţiile statului care s‑au priva‑
tizat, piaţa a fost saturată de subliteratură produ‑
să de edituri înfiinţate de tipografi sau şmecheri, 

lumea era ocupată cu dezvăluiri, secrete, ciolane 
etc., aşa încât, în urma apariţiei canalelor private 
de televiziune şi a producţiei uriaşe de bere iefti‑
nă, prin 1995, piaţa de carte s‑a prăbuşit. Au dis‑
părut sutele de mii de cititori de carte ai unui titlu 
din perioada comunistă, după cum au dispărut şi 
patru milioane de membri de partid. Scriitorii mai 
interesează în măsura în care mai sunt demascaţi 
ori în măsura în care devin o soluţie pentru elibe‑
rarea mai rapidă din puşcărie a unor deţinuţi cu 
ştaif. Poporul român nu mai citeşte, o face cu bună 
ştiinţă şi, uneori, cu voluptate. Un popor care nu 
mai citeşte, sigur va fi învins uşor de cei care ci‑
tesc. Nu scriitorii vor salva această ţară, ci nişte 
oameni politici care au citit destul de mult în viaţa 
lor.

Între 2001‑2005 aţi fost ales preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor din România... Privind retro‑
spectiv, care au fost cele mai importante realizări 
ale mandatului dvs. şi în ce raport s‑au aflat aces‑
tea cu dezamăgirile?

Am candidat la Preşedinţia Uniunii Scriito‑
rilor dintr‑un singur motiv: trebuia să respect me‑
moria prietenului meu Laurenţiu Ulici şi să duc 
la capăt proiectele pe care le gândisem împreună 
atunci când el a luat hotărârea de a salva Uniu‑
nea Scriitorilor. În 1990 Uniunea avea în conturi 
o sumă cu care se puteau cumpăra 6000 de auto‑
mobile Dacia. După o relativ scurtă perioadă de 
timp nu mai erau bani de salarii pentru angajaţi. 
Laurenţiu Ulici a reuşit să redreseze situaţia, a 

găsit soluţii viabile de a atrage fonduri sigure şi 
constante. Înainte de 1989 Uniunea beneficia de 
timbrul literar pe care toate editurile de stat, adi‑
că toate editurile, îl plăteau, deoarece onorariile se 
plăteau prin Fondul Literar. După 1990 editurile 
s‑au privatizat, iar încetul cu încetul nu edituri‑
le au plătit onorarii, ci autorii au plătit editurilor 
costul apariţiei unei cărţi. Laurenţiu Ulici a luat 
prima măsură socială de a ajuta scriitorii în nevo‑
ie trimiţând hrana zilnică acasă cu maşina. Apoi, 
împreună am trecut la un plan de descentralizare 
a filialelor, pentru a le da posibilitatea să benefi‑
cieze de sprijinul autorităţilor locale. Pentru asta 
am propus ca acolo unde numărul scriitorilor nu 
este suficient pentru înfiinţarea unei filiale să se 
înfiinţeze Reprezentanţe, beneficiind de aceeaşi 
autonomie. Revistele şi‑au făcut Fundaţii pentru 
a beneficia de sponsori. După dispariţia sa tragică 
nu mi‑am dat seama că Uniunea odată redresată 
a devenit un vânat bun, mult prea bun. Aşa că am 
hotărât să candidez pentru a împlini Programul 
Ulici. Am reuşit, în 4 ani, să construiesc un hotel 
de la zero, în Căderea Bastiliei, unde nici până azi 
nu am păşit să beau o cafea, construcţie care mi‑a 
adus un proces cu Fundaţia Soros, pe care l‑am 
câştigat. Am câştigat la Înalta Curte procesul in‑
tentat de pretinşii moştenitori ai donatorului Ca‑
sei Monteoru. După plecarea mea prin demisie de 
la USR, noua conducere a pierdut alt proces, des‑
chis după o altă lege a retrocedărilor, dar în care 
argumentul a fost acelaşi – donaţia a fost forţată, 
cu pistolul la tâmplă. Stau şi mă întreb, cine ar 
fi avut curajul să forţeze cu pistolul la tâmplă un 
personaj care a fost primit în audienţă de I.V. Sta‑
lin şi a cărui fotografie alături de Generalissim a 
fost publicată în Scânteia şi nu doar? 

Am iniţiat două legi în favoarea scriitorilor, 
care au devenit favorabile tuturor artiştilor, anu‑
me: indemnizaţia de merit şi compensaţia la pen‑
sie. Am apelat la Adrian Păunescu, parlamentar 
atunci, membru în Comisia de Cultură, să sprijine 
aceste două iniţiative. A făcut‑o! Alţi scriitori, au 
fost circa 40 de scriitori membri ai Parlamentului 
în diferite sesiuni până în 2000, nu au făcut abso‑
lut nimic pentru breaslă. De un singur lucru îmi 
pare rău, nu am avut inspiraţia să propun în lege: 
odată acordate, aceste indemnizaţii nu pot fi re‑
trase de cei care le‑au propus, ci doar de cei care le 
plătesc. Am organizat Festivalul Internaţional de 
literatură de la Neptun, unde au participat mari 
scriitori de renume internaţional, întâlnirea anu‑
ală a scriitorilor români din diaspora, a traducă‑
torilor din literatura română, cu reprezentanţi ai 
scriitorilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
Europa Centrală şi de Est. Am redresat, cu aju‑
torul Editurii Polirom, situaţia de la Cartea Ro‑
mânească, am înfiinţat 16 librării unde se puteau 
găsi cu precădere cărţile scriitorilor români. Am 
continuat programul social înfiinţând un Econo‑
mat, am înfiinţat Cenaclul tinerilor scriitori, ru‑
gându‑l pe Marin Mincu să‑l patroneze. Cenaclul 

a avut succes, domnul Mincu s‑a bucurat de spri‑
jin, inclusiv logistic, dar, în cele din urmă, m‑a dat 
în judecată, făcându‑mi plângere penală, deoare‑
ce susţinea Domnia Sa, Dumnezeu să‑l ierte, aş 
fi spus într‑o conversaţie telefonică următoarele: 
nu‑mi place ce se citeşte acolo, prea multă porno‑
grafie. Am câştigat şi acest proces. Am înfiinţat 
un supliment literar publicat de un cotidian, deci 
cu un tiraj foarte mare, Ziua Literară, cu entuzi‑
asmul şi sprijinul domnului Roşca Stănescu. L‑am 
rugat pe domnul Ştefan Agopian să conducă publi‑
caţia şi să facă politica literară pe care o consideră 
valabilă. Domnul Agopian fusese un aprig comba‑
tant împotriva mea la alegeri. Aşa a şi rămas.

Cred că mai sunt chestiuni care au fost iniţi‑
ate atunci, de exemplu, schimburile internaţiona‑
le, în special, cu China. M‑am gândit că scriitorii 
români trebuie să vadă şi o altă lume, iar scriitorii 
chinezi se vor bucura întâlnindu‑se cu scriitori din 
alt sistem economic şi politic. Am introdus Uniu‑
nea în sistemul Fundaţiei Valurile celor trei mări, 
facilitând scriitorilor români şederea gratuită la o 
casă de creaţie splendidă din insula Rhodos. Poate 
mai sunt şi alte lucruri. Cert este că multe dintre 
cele care trebuiau continuate nu mai există. După 
cum nu mai există Casa Monteoru ori terenul din 
Grozăveşti. Asta este. Am pierdut timp şi nervi, 
şi vreme de zece ani nu am mai scris, muncind la 
propriu de dimineaţa până seara pentru Uniunea 
Scriitorilor din care, de fapt, mi‑am dat demisia, 
renunţând la beneficiile măcar unei singure legi 
pentru care am luptat alături de câţiva oameni de 
valoare, dintre care trebuie să‑l amintesc pe Nico‑
lae Breban, cel care a fost alături de mine, uneori 
înaintea mea, în a apăra interesele acestei organi‑
zaţii de scriitori.

Ceea ce aţi făcut pentru breasla scriitorilor 
este admirabil. Absolut admirabil! Şi, aş spune, 
vital. 

Vă rog să ne vorbiţi despre cel mai recent 
proiect literar al dvs. Permafrost... Acest cuvânt 
este mai mult decât un titlu de roman? Rezumă, 
de fapt, starea de spirit din România postcomu‑
nistă? Inclusiv din lumea literară? Se poate depăşi 
contextul schiţat sau sunteţi departe de a fi un op‑
timist în ceea ce priveşte viitorul, pe termen mediu 
şi lung, al societăţii postmoderne şi al literaturii 
române?

Permafrost nu e decât un roman. Un roman 
pe care l‑am scris cu destulă furie şi pasiune, re‑
cunosc, şi în care mi‑am pus şi am pus câteva în‑
trebări importante. După topirea gheţii rămâne 
mlaştina. Dacă ne bălăcim prea mult în ea o să 
ne placă şi o să credem că aşa trebuie să fie lu‑
mea noastră. Mlaştina trebuie asanată pentru a 
construi ceva durabil şi adevărat. Noi, generaţiile 
trăitoare astăzi, nu cred că vom fi în stare. Cine 
ştie ce vor hotărî că au de făcut în această privinţă 
generaţiile viitoare, nenăscute încă?

August 2019

Am pierdut timp şi nervi, şi vreme 
de zece ani nu am mai scris, 

muncind la propriu de dimineaţa 
până seara pentru Uniunea 

Scriitorilor din care, de fapt, mi‑am 
dat demisia, renunţând la beneficiile 
măcar unei singure legi pentru care 
am luptat alături de câţiva oameni 
de valoare, dintre care trebuie să‑l 

amintesc pe Nicolae Breban, cel 
care a fost alături de mine, uneori 
înaintea mea, în a apăra interesele 

acestei organizaţii de scriitori

Cu Gao Xing şi Bogdan Popescu. Lansarea romanului Vladia în versiune chineză. Canton
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România şi‑a prezentat 
programul de ţară 
invitată de onoare la 
Târgul Internaţional 
de Carte de la Beijing

Institutul Cultural Român a reprezentat 
România în cadrul conferinţei de presă 
organizate de China National Publicati‑
on Import and Export (Group) Corpora‑

tion, cu ocazia lansării întregului program al Târ‑
gului Internaţional de Carte de la Beijing (BIBF). 
Alături de reprezentanţi ai statului chinez, ai au‑
torităţilor locale şi ai organizatorilor, ICR a expus 
programul stabilit prin Centrul Cărţii şi reprezen‑
tanţa ICR Beijing în faţa a aproximativ 50 de jur‑
nalişti de la principalele canale media şi din zona 
bloggingului. La conferinţă au participat Zhao 
Haiyun, ministrul adjunct al Departamentului 
pentru Promovare, Wang Yefei, directorul adjunct 
din cadrul Municipalităţii Beijing, Departamentul 
de Promovare, Lin Li Ying, vicepreşedintele Chi‑
na National Publications Import& Export (Group) 
Corporation, şi Miruna Olteanu, director Direcţia 
Comunicare şi Promovare din cadrul ICR.

„Ţara noastră este interesată de promovarea 
culturii şi literaturii cu scopul de a aprofunda re‑
laţiile cu alte popoare. Anul acesta aniversăm 70 
de ani de la proclamarea Republicii Populare Chi‑
neze şi 70 de ani de relaţii bilaterale cu numeroa‑
se state. Comerţul de carte se dezvoltă încontinuu, 
alături de alte ramuri ale economiei (...). La BIBF 
participă aproximativ 1.000 de edituri străine din 
95 de ţări şi regiuni care îşi prezintă oferta de car‑
te. Astfel, în timpul BIBF, numărul de evenimen‑
te, de contacte noi sunt mai multe decât în anii 
precedenţi”, a declarat ministrul adjunct al De‑
partamentului pentru Promovare, Zhao Haiyun. 

„Ne bucurăm că anul acesta România este 
invitatul de onoare al Târgului, într‑o perioadă 
caracterizată de globalizare. Schimbările sunt la 
toate nivelurile, inclusiv la educaţie, şi ne bucu‑
răm să promovăm şi noi astfel de schimbări şi le 
încurajăm. BIBF se bucură de recunoaştere in‑
ternaţională şi este apreciat de mulţi participanţi 
străini. În cadrul BIBF se desfăşoară în paralel şi 

alte activităţi culturale: festivalul de carte, ediţie 
specială pentru copii. Alegerea României ca ţară 
invitată de onoare s‑a făcut şi în contextul aniver‑
sării a 70 de ani de relaţii bilaterale. Evenimen‑
tele coordonate de România sunt multe, România 
fiind şi ea inclusă în programul nostru de relansa‑
re a relaţiilor cu alte state, denumit O centură, un 
drum şi care se vrea un nou drum al mătăsii”, a 
mai spus Zhao Haiyun.

Directorul adjunct din cadrul Municipalită‑
ţii Beijing, Departamentul de Promovare, Wang 
Yefei, a precizat: „(…) Criteriile de organizare şi 
de selectare sunt din ce în ce mai riguroase pentru 
că ridicăm standardele. Cu toate acestea, vorbim 
despre zeci de mii de cărţi aduse de edituri din 
străinătate şi ne bucurăm că România este ţară 
invitată de onoare, pentru că oferă o mare selec‑
ţie de volume la standul său, dar şi lansări şi alte 
evenimente culturale. (...) BIBF a ajuns la rangul 
Târgului de la Londra, cu participarea grupurilor 
editoriale din Europa şi America, acestea fiind din 
ce în ce mai interesate de piaţa noastră. Ediţia din 
2019 este cea mai mare de până acum şi vorbim de 
o creştere atât la nivelul suprafeţei de expoziţie, 
cât şi la nivelul numărului de participanţi, plus 
activităţi conexe”.

„Deşi noi suntem principalii organizatori ai 
BIBF, avem sprijinul autorităţilor centrale şi lo‑
cale pentru evenimentul cu cei mai mulţi partici‑
panţi din străinătate, 29%, alături de 38% – din 
China şi 33% – din restul Asiei. Japonia este parti‑
cipantul cu cele mai multe grupuri mari editoriale 
participante (17), urmată de Coreea (9), SUA (7), 
Germania (5) şi Anglia (3)”, a subliniat vicepreşe‑
dintele China National Publications Import& Ex‑
port (Group) Corporation, Lin Li Ying. (...)

„Piaţa editorială din România acoperă toată 
domeniile de interes, de la ştiinţă la beletristică şi 
literatură universală. Potrivit specialiştilor ICR, 
aproximativ 80% din publicaţiile prezente pe pia‑
ţa românească reprezintă traduceri din literatu‑
ra străină. Tot ei apreciază că această piaţă este 
orientată spre dezvoltare, parteneriate şi colabo‑
rări. În acest sens, între specialiştii din domeniu 
s‑a stabilit un parteneriat coordonat de ICR. Este 
vorba despre Centrul de Cooperare Româno‑Chi‑
nez în domeniul Editării Lucrărilor Academice, 
înfiinţat în anul 2016 de Institutul Cultural Ro‑
mân şi Editura Universităţii Renmin din China, 
cu sprijinul Administraţiei de Stat a Publicaţiilor, 
Mass‑media, Radioului, Televiziunii şi Filmului”, 
a conchis Miruna Olteanu, director Direcţia Co‑
municare şi Promovare din cadrul Institutului 
Cultural Român. (ICR)

Ambasadorul Jiang Yu 
a organizat o recepţie 
pentru delegaţia 
română 

Ambasadorul Chinei în România, 
doamna Jiang Yu, a organizat o re‑
cepţie pentru delegaţia comunităţii 
de edituri din România care partici‑

pă la Târgul Internaţional de Carte de la Beijing. 
Peste 30 de persoane, inclusiv vicepreşedintele In‑
stitutului Cultural Român, domnul Krizbai Bela 
Dan, au participat la eveniment. Domnul Tu Ji‑
ang, Consilierul Ambasadei, şi dna Zhao Li, Con‑
silierul Cultural al Ambasadei, au fost prezenţi la 
recepţie.

Ambasadorul Jiang Yu a felicitat România 
pentru faptul că este ţară invitată de onoare la 
Târgul Internaţional de Carte de la Beijing şi a 
spus că România are un patrimoniu cultural pro‑
fund, acest pământ misterios şi bogat la nivel naţi‑
onal a dat lumii maeştri culturali precum Enescu 
şi Eminescu, care sunt ca nişte stele strălucitoare 

„Partea română trimite în China o 
delegaţie de peste 50 de persoane, 

standardele sunt ridicate şi 
acoperirea este una vastă, reunind 

elitele din domeniu publicării, 
tehnologiei, culturii şi a altor 
cercuri intelectuale, fiind una 

dintre cele mai mari delegaţii din 
ultimii ani; al treilea aspect este 
cooperarea. În cadrul târgului, 

asociaţiile editurilor din România 
vor discuta cu asociaţiile de edituri 

din China pentru a consolida 
cooperarea”

România – ţara invitată de onoare a  
Târgului Internaţional de Carte  
de la Beijing

pe cer. În această expoziţie la care participă Ro‑
mânia există trei aspecte importante: mai întâi de 
toate, timpul este favorabil. Cu ocazia aniversării 
a 70 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice 
dintre China şi România şi a cea de‑a 15‑a ani‑
versare de la stabilirea parteneriatului amplu de 
prietenie şi cooperare, acest eveniment creează o 
atmosferă prietenoasă la sărbătorirea „dublei ani‑
versări”. Partea română a pregătit, de asemenea, 
o varietate de „hrană spirituală” şi expoziţii cultu‑
rale bogate pentru cititorii chinezi, ceea ce cu si‑
guranţă aduce cititorilor chinezi poezii din locurile 
îndepărtate de pe malul Mării Negre; în al doilea 
rând, este un eveniment la scară largă. Partea ro‑
mână trimite în China o delegaţie de peste 50 de 
persoane, standardele sunt ridicate şi acoperirea 
este una vastă, reunind elitele din domeniu publi‑
cării, tehnologiei, culturii şi a altor cercuri intelec‑
tuale, fiind una dintre cele mai mari delegaţii din 
ultimii ani; al treilea aspect este cooperarea. În 
cadrul târgului, asociaţiile editurilor din România 
discută cu asociaţiile de edituri din China pentru 
a consolida cooperarea. 

Ambasadorul Jiang Yu a spus că cooperarea 
dintre cele două ţări în domeniul presei şi editurii 
a înregistrat progrese mari în acest an. O serie de 
instituţii şi edituri s‑au alăturat iniţiativei „Belt 
and Road” pentru a construi un organism naţional 
de cooperare în domeniul editorial şi în mod oficial 
a fost deschis Centrul de Cooperare Chino‑Româ‑
nă pentru editarea lucrărilor academice. Platfor‑
mele pentru schimburi şi dialoguri între cercurile 
editoriale din cele două ţări au devenit mai bogate, 
iar canalele pentru ca oamenii să se înţeleagă re‑
ciproc au devenit mai diversificate – bază pentru 
învăţarea reciprocă devenind mai solidă. Se speră 
că cele două părţi vor implementa în mod activ 
intenţia de cooperare atinsă în domeniul editorial 
şi vor promova rezultatele timpurii ale proiectelor 
relevante, astfel încât să deschidă un drum de în‑
ţelegere reciprocă între cele două popoare.

Vicepreşedintele Institutului Cultural Ro‑
mân, Krizbai Bela Dan, a declarat că partea româ‑
nă acordă o importanţă deosebită schimburilor şi 
cooperării cu partea chineză în domeniul editurii, 
iar faptul ca România este ţară invitată de onoa‑
re la Târgul Internaţional de Carte de la Beijing 
reflectă acest fapt pe deplin. Industria editorială 
română aşteaptă cu nerăbdare să realizeze schim‑
buri ample de cooperare cu omologii chinezi prin 
intermediul cărţilor, explorând oportunităţile de 
cooperare între China şi România, planificând vi‑
itorul cooperării şi promovând schimburile între 
oameni prin intermediul schimburilor cultura‑
le. (...) r
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Târgul Internaţional de Carte de la 
Beijing (BIBF), ediţia a XXVI‑a, la 
care România a avut statut de invi‑
tat de onoare, s‑a deschis miercuri, 

21 august 2019. Institutul Cultural Român, prin 
Centrul Cărţii şi reprezentanţa ICR Beijing, a re‑
prezentat România la BIBF 2019, timp de cinci 
zile, cu aproximativ 40 de scriitori şi edituri, lan‑
sări, prezentări, lecturi, dezbateri, expoziţii, spec‑
tacole de teatru şi evenimente culturale conexe. 
Standul României, H01, cu o suprafaţă de 300 
de mp, unde au fost expuse peste 600 de titluri, 
e dispus în Pavilionul W2, în zona centrală a spa‑
ţiului expoziţional. Programul participării Româ‑
niei la BIBF 2019, stabilit prin Centrul Cărţii, a 
fost prezentat de Institutul Cultural Român, pe 8 
august, în cadrul conferinţei de presă organizate 
de China National Publication Import and Export 
(Group) Corporation. Marţi, 20 august, a avut loc 
recepţia inaugurală de la Government Guest Hou‑
se Diaoyutai, unde au fost prezenţi vicepremierul 
Chinei, ministrul Culturii, ministrul Promovării, 
directorul Târgului Internaţional de Carte, şefi 
ai delegaţiilor străine participante. Din delegaţia 
română invitată la recepţie au făcut parte preşe‑
dintele interimar al ICR, Mirel Taloş, vicepreşe‑
dintele ICR, Krizbai Béla Dan, directorul ICR Bei‑
jing, Constantin Lupeanu, şi directorul Centrului 
Cărţii, Andrei Novac. Printre invitaţii prezenţi în 
zilele Târgului de Carte de la Beijing a fost Irina 
Cajal Marin, subsecretar de stat în cadrul Minis‑
terului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Preşedintele interimar al ICR, Mirel Taloş, 
şi‑a exprimat recunoştinţa că prin Institutul Cul‑
tural Român şi reprezentanţa sa la Beijing, con‑
dusă de directorul Constantin Lupeanu, China 
oferă ţării noastre calitatea de ţară invitată de 
onoare. La aniversarea de 70 de ani de relaţii di‑
plomatice dintre România şi China „avem multe 
să ne spunem, avem mult de construit împreună 
pe Noul Drum al Mătăsii. Într‑adevăr, va exista, 
aşa cum a relevat preşedintele Chinei, Xi Jinping, 
„o platformă deschisă pentru cooperare, sprijin 
şi susţinere a unei economii mondiale deschise”. 
În acelaşi timp, importantă este şi structura de 
profunzime, arterele culturale şi spirituale, prin 
care această cooperare să fie hrănită”, a mai spus 
Mirel Taloş.

Dintre lansările de carte, au fost expuse al‑
bumul monografic Corneliu Baba, albumul Dese‑
ne, dedicat operei artistului vizual Mircia Dumi‑
trescu, Antologia prozei contemporane româneşti, 
selecţie făcută de traducătorul Gao Xing, Trezirea 
dragonului de Corneliu Zeană şi La hotarul dintre 
milenii: Mineritul, încotro? de Nicolae Bud.

La capitolul prezentări de carte, Istoria Ro‑
mânilor, scrisă de preşedintele Academiei Româ‑
ne, Ioan‑Aurel Pop, o carte tradusă în limba chi‑
neză anul trecut, este unul dintre evenimentele 
importante de la standul României, care a avut loc 
sâmbătă, 24 august 2019. Cartea apărută la edi‑
tura Universitară Renmin, în traducerea lui Lin 
Ting şi Zhou Guanchao, a fost expusă în prezenţa 
autorului. Ioan‑Aurel Pop a spus în discursul său 
că „două popoare prietene, aşa cum sunt poporul 
român şi poporul chinez, trebuie să îşi cunoască 
reciproc istoria”. Autorul a răspuns şi întrebări‑
lor din partea publicului interesat de istoria ţării 
noastre şi de probleme curente din politica inter‑
naţională.

Totodată, au fost prezentate opere traduse în 
limba chineză ale profesorului Victor Neumann, 
directorul Muzeului de Artă din Timişoara, Vizui‑
na şi Fericirea obligatorie de Norman Manea, căr‑
ţile semnate de Dan Tomozei. În cadrul Colecţiei 
dedicate literaturii române, girate de Gao Xing şi 
lansate de Editura Flower City Publishing House, 
cu primele nouă titluri, a fost prezentat romanul 
lui Eugen Uricaru Vladia, scriitorul român deve‑
nind laureat al Premiului de Excelenţă decernat 
de Editura Flower City Publishing House. E pri‑
ma distincţie importantă acordată unui scriitor 
român în China de o importantă şi extrem de pre‑
stigioasă editură.

Au fost lansate romanul în versuri Geniul 
inimii. Cartea iluminărilor mele, în traducerea 
lui Ding Chao, prefaţă de Jidi Majia, apărută la 

România, prezentă cu peste 600 de titluri la 
Târgul Internaţional de Carte de la Beijing 
(21-25 august 2019)

Shandong Education Press (2019) şi Orbita zeului 
(ediţie bilingvă), în traducerea lui Chen Xiaoying, 
prefaţă de Gao Xing, publicată de Editura Enci‑
clopedică din Beijing (2019), ambele titluri scrise 
de Aura Christi, poet, redactor‑şef al publicaţiei 
Contemporanul. Despre Aura Christi şi poezia ei 
au vorbit Chen Xiaoying, Ding Chao, românolog, 
profesor în cadrul Centrului pentru Limbi şi Cul‑
turi Europene al Universităţii de Limbi Străine 
din Beijing, autor al lucrării Relaţii literare ro‑
mâno‑chineze, şi Gao Xing, românolog, traducător 
al clasicilor poeziei româneşti în chineză, director 
al publicaţiei Literatura universală din Beijing. 
Poeta Aura Christi, Ding Chao şi Chen Xiaoying 
au citit poezie în limba română şi, respectiv, chi‑
neză, din volumele prezentate.

Dezbaterile au ocupat un loc consistent în 
programul României: „Interferenţe culturale ro‑
mâno‑chineze”, „Poezia română contemporană” şi 
„Literatura şi memoria” sunt teme despre care au 
vorbit specialişti români şi chinezi.

Joi, 22 august 2019, în Pavilionul Români‑
ei a fost prezentatată expoziţia filatelică „Româ‑
nia‑China, 70 de ani mai târziu”. Din 1954, când 
a apărut în România primul timbru dedicat Re‑
publicii Populare China, până în prezent au fost 
tipărite şi dedicate ambelor ţări peste 100 de emi‑
siuni filatelice. Cele 80 de imprimate prezentate 
vizitatorilor includ timbre şi plicuri cu o mare va‑
rietate de teme ce acoperă domenii precum econo‑
mie, industrie, cultură şi turism. Expoziţia a fost 
realizată în chineză. 

O reuşită a participării României la BIBF o 
reprezintă semnarea unor acorduri de colabora‑
re între editurile chineze şi cele româneşti, între 
care acordul de colaborare dintre Asociaţia Edito‑
rilor din România şi Asociaţia Editorilor din R.P. 
Chineză, care îşi propune încurajarea traduceri‑
lor operelor clasice şi contempoare reprezentative 
pentru cele două literaturi, acordul între Editura 
Litera şi Editura pentru Predarea şi Cercetarea 
Limbilor Străine şi altele.

La standul României, cu o suprafaţă de 300 
mp, au fost expuse peste 600 de titluri şi au fost 
organizate prezentări de carte şi conferinţe, care 
au avut ca scop familiarizarea publicului cu lite‑
ratura română contemporană şi interferenţele 
culturale dintre cele două popoare. Astfel au fost 
prezentate cărţile Trezirea dragonului, de Corne‑
liu Zeană, şi The Banat of Timişoara, de Victor 
Neumann. Iar o serie de conferinţe au fost dedi‑
cate prezentării poeziei româneşti contemporane, 
la care au participat Aurel Maria Baros, Adrian 
Lesenciuc, Marius Chelariu, Adi Cristi, Cosmin 
Perţa, Lucian Alexiu şi Gabriel Coşoveanu, şi Li‑
teratura şi Memoria, la care au participat Florina 
Iliş, Varujan Vosganian şi Angelo Mitchievici.

Din programul BIBF au făcut parte şi fo‑
rumuri la care au participat reprezentanţi ai Ro‑
mâniei, dintre acestea amintim FLRTP (Foreign 
Language Teaching and Research Publishing) 
şi 2019 World Printing and Publishing Culture 
Symposium.

România, în calitatea sa de ţară invitată de 
onoare, a organizat şi o serie de evenimente co‑
nexe, pentru a oferi o imagine asupra diversităţii 
culturale a ţării noastre. 

În prezenţa unui public foarte numeros, a 
fost vernisată, sâmbătă, expoziţia itinerantă „Cor‑
neliu Baba” la The Art Museum of the Chinese Oil 
Painting Academy din Beijing, realizată de ICR, 
prin reprezentanţa de la Beijing, în parteneriat cu 
Fundaţia Centrul Cultural ArtSociety din Româ‑
nia. Au fost prezentate 60 de lucrări semnate de 
Corneliu Baba din 17 muzee naţionale din Româ‑
nia, din colecţiile private din ţară şi străinătate, 
precum şi tablouri din colecţia BCR. De asemenea, 
cu ocazia vernisajului expoziţiei Corneliu Baba, a 
avut loc şi un recital susţinut de Trio Zamfirescu 
& Adrian Nour.

România a participat la BIBF pentru al cin‑
cilea an consecutiv, prima prezenţă fiind în 2015, 
an în care a fost inaugurată şi reprezentanţa ICR 
Beijing. (ICR) r

Ideea Europeană  
la Beijing

Prezentă la Târgul Internaţional 
de Carte de la Beijing (BIBF), 
ţara invitată de onoare, în anul 
2019, fiind România, Editura 

Ideea Europeană – Fundaţia Culturală Ideea 
Europeană – brand aflat la centenarul său – re‑
prezentată de Andrei Potlog, a participat la un 
maraton de evenimente, cu sprijinul ICR. Ast‑
fel, au fost încheiate acorduri noi de colaborare 
cu Foreign Language Teaching And Research 
Publishing (FLTRP) din Beijing, un acord de 
traducere şi publicare pentru şase titluri noi, 
şi altul cu China Social Sciences Press din 
Beijing, obiectul acestui act fiind traducerea 
şi publicarea unor importanţi scriitori români 
şi, respectiv, chinezi. În colaborare cu Editura 
Enciclopedică din Beijing, Editura Ideea Euro‑
peană a lansat primele trei volume pentru copii 
din seria Monştrii din Oraşul Interzis: Secretul 
nestematei străvezii, Gara din Grădina Impe‑
rială şi Băiatul care doarme în patul cu dra‑
goni, cărţi elegante, apărute recent, despre care 
Chang Yi, autoarea seriei de mare succes Mon‑
ştrii din Oraşul Interzis, a vorbit în cadrul unui 
interviu acordat TVR. La sfârşitul lansării am 
convenit să traducem şi să publicam literatu‑
ră chineză în Romania şi literatură română în 
China. 

În parteneriat cu Liaoning Publishing 
Group din Shenyang, Fundaţia Culturală Ide‑
ea Europeană a organizat lansarea cărţii Ci‑
reaşa din Rodier de Li Er, precum şi ceremonia 
de semnare a acordului de înfiinţare a departa‑
mentului de traducere.

Au fost purtate discuţii preliminare cu 
Beijing Times Chinese Press în privinţa înche‑
ierii unui acord având ca obiect traduceri şi 
editarea unor titluri importante româneşti şi 
chineze. 

Shandong Publishing House of Literature 
and Art din Shandong a oferit Editurii Ideea 
Europeană două cărţi pentru copii.

Ideea Europeană a încheiat un acord de 
cooperare cu extrem de curajoasa Flower City 
Publishing House din Guangzhou, care a lan‑
sat nouă titluri româneşti, printre acestea Bla‑
ga, Cioran, Eugen Uricaru, Norman Manea 
ş.a., premiindu‑l pe prozatorul Eugen Uricaru 
în cadrul unei ceremonii pline de fast. Este pri‑
ma distincţie extrem de importantă, revenită 
unui scriitor român din partea unei prestigi‑
oase case editoriale din China. A fost lansat 
volumul Fabulă de septembrie de Zhang Wei, 
apărut la Editura Ideea Europeană. 

S‑au purtat discuţii preliminare referitor 
la schimbul de autori chinezi şi, respectiv, ro‑
mâni cu 21st Century Publishing Group, China 
South Publishing & Media Group şi New Buds 
Publishing House (Tianjin) Limited Company.

Ideea Europeană a fost primită în Aso‑
ciaţia Internaţională de editori „China‑CEEC 
Publishing Association” şi a fost premiată de 
FLTRP cu o diplomă „Cei mai buni parteneri 
FLTRP”. La BIBF 2019, împreună cu FLTRP, 
am lansat ediţia română a Micului dicţionar 
chinez, publicat de Editura Ideea Europeană.

În anul aniversării a 70 de ani de diplo‑
maţie sino‑română, pusă în valoare de ICR Bei‑
jing, condus de domnul director Constantin Lu‑
peanu, unul dintre cei mai importanţi sinologi 
români, România a strălucit la acest important 
târg internaţional de carte. Ca şi alte edituri 
româneşti, Ideea europeană a folosit acest pri‑
lej pentru a face împreună cu partenerii ei din 
ţara‑gazdă diplomaţie culturală în capitala ţă‑
rii lui Confucius şi a atâtor prieteni, care admi‑
ră cultura română, vorbind despre ea ca despre 
o cultură majoră.

Fundaţia Culturală Ideea Europeană
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În urmă cu foarte puţin timp scriam în 
revista clujeană Tribuna: „Singura cul‑
tură netransformată radical din Anti‑
chitate până azi, dar adaptată fluxuri‑

lor societăţii noastre, este cultura chineză. Ceva 
ce nu ţine de regim, clasă dominantă sau mod de 
administrare a puterii s‑a păstrat intact şi conti‑
nuă să dăinuie”, argumentând că aşa‑numita con‑
ştiinţă culturală, înţeleasă uneori drept conştiin‑
ţă naţională, reprezintă replicarea, multiplicarea 
prin copiere de la generaţie la generaţie a elemen‑
telor care conţin informaţia ereditară codificată 
cultural. Plecând de la aceste argumente şi de la 
modelul interacţiunii fără pierderea conştiinţei de 
sine şi a identităţii naţionale, găseam de cuviinţă 
dezvoltarea dialogului cultural româno‑chinez şi 
împărtăşirea experienţei în construirea identită‑
ţii culturale proprii. Dar acest dialog de mare am‑
ploare era pe cale a se produce.

România a fost ţara invitată de onoare a 
celei de‑a XVII‑a ediţii a Târgului Internaţional 
de Carte de la Beijing, în perioada 21‑25 august 
2019. Acest statut – o excelentă reuşită a echipei 
Institutului Cultural Român la negocierile de la 
precedenta ediţie: Constantin Lupeanu, directo‑
rul ICR Beijing, Mirel Taloş, preşedinte interi‑
mar al ICR, şi Andrei Novac, director al Centrului 
Cărţii – este o recunoaştere publică a importanţei 
pe care China o acordă culturii române. Delega‑
ţia României din 2019, reprezentată de anterior 
menţionaţii directori din cadrul ICR şi de preşe‑
dintele interimar, la care s‑au mai adăugat Bela 
Dan Krizbai, vicepreşedinte, Irina Cajal Marin, 
subsecretar de stat din Ministerul Culturii, şi 
Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, 
a inclus (în ordinea din programul de evenimente 
de la stand) numeroşi scriitori: Corneliu Antoniu, 
Eugeniu Nistor, Corneliu Zeană, Aura Christi, 
Dinu Flămând, Adrian Alui Gheorghe, Paul Go‑
rban, Daniel Cristea‑Enache, Aurel Maria Baros, 
Marius Chelaru, Adi Christi, Cosmin Perţa, Luci‑
an Alexiu, Gabriel Coşoveanu, Victor Neumann, 
Horia Gârbea, Teodor Hossu Longin, Ioan Pintea, 
Traian Ştef, Dan Tomozei, Florina Ilis, Varujan 
Vosganian, Andreea Răsuceanu, Angelo Mitchie‑
vici şi subsemnatul; editori: Vasile George Dâncu, 
Costel Postolache, Conona Petrescu, Tudor Hat‑
manu, Andrei Potlog, Ana Nicolau, Camelia Bur‑
cioiu, Ovidiu Enculescu, Silvia Colfescu, Dana An‑
ghelescu, Roxana Liritis, muzicieni, actori, artişti 
plastici, jurnalişti, cadre didactice universitare: 
Nicolae Voiculeţ, Marius Stoicescu, Marina Al‑
măşan, Daniela Zaharia, Alexandru Dan Bartoc, 
Ada Navrot, Dan Tudor, Adrian Nour, Georgeta, 
Ionuţ şi Stan Zamfirescu, Nicolae Bud, Ioana Cio‑
can. Cele cinci zile de târg au însemnat o uriaşă 
reuşită în exprimarea unitară a culturii române 
într‑un spaţiu cultural nu foarte uşor tangibil.

Această înaltă cinste acordată României, de 
a fi ţară invitată de onoare la aniversarea a 70 
de ani de relaţii diplomatice româno‑chineze, este 
rezultatul cultivării dialogului cultural dintre Ro‑
mânia şi China prin intermediul Institutului Cul‑
tural Român din Beijing. Numărând peste 50 de 
evenimente organizate în Beijing între cele două 
ediţii ale târgului, Institutul Cultural Român a 
pregătit o serie de activităţi de înaltă calitate şi 
cu înaltă reprezentare din partea celor două sta‑
te. Ceremonia oficială de deschidere a ediţiei a 
XVII‑a Târgului Internaţional de Carte de la Bei‑
jing, organizată în data de 20 august la Diaoyutai 
State Guesthouse, a culminat cu o excepţională 
reuşită românească: acordarea Premiului pentru 
Contribuţia Specială adusă Cărţii în China unui 
român – scriitorul, traducătorul şi jurnalistul 
Ioan Budura. La deschiderea oficială a standului 
românesc din 21 august 2019, România şi China 
au fost reprezentate de Mirel Taloş, preşedintele 
interimar al Institutului Cultural Român, respec‑
tiv de Zhang Jichen, preşedintele China Natio‑
nal Publication Import and Export Coooperation 
(CNIEP). În deschidere, în pavilionul expoziţional 
s‑au auzit acordurile inconfundabile ale muzicii 
noastre, interpretate la nai de maestrul Nicolae 
Voiculeţ, ambasador al culturii şi turismului ro‑
mânesc. 

Adrian Lesenciuc
Interferenţe culturale româno‑chineze

„Singura cultură netransformată 
radical din Antichitate până azi, 
dar adaptată fluxurilor societăţii 

noastre, este cultura chineză”

Primul eveniment desfăşurat în cadrul Pa‑
vilionului României a fost dezbaterea Interferenţe 
culturale româno‑chineze, moderată de subsem‑
natul şi interpretat de traducătoarea Su Yan, 
avându‑i printre invitaţi pe scriitorii şi traducăto‑
rii chinezi Jidi Majia, vicepreşedintele Asociaţiei 
Scriitorilor din China, Xu Wende, fost director al 
Radio China Internaţional, traducător al poeziei 
lui Mihai Eminescu în chineză, Ding Chao, româ‑
nolog, profesor în cadrul Centrului pentru Lim‑
bi şi Culturi Europene al Universităţii de Limbi 
Străine din Beijing, autor al lucrării „Relaţii lite‑
rare româno‑chineze”, Gao Xing, românolog, tra‑
ducător al clasicilor poeziei româneşti în chineză, 
director al publicaţiei Literatura universală din 
Beijing, şi Hei Feng, poet, redactor al publicaţiei 
Beijing Literature, respectiv pe scriitorii români 
Corneliu Antoniu, preşedintele filialei Sud‑Est a 
Uniunii Scriitorilor din România, Eugeniu Nistor, 
scriitor şi filosof din Târgu‑Mureş, redactor‑şef al 
publicaţiei Târnava, şi Corneliu Zeană, vicepreşe‑
dinte al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti 
Români, respectiv pe analistul economic Marius 
Stoicescu. În cadrul aceluiaşi pavilion, a fost pre‑
zentată lucrarea Arta românească de la origini 
până în prezent scrisă de Vasile Florea. Eveni‑
mentul, moderat de Ding Chao şi tradus de Su 
Yan, i‑a avut drept invitaţi pe Irina Cajal Marin, 
Zhang Siying şi reprezentanţii editurii Foreign 
Language Teaching and Research Press. 

A urmat o dublă lansare a ediţiilor în lim‑
ba chineză a romanului în versuri Geniul inimii. 
Cartea iluminărilor mele, în traducerea lui Ding 
Chao, prefaţă de Jidi Majia, vicepreşedinte al Uni‑
unii Scriitorilor din China, apărută la Shandong 
Education Press (2019) şi Orbita zeului (ediţie bi‑
lingvă), în traducerea lui Chen Xiaoying, prefaţă 
de Gao Xing, publicată de Editura Enciclopedică 
din Beijing (2019), ambele titluri scrise de Aura 
Christi, poet, redactor‑şef al revistei Contempora‑
nul. 

Prima zi s‑a încheiat cu recitalul de poezie 
a trei reprezentanţi ai unor generaţii literare di‑
ferite: Dinu Flămând, important poet, eseist, jur‑
nalist, diplomat român, traducător din literaturile 
franceză, spaniolă, portugheză ş.a. (generaţia 70), 
Adrian Alui Gheorghe, important poet şi prozator 
român, fondator şi director al revistei de cultură 
Conta (generaţia 80), şi Paul Gorban, cunoscut 
poet, cadru didactic universitar şi editor ieşean 
(generaţia 2000), moderat de Andrei Novac, di‑
rector al Centrului Cărţii şi, la rândul său, cunos‑
cut poet român (reprezentând aceeaşi generaţie 
2000). Toate evenimentele zilei au fost prezentate 
şi coordonate de directorul Institutului Cultural 
Român din Beijing, sionologul, scriitorul şi diplo‑
matul Constantin Lupeanu. 

Şi în celelalte zile ale interferenţelor cultu‑
rale româno‑chineze din cadrul Târgului Interna‑
ţional de Carte de la Beijing au avut loc întâlniri 
importante. Au fost lansate cărţile Anthology of 
the Romanian Contemporary Prose, Vizuina şi Fe‑
ricirea obligatorie de Norman Manea, Vladia de 
Eugen Uricaru, în prezenţa scriitorilor Lu Xiang‑
gang şi Daniel Cristea‑Enache, într‑un eveniment 
moderat de Gao Xing; Trezirea dragonului de Cor‑
neliu Zeană, în prezenţa autorului şi a Danielei 
Zaharia, moderat de Aura Christi; monografia 
Corneliu Baba, în prezenţa profesorului univer‑
sitar Gao Jun, a Ioanei Ciocan, vicepreşedinte al 
Uniunii Artiştilor Plastici şi director general la 
Art Society Cultural Foundation, a Irinei Cajal 
Marin, a lui Victor Neumann, Bela Dan Krizbai 
şi Quan Shanshi; Drawings de Mircia Dumitrescu 

şi La hotarul dintre milenii: Mineritul, încotro? de 
Nicolae Bud, în prezentarea Ioanei Ciocan şi a lui 
Nicolae Bud; China The Mystery de Marina Almă‑
şan, oferită publicului chinez de cunoscuta jurna‑
listă din România, de românologul Wang Tieshan, 
respectiv de sinologul Constantin Lupeanu, direc‑
torul ICR Beijing; Istoria românilor de Ioan‑Aurel 
Pop, în prezenţa preşedintelui Academiei Române, 
a lui Wang Liming, vicepreşedinte al Universităţii 
Renmin, şi a lui Guo Xiaoming, director executiv al 
Editurii Universităţii Renmin, într‑un eveniment 
moderat de Yolanda Liu. Au fost prezentate de 
Liu Linjun titlurile de autor Victor Neumann, re‑
spectiv de Xu Wende titlurile de autor Dan Tomo‑
zei. Au avut loc dezbaterile: Interferenţe culturale 
româno‑chineze, la închiderea târgului, avându‑i 
ca invitaţi pe scriitorii Hei Feng, Teodor Hossu 
Longin, Xu Wende, Ioan Pintea, Traian Ştef şi 
Dan Tomozei, coordonată de Constantin Lupeanu 
şi Andrei Novac, respectiv Literatura şi memoria, 
cu protagoniştii Florina Ilis, Varujan Vosganian şi 
Andreea Răsuceanu, cunoscuţi prozatori români, 
într‑un eveniment moderat de Angelo Mitchievici, 
preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitori‑
lor din România. Şi celelalte arte au fost prezente 
prin recitalurile extraordinare ale lui Adrian Nour 
şi Trio Zamfirescu (fraţii Georgeta, Ionuţ şi Stan 
Zamfirescu), prin vernisajul expoziţiei itinerante 
Corneliu Baba la The Art Museum of the Chinese 
Oil Painting Academy, în prezenţa invitaţilor Iri‑
na Cajal Marin, Victor Neuman, Ioan‑Aurel Pop, 
Bela Dan Krizbai şi Quan Shanshi, respectiv spec‑
tacolul de teatru cu piesa Infractorii, regia Dan 
Tudor, la Art Words Institute, avându‑i ca inter‑
preţi pe Ada Navrot şi Dan Tudor, cu o prezentare 
de Horia Gârbea şi o introducere de Sofia Song. 

Pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
româno‑chineze esenţiale au fost întâlnirile dintre 
editorii chinezi din Beijing, Shandong, Liaoing şi 
Anhui cu cei români de la editurile Libris din Bra‑
şov, Ideea Europeană, Humanitas, RAO, Vremea, 
Nemira, Integral, Pro Universitaria din Bucu‑
reşti, Şcoala Ardeleană din Cluj‑Napoca, Junimea 
din Iaşi şi Paralela 45 din Piteşti, şi întâlnirile 
profesionale ale preşedintelui Academiei Româ‑
ne cu reprezentanţii Chinese Mechanical Society, 
Academy of Social Sciences şi Renmin University. 

Participarea românească unitară şi consis‑
tentă la cea de‑a XVII‑a ediţie a Târgului Interna‑
ţional de Carte de la Beijing, 21‑25 august 2019, 
va constitui, cu siguranţă, elementul de referinţă 
în proiectarea unor standarde mai înalte ale dialo‑
gului şi schimbului cultural dintre cele două ţări, 
dar şi a deschiderii din partea instituţiilor cultu‑
rale din România şi China pentru promovarea re‑
ciprocă a culturii celeilalte ţări. r

Poeme
Dinu Flămând
Saltul poetului Tou Fou
 
Să‑i adune laolaltă într‑o mare casă 
pe toţi învăţaţii lumii (despre care se ştie că sunt 

săraci 
şi n‑au casă)
visa cu ochii deschişi poetul Tou Fou 
după ce vântul îi smulsese acoperişul de paie de 

pe colibă,
iar ploile şi foamea şi frigul şi drumurile cele lungi
ale exilului îi tociseră luminoasa fiinţă 
care se tot micşora înlăuntrul lui.
 
Nu ştia că dorinţele pot deveni perfide
când – rareori – destinul le împlineşte,
deci a plecat dincolo răpus de o mizerabilă 
indigestie
după singura masă copioasă 
dată tocmai în onoarea repatrierii sale.
 
Flămând şi eu, învăţ de la el cât de important este
să nu te saturi – 
mă aştepta să mi‑o spună, cu surâsul lui
de lacom ascet.
 
Statuia lui ne face cu ochiul
când îi vizităm somptuoasa casă unde el
niciodată n‑a locuit…
 
Strânge la piept cilindrul de bambus al unei cărţi,
e zvelt ca un clovn metafizic
şi face un salt dincolo de neant.
 

Chengdou, septembrie 2017
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Vorbeam în numărul trecut despre o 
megatrecere a 60 de tablouri sem‑
nate Corneliu Baba prin 6 oraşe 
chinezeşti, pe parcursul unui an ca‑

lendaristic, Noiembrie 2018 – Octombrie 2019. Nu 
numai organizarea acestui eveni‑
ment se cuvine evidenţiată. Vreau 
să spun că partea chineză a pre‑
luat cheltuielile, deloc de neglijat. 
Mai mult, este atât de importantă 
pentru noi, românii, prezenţa per‑
manentă a unui public numeros, 
a învăţăceilor, pictori începători, 
elevi şi studenţi, veniţi să ia sea‑
ma la opera unui Pictor European 
de înaltă clasă. Domnul Waley Liu 
(pictorul Liu Junfa) mi‑a comu‑
nicat în scris situaţia din primul 
oraş care a adăpostit această me‑
ga‑expoziţie: „În cele 58 de zile cât 
a funcţionat la Hangzhou, întreaga 
comunitate a municipiului a răs‑
puns cu interes şi căldură şi aproa‑
pe 20 000 de persoane au vizitat 
expoziţia. Din prima săptămână, 
au fost prezenţi zi de zi în sălile ex‑
poziţiei între 300 şi 500 de oameni, 
în week end numărul acestora 
crescând la 600 – 800.”

Dacă luăm în calcul toate celelalte oraşe, ne 
întrebăm unde, cum şi când un asemenea răsfăţ? 
După fiecare vernisaj, s‑a ţinut câte un seminar, 
o dezbatere a artei maestrului pictor român. Ex‑
poziţia Corneliu Baba a venit la Beijing în plină 
vară. Zile de iulie şi august, cuptor cu aburi. Zile 
fierbinţi, umede, fără vânt. Zile câineşti. Soare‑
le se ghiceşte undeva, dincolo de norii de praf şi 
gaze. Uneori se vede cât un nasture roşu, cople‑
şit şi el de poluarea oamenilor. Eu sunt un snop 
de grâu, adus aici de puterea nevăzută a sorţii. 
Sunt fragil şi atât de puternic totodată, îmi dau 
bine seama. Am sorbit de mic dulceaţa soarelui, 
fruntea mea e cunună de raze. Al treilea ochi este 
soarele păstrat pentru iluminare. De mii de ani, 
acelaşi ritual, aceleaşi gesturi, aceleaşi dorinţe. 
Spre sfârşitul zilei, căldura excesivă se retrage 

parşiv, ea doar se ascunde pentru puţin, gradual, 
odată cu zgomotul. Oraşul moare în fiecare seară.

Am selectat câteva evidenţe din cele pes‑
te o sută de luări de cuvânt: Domnul Ding Yilin, 
preşedintele Academiei de arte din Shanghai, era 
doctorand în 1988, pe timpul primei prezenţe în 
Beijing a operelor lui Corneliu Baba. S‑a pregătit 
în acest sens, a citit tot ce a găsit despre pictorul 
român, apoi, ocupat de expoziţie şi pregătiri, a pe‑
trecut zi după zi în preajma lucrărilor. A devenit 
ucenicul neştiut de maestru. A scris şi a publicat 
în revistele de specialitate mai multe articole. 
Mulţi ani după aceea s‑a îndepărtat de Corneliu 
Baba, dar nu trădându‑l, ci găsindu‑şi propriul 
drum în artă. De aceea, în noiembrie trecut a 
mers special la Hangzhou şi a participat la primul 
mare eveniment. Nu va lipsi nici la vernisajul din 
Beijing. El crede că: „În privinţa tehnicii picturii 
în ulei, Corneliu Baba a absorbit caracteristicile 
lui Rembrand. La suprafaţă, se impune o senzaţie 
de vădită respiraţie, dar, de fapt, este o pictură 

Constantin Lupeanu
Din nou Baba

multi‑stratificată. În unele lucrări se poate obser‑
va că întâi a realizat textura şi apoi a pictat, în 
acea culoare a texturii a adăugat culoare plină cu 
cuţitul sau cu mişcare de penel de maestru, dând 
astfel naştere unui sentiment de bogăţie.

În unele lucrări, efectul texturii bogate este 
acumulat prin mai multe straturi de acoperire. 
Unele dintre operele lui Baba par să atragă doar 
un simplu avatar, dar este vorba de un lung pro‑
ces de rafinament lingvistic, de procesare, şi, de 
asemenea, de acumularea unui proces emoţional, 
de aceea, lucrările sale reflectă pe deplin caracte‑
rul artistului de «a stimula gândirea prin adân‑
cimi de suflet»”.

Sub titlul „Influenţă perpetuă”, domnul Xu 
Li, vicepreşedintele şi secretarul general al Uniu‑
nii Artiştilor Plastici din China, scria: „De ce sun‑
tem tulburaţi? Întâi, deoarece este vorba de sfera 
de jos, de viaţa reală. Baba a pictat muncitori şi 
ţărani, orăşeni, oameni din jurul său, prezentaţi 
foarte plastic, vii, proaspeţi, reali. În al doilea 
rând, mă refer la farmecul, la fascinaţia creaţiei 
sale. Deşi a trăit în România, influenţa artei so‑
vietice nu este mare, poate doar în ideea de a pre‑
zenta latura frumoasă a oamenilor muncii. Din 
punctul de vedere al tehnicii, măiestriei artistice, 
luminii şi umbrei, eu consider că el a fost destul 
de mult influenţat de marii maeştri vest‑europeni. 
Jocul luminii şi umbrei din Rembrandt, de exem‑
plu, ca şi acea consistenţă a imaginii personajelor, 
realismul, expresiile oamenilor obişnuiţi, vreau 
să spun că atunci când pictează oameni, deşi este 
artă figurativă, apare drept foarte rezumată, libe‑
ră, abstractă, încărcată de imaginaţie. Or, tocmai 
asta face personajele şi mai vii, picturile apar a fi 
clasice, tari ca fierul. Şi din această cauză operele 
sale posedă un stil şi au un efect atât de personal.” 

Shao Dazhen, profesor la Universitatea 
centrală de arte frumoase, critic de artă, nota: 
„Grigorescu în pictura în ulei în a doua jumăta‑
te a secolului al XIX‑lea şi Brâncuşi mai târziu 
în sculptură sunt strâns legaţi de impresionismul 
francez, post‑impresionism şi expresionism ca 
tendinţe de gândire. Prin urmare, artele plastice 
româneşti din anii ’50‑’60 ai secolului al XX‑lea 
diferă de cele din URSS cu exces de politic şi ide‑
ologic, nesocotind tabu semnificaţiile formale şi 
frumuseţea formală. Desigur, unii artişti sovietici 
care au venit din epoca „vechii Rusii” şi au fost in‑
fluenţaţi de tendinţa modernă de gândire la sfâr‑
şitul secolului al XIX‑lea, de asemenea, a lucrat în 
tăcere în afara «sistemului», deşi limbajul lor nu a 
fost acelaşi cu cel al lui Baba, dar şi ei au explorat 
sensul modern în limbajul realismului expresiv.

Astăzi, aducerea în China a atât de multe 
lucrări de Corneliu Baba de către maestrul Quan 
Shanshi ne va ajuta să înţelegem principiile şi 
limba picturii şi va avea un efect edificator pen‑
tru crearea picturii în ulei din ţara noastră: pic‑
tura emoţionează nu prin conţinutul ei; limbajul 

Aura Christi
Ca un înger prea mare
Opreşte‑te. Nu mai striga.
Oricum, nu te aude nimeni.
Fă un efort şi adună‑te, ca toamna
târzie în frunze, ca mâinile – în rugăciune.
Ţine minte: trupul nu‑i decât amintire,
incredibilă amprentă a cuiva,
regăsit în matca vie a copilăriei lumii, 
despre care nu se ştie dacă vei afla vreodată ceva.

Iadul care scrum te‑a făcut e departe.
Nu e nevoie decât să faci primul pas
pe acest platou monoton, numit Acoperiş al Lumii.
Desfă larg braţele. Trage aer în piept
şi respiră ca un pământ între ape.
„A venit timpul”, spune călugărul tibetan,
atingându‑te, ca un înger prea mare cu aripa,
la intrarea în templu. Ora ta se apropie.

Porumbiţa din templu
Urmam un ritm devastator.
Urcuşul devenea imposibil
şi lumina devoratoare,
când am intrat brusc în templu
cu sufletul la gură.
Am închis ochii. 
Trebuia să mă obişnuiesc
cu lumina de‑acolo: 
palidă, aproape obscură.

Stam faţă în faţă: 
eu – un om, 
ca un arbore desfrunzit,
ea – o pasăre, 
ca o ancoră a cuiva 
mult mai puternic 
şi mult mai mare.
Mi‑am ţinut respiraţia 
din teama de a o speria.
Ea şi‑a ţinut privirea 
agăţată de respiraţia mea,
ca o liană, ca un braţ atârnând 
de‑a lungul unui trup obosit, 
după un efort suprauman 
prelungit.

Ea şi‑a plecat capul mic 
a mirare pe o parte;
şi mă privea. 
Ah, cum mă privea!
Şi tot ciugulea
dintr‑o tavă aşezată
în miezul altarului…

Ţin minte felul în care 
mă fixa porumbiţa,
care ştia că brusc 
am înţeles totul.
Ţin minte 
lumina bubuitoare, 
în care
m‑am aruncat 
la ieşirea din templu.

             Tibet, august 2014

picturii conţine şi transmite un «sens», are semni‑
ficaţie culturală şi, de asemenea, «gustul» poate fi 
simţit, compoziţia ne intrigă totodată.”

Zhan Jianjun, profesor universitar, decanul 
Facultăţii de pictură în ulei; Universitatea de arte 
plastice a Chinei, preşedinte de onoare al Societă‑
ţii picturii în ulei din China: „Corneliu Baba este 
un pictor pe care l‑am iubit şi preţuit din tinereţe. 
Atunci am avut privilegiul de a vedea la Beijing o 
expoziţie de mari dimensiuni. Am fost foarte şocat 
de expresia artistică puternică din lucrările sale. 
Din punctul de vedere al realismului figurativ, 
pictura lui Baba nu este numai diferită de cea a 
pictorilor celebri ruşi, dar, de asemenea, diferă de 
maeştrii picturii occidentale. Prin temperamentul 
spiritual şi prin limbajul artistic, pictura sa în ulei 
are caracteristici remarcabile. Arta sa, în genera‑
lizarea simplă a preciziei şi subtilităţii, are o for‑
mă riguroasă, vie, un impact artistic puternic, un 
farmec al limbii picturii în ulei şi poate fi descrisă 
ca fiind «vastitate şi subtilitate»”. r

Beijing, August 2019

Dinu Flămând

Ding Chao, Aura Christi, Adrian Lesenciuc

n Corespondenţă din China
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Magda Ursache
Putere şi lumină

Nici martirii nu scapă de desconsiderare, iar repe‑
rele morale sunt minimalizate; în contrapartidă, 
se găsesc scuze pentru armata de caralii ai închi‑
sorilor morţii, nu pentru armata Ogoranului: „Aşa 
erau vremurile!” La un soi de emisiune care se 
vrea de cul‑tour, l‑am auzit pe un actor de teleno‑
vele spunând că vrea să‑l interpreteze pe Stalin ca 
să‑i arate latura umană: „A fost şi el om”. N‑a fost. 
Mai mult decât atât, „tătuca” a vrut să‑l ucidă pe 
Hristos în om. Ca să nimiceşti omul, ne arată Pă‑
rintele Justin, trebuie ucis Hristos în om. Numai 
că Fiul lui Dumnezeu a fost ucis o singură dată, 
prin răstignire pe crucea verticală.

Are şi leacuri Părintele Justin: Unitatea 
românilor şi Pocăinţa lor, Ascultarea pentru Bi‑
serică şi Neam, Rugăciunea necontenită, toate cu 
corespondenţă în fotografiile Cristinei. Când ţelul 
noii ideologii corect politice pare a fi măcinarea 
fiinţei etnice, Domnul l‑a dăruit cu zile îndelun‑
gate, ca mesajul său să fie auzit şi urmat: să ne 
opunem memoricidului; memoria vie e o biserică 
vie, duce la trezvia sufletului, re‑deşteaptă conşti‑
inţa etnică adormită. După trecerea prin Golgota 
închisorilor, a ridicat mănăstirea „Sfinţii Arhan‑
gheli Mihail şi Gavriil”, pentru a adăposti racla 
cu relicvele martirilor şi mărturisitorilor, pentru 
pomenirea lor. În numele acestor destine inima‑
ginabil de tragice, dar care, cum ar spune Petre 
Ţuţea, au salvat „onoarea spirituală a poporului 
român”, a ctitorit Părintele lăcaşele de cult. Nu în 
altă parte decât acasă, în satul său, Petru Vodă: 
„Acasă a fost pentru mine totdeauna locul în care 
am văzut că oamenii au frică de Dumnezeu, res‑
pectă tradiţia şi valorile neamului. Dacă nu res‑
pecţi valorile neamului, care sunt identitatea ta 
în lume, ce să respecţi? Dacă nu respecţi tradiţia, 
care este legătura ta cu trecutul, este rădăcina ta 
puternică, cum să mai ai pretenţia să rezişti în 
faţa loviturilor prezentului şi viitorului? Dacă nu 
respecţi pe Dumnezeu, cum să te mai consideri om 
cu destin?” (apud Adrian Alui Gheorghe, Părintele 
Justin Pârvu: File de pateric, Doxologia, 2018). 

Părintele Justin ne‑a aşezat sub ochi o expe‑
rienţă sacrificială, tăinuită ori negată, alteori ca‑
lomniată. A optat fără să şovăie pentru sacrificiul 
de sine. „Dacă ştii să alegi bine, lucrurile devin 
uşoare, viaţa este frumoasă. Dacă alegi rău, te 
chinui. Dacă ai îndoială că ai ales bine, iarăşi te 
chinui. Dacă îl alegi pe Dumnezeu, cale şi ţintă, 
nu mai ai nicio îndoială, ai ales bine.” Iar Iisus 
nu‑ţi sparge uşa. Bate doar. Amintiţi‑vă de apari‑
ţia Lui în celula lui Radu Gyr: se arată, atât; tace, 
atât. Şi poetul vede pe mâinile sale însângerate 
cuiele lui Hristos.

Petru Ursache susţine în eseul Monahul şi 
poetul, unde îi are în vedere pe Părintele Justin 

şi pe poetul Adrian Alui Ghe‑
orghe, că „poezia religioasă şi 
cea de celulă se apropie până 
la sinonimie”. Paralela de dife‑
renţiere între drumul morţii şi 
drumul crucii? Pe drumul morţii 
(pentru neam, în războaie drep‑
te) funcţionează legea divină; pe 
drumul crucii, în temniţă, func‑
ţionează fărădelegea, prin cea 
mai demenţială tortură. Însă 
bi‑unitatea omului, umană şi di‑
vină, a biruit fărădelegea. Prin 
Valeriu Gafencu, prin Arsenie 
Boca, prin Gh.I. Brătianu, prin 
Daniil Sandu Tudor, prin Mon‑
seniorul Ghika, prin Mircea 
Vulcănescu... Aşa se naşte sfân‑
tul: din comuniunea cu Iisus şi 
în suferinţă, şi în lumină. Spune 
Arhimandritul Justin, în altă 
filă din Patericul propriu, că 
martirii au cunoscut „realitatea 

îndrăcită şi apoi a dumnezeirii”. Aceeaşi bi‑unita‑
te umană şi divină i‑a unit pe deţinuţi. Au făcut, 
cu ajutor de sus, „din înfrângeri scări şi trepte, din 
căderi urcuş deplin” (Radu Gyr, Metanie).

Sub sudalmă şi bâtă, salvatoare în suplicii 
a fost puterea rugăciunii. Virgil Maxim (Imn pen‑
tru crucea purtată) mărturiseşte că Rugăciunea 
inimii le‑a păstrat rezistenţa psihică. La foame, 
hrana rugăciunii. La frig, căldura rugăciunii. Iar 
la capătul drumului pământesc, ştiau că‑i aşteap‑
tă Iisus. Din tiparniţa Mănăstirii Petru Vodă a 
ieşit, cu binecuvântarea Arhimandritului, şi an‑
tologia Poeţi după gratii, în 2010. Cel abia murit 
a ajuns printre stele, pe „drumul ocnaşilor” aflat 
„în preajma Căii Lactee”. Iată chemarea din poe‑
mul lui Gyr, Vecinul care‑a murit: „Vino cu mine. 
Din rogojină fă‑ţi verde trăsură./ Sunt paturi albe 
sus şi sunt pâini./ Ne‑aşteaptă‑n luceafăr Iisus, cu 
lapte cald şi prescură/ Şi‑un pahar plin cu lacrimi 
în mâini.”

Nicolae Mărgineanu spunea „Aiudul meu”; 
Marcel Petrişor spunea „Jilava mea”. Traian Tri‑
fan se identifica drept „Robul 1036”. Părintele 
Justin, condamnatul cu numărul 267, poate spune 
şi Jilava mea, şi Aiudul meu, şi multe alte locuri 
de detenţie: Văcăreşti, Suceava, Baia Sprie, Gher‑
la, Periprava... Sinistre locuri şi sinistre vremuri! 
Nimicire era ordinul, în alte cuvinte: „Bravii la 
moarte!” Ioan Ianolide strigă: „Nu eu, ci Hristos 
este urât şi prigonit în mine”. După Nistor Chi‑
oreanu (Morminte vii), înjurătura preferată de 
odiosul Goiciu era: „Tu‑ţi Dumnezeul dumnezeu‑
lui tău”. Genu Ţurcanu, „din Securitate sau din 
Infern, tot una”, notează Petru Ursache, era „Răul 
în manifestare diavolească” (Istorie, genocid, etno‑
cid, Ed. Eikon, 2019). Regizorul slujbelor negre, 
cu varga de metal în mână, rânjea blasfemiind 
că Iisus nu‑i decât „idiotul care a murit pe cruce”. 
Însă cei verticali au înţeles că „iadul nu are putere 
să‑l zdrobească definitiv pe om, cu toată armata 
lui de monştri şi pe ucigaşi” (lucr. cit, pag. 107). 
Treapta de om se urcă prin curaj şi răspundere 
de tine însuţi, mai ales când a spune adevărul a 
ajuns iarăşi un risc. Scrie Părintele Justin într‑o 
filă de Pateric: „Este un păcat să nu fii la înălţi‑
mea jertfei pentru care ai fost menit. Şi orice pă‑
cat trebuie răscumpărat, îl răscumpără cei care 
vin după tine, cu sacrificiul lor.” 

În altă filă memorabilă, vorbeşte despre 
Aiud: „Când am intrat în celula Aiudului, în drep‑
tul acelei ferestre se zărea o nuieluşă groasă cam 
cât degetul, ca o plantă. Când am ieşit, nuielu‑
şa devenise copac, ocupând tot geamul, încât nu 
puteam auzi dimineaţa marşurile ostaşilor. Puş‑
căria te sileşte să înveţi asceza, postul, rugăciu‑
nea, comuniunea şi dragostea de cel de alături.” 
Iar încercările sunt multe şi lungi. Cazul Valeriu 
Gafencu, îmbrăcând cămaşa lui Hristos: n‑a ezi‑
tat să‑şi salveze semenul de altă religie, dându‑i 
streptomicina care l‑ar fi putut scoate pe el însuşi 
din moarte. „Omul nu trăieşte pentru sine, omul 
este binecuvântat să trăiască pentru celălalt. Tră‑
ind pentru celălalt, el trăieşte pentru sine”, aşa 
sună etica Arhimandritului, care ar trebui să fie 
Maxima Moralia pentru noi toţi. 

Adrian Alui Gheorghe are îndreptăţirea să 
afirme că viaţa Părintelui Justin Pârvu este o via‑
ţă câştigată întru Hristos. Albumul impresionant 
al Cristinei Nichituş Roncea, ce poate fi subinti‑
tulat Putere şi lumină, ilustrează cu har adevărul 
acesta.

Memoria reperelor morale trebuie apărată. 
Altfel ne întunericim. r

Mi s‑a întâmplat să mă opresc, 
din suita de chipuri, mereu pe alt 

portret: Preotul cu capul descoperit, 
cu crucea înălţată deasupra frunţii; 

scriind/ citind; cu mănunchiul de 
busuioc ridicat

n Polemice

      „Sfântului îi este dat să fiinţeze, mereu,  
pe trepte suitoare, ca să reverse în jurul său  

lumina cea adevărată”.
       Petru Ursache, Istorie, genocid, etnocid

Părintele Justin Pârvu împlineşte, 
în 10 februarie 2019, o sută de ani. 
Folosesc verbul la prezent pentru că 
„Duhovnicul Neamului” n‑a murit în 

urmă cu şase ani, pe 16 iunie 2013, ci, aşa cum am 
mai spus, a trecut în veşnicie, de unde continuă să 
ne vegheze şi să ne ocrotească. Acum, când trăim 
vremi „de năpaste”, „înspăimântătoare” (şi sunt 
cuvintele Arhimandritului, cu grija schitului, dar 
şi a ţării), avem nevoie acută de îndemnul său la 
rezistenţă şi la unire.

În 2014, Cristina Nichituş Roncea a scos 
la Editura Mica Valahie albumul Părintele Jus‑
tin‑Mărturisitorul , cu subtitlul Fotografii şi vorbe 
de duh. A revenit la chipul dumnezeiesc cu altă 
sută de portrete, strânse în alt album, mai trainic 
şi mai frumos: Duhovnicul. 100 de ani cu Părintele 
Justin, Ed. Doxologia, 2019. Când le priveşti, îţi 
par picturi, acuarele, gravuri... „Nu, nu sunt decât 
fotograf”, ne spune cu sfială şi cu smerenie autoa‑
rea. Dar clişeele color sau alb‑negru ţin de arta 
înaltă a fotografiei, ceea ce nu‑i puţin lucru.

O amintire din memoria inimii, cum o nu‑
meşte Părintele Justin? Când tatăl meu m‑a dus 
la Pârscov (fusese exilat acolo, într‑o judecătorie 
de ocol, din baroul de avocaţi din Bucureşti, ca 
membru PNŢ), copilul care eram a întrebat, vă‑
zându‑l pe Vasile Voiculescu în cerdacul casei, cu 
părul alb năvalnic şi ochii aprinşi: „ E Doamne‑ 
Doamne?” Chipul Părintelui Justin îl poate figura 
pe Dumnezeu: neapărat cu privire albastră. Cris‑
tina Nichituş Roncea a ales să demonstreze asta. 
Sau a fost aleasă?

Mi s‑a întâmplat să mă opresc, din suita de 
chipuri, mereu pe alt portret: Preotul cu capul 
descoperit, cu crucea înălţată deasupra frunţii; 
scriind/ citind; cu mănunchiul de busuioc ridicat; 
vorbind la un telefon cu fir... Când cere ajutor de 
la Puterile cereşti pentru Neamul său, străluceşte. 
E frumos Părintele pentru că are sufletul frumos. 
Lentila surprinde o îngrijorare crescândă în ochii 
albaştri, în mâinile pe care şi le frământă, în bu‑
zele strânse... E mâhnitmâhnitmâhnit Părintele, 
zâmbetul apare greu, nici pisoiul pufos nu‑l mai 
face să surâdă. Mergând din pagină în pagină, din 
fotografie în fotografie, îl văd din ce în ce mai alb, 
din ce în ce mai iluminat, din ce în ce sfânt, revăr‑
sând o lumină suprafirească din frunte, din pal‑
me, din stihar... Cele trei Altare ale sale, Biserica, 
Neamul, Familia, sunt lovite, umilite, batjocorite. 
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dramaturg să îngăduie personajului literar să me‑
dieze între el şi fiinţa în carne şi oase de care e 
îndrăgostit. Stilul melodramatic şi sentimental 
e o mască retorică pe care Caragiale o poartă pe 
una din scenele vieţii: „Sunt foarte, foarte, foarte 
nenorocit. Am plâns toată noaptea în vagon ca un 
mizerabil. Acuma, scriindu‑ţi, plâng. ...” etc...

Tipologia feminină reconstituită de Gelu 
Negrea din piesele şi prozele lui Caragiale este 
altminteri exhaustivă, cu fine distincţii caractero‑
logice (de exemplu, între Marghioala, din La ha‑
nul lui Mânjoală, şi nimfeta Nina din Între două 
poveţe ...) şi revizuiri radicale (a se vedea versiu‑
nea existenţialistă a Vetei sau apolitică a lui Ti‑
pătescu, care refuză să implice administraţia în 
viaţa partidelor, sau chiar a lui Zoe Trahanache, 
în jurul căreia gravitează masa de politicieni, dar 
care e absorbită doar de pasiunea pentru amant). 
Memoriabil e comentariul despre Anca din Nă‑
pasta, canonizată anterior ca personaj pozitiv, un 
fel de Electră, dar din care Gelu Negrea scoate o 
Lady Macbeth, suspendată din ordinea naturii, 
incitând la omor la nivel subliminal, prin replici 
încărcate de ambiguitate, refuzată de maternitate 
(„Anca nu va fi mamă niciodată”).

Imaginaţia romancierului se combină uneori 
cu glosa exegetului, ca în acest ingenios joc de me‑
tafore – şotronul şi jocul de şah – folosite pentru a 
plasticiza comparaţia dintre seducătoarea cu ex‑
perienţă şi nimfeta care se iniţiază erotic: „Nina 
exersează un şotron sentimental pe care, în final, 
îl pierde, căzând pradă unei crize tipice de isterie. 
Femeia, în schimb, se află în posesia unei strate‑
gii verificate şi infailibile; ştie tot timpul ce are 
de făcut şi, pas cu pas, retragerile sale sunt fie 
simulate, fie executate pe aliniamente dinainte 
stabilite; Marghioala este un şahist care are me‑
reu în vedere mutarea următoare şi care, în final, 
câştigă întotdeaua.”

Schimbând titlul prozei scurte Moftan‑
gioaica în Rromânca, în intervalul 1893‑1901, 
Caragiale schimba genul satirei de moravuri cu 
un studiu de identitate naţională. Femeia repre‑
zentativă pentru naţiune provine din clasa de 
mijloc, mic‑burgheză, e snoabă, meschină (nu se 
poate bucura de propria opulenţă dacă nu face o 
femeie săracă să sufere etalându‑şi luxul), arivis‑
tă (ţintind să fie prezentă în cercurile mondene 
etc.). Gelu Negrea preferă să vadă partea plină a 
paharului: ce era rău în emulaţia modelelor occi‑
dentale, în învăţarea de limbi străine, în efortul 
de europenizare? Poate e util avertismentul lui  
Alexander Pope: „Decât puţine cunoştinţe, mai 
bine deloc”. Formele fără fond, asumarea irespon‑
sabilă de identităţi şi forme statutare sau partici‑
pative fără intenţia onestă de însuşire a esenţei 
lor pot aduce mai multe prejudicii reputaţiei unui 
popor decât izolarea.

Construită prin contextualizări succesive 
ale reprezentărilor feminine caragialeşti, precum 
cercurile stârnite de o piatră aruncată în apă, car‑
tea se încheie cu încă o polarizare masculin‑femi‑
nin a caracterului uman: autorul însuşi intră în 
ecuaţie cu o misterioasă doamnă M., erudită şi 
meticuloasă, care îi reproşează lipsa parametrilor 
de discurs: declaraţia de intenţie, de metodă, de 
tratare… Este, desigur, plicticoasa Muză a stilu‑
lui academic, încărcat de convenţii şi protocoale. 
În ciuda reverenţei respectuoase, autorul decide: 
Non serviam. Se va bizui pe inteligenţa cititorilor, 
care – nu se înşală! – vor înţelege şi admira aceste 
recente descoperiri ale lecturii unui Caragiale tot 
mai surprinzător şi profund. r

Maria-Ana Tupan
Din nou despre Caragiale

Uvertura Războiului Civil din An‑
glia secolului al şaptesprezecelea, 
ne spunea profesorul de istorie a 
Angliei la curs, exemplifică eloc‑

vent deosebirea dintre acest popor şi rivalii lor 
de peste Canal: în vreme ce Revoluţia Franceză 
a debutat cu tirade pe baricade, conflictul dintre 
parlamentarii britanici şi rege a avut la origine 
lungi dezbateri în Parlament în jurul obligaţiei 
unui lord de a‑i plăti suveranului patru lire. Revo‑
luţia Franceză a continuat, tot la modul excesiv, 
cu Regimul de Teroare şi imperialism invaziv – 
recrudescenţa modelului asiatic al cuceritorului, 
spune Benjamin Constant. În Anglia, discursul 
despre drepturi şi obligaţiuni a condus, nu doar 
la regim constituţional, ci şi la înflorirea unei ci‑
vilizaţii pe care Voltaire o recomanda Franţei, iar 
Lichtenberg, Germaniei.

E îmbucurător, desigur, zvonul că Uniunea 
Europeană doreşte să ne încredinţeze domeniul 
apărării, performanţa noastră în domeniul mili‑
tar părând să susţină ipoteza istoricului Neagu 
Djuvara privitoare la descendenţa noastră din cu‑
manii care asigurau gărzile domnitorilor. Dar, aşa 
cum se întreba cineva mai demult, de ce nu sun‑
tem competitivi în cultură, în învăţământ, în di‑
versele domenii ale vieţii civile? Probabil, pentru 
că ni se pare inutil şi obositor să discutăm până 
şi despre drepturile omului – un discurs nefami‑
liar chiar şi printre înalţi magistraţi – sau despre 
sursele mediatice (cinematografie) ale psihologi‑
ei criminalităţii, ştiind că îi scandalizăm pe afu‑
risitorii morţilor de ultimă oră: „oare, se revoltă 
aceştia, nu mai sfârşesc odată sezoanele telenovei 
în jurul unor oase?!!...” Este incredibil, dar ade‑
vărat. Gradul critic al insensibilităţii climatului 
de opinie sugerează o recesiune a colectivităţii în 
primitivism.

În acest context, clinchetul aristocratic al 
titlului celei mai recente cărţi dedicate de mul‑
ti‑premiatul caragealeolog Gelu Negrea pasiunii 
sale de o carieră are coloratură de deziderat şi uto‑
pie, Doamnele domnului Caragiale (Tracus Arte, 
2019), depăşind cu mult graniţele unui studiu de 
gen. În loc de portrete ale personajelor feminine 
din dramaturgia şi proza lui Caragiale, citim un 
fel de procese literare la care sunt chemaţi în in‑
stanţă, pe lângă personaje de ambe sexe, drama‑
turgul, personalităţi istorice, autori contemporani 
de discursuri pe tema feminismului/ feminităţii, a 
specificului naţional, îngroşat caricatural şi dublat 

fonetic (Rromânca, 1901), de autor dar apărat în 
comentariul criticului, ca şi exegeţii care au con‑
tribuit la configurarea canonului caragialesc. Este 
o carte absolut admirabilă, mai ales prin aducerea 
împreună a unor însuşiri care rareori fac corp co‑
mun. Astfel, stilul afectează o lejeritate colocvială, 
un ton ironic sau jucăuş, cu multe împrumuturi 
din jargonul curent încărcat de cuvinte şi expresii 
străine, mai ales anglicisme, dar comentariul tră‑
dează o inteligenţă sclipitoare, intuiţie şi mai ales o 
pasiune ieşită din comun, aproape detectivistă, de 
a descifra sensul exact al textelor, uneori prin de‑
taşare polemică de predecesori, a căror eroare sau 
superficialitate e demonstrată fără drept de apel. 

Spuneam că nu ne aflăm, cum ne‑am fi aş‑
teptat citind titlul, la un comentariu de text, mai 
precis la o analiză a personajelor feminine din ope‑
ra lui Caragiale. Gelu Negrea nu e un caractero‑
log, ci un antropolog al culturii. Ce idei circulau în 
epocă pe tema genurilor? Caragiale e contempora‑
nul lui Maiorescu, nu cel care pleda pentru eman‑
ciparea femeilor în teza de doctorat, inspirată de 
Herbart şi de pozitivism, ci ideologul conservator, 
cititor şi adept al antropologului Gustave Le Bon, 
care dedusese inferioritatea femeii pe baza măsu‑
rării creierelor... Ce semnificaţie aveau revendică‑
rile liberale ale Ziţei (O noapte furtunoasă) într‑o 
societate în care bătaia administrată femeii era 
inclusă în statutul ei marital şi între privilegiile 
necontestate ale bărbatului? Care este comporta‑
mentul femeilor care nu au cunoscut decât viaţa 
domestică într‑o societate aproape tribală în noi‑
le circumstanţe ale societăţii structurate ierarhic 
de regalitate? Familiaritatea în relaţiile cu regina 
(„Am auzit, dragă, că ai fostără cam bolnăvioa‑
ră”...) sau apostrofarea odraslei („Te vede Madam 
Carol”...) sunt de un comic involuntar. Ce vârstă 
aveau bărbaţii din Garda Civică, potrivit arhive‑
lor, de unde reiese că Jupân Dumitrache nu era 
nici pe departe bărbatul ramolit din reprezentări‑
le scenice curente? Ce semnificaţie, dincolo de au‑
tomatismele comice ale Cetăţeanului Turmentat, 
are aluzia acestuia la data de 11 februarie, când 
a fost detronat Cuza? De când funcţiona, de fapt, 
monstruoasa coaliţie a unor formaţiuni politice 
fără deosebiri reale de ideologie între ele? Indică 
aici Caragiale un păcat originar al politicianismu‑
lui din tânărul stat român? Ce rol a jucat Caragia‑
le însuşi în disputele politice? Gelu Negrea nu face 
concesii precautei eludări a adevărului atât de 
caracteristică spiritului naţional, istoria, viaţa şi 
opera lui Caragiale fiind permanent puse în rela‑
ţie. Nu numai Rică Venturiano, în care Caragiale 
a recunoscut a se fi portretizat, dar şi alte pasaje 
dramatice se suprapun peste scene din viaţa rea‑
lă. Scandalurile politice şi loviturile sub centură 
nu‑i erau străine celui care, se pare, a determinat 
concedierea lui Eminescu de la Timpul în urma 
dezvăluirii făcute unui fruntaş liberal despre do‑
cumente compromiţătoare la adresa lui pe care 
poetul intenţiona să le publice. 

Dacă practica hermeneutică include inter‑
pretarea unui text al unui autor în lumina întregii 
lui opere, Gelu Negrea merge mai departe, inclu‑
zând în cercul hermeneutic şi personajul istoric 
care a generat‑o. Pasiunea trecătoare, dar nestă‑
vilită, se pare, nutrită de Caragiale faţă de nepoa‑
ta compozitorului Caudella şi un romanţ ilustrat 
al epocii – Edgar şi Fridolina sau victimele Inimii 
– se contopesc într‑un tom unic. Caragiale îi scrie 
prietenului Petru Missir să intervină în favoarea 
sa pe lângă obiectul adoraţiei – domnişoara Leo‑
poldina Reinecke – pe care o numeşte Fridolina, 
după eroina romanului sentimental la modă, şi 
din care citează un personaj dintr‑o piesă a sa – O 
soacră ... Triunghiul dorinţei, cum numeşte Renė 
Girard, acest mecanism psihologic, face ca tânărul 

Imaginaţia romancierului se 
combină uneori cu glosa exegetului, 
ca în acest ingenios joc de metafore 
– şotronul şi jocul de şah – folosite 

pentru a plasticiza comparaţia 
dintre seducătoarea cu experienţă şi 

nimfeta care se iniţiază erotic

n Con(texte)
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Condamnat la scris, Sorin Titel a 
trăit pentru literatură. S‑a lăsat 
„locuit de lumea cea vie” şi s‑a 

dovedit un suflet candid şi neliniştit. 
În ultimele sale luni, măcinat de 

tristeţe şi jenat de boală (cum 
relatează tatăl său, Iosif Titel, în 

Clipa i‑a fost prea repede), nu mai 
scria

Adrian Dinu Rachieru
Sorin Titel și „bucuria  
temătoare a vieții”

n Recitiri

Căzut nedrept în uitare, Sorin Titel 
merită o lectură „de redescoperire”. 
Ceea ce încercăm în acest profil, de‑
parte de a fi „totalizator”. N‑ar tre‑

bui să uităm că, la începuturi, Titel a cochetat cu 
grupul oniric (avându‑l ca „agitator” pe Dumitru 
Ţepeneag). Teoreticianul onirismului estetic al 
anilor `60 livra (dar constatarea s‑a impus retro‑
spectiv) o alternativă. Romanul politic era atunci 
în ofensivă, epidemia romanescă a „obsedantului 
deceniu” inunda piaţa literară. Reţeta epică a 
acestui grup, sfidând vectorul ideologic, amesteca 
realul cu oniricul, căuta fantasticitatea şi strani‑
etatea în spaţiul normalităţii. Dacă luăm în dis‑
cuţie chiar cazul Ţepeneag, jocul epic – observăm 
lesne – propune o colecţie de variante, fără a acce‑
de la soluţia izbăvitoare. Naraţiunea este elastică, 
repetiţiile abundă, nuanţele se modifică imprevi‑
zibil, halucinatoriu. Acest experimentalism, relu‑
ând un scenariu şi modificându‑l, reîntorcându‑se 
la „start”, se fixează, totuşi, undeva: în acea eternă 
„deschidere” (Eugen Simion), recompunând infinit 
naraţiunea. Evident, şi complicitatea eficientă a 
unor cenzori şi protecţia înaltă a unor dregători 
şi ambiguitatea, reactivând vocaţia esopică a li‑
teraturii, au întreţinut căutările grupului oniric. 
Pritocind ideea, oniricul Ţepe voia, în perioada 
„ilegalistă” (subterană), să spargă monolitismul 
ideologic şi, mai ales, să scoată iniţiativa de sub 
umbrela suprarealismului.

O dezbatere, găzduită de revista Amfiteatru 
în decembrie 1968, marşa pe tactica inserării în 
tradiţie; era o demonstraţie „şireată” (va recu‑
noaşte, peste ani, Ţepeneag), seria de articole din 
Luceafărul (în perioada directoratului lui Bănu‑
lescu), aşezate, în pofida „bâlbâielilor teoretice”, 
sub îmbietorul titlu În căutarea unei definiţii, 
ajutând la întronarea onirismului estetic. Textul 
oniric, precizau mentorii (printre ei, Dimov era 
considerat „vraciul tribului oniric”), nu se rapor‑
tează neapărat la o realitate anterioară scriiturii; 
el pulverizează genurile şi vrea să creeze vise. Dar 
„regizarea viselor” invită tocmai la permanentiza‑
rea lucidităţii, aptă „să controleze starea”. Inte‑
resul pentru picturalitate, puternica vizualitate, 
alimentează mecanismul narativ: „scriu tablouri” 
– explică „caidul” grupului (cum zicea Dimov), adi‑
că Ţepeneag, lansând oniriada. Iar Sorin Titel a 
respectat, în cărţile de început, aceste îndemnuri. 
De altfel, tot Ţepeneag (pe când era redactor la 
Cartea Românească) i‑a publicat manuscrisele 
„dificile” şi, mai târziu, la Paris, s‑a îngrijit de tra‑
duceri. Şi, fireşte, acelaşi D. Ţepeneag a introdus 
noul roman în literatura noastră, cu tălmăciri din 
Robbe‑Grillet şi Pinget. Era o replică, fortificând o 
altă posibilă direcţie, pregătind refugiul în ceea ce 
V. Ierunca va numi „seraiul estetic”; nu violenţa 
contestatară a unui Goma, devenit – cum s‑a spus 
– „cartograful Gulagului autohton”, ci un refuz in‑
direct, hrănind literatura „subtilă”. Sigla onirică, 
observa Cornel Ungureanu, înnobilează şi cărţile 
celor mari, ivite în acea perioadă „insurecţională” 
(vezi La vest de Eden, 1995). În acest context, aşa‑
dar, lua startul Sorin Titel şi, indiferent de me‑
tamorfoza sa (inevitabilă, în climatul febrilelor 
căutări scriitoriceşti), el rămâne credincios regi‑
zării viselor. Urmele onirismului pot fi „citite” în 
textele lui Titel. 

Bineînţeles, n‑am putea spune că prozatorul 
ar fi fost ignorat sau marginalizat. Prin stăruinţa 
unei echipe de critici‑amici (din fericire, din prima 
linie valorică), despre Titel s‑a scris elogios, cu pă‑
trundere. Încât, ambasadorul Banatului cultural 
a devenit cap de afiş, „raportând” despre o lume 
orgolioasă, exotică, necunoscută chiar, suficientă 
sieşi. Ivirea lui Titel nu anulează, fireşte, faimo‑
sul paradox, nu vindecă rana pe care o denunţa, 
nu tocmai diplomatic, Blaga: seceta de persona‑
lităţi, adică acea „parte dureroasă a paradoxului 
bănăţean”. Provincia culturală, afirmând un stil/

substil în cultură, se exprimă, bineînţeles, prin‑
tr‑o serie de individualităţi, înviorând latenţele 
şi potenţând chimia etnologică a zonei. Prin So‑
rin Titel, în primul rând, Banatul – ca recunoscut 
spaţiu al barocului – e îndreptăţit a găzdui astfel 
de cercetări, exprimând o experienţă istorică şi 
culturală locală. 

După anii tineri, după agora timişoreană 
(cum s‑a „păstrat”, în amintirea congenerilor, lo‑
cuinţa sa), Titel, fixat în capitală, a rămas amba‑
sadorul Provinciei. O privire blând‑înţelegătoare 
pogoară peste această lume; memoria băsmuitoa‑
re şi pecetea melancolică estompează asperităţi‑
le; distanţarea are un efect feeric şi, împăcat cu 
lumea, eroul titelian vrea să‑i afle „gustul”. Sun‑
tem, părelnic, într‑un spaţiu neatins de mersul 
Istoriei, nimbat de o lumină paradiziacă, departe 
de ceea ce Eliade numea „teroarea Istoriei”. Aces‑
te personaje, confiscate de o bucurie a existenţei, 
„pe care nimic nu o poate întuneca”, gustă, aşa‑
dar, aproape la modul eminescian viaţa „dureros 
de dulce”. Dragostea, suferinţa, pânda morţii etc. 
se ivesc din pliurile existenţei şi ne aruncă într‑o 
seninătate îndoliată (Valeriu Cristea). Şi atunci, 
pieritorul trup desluşeşte mesajele adânci ale fiin‑
ţei, descoperă „umbra otrăvită”, se desfată sărbă‑
toresc (departe, totuşi, de epicureismul fănuşian, 
de pildă, unde erupţia imaginilor şi grindina me‑
taforică întreţin dezordinea epică şi frenezia hedo‑
nistă). La Titel, viaţa e un miracol, dar şi suferin‑
ţă; sărbătoarea de a fi se îngemănează cu durerea 
de a fi, probând, dincolo de talent – aşa cum s‑a 
observat – vocaţia umană a scriitorului. Viaţa şi 
moartea devin personajele acestei proze, răul urâ‑
ţind şi sporind, de fapt, lumea. În această „conşti‑
inţă lărgită”, carenţa afectivă (pe care o acuză „cei 
neiubiţi”) cheamă scutul dragostei materne. 

În cadrele ritualului pătrunde, impetuoasă, 
viaţa. Dar omul nu dispare în iureşul evenimen‑
telor; el rămâne „cel mai important lucru”, cum 
scria Sorin Titel (vezi În căutarea lui Cehov). Acest 
spaţiu epic este o lume a sărbătorii, curgând atem‑
poral, în care feeria face loc suferinţei; favorurile 
vieţii, splendorile ei nepieritoare, sunt gustate cu 
temperanţă; jubilaţia existenţei strecoară îndoiala 
şi spaima, covârşită de apăsarea trecerii; se insi‑
nuează existenţa ca povară, revărsarea sărbăto‑
rescului, frumuseţea fără seamăn, binevoitoare, a 
firii fiind copleşite de ameninţarea sfârşitului. Re‑
semnarea aparentă şi speranţa firavă întreţin păti‑
mirea; dar suferinţa, să reţinem, apropie oamenii. 
Ea este la Sorin Titel, pe urmele lui Dostoievski, o 
formă de iubire, confirmând tropismul răsăritean. 

Dacă în prima fază, Titel dovedea rafina‑
ment, chiar reverenţe experimentaliste (împin‑
gându‑l spre depersonalizare) şi, desigur, tan‑
dreţe, încet, tenace, el îşi pregăteşte „intrarea 
triumfală”. Cărţile de tinereţe supralicitează for‑
mula, apasă pe latura tehnică, dovedesc o mobi‑
litate derutantă. Anunţă nevoia stabilizării, ieşi‑
rea din „starea de indecizie”, pe care o semnala C. 
Regman, în 1974. Indiscutabila abilitate compozi‑
ţională, efortul de sincronizare, fineţea spiritului 
rămân argumente forte; acestora, Titel le adaugă 
„ştiinţa” vieţii, coborârea în omenesc. El nu a avut 
un succes rapid, n‑a ţinut cont de capriciile recep‑
ţiei (în sensul valorizărilor politice); şi‑a câştigat, 
treptat, audienţa, fără a forţa. Actualitatea aces‑
tei proze, tocmai fiindcă nu e îndatorată conjunc‑
turalului, nu se va istovi. Poate că scriitorul, aşa 
cum profeţea Eugen Simion, „va fi într‑o zi o re‑
velaţie”. Categoric, Sorin Titel este deja un nume 
selectat de avara memorie a literaturii. Până şi N. 
Manolescu, detaşat de proza lui Titel, recunoştea 
reparatoriu, în Istoria sa, că avem de‑a face cu un 
„prozator original şi interesant”.

Considerat „zguduitor” (cf. Lucian Raicu) sau 
doar „roman al unor virtualităţi”, proliferant şi 
fragmentarist, cum se rostea, într‑o cronică rezer‑
vată, Radu G. Ţeposu (Astra, nr. 8/1983), Femeie, 

Iată Fiul Tău vorbeşte despre câteva biografii tra‑
gice, vocaţia nefericirii şi despre mobilizarea ener‑
giilor feminine (ipostaze ale Mamei eterne) în a 
exorciza suferinţa. Acest zbucium matern, prins în 
plasa întâmplărilor comune, a orizontului domes‑
tic, îmbracă „o strălucire unică” şi confirmă crezul 
lui Sorin Titel, sensibil la infraistoric: literatura, 
repeta prozatorul, „vine din interior”. Disputele 
unor critici, deplângând absenţa metafizicii (Ale‑
xandru Paleologu, de pildă, în dezacord cu Mircea 
Iorgulescu) gravitau asupra a ceea ce considerăm 
important în roman: evenimentele cu rezonanţă 
istorică, traversate silenţios aici sau, dimpotrivă, 
marile încercări ale vieţii, pulsând între cele două 
borne, sigilând orice destin: naşterea şi moartea, 
interesând cu deosebire pe prozator.

Condamnat la scris, Sorin Titel a trăit pen‑
tru literatură. S‑a lăsat „locuit de lumea cea vie” 
şi s‑a dovedit un suflet candid şi neliniştit. În ulti‑
mele sale luni, măcinat de tristeţe şi jenat de boa‑
lă (cum relatează tatăl său, Iosif Titel, în Clipa 
i‑a fost prea repede), nu mai scria; dar, negreşit, 
în nopţile lungi şi grele, chinuit de insomnii, des‑
făşura mental tremurătoare pânze epice. El ne‑a 
oferit „o bucată de lume”, aducându‑ne aproape 
tragica ei frumuseţe. Iar „nostalgia Banatului i‑a 
rămas în suflet”.

Sorin Titel este, indiscutabil, prozatorul re‑
prezentativ al Banatului; el conferă „îndreptăţi‑
re literară” unei Provincii, măcinată de orgolii şi 
complexe; o Provincie care, potrivit lui Pavel Be‑
llu, ar fi „cea mai frumoasă omisiune a Istoriei li‑
teraturii române”. Credincios marilor teme, Titel 
transferă în pagină trecerea şi petrecerea, bucuria 
vieţii pândită de germenii morţii, sperând – prin‑
tr‑un gest magic – într‑o amânare a destinului 
prin povestire. El, lepădându‑se de febra experi‑
mentalistă, propune – ca pandant – „varianta pro‑
zastică” a lumii bănăţene, completând „arheologia 
blândă” pe care, poetic, o configurase Petre Stoica, 
ascultând ecourile vechimii. Istoria, într‑adevăr, 
scria memorabil Eugen Simion, „trece prin bucă‑
tăria Evei Nada”. Înfiat de „grupul valah”, odată 
cu descinderea bucureşteană, cehovianul Titel va 
fi, sperăm, redescoperit într‑o zi.

Titel nu s‑a vrut un biograf al epocii. Ope‑
ra sa poartă ecourile unei lumi, care a fost: o 
lume agonică, sleită, recuperându‑şi Imaginea. 
Este, negreşit, şi lumea lui Danilo Kiš, populată 
de fantomele Imperiului, tânjind după pierduta 
autoritate paternă. Încât, vom subscrie la o con‑
cluzie deja încetăţenită: literatura Europei cen‑
trale (concept în care „fiecare vede ce vrea”, cum 
observase chiar Danilo Kiš) este contextul prozei 
titeliene. Fără a ne raporta la această vecinătate, 
nu putem înţelege deplin resortul ei intim. Venind 
dintr‑o zonă de contact etnic, opera lui Titel in‑
vită la dialog. Tropismul răsăritean al prozatoru‑
lui nu se explică prin „misticism” revoluţionar ori 
prin alte pricini conjuncturale, ci, exclusiv, prin 
zestrea temperamentală şi afinităţile spirituale. 
Proza lui Titel cade ca o perdea grea peste con‑
vulsiile Istoriei. Blajinătatea omului, agresiunile 
contextului se resorb în universul familial, acolo 
unde zeitatea bună rămâne mama. 

 Titel a privit lumea avid, cu o toleranţă 
tandră, încercând a ajunge la esenţial; încercând 
a descifra, aşadar, etern‑umanul, „îmbrăcat”, fi‑
reşte, în perisabil şi trecător. Călătorind, astfel, 
spre sinele adânc, mânat de o curiozitate neistovi‑
tă. Eugen Simion vorbea stăruitor de o „creştere a 
talentului”. Gurmand cultural, Titel se bucura din 
plin şi de plăcerile vieţii, considerându‑se – prin 
vocaţie – un călător. Acest topos al călătoriei este, 
probabil, convingător (şi, sperăm, adecvat) pentru 
a înţelege, deopotrivă, omul şi scriitorul. 

Negreşit, tema călătoriei, prezenţa perso‑
najelor migratoare ţin de preistoria romanului. 
Nu vom invoca aici cazuri celebre (să ne gândim, 
de pildă, mai încoace, la Josef K., prizonierul lui 
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Kafka) pentru a conchide că astfel de cărţi, amâ‑
nându‑şi sfârşitul (precum Lunga călătorie a pri‑
zonierului), par a fi interminabile. Scris sub in‑
fluenţa noului roman francez (care, crede Livius 
Ciocârlie, „n‑a lăsat urme adânci” în cazul Titel), 
miniromanul din 1971, aproape kafkian, prelun‑
geşte faza experimentală a scrisului său; Sorin 
Titel se căuta, în fond, pe sine şi avea nevoie de 
soluţii novatoare. Pasărea şi umbra, roman care 
poate fi citit şi din unghiul condiţiei creatorului, 
rezumă astfel de căutări: agonia lui Ion, asaltat 
de umbrele sfârşitului, prelungeşte o vieţuire, 
care s‑a despărţit brutal de seninătatea jubilati‑
vă a existenţei; zbaterile artistice ale lui Honoriu 
(contrapuse certitudinilor domestice, calmului bu‑
colic al „naivei” Ignasia) oferă posibilitatea (plină) 
a supravieţuirii. Revanşa prin artă (sau prin po‑
vestire) este speranţa de a fixa vremelnica noas‑
tră fiinţare. De a lăsa urme. Dar tihna povestirii 
nu poate anula „ghimpele durerii”; reamintirea 
îndulceşte tonul, toceşte asperităţile, trage corti‑
na vorbelor peste zgura existenţială, purificând 
şi surdinizând. Povestitorii mediază, toate par a 
se petrece „ca în vis”. Povestirea e o terapeutică 
pentru suferinţa celuilalt. Epicul merge pe linia 
adiţionărilor (G. Dimisianu), complicându‑se şi 
„tehnic”. Eroii lui Titel sunt mari povestitori; „un 
om – constata pilduitor Iulişca cea bătrână – tre‑
buie să fie şi vorbitor”. Ei vor fi, deci, vorbitori, 
vor cunoaşte zbuciumul şi dragostea de viaţă, în‑
cercaţi de angoasele dispariţiei, îngăduind spove‑
dania şi iertarea, vor privi cu un surâs înţelept 
„clipa cea repede”, acceptând vecinătatea toleran‑
tă şi, finalmente, zădărnicia. O privire blândă şi 
iertătoare pogoară peste această lume suferitoare. 
Dar şi surâzătoare, nota corectiv Valeriu Cristea, 
închizându‑şi misterele în obişnuit, de o „tristeţe 
luminoasă”, în care moartea pândeşte lacomă. 

Bătând spre tragic cu o vehemenţă luminoa‑
să, urcând spre plenitudine şi suportând târcoa‑
lele melancoliei, acest epic aburos învăluie proza 
lui Titel. Departe de rigida viziune maniheistă, 
în pofida aparenţelor, nu poate fi nici o explozie 
a solarităţii. Mai degrabă, acceptând complicita‑
tea, prelungeşte o bucurie calmă, tihnită şi, totuşi, 
mereu ameninţată. În clarobscurul reamintirii, se 
insinuează dulceaţa melancoliei; deopotrivă, ca 
existenţă jubilativă, purtând amprenta dionisia‑
că a marilor sărbători, cât şi prin distrugerea ilu‑
ziei, prozatorul fiind ispitit de o suavă şi tenace 
demistificare. Interferenţa planurilor narative se 
conjugă cu imixtiunea viselor „încurcate” (luate 
drept adevăruri), întărind „autenticitatea întâm‑
plărilor”. Povestitorii lui Titel vor să se smulgă 
efemerului şi, într‑o proză modernă, calculează 
efectul „îndepărtării”, închipuind imaginea pa‑
radiziacă a unui ţinut. Această literatură graţi‑
os‑idilică poartă mitologia locului în care „exce‑
lenţa colectivităţii”, cum s‑a tot repetat, a nutrit 
o cultură dezvoltată pe orizontală (Petru Oallde). 
Şi, în acelaşi timp, fără a se elibera de un vizi‑
bil determinism etnografic, ea e îndatorată fon‑
dului baroc, tulburând blagiana „duminică fără 
sfârşit”. Multe voci critice apasă pe acest context 
stilistic în care abundenţa, sărbătorescul, volubi‑
litatea maschează o structură defensivă. Necunos‑
cutul neprielnic, pericolul care pândeşte, în fine, 
ameninţarea morţii, umbresc sărbătoarea. Până 
într‑acolo încât Momo, acuzând deficitul existen‑
ţial, „preferă să citească decât să trăiască”. Eroii 
lui Titel sunt şi mari cititori. Şi Femeie, Iată Fiul 
Tău, ca posibil jurnal al romanului, pune în dis‑
cuţie, colocvial, condiţia romanului. Iar scriitorul, 
în felurite ocazii, s‑a pronunţat răspicat: „dacă nu 
citeşti, rămâi un infirm”. Judecată prin asprimi‑
le carierei scriitoriceşti, realitatea ar fi, conchide 
Sorin Titel, „o mamă vitregă”. Dar eroii marilor 
scriitori intră în lumea noastră. Titel, într‑adevăr, 
a avut curajul literaturii. Trecut prin experienţa 
onirismului, a literaturii absurdului, el redesco‑
peră omul, grefând tropismului răsăritean (după 
şocul cehovian) achiziţiile de „tehnologie literară”, 
vădind permeabilitate. Încât, atent la vibraţia 
omenescului, el „prinde”, cu harul sacrei simpli‑
cităţi, bucuria temătoare a vieţii, „trasă” în tihna 
povestirii, oferind, prin fragmentarism, un lanţ 
nuvelistic; dar şi „ghimpele durerii”, deşi reamin‑
tirea îndulceşte tonul. r

Catinca Agache
O conştiinţă poetică hiperlucidă

n Lecturi

Despre Spiridon Cassian Maria1 nu 
este uşor de scris, căci este o per‑
sonalitate complexă, pe deplin afir‑
mată în viaţa literară şi culturală 

de azi, marea critică, mulţi dintre prietenii, colegii 
de breaslă scriitoricească, de generaţie optzecistă 
în care a fost încadrat, s‑au tot exprimat (frumos 
şi bogat) despre operea lui. Deci, ce‑ar mai fi ră‑
mas de spus şi nespus? Desigur că mai este încă 
loc pentru aprecieri inedite asupra liricii acestui 
important poet şi făptuitor de cultură, foarte dă‑
ruit pentru tot ce face, onest şi cu un spirit cama‑
radesc rar întâlnit în zilele noastre, dar nu e deloc 
simplu a le formula încât să reuşească a surprinde 
o cât de mică parte din acel ascuns gând greu de 
pătruns din scoica poetică atât de originală.

Aşadar, ne aflăm în faţa unui destin scrii‑
toricesc aparte, acea plămadă între omul practic, 
inginerul, care măsoară şi drămuieşte cu exacti‑
tate şi fără echivoc lucrurile, şi cel care se ridică 
deasupra acestora privindu‑le din sfera imagina‑
rului plăsmuitor de metafore poetice sau a ochiu‑
lui critic echilibrat şi acribios aruncat asupra is‑
toriei literaturii române, în special a perioadei de 
aur junimiste. El nu se dedublează, ca în multe 
alte cazuri de destine poetice, ci se împacă cu cei 
doi eu ai săi nedihotomici, ce se susţin şi se conti‑
nuă unul pe altul. Înclinaţia spre meditaţie, spre 
observaţie trează, nepătimaşă, a lucrurilor şi fil‑
trarea atentă prin registrele lucidităţii a acesto‑
ra, acumulările culturale, filosofice, trăirea în lu‑
mea cărţii şi spiritualului, a scriiturii, tipăriturii, 
asaltul noilor orientări în modul de scriere azi a 
poeziei se adaugă la acel fundament, construind 
împreună o lirică aparte, distinctă, ce nu poate fi 
încadrată în niciuna dintre formele şi formulele 
la modă, dar care respiră prin toţi porii dezvelind 
adâncimea şi frumuseţea sufletului său poetic.

Ieşean prin naştere, afirmat ca poet, eseist, 
critic literar şi publicist, de mulţi ani redactor‑şef, 
apoi director al istoricei reviste „Convorbiri litera‑
re” (din 1995) şi preşedinte al Filialei Iaşi a U.S. 
(din 2009), în plus, revoluţionar cu acte în regu‑
lă, dar fără emfază, laureat al Academiei Române 
(2013), ctitor al săptămânalului (1990) şi Editurii 
Timpul, al revistelor „Poezia”(1994) şi „Caietele 
de la Durău”(1995), Zilelor Revistei „Convorbiri li‑
terare” (1997), el este cunoscut de publicul ieşean 
încă din anii 80, mai ales după atribuirea pre‑
miului pentru debut de către Editura Junimea, 
dar se afirmă vijelios în perioada postdecembris‑
tă printr‑o adevărată explozie de cărţi de poezie, 
majoritatea premiate2, prin bogata publicistică ori 
valoroase studii critice, eseistice, despre Mihai 
Eminescu, Junimea, Petre Ţuţea, Nicolae Ste‑
inhardt, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu ş.a.

Volumul de debut (republicat ulterior în for‑
ma completă, neacceptată iniţial de cenzură) este 
intitulat simbolic Pornind de la zero (Junimea, 
1985), fiind sugestiv pentru evoluţia sa scriito‑
ricească, marcând dramatismul unei conştiinţe 
poetice lucide ce a mers de la zero tinzând către 
infinitul cunoaşterii, de la acel început al tutu‑
ror lucrurilor către acel „fără‑sfîrşitul” de care 
ne amintea Nichita, imaginar poetic guvernat 
de „tristeţea şi singurătatea lui Unu”, Creatorul. 
Chiar de la aceste prime poeme şi cu atât mai mult 
în volumele ce au urmat se remarcă un dramatism 
al unei conştiinţe moderne care‑şi pune întrebări, 

1  n. 9 aprilie 1950, Iaşi. 
2  Zodia nopţii – versuri (1994); Piatră de încercare (1995); 
De dragoste şi moarte (1996); Întotdeauna ploaia spală 
eşafodul (1997); Arta nostalgiei , poeme cuantice (1997); 
Intrarea în apocalipsă – ediţie bilingvă, română şi franceză 
(1997); Clipa zboară c‑un zîmbet ironic (1999); Pornind de 
la zero, antologie de versuri ( 2000); Dintr‑o haltă părăsi‑
tă (2000); Între două lumi, antologie în română, spaniolă, 
franceză, engleză (2001), Nimic nu tulbură ca viaţa (2004); 
Aries, antologie (2004); Între două lumi, antologie în româ‑
nă, spaniolă, franceză, germană şi engleză (2006), Noduri 
pe linia vieţii, antologie (2007); O săgeată îmbrăcată în 
roşu (2008); Cumpăna, antologie (2012); Pornind de la 
zero, ediţie necenzurată (2015); Poeme în balans (2013); Cu 
gândiri şi cu imagini (2018) ş.a.

scormoneşte, caută răspuns la problematica com‑
plexă a existenţei umane, a vieţii în sine, a naşte‑
rii şi multiplicării universului în infinituri, a echi‑
librului fragil sau perfect al materiei în univers. 
Din această perspectivă a privirii hiperlucide 
drămuieşte cu zgârcenie podoabele stilistice spre 
a conferi mai multă autenticitate şi apropiere de 
real versurilor sale. Apelează la livresc şi biogra‑
fism, la o parte din tehnicile postmoderniste speci‑
fice generaţiei optzeciste, cu măsura însă, optând 
pentru echilibru şi claritatea exprimării. 

Poetul radiografiază cu discreţie, contem‑
plativ sau melancolic, mai rar ironic, stări şi frag‑
mente de viaţă, de la dimensiunea cosmogonică 
la cea a fragmentelor lumii contemporane, de 
la infinitul Timp la cea a efemerităţii existenţei 
umane, de la probematica destinului scriitoricesc 
şi a poeziei în sine la cea a lumii în general, de la 
sentimentul iubirii la cel al morţii – acel sfârşit şi 
reluare de ciclu a vieţii, ori la raportul cu sacrul, 
cu divinitatea. Dezvoltă astfel teme inedite prin 
modul de abordare, simbolistici şi metafore pa‑
rabolice care vorbesc despre un poet al sufletului 
sensibil, însetat de găsirea unor repere spirituale 
solide. Rafinament şi discreţie ar putea fi cei doi 
poli între care poate fi încadrată lirica spiridoni‑
ană apreciată de marea critică drept o poezie a 
singurătăţii, dar pe care o consider în căutare ne‑
obosită a acelui ceva care constituie esenţa lumii 
– iubirea şi credinţa – pe cale de a fi pierdute de 
o societate aflată în degringoladă morală. Motive 
biblice, cânturi mitologice, inscripţii, completează 
acest tablou al unei arte poetice singulare.

Multe dintre poeme au un motto ce inserea‑
ză citate celebre din Biblie, ori din Upanişade, 
Shakespeare, Eminescu, Wittgenstein ş.a., suges‑
tive pentru mesajul ce se doreşte a fi transmis. 
Lumi şi spaţii paralele greu de pătruns cu mintea 
umană, dar pe care vizionarul cu mintea sa sfre‑
delitoare le plăsmuieşte, le percepe ca existente 
matematic dincolo de limitele şi puterea de înţele‑
gere umane, misterul, nepătrunsul, toate împreu‑
nă constituind substanţa metafizicii acestei lirici 
ale cărei sensuri adânci nu sunt uşor de desluşit şi 
mai ales de memorat. Între aceste spaţii se mişcă 
personaje mitologice („aleg copilăria adolescenţa/ 
mersul pe jos/ cîntecul zorilor/ trîmbiţa/ în ceta‑
tea lui Byblos/ Aleg şerpuirea / Creşterea / Şanse‑
le totdeauna egale” – Scintilaţii), ieşite parcă din 
alte dimensiuni ale timpului şi materiei. De fapt 
poetul îşi construieşte cu discreţie şi luciditate o 
mitologie proprie, dezvoltată volum cu volum, un 
construct filosofico‑poetic axat pe misterul exis‑
tenţial, al apariţiei vieţii, necuprinsului şi infini‑
tului Timp, opuse efemerului fiinţei umane3. 

Poemele sale nu zburdă, nu sunt solare decât 
accidental, dimpotrivă, sunt grele de stări neliniş‑
titoare, de îndoieli, neputinţe, căutări în van, ce 
trimit cu gândul parţial la expresionismul liricii 
blagiene. Ele sunt redate prin exprimări sintetice 
sugestive („cămaşa zădărniciei”, „corăbii negre”, 
„drumurile rupte”, „mîna goală de sens”, „mersul 
în gol”). Strigătul de neputinţă al eului poetic care 
nu reuşeşte să depăşească limitele cunoaşterii şi 
să atingă misterul lumii, taina, e asemeni celui 
al orbului în pustie („nu voi scăpa niciodată de 
mine/ de sîngele meu/ de umbră…” – Alternanţa 
memoriei). Căci, conform filosofiei platoniciene la 
care pare că se raportează, cel care vede cu ochii 
existenţa sensibilă, aparentă, lumea peşterii este 
orb, pe când la lumea din afara peşterii, a ideilor 
pure, lumea metafizică, se accede greu şi numai 
prin raţiune („am obosit să fiu cenuşă”, „şi nu 
sunt pregătit/ nici măcar în ochiul cuvîntului”; 
„am înţeles că suntem orbi/ că suntem surzi/ şi că 
venim din noapte”). De aceea concluzia este una 
platoniciană, anume că totul e iluzoriu, că 
lumea sensibilă e o copie a lumii ideilor 

3 Observaţiile critice sunt ilustrate, în principal, cu ver‑
suri selectate de autor pentru cea mai sintetică şi grăitoa‑
re imagine a poeziei sale cuprinsă în antologia Cumpăna 
(Iaşi, 2012).

ð
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(„faptele nu mai au importanţă/ e doar 
aparenţă// iubirea/mîinile, marea/aparen‑
ţă/ mişcarea/ stare ape loc/ sufletul/ ner‑

vii/ aparenţă şi goană” – Alternanţa memoriei), că 
doar sufletul care este nemuritor supravieţuieşte 
efemerităţii materiei în care e încorporat („linia 
vieţii/ e scrisă de‑a dreptul/ pe pielea sufletului”‑ 
Linia… sau exerciţii de orbire). El face trimiteri 
la spaţii unice şi misterioase străvechi care pot 
oferi informaţii privind evoluţia vieţii („frigul din 
insula nisipului Gobi/ oboseala/ toarcerea motoru‑
lui/ noaptea/ şi liniştea” – Frigul). Titluri grele de 
sens, precum Poem metafizic, Poem de recunoaş‑
tere, Epistolă lunară, Sutra …, dezvoltă şi adân‑
cesc conceptul său filosofico‑poetic prin trimiteri 
la alte idei, despre efemeritatea vieţii („Ţine min‑
te/ din viaţă atât de puţin îţi rămâne/ doar trece‑
rea” – Sutra a cincea), formarea universului („un 
univers în expansiune” – Starea a treia), rostul şi 
centrul universului Creatorului care este iubirea 
(„în lumea rotitoare/iubirea‑I punctual fix” – Cât 
timp, după T.S. Eliot).

Alte titluri, la fel de sugestive – Poem im‑
personal, Poem pierdut pe asfalt, Groapa Comună 
– sunt percepute ca experienţe inedite, pietre de 
încercare. Ele vorbesc despre limitele comunică‑
rii („conştiinţa astfel/postum/se exprimă/ printr‑o 
rigid‑flexibilă cămaşă de cuvinte” – Despre buna 
folosire a celor învăţate), îndepărtarea lumii con‑
temporane de rostul ei şi alienarea, sentimentul 
copleşitor al trăirii într‑o lume aflată în prăvălire 
spre neant („Omul Oarecare se strecoară/ printre 
străzile dominate de/ înaltele bastioane ale ali‑
enării/ priveşti/ participi/ la acrobaţii/ teribile şi 
anonime” – Groapa Comună), despre adevăruri ce 
nu sunt imuabile, ci, mai degrabă, fluide („cât voi 
străbate prin vremi/ îmi voi purta iubirea/ sfînta 
cruce/ prin nisipurile mişcătoare” – Ceea ce ştiu).

Imagini suprarealiste, simboluri metafizice 
(„Carul Timpului”, „scoica Lunii”, „ochiul întors”, 
„ochiul holbat al destinului”, „MAREA Întîmpla‑
re”, „Între două lumi”, „Oceanul singurătăţii”) 
creionează un univers poetic deloc liniştitor, ce 
balansează continuu între cele două mari dimen‑
siuni, dragoste şi moarte, ca acest superb poem cu 
titlu omonim („salută bătrîne în stînga şi dreapta/ 
salută lumina/ în zori/ dimineaţa// îţi stă bine cu 
raniţa‑n spinare/ puşca pe umăr/ drumurile tale / 
când scurte/ când largi fioroase / ca viaţa//îţi faci 
datoria / salutând în stînga şi‑n dreapta/ iubita 
şi mama/ cuvîntul şi moartea” – De dragoste şi 
moarte). Totul este egal cu sine, însuşi sinele re‑
petă aceleaşi exerciţii zi de zi: curgerea timpului 
spre infinit în raport cu efemeritatea şi tragismul 
fiinţei umane („aud Carul Timpului năvălind din 
spate/ tot mai aproape” – Carul Timpului), mira‑
colul devenirii Universului („scoica Lunii deasu‑
pra Timpului”). Spirit iscoditor, clarvizionar, el 
percepe toate acestea în profunzimea şi mişcarea 
lor continuă, având obsesia curgerii şi primenirii 
universului (Timp cosmic), a finalului vieţii pe pă‑
mânt, a prăpădului şi reluării de ciclu. 

Autodefinindu‑se ca „lup însingurat”, inte‑
riorizat şi cerebral, aşezat sub vraja tăcerii, fire 
reflexivă asediată de neastâmpăr intelectual, de o 
neobosită febră a cunoaşterii, el cercetează „vietăţi 
ale vieţii”, contemplă curgerea timpului, misterul 
vieţii („în ceasul tragic va veni un fel de nimic/…/ 
într‑o astrală iubire de sori/../ într‑o firească îm‑
preunare de vieţi/ nălţa‑voi/ sufletul nostru la cer// 
dar ce materie este aceasta/ care urlă la mine/…/ 
din cel abis alb/ peste lăptoasele căi/ ca un pardos/ 
cu gheara în aorta stelară eu nu sunt/ iar timpul/ 
e ca umbra ce mă poartă/ dintre atâtea forme/ cea 
mai dureroasă – Contemplarea este scopul vieţii). 
Într‑o uşoară notă ironico‑tragică, defineşte poe‑
tul („Nu există fiinţă mai mincinoasă decât poe‑
tul//el se vrea şi deseori este un trezitor/ pentru 
alţii”/../el când urlă: mă doare/ sufletul întreg e o 
rană” /../eul său e pulverizat/ e tot una cu iarba 
cîmpului” – Nu există) şi poezia fragmentului liric 
(„poemul celebrează fapte întîmplătoare”). Con‑
cluzia este una aşteptată: omul se naşte şi rămâ‑
ne singur („sunt singur/ aşa cum omul se află în 
toate lucrările sale/ sunt singur” – Evadare), doar 
el cu Dumnezeu, poezia putând supravieţui desti‑
nului autorului ei, întrucât cuvântul, ca început al 
lumii, este mai tare decât toate armele („trageţi, 
domnilor,/ trageţi/ apăsaţi pe trăgaci/.../trageţi cât 
sunt viu şi lucid. În final, poezia supravieţuieşte 
oricum: toate cartuşele lumii sunt trase/ în urmă 
rămîn doar cuvinte” – Trageţi). 

ð

Editura românească Rediviva din 
Milano – Centrul Cultural Italo‑Ro‑
mân – a participat cu un stand de 
carte la Congresul Ecumenic Inter‑

naţional de Spiritualitate Ortodoxă organizat de 
Mânăstirea Bose din Italia. Între cărţile care se 
vor regăsi la standul pregătit pentru cei peste 300 
de participanţi din toată lumea au fost şi unele 
dintre publicaţiile Editurii Rediviva, dedicate re‑
presiunii religioase din România după instaura‑
rea regimului comunist. 

În perioada 4‑6 septembrie 2019 Mănăsti‑
rea Bose din Italia a organizat, în colaborare cu 
Bisericile Ortodoxe, cea de‑a 27‑a ediţie a Simpo‑
zionului Internaţional de Spiritualitate Ortodoxă. 
Manifestarea a reunit reprezentanţi ai mai mul‑
tor biserici, teologi şi istorici din toată lumea, în‑
tr‑o nouă ediţie care îşi propune, prin tematică, să 
aprofundeze sensul vocaţiei umane, dar şi al voca‑
ţiei creştine în Biserică şi în lumea de astăzi. Din 
partea Bisericii Ortodoxe Române a fost prezent 
Înalt Prea Sfinţitul Andrei, arhiepiscopul Vadu‑
lui, Feleacului şi Clujului, şi mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului. La simpozion erau 
aşteptaţi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxă, 
Romano‑Catolică, Anglicană şi Reformată, patro‑
logi şi teologi, călugări care vieţuiesc în mănăsti‑
rile din Orient şi Occident, filosofi şi scriitori din 
mai multe ţări.

Simpozionul, care se bucură de o lungă tra‑
diţie, a devenit un punct de referinţă internaţio‑
nal în privinţa promovării dialogului ecumenic, a 
studiul tradiţiei Orientului creştin şi al cunoaşte‑
rii, de către occidentali, a bogăţiei spiritualităţii 
ortodoxe.

Comunitatea mănăstirească din Bose a fost 
fondată în anul 1986 şi este situată în localitatea 
Magnano, din provincia Biella, având vieţuitori 
proveniţi din mai multe biserici creştine. Fonda‑
torul comunităţii este Enzo Bianchi, iar din anul 
2017 stareţul mănăstirii este pr. Luciano Mani‑
cardi. În cadrul mănăstirii funcţionează, începând 
cu anul 1983, Editura Qiqajon care publică tex‑
te de spiritualitate biblică, patristică şi liturgică. 
Prin manifestările şi simpozioanele organizate 
anual, mănăstirea Bose a devenit un punct in‑
ternaţional de referinţă în cadrul dialogului ecu‑
menic şi în special în studiul tradiţiei spirituale a 
Orientului creştin.

Într‑o perioadă marcată de confuzie şi criză 
la nivel cultural, politic şi social, simpozionul îşi 
propune explorarea şi reevaluarea rădăcinilor şi 
vocaţiei fiecărei persoane, gândită prin prisma 
unei vieţi echilibrate, împlinite spiritual şi cu des‑
chidere înspre aproapele. În tradiţia biblică, che‑
marea lui Dumnezeu („Adame, unde eşti?”, Gen. 
3,9) este un apel la viaţă, la datoria unei vieţi îm‑
plinite prin credinţă. În evanghelie această che‑
mare ia forma unei persoane: Iisus din Nazaret. 
Iar răspunsul la chemarea lui Dumnezeu se iden‑
tifică cu urmarea Lui Hristos (cf. Gv. 1, 38). Este 
minunea întâlnirii omului cu Dumnezeu, începu‑
tul unei noi ere istorice.

Lucrările simpozionului au fost deschise de 
Enzo Bianchi, fondator al mănăstirii Bose şi pre‑
şedinte al comitetului de organizare, cu o confe‑
rinţă despre vocaţia spirituală a omului. În cadrul 
manifestării au fost organizate mai multe secţiuni 
pe o serie de tematici specifice: secţiunea biblică, 
dedicată vocaţiei profetice şi creştine de astăzi, 
unde au participat: Arsenie Sokov din Damasc, 
John Fotopoulos, Notre Dame; Arsenij Sokolov – 
Damasc; John Fotopoulus, Notre Dame; secţiunea 
teologică dedicată darurilor poporului lui Dumne‑
zeu şi rolului femeii (Bassam Nassif, Balamand; 
Julija Vidović, Paris; Despina Prassas, Providen‑
ce), secţiunii dedicată vieţii în Hristos cu parti‑
ciparea mitropolitului Ilarion de Volokolamsk – 
Moscova şi IPS Andrei Andreicuţ, arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi Clujului, şi mitropolitului 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Manifestarea a cuprins şi o secţiune dedica‑
tă frumuseţii spiritualităţii creştine cu argumente 
privind: viaţa monastică în Orient şi Occident as‑
tăzi, mărturisirea creştină astăzi, vocaţia creşti‑
nă în cadrul cetăţii, unde au intervenit mai mulţi 
relatori: Sebastian Brock din Oxford, Peter Bou‑
teneff – Crestwood, New York, Stephen Headlev 
din Vezelay, mitropolitul Silvestr de Bilohorod, 
Michel Van Parys de la Chevetogne, Porfirie din 
Zagreb, Nektarios din Argolide, Angaelos din Lon‑
dra, mitropolitul Silivestru din Bilohorod, John 
Behr, Crestwood – New York, Christos Yannaras 
din Atena, Atenagora Fasiolo, Montaner, Aristotle 
Papanikolau din New York.

Viaţa în Hristos este adevărata cale pentru 
o viaţă împlinită a omului, o nădejde sădită în ini‑
ma a tot ceea ce este creat de Dumnezeu.

Manifestarea de la mănăstirea Bose s‑a bu‑
curat şi de prezenţa a numeroase delegaţii ale 
bisericilor: din partea patriarhiei ecumenice din 
Constantinopol au participat: arihiepiscopul Jov 
al Telmesossului şi arhimadritul Atenagora Fasi‑
olo; din partea patriarhiei Alexandriei şi întregii 
Africi: mitropolitul Serafim de Zimbauer şi Ango‑
la; din partea patriarhiei Antiohiei a fost prezent 
pr. Aleksej Dikarev. Delegaţia din partea Patriar‑
hiei din Moscova a fost compusă din: mitropolitul 
Ilarion şi egumenul Arsenij Sokolov. Din partea 
Biserici Ortodoxe din Ucraina a fost prezent epi‑
scopul Viktor di Baryshevka, iar din cea a Serbi‑
ei de episcopul Isihije de Mohac şi mitropolitul 
Porfirie al Zagrebului şi Liublianei. Din partea 
Bisericii Ortodoxe Române a participat mitro‑
politul Andrei Andreicuţ. Din partea Patriarhiei 
din Georgia au participat mitropoliţii Nikolosidi 
Akhalkalaki şi Danieli Sačkhere. Din partea Bi‑
sericii ortodoxe din Grecia: Ioannis Thermopyli şi 
Nektarios din Argolide; din partea Bisericii orto‑
doxe bulgare: Stefan Palikarov; din partea biseri‑
cii din Albania episcopul Asti. Din partea bisericii 
ortodoxe din America – episcopii din Pittsburgh şi 
Dallas: Melchisedek şi Alexander. Au mai parti‑
cipat reprezentanţi ai bisericii copte, armene etc. 

La lucrările congresului au participat epi‑
scopi ai Bisericii romano‑catolice: Roberto Farine‑
lla, episcop al zonei, arhiepiscopul Piero Marini, 
preşedinte al comitetului pontifical pentru con‑
gresele internaţionale, Antonio Mennini, nunţiu 
apostolic pe langă Secretariatul de Stat al Sancti‑
tăţii sale, Papa Francesco, Marco Arnolfo din Ver‑
celli, Derio Olivero din Pinerolo, Luigi Bettazzi, 
episcop emerit din Ivrea. Au participat la lucrări: 
Andrea Palmieri, subsecretar al Consiliului Ponti‑
fical pentru promovarea unităţii creştine, p. Hya‑
cinthe Destivelle şi p. Jaromir Zadrapa, al acelu‑
iaşi Consiliu; don Giuliano Savina, director al 
Biroului naţional pentru ecumenism şi dialog in‑
tereligios, dr. Alexander Paklin, vice/ambasador 
al Federaţiei ruse de pe lângă Sfântul Scaun. r

Eveniment

Rediviva din Milano la Congresul Ecumenic 
Internaţional de la Mânăstirea Bose 

Într‑o perioadă marcată de 
confuzie şi criză la nivel cultural, 
politic şi social, simpozionul îşi 

propune explorarea şi reevaluarea 
rădăcinilor şi vocaţiei fiecărei 

persoane, gândită prin prisma unei 
vieţi echilibrate, împlinite spiritual 
şi cu deschidere înspre aproapele

(continuare în pagina 32)
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Elvira Sorohan 
Vârstele literaturii unui premiat Nobel

Arabescul narativ debutează cu un 
discurs pe cât de ciudat pe atât de 
original. Un maestru miniaturist 
ucis, zăcând aruncat într‑o fântână, 

îşi povesteşte pe scurt, la persoana întâi, biografia 
de până la crimă. Sufletul, rămas încă viu, speră 
ca leşul să fie descoperit şi îngropat după legea 
sacră a Coranului, cartea cu neputinţă de ilustrat. 
Prin tot ce „spune”, el previne asupra primejdiilor 
din interiorul breslei, care este şi subiectul dez‑
voltat în restul cărţii, prin povestire. O istorie cu 
întâmplări „ce nu vor putea fi înfăţişate niciodată, 
nici măcar de cei mai iscusiţi dintre miniaturişti”. 
Deci, numai povestea poate salva istoria acestor 
artişti, unii formaţi în ţara persanilor. Titlurile ca‑
pitolelor începute cu „eu...” anunţă fragmentarea 
cărţii în discursuri la persoana întâi, legate între 
ele ca o mie şi una de poveşti în care personajele 
trec dintr‑o poveste în alta. Două personaje poar‑
tă nume de culori: Negru, mare povestitor despre 
el şi ceilalţi, ocupând simbolic‑macabru un foarte 
mare spaţiu narativ – şi Roşu. Rolul lui, de culoa‑
re contrastant‑optimistă, ocupă doar trei pagini de 
text, deşi capitolul dă titlul cărţii. Cele două culori 
spun lucruri semnificative pentru ce simbolizează 
ele, în general. Cel dintâi relatează tot ce se în‑
tâmpă tenebros, sumbru şi periculos. La început, 
Negru spune că e chemat din Persia, la Istanbul, 
spre a aduna caligrafi şi miniaturişti cu dragoste 
pentru cartea frumoasă. După o perioadă de ri‑
valităţi şi crime, vrea să spună sensul general al 
cărţii, vechile meşteşuguri persane sunt părăsite 
şi se creează un stil otoman sub conducerea maes‑
trului Osman, intrat în legendă ca orb. Nimic fără 
sacrificii şi trădări. În timp ce „Mă numesc Roşu”, 
capitol plasat în inima romanului, e un poem în‑
chinat semnificaţiei regale a acestei culori. Istoria 
ei e înnobilată de faptul că miniaturistul persan al 
Cărţii şahilor a pus culoarea roşie pe caftanul lui 
Firdusi, autorul acestei epopei, dar şi pe tolba lui 
Rüstem, eroul legendar din Cartea şahilor. În pa‑
ranteză fie spus, despre numita istorie persană şi 
despre eroul ei se vor întâlni detalii în ultima car‑
te a lui Pamuk, într‑o altă ordine de idei. Ca punct 
culminant al acestei serii de poveşti, Roşu rosteş‑
te discursul orgolios, plin de enumerări, al celui 
care „s‑a aflat şi se află pretutindeni”. Îşi închină 
sieşi un elogiu: „Ce înseamnă să fii această culoa‑
re ? Culoarea este mângâierea ochiului, muzica 
surzilor... atingerea mea seamănă cu atingerea 
îngerilor.” Roşu e o lumină căreia Negru nu i se 
poate împotrivi, vioiciunea lui e întotdeauna biru‑
itoare. „Cât sunt de fericit că sunt Roşu! Sunt plin 
de patimă, sunt puternic... Mă arăt pretutindeni. 
Viaţa începe cu mine şi totul se întoarce la mine.” 
Încheierea e apoteotică, ridică valoarea culorii la 
puteri demiurgic creatoare: „Când dăruiesc lucru‑
rilor culoarea mea sângerie, îi spun parcă lumii: 
«Fii!», iar lumea este.” Starea afectivă intensă a 
acestui fragment esenţial al romanului pune în lu‑
mină pasiunea scriitorului pentru ceea ce dă viaţă 
unei creaţii. Dintr‑o altă perspectivă citit romanul 
Mă numesc Roşu, arhaismul de factură orientală 
poate fi o mască ce ar duce cu gândul la o parabolă 
despre rivalităţile din lumea oricărei arte, cea mu‑
zicală, de exemplu. Aşa cum a fost intriga Salieri 
contra Mozart.

Cea din urmă, dar nu ultima carte publica‑
tă de Orhan Pamuk în 2016 este Femeia cu părul 
roşu, tradusă la Polirom, în 2017, în seria de au‑
tor. Din nou roşul. Aici însă este asociat obsesiv 
feminităţii fascinante, care determină tensiunea 
epică a primului episod narativ. La încheierea 
lecturii constaţi că titlului senzaţional îi răspun‑
de doar acest prim episod, o simplă aventură ce 
devine doar suprafaţa atractivă ce acoperă cea de 
a doua temă majoră, perseverent şi variat dezvol‑
tată, cu mărturisite surse livreşti. Este complexul 
lui Oedip, adaptat autobiografic de personajul na‑
rator la persoana întâi. Se vrea un roman autobi‑
ografic cu final dramatic, intenţionat a fi tragic. 
Spun că e numai intenţionat, întrucât sursele va‑
riate conduc spre un final combinatoriu confecţio‑
nat, cu aspect de studiu comparatist pe subiectul 
Oedip. Punctul de plecare este suferinţa absenţei 
tatălui povestită, autobiografic, de adolescentul 

Cem, personajul principal, idee care, pentru scrii‑
tor, ar evolua subînţeles spre un paricid oedipian. 
Însă, pentru cititorul cultivat în ceea ce este tra‑
gedia greacă nu e uşor să accepte alte avataruri 
ale psihicului decât cele din construcţia dramatică 
a lui Sofocle, care creşte de la inconştient la con‑
ştientizare, iar de aici la vina tragică ispăşită prin 
automutilare. Şi atunci, cred că scopul ultim care 
se dizolvă în insistenţa dezvoltării subiectului, în 
a doua parte a romanului, pare a fi dorinţa scrii‑
torului de a demonstra că şi în literatura veche a 
Orientului arab, din epopeea Şahname a lui Fer‑
dousi, există motivul rivalităţii tată – fiu, ca în 
tragedia antică a lui Sofocle, fără ca echivalenţa 
să fie perfectă. Simplă mediere asociativă. Este 
bine disimulată aici nostalgia Europei‑model, di‑
rect afirmată de personaje încă din primul roman, 
Cevdet Bey şi fiii săi. Le este împrumutată râvna 
autorului.

Că această mediere asociativă Occident – 
Orient se anunţă a fi dominantă în structura po‑
vestirii, un clar laitmotiv pe tema destinului, ne‑o 
spun cele trei mottouri ale cărţii. Este extrasă o 
frază din Nietzsche, Naşterea tragediei (pe tema 
Oedip), o propoziţie interogativă din Oedip rege, 
tragedia lui Sofocle şi, bineînţeles, o propoziţie 
din Ferdousi, Cartea şahilor. La finele lecturii re‑
alizezi că citatul din Ferdousi vizează de fapt un 
complex trăit de personajul narator a cărui auto‑
biografie e materia romanului. Aflat la vârsta ado‑
lescenţei, Cem (devenit la maturitate Cem Bey) 
este frustrat de absenţa tatălui adulterin, care îl 
părăseşte tocmai când avea mai mare nevoie de 
el. Dorind să devină scriitor, se angajează ajutor 
la o librărie instruindu‑se ca autodidact. Lipsuri‑
le materiale îl obligă să se angajeze, cu acordul 
mamei, ucenic la un înţelept fântânar. Acesta va 
deveni pentru el un succedaneu de tată. Seara, în 
cortul de pe micul lor şantier plasat pe o colină din 
vecinătatea unui orăşel, nu departe de Istanbul, 
cei doi îşi spun poveşti. Îi vine rândul tânărului 
să povestească şi atunci el spune, în rezumat, po‑
vestea lui Oedip, întinsă pe câteva pagini. Astfel 
este inserat motivul legendar din care bătrânul 
fântânar reţine ideea centrală: destinul. Ciudat 
şi absolut particular operei lui Pamuk e faptul că 
tocmai personajul care spune povestea destinului 
va fi victima. Îşi presimte el destinul? Se va vedea.

Pe fondul monoton al zilelor de săpare şi 
iar săpare în căutarea apei, se instalează obsesia 
femeii cu părul roşu, văzută, în treacăt, de ado‑
lescent, când peregrina prin orăşelul vecin cu 
şantierul. O urmăreşte mereu dorind s‑o vadă şi, 
în cele din urmă, obsesia chinuitoare se vindecă 
într‑o noapte, când ea i se dăruie. Tot o singură 
noapte, ca în Şahname. Întors pe şantier, crezând 
că meşterul rămas în adâncul fântânii nu mai tră‑
ieşte, părăseşte în grabă locul. Vina că n‑a făcut 
nimic pentru salvarea acestuia îl va urmări o vre‑
me, după cum din când în când îl bântuie năluca 
femeii cu părul roşu, amintindu‑i de prima lui ex‑
perienţă sexuală. 

O nouă perioadă autobiografică istorisită 
de Cem se consumă cu studii de inginerie geolo‑
gică de nivel universitar, cu renunţarea la visul 
de scriitor, căsătoria şi regăsirea tatălui, care va 
sfârşi răpus de boală. Aici o neaşteptată coinci‑
denţă. În tinereţea lui comunistă, tatăl avusese şi 
el o relaţie cu femeia cu părul roşu şi ea cu convin‑
geri de stânga. Autorul reia forţat un amănunt pe 
tema Oedip. Când o vede pe soţia lui Cem, tatăl 
observă că fiul şi‑a luat o pereche ce seamănă cu 
mama lui, vizând complexul lui Oedip. Maturizat, 
Cem Bey devine un om foarte bogat, însă lipsit 
de bucuria de a avea copii. Apare o altă legătu‑
ră, anume căutată, ce va decide finalul cărţii. E 
legătura cu texte pe tema conflictului tată‑fiu, cu 
detalii mult diferite, altfel articulate. Trimiterea 
e la Cartea şahilor, unde finalul tragic vorbeşte 
de tatăl, Rostam, care îşi ucide fiul, pe Sohrab. Ei 
se luptă eroic fără să ştie despre legătura lor de 
sânge. Tot aşa cum, în Oedip rege, Oedip îl ucide 
pe Laios neştiind că îi este tată. În ambele cazuri, 
după crimă, apare vina tragică, sfâşietoare, sol‑
dată cu autoorbirea lui Oedip şi cu teribila jale a 
lui Rostam, după ce recunoscu, la mâna tânărului 

ucis, brăţara de onix dăruită de el tinerei „frumoa‑
să ca luna”, cu care petrecuse o singură noapte.

Cem Bey află, din întâmplare, că are un fiu 
rezultat din legătura trecătoare cu acea femeie 
fatală. Din simplă curiozitate doreşte să‑l cunoas‑
că pe Enver, fiul său, nu atât sentimental, cât vo‑
ind mai curând să aibă cu cine să se confrunte, 
apropiindu‑se astfel de legendă. Însă, cunoaşterea 
fiului şi cunoaşterea tatălui de către fiu se înde‑
părtează şi de legenda lui Oedip şi de povestea 
foarte frumoasă a lui Rostam, ucigaşul fiului său, 
din Cartea şahilor. Având în bibliotecă, într‑o po‑
etică traducere, o culegere din Cronica Şahilor 
(trad. George Dan), am putut să citesc direct frag‑
mentul care cântă povestea persană a lui Rostam 
şi a fiului său, Sohrab, pe care îl ucide fără să ştie 
că‑i este fiu.

Rememorând şi tragedia scrisă de Sofocle, 
am realizat că, în romanul lui Orhan Pamuk, din 
disparitatea legendelor despre Oedip şi Rostam 
secretă o altă a treia dimensiune, autobiografică, 
privindu‑l pe Cem Bey. În condiţiile erei noastre, 
Enver, un tânăr poet revoltat de meserie, clamând 
convingeri de stânga, justiţiare, află de la mamă 
despre tatăl bogat şi, cunoscându‑l, va comite 
omorul. El conştientizează fapta, chiar în momen‑
tul comiterii ei, ceea ce nu se întâmplă în sursele 
legendare. S‑ar subînţelege că în psihologia lui 
apare şi un complex de inferioritate, al săracu‑
lui cu idei comuniste, contra tatălui, bogătaş turc 
occidentalizat. Paricidul, figurând o revoluţie, re‑
zolvă inegalitatea. Fără regrete, tânărul intră la 
închisoare, iar mama, femeia cu părul tot roşu, 
vopsit ostentativ pentru a‑şi exprima poziţia poli‑
tică, acuză presa că a îngroşat vina fiului şi se in‑
stalează în fruntea firmelor celui dispărut. În loc 
de epilog, romanul se încheie cu povestirea femeii 
roşcate, care rezumă întâmplările din punctul ei 
de vedere, sperând ca fiul ei să scrie o nouă carte. 
E ca şi cum ar fi o moştenire a visului neîmplinit 
al tatălui său de a deveni scriitor. Asta ca să nu 
moară povestea. Incipitul autobiografiei lui Cem 
Bey este: „Mi‑aş fi dorit, de fapt, să devin scrii‑
tor. După întâmplările pe care urmează să vi le 
povestesc acum, am devenit însă inginer geolog şi 
antreprenor în domeniul construcţiilor”.

Parcă grăbit să rezolve atâtea complica‑
ţii ale aventurii în care el însuşi s‑a împotmolit, 
Orhan Pamuk pune jos condeiul obosit, după ce 
a tentat să scrie un roman de factură psihanali‑
tică pe tema destinului. Încărcătura livrescă prea 
directă e un balast. Complexul legendar nu e mis‑
tuit complet, nu e asimilat original în povestirea 
autobiografică a personajului, rămânând doar o 
anexă. Prin tot ce povesteşte Cem, până în clipa 
morţii, scriitorul ne rătăceşte cultural prin texte 
legendare originare, voind, poate, să spună ceva 
cu sens prin fapta acestui fiu resentimentar, rebel 
şi coleric. La nivelul umanităţii de astăzi, orbită 
de interese materiale, tragedia dispare odată cu 
vina tragică şi cu ideea de expiere a ei. Întâm‑
plarea uciderii lui Cem se petrece în timpul unor 
fabuloase afaceri petroliere şi imobiliare din care 
se nasc îmbogăţiţii, iar politic există încă accese 
de comunism nedomolite de conflictele între na‑
ţionaliştii islamişti şi partizanii Uniunii Europe‑
ne. Sunt realităţi ale lumii asiate actuale pe care 
Orhan Pamuk nu le ocoleşte, ba chiar le vede a 
fi la originea transformărilor morale ale umani‑
tăţii tradiţionale a locului. Sunt condiţii în care 
tragedia originară nu mai este posibilă, caricatura 
distruge ceea ce în vechime era esenţială ca efect, 
emoţia tragică. Cel puţin a doua parte a romanu‑
lui Femeia cu părul roşu proiectează întâmplarea 
în contextul unui Istanbul uşor de recunoscut a 
fi perfect contemporan cu noi, ca realitate ultimă. 
De la Mă numesc Roşu până la Femeia cu părul 
roşu se cuprind secole din istoria umanităţii de pe 
malurile Bosforului, din Rumelia până în Anato‑
lia. E o carieră de scriitor consacrat povestirii unei 
umanităţi în evoluţie, de la arhaic la modern, pe 
spaţii narative din ce în ce mai restrânse, dar îm‑
plinite şi proprii valorii subiectelor. r
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Alexandru Ionaşcu
Câteva anxietăţi ale începutului  
de secol XXI

n Cărţi

Apărută relativ recent, lucrarea 
Strangers on Our Doorstep and 
Strangers in Our House este un pro‑
iect interdisciplinar editat de Mag‑

dalena Hodalska, Cătălin Ghiţă şi Izabela Dixon, 
centrat pe o serie de frici şi anxietăţi privite dual 
– frica în faţa alterităţii şi frica motivată psiho‑
logic. Concret, volumul este organizat în două 
părţi: prima parte a studiul este numită Fear of 
Foreigners and Neighbours şi conţine patru studii, 
cu teme precum imaginea migranţilor, anxietăţi 
din spaţiul postsovietic şi frica de alteritate din 
poezia patriotică; complementar, partea a doua – 
Fear of Strangers in Our House – abordează fricile 
şi anxietăţile dintr‑o perspectivă interioară, sub 
motivaţii diverse, de la psihologie şi limbaj la com‑
paraţii interculturale. Frica nu este doar una din 
cele mai ubicue caracteristici sociale, responsabilă 
de modelarea viziunii asupra lumii contempora‑
ne, dar în lipsa acestei emoţii şi a diverselor fobii, 
viaţa este de neconceput – frica poate scoate la 
iveală „courage, dignity and responsibility” şi doar 
în faţa fricii şi a diverselor pericole cineva poate 
da adevărata măsură a fiinţei sale („It is only in 
the face of fear and danger that one can define the 
measure of one’s true being”). Dar, aşa cum vom 
vedea în continuare, responsabilitatea şi demnita‑
tea nu sunt singurele răspunsuri ale oamenilor în 
faţa fricilor şi anxietăţilor. 

În primul studiu, Invasion and Tidal Wa‑
ves: Fictionalizing EU Migration, Ştefania Alina 
Cherata examinează modul în care presa şi poli‑
ticienii locali alimentează frica de alteritate prin 
prezentarea migranţilor drept o ameninţare la 
adresa siguranţei publice, dar şi prin transfor‑
marea acestora în ţapi ispăşitori pentru diferite 
probleme socio‑economice. Dar respingerea celor 
consideraţi străini nu este determinată doar de di‑
ficultăţile economice, ci este şi un produs secundar 
al proiectului de creare a unei identităţi europene 
(„by‑product of creating a European Identity”). 
Proiectul Uniunii Europene are la bază motive 
politice şi economice, la care 
se adaugă, sub presiunea glo‑
balizării, depăşirea graniţelor 
naţionale şi a culturilor loca‑
le. Cu toate acestea, centrale 
rămân simbolurile naţiona‑
le – limbă, istorie, religie –, 
iar interacţiunea interetnică 
a dus la teama de pierdere a 
identităţii culturale, de unde 
reapariţia naţionalismului în 
multe state comunitare. Însă, 
spre deosebire de trecut, for‑
mele acestui naţionalism sunt 
mult mai complicate şi voa‑
late („elaborate and veiled than they were in the 
past”).

Ultimul studiu din prima parte – jumătatea 
extra muros – îi aparţine lui Cătălin Ghiţă şi vi‑
zează întrepătrunderea dintre frica de Celălalt şi 
caracterul poeziei patriotice. Între patriotism şi 
naţionalism este dificil de trasat o linie, problema 
privind diferenţierea între cele două noţiuni ră‑
mânând deschisă, totuşi, sentimentele patriotice 
nu sunt declanşate de dorinţa de identificare cu 
comunitatea, ci de frica de nefamiliar: „In other 
words, it is not so much identity of community 
which triggers patriotic feelings, but rather fear of 
the unfamiliar, the potential threat which mena‑
ces one’s social habits” (p. 70). Prezentând mostre 
de poezie patriotică provenită atât din Occident, 
cât şi din estul european, Cătălin Ghiţă observă 
diferenţe notabile: standardele de viaţă ridicate, 
revoluţia tehno‑ştiinţifică şi experimentarea mai 
îndelungată a democraţiei reduc frustrările, po‑
ezia patriotică din Occident fiind lipsită de stri‑
denţele vindicative, imageria violentă şi paranoia 

generalizată, trăsături cultivate de poeţii est‑eu‑
ropeni. Orice legitimitate a patriotismului este 
subminată de două contradicţii interne: arbitra‑
rul naşterii şi contradicţia etică („ethical contra‑
diction”). În primul caz, nimeni nu îşi alege ţara în 

care s‑a născut; în cel de‑al doilea, când doi soldaţi 
sunt angrenaţi într‑un conflict armat, este imposi‑
bil de stabilit care dintre ei are dreptate – chiar şi 
în cazul opoziţiei invazie/apărare‑invadator/apă‑
rător, arbitrajul este imposibil, de vreme ce ambii 
sunt condiţionaţi de standardele morale din socie‑
tăţile în care s‑au născut şi format. 

Miza lui Cătălin Ghiţă este mult mai extin‑
să: dacă vrem ca omenirea să aibă un viitor şi să 
nu mai repete experienţele secolului trecut, valori 
umaniste şi cosmopolite trebuie să ia locul celor 
parohiale. Pertinentă rămâne întrebarea de la 
sfârşitul textului său: „[…] how long will it take 
us all to understand that one is not born English, 
Algerian, Brazilian or Chinese, but simply a hu‑
man being?”.

În partea a doua a volumului – jumătatea 
intra muros – mă voi opri asupra studiului numit 
Genetics, Fear and Home: Gender‑Conditioned 
Construction of Meaning, care îi aparţine cercetă‑
toarei Clara Palleja‑López. Combinând genetica 
şi literatura, autoarea argumentează că femeile 
au o mai mare predispoziţie pentru fobii precum 

claustrofobia şi teama de în‑
tuneric, la fel cum fetele au o 
predispoziţie mai mare pen‑
tru arahnofobie. Îndelungata 
izolare a femeilor în mediul 
familial, mai concret, între 
pereţii casei, a produs teama 
de restricţia spaţială („spa‑
tial restriction”). Această 
reducere a libertăţii de miş‑
care a produs două atitudini 
opuse: pe de‑o parte, cap‑
tivitate şi supunere în faţa 
autorităţii masculine, pe de 
alta, investirea locuinţei cu 

trăsături emoţionale, de îndată ce între pereţii ca‑
sei femeile aveau grijă de copii. Casa ca imagine a 
ataşamentului şi a anxietăţii („love and anxiety”) 
este prezentă în literatura horror „feminină” din 
a doua jumătate a secolului XX – în momentul în 
care controlul patriarhal cedează. Astfel, dacă în 
literatura horror „masculină” – dar şi în cinema‑
tografie – pericolul este exterior (supranatural, 
transgresiuni din trecut), în literatura horror a 
unor scriitoare ca Shirley Jackson (The Haunting 
of Hill House – 1959) şi Anne Rivers Siddons (The 
House Next Door – 1978) casa înseşi este un gene‑
rator al răului şi a fricilor ulterioare. 

În concluzie, textele din acest volum acade‑
mic răspund unei perspective multidisciplinare şi 
cuprind domenii ca psihologia, istoria, literatura, 
sociologia, lingvistica, biologia sau teologia, plura‑
litatea şi specificul vocilor fiind una din trăsături‑
le remarcabile ale volumului de faţă. Diversitatea 
discursului este utilă pentru cine doreşte să cu‑
noască tipologiile fricii şi segmentarea anxietăţi‑
lor în acest început de secol. r

Între patriotism şi naţionalism este 
dificil de trasat o linie, problema 
privind diferenţierea între cele 

două noţiuni rămânând deschisă, 
totuşi, sentimentele patriotice 

nu sunt declanşate de dorinţa de 
identificare cu comunitatea

Este de remarcat abordarea în paralel a ce‑
lor două lumi, materială şi spirituală, şi raportarea 
continuă la sacru, ca într‑un frumos poem intitu‑
lat Călătoria magilor („Magii înaintau/ din ţară în 
ţară/ prin locuri străine/ bătrîni/ nesiguri în pas/ tă‑
cuţi ca pietrele nopţii”), ori ca într‑un superb poem 
pascal („eu am venit la Tine/ Doamne/ şi casa Ta 
era de muzici plină/../ atuncea te‑am văzut/ pentru 
o clipă/ şi pe obraz o lacrimă de sînge/ Tu plîngi/ 
acolo‑n cer/ durerile umane/ un corn/ cheamă un su‑
flet/ cu glas mare/ din trîmbiţe apocaliptice coboară/ 
iată!/ sfîrşitul/ printre vitralii se revarsă/ ca apele 
Oceanului/ inundă Catedrala/ planeta/ întreaga 
omenire”). Metafore rare („vastitatea ca o lupoaică 
flămândă/ nesăţioasă de timp şi necuprins” – Dru‑
mul spre eşafod), titluri parabolice (Întotdeauna 
ploaia spală eşafodul, Mister şi transcendenţă), 
alte definiţii simbolice de poeme (Poema înserării, 
Poem de toamnă, Poem din vest, Poem între oceane, 
Poem de iniţiere) pledează pentru acceptarea trăirii 
în simplitatea şi armonia naturii („nu există bucu‑
rie/ mai mare decât faptul de‑a / trăi/ între fîntîni 
şi ierburi de cîmpie”), în singurătatea destinului, 
căci viaţa nu este decât „o haltă părăsită”, viaţa 
şi moartea nefiind decât două faţete ale evoluţiei 
(„dedat singurătăţii/ moartea este tot mai insisten‑
tă/ îmi bate‑n geamuri/ pe la uşi/ în pod/ ar vrea 
să intre” – Cunosc în amănunt durerea). Însăşi li‑
niştea nopţii este percepută ca început de lume („ 
începe lumea”), eul poetic acceptând cu luciditate 
ineluctabilul marii treceri („tu/ cel îmbrăcat cu ha‑
inele Tigrului/ celui viu/ îţi fluturi coama în ritmul 
unor paşi care cheamă”).

Singular între volumele sale de poezie, Din‑
tr‑o haltă părăsită (2000) este dedicat iubirii („tu 
mîngîie‑mi fruntea/ cu mişcări de aripi/ de parcă 
aerul ar fi// ca niciodată/ pipăibil cu umărul tot/ al 
meu şi al tău”). O iubire văzută însă din aceeaşi 
perspectivă a efemerităţii vieţii („zîmbim încreză‑
tori/ lucrăm la propria statuie de iluzii/ suntem 
efemeridele eternităţii”), a lucidităţii ultimului 
popas („la următoarea staţie noi vom coborî/ că‑
lătoria pare fără de sfîrşit” – Staţia finală). Chiar 
Moartea este văzută de poet, ca altădată Lauren‑
ţiu Fulga, „mândră muiere şi rea/ plină de nuri”.

Un poem superb, În umbra Sihăstriei, inclus 
în unul dintre ultimele volume publicate, Poeme în 
balans, este definitoriu pentru „jocul” poetic ce sur‑
prinde misterul, uşa încuiată, taina existenţei vie‑
ţii („baţi de trei zile cu un băţ/ în trunchiul culcat al 
copacului/ de trei zile şi trei nopţi baţi continuu/ în 
faţa Mănăstirii/ să te audă stareţul, călugării/ sau 
poate – mai ştii/ să te audă El – Dumnezeu/ de aco‑
lo sau poate de mai sus// poarta Mănăstirii nu se 
deschide”), crucea ca destin („lemnul sorţii”). Este 
vorba în fond de acel balans continuu între viaţă 
şi moarte, între Fiinţă şi Nefiinţă, între Fiinţă şi 
Timp ce curge fără întrerupere în imensul Timp de‑
miurgic (Pe oglinda vizitată de stele). Toate aceste 
inedite imagini poetice fac trimiteri la absurdita‑
tea existenţei (Sunt singur), la lumile nevăzute ce 
despart cele două tărâmuri viaţă‑moarte („de vrem 
sau nu/ descoperim:/ raiul sau păcatul sunt înge‑
mănate/ ca oamenii cei vii cu oameni morţi/ ce încă 
mişcă printre noi” – Infernalia), la pericolul „omu‑
lui fără umbră” (Primus movens). 

Marca imaginarului spiridonean constă în în‑
suşi conceptul ideatico‑estetic prin care sublimează 
acele sfâşieri lăuntrice ce pun în evidenţă tragis‑
mul existenţei umane, al unei societăţi îndepărta‑
te de reperele ei de umanitate şi spiritualitate, în 
continuitatea unei viziuni stilistice şi poetico‑me‑
tafizice originale, în tonalitatea coborâtă, de şoaptă 
ce trebuie auzită, care tulbură, incită, rămâne în‑
tipărită în memorie. El lasă versul să curgă liber, 
nestrunindu‑l spre a se încadra în tiparele obliga‑
torii postmoderniste, de unde şi singularitatea şi 
originalitatea modernului său discurs poetic.

Conchizând, putem afirma: Cassian Maria 
Spiridon este un poet profund, grav, cerebral, dar 
şi sensibil, cu o abordare lucidă asupra lucrurilor, 
lumii şi devenirii ei, pe care le radiografiază prin 
dresarea cu meşteşug sincer şi eleganţă a cuvin‑
telor ca expresie barometrică a stărilor sale sufle‑
teşti, a gândirii profunde şi vizionare, a formaţiei 
spirituale, a lecturilor solide şi bogatei experienţe 
de viaţă. „Poezia este dar de la Dumnezeu şi o le‑
gătură cu Dumnezeu”, afirmă el într‑un interviu 
memorabil, şi acest lucru se poate remarca în în‑
treaga sa creaţie lirică. r

Catinca Agache
O conştiinţă poetică 
hiperlucidă
(urmare din pagina 30)
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Elena Condrei: În timpul lucrărilor de resta‑
urare de la Casa Memorială de la Ipoteşti, sub ca‑
mera în care dormea copilul Mihail, s‑a descoperit 
o vatră dacică de peste 1800 de ani. Energia acestei 
culturi dacice s‑a statornicit în conştiinţa poporului 
daco‑român. 

În ce măsură a influenţat această energie an‑
cestrală evoluţia ulterioară a devenirii eminescie‑
ne?

Theodor Codreanu: Invocarea substratului 
dacic încă de la începutul convorbirilor noastre 
ar putea să fie de rău augur în faţa unui imagi‑
nar istoric care domină mentalitatea românească 
în epoca modernă şi contemporană, cu atât mai 
mult cu cât ne trimite direct în braţele dacismului, 
doctrină care s‑a extins „îngrijorător” în ochii isto‑
ricilor şi ideologilor de azi, atribuită unor obsesii 
protocroniste din anii dictaturii ceauşiste, repusă 
pe tapet după 1989 prin personalităţi ca Napoleon 
Săvescu, un medic trăitor în Statele Unite, care 
a făcut destui prozeliţi în Ţară sub cupola unor 
congrese periodice de dacologie, începând cu anul 
2000. La Buzău, există Fundaţia „Origini carpati‑
ce”, care a organizat peste 17 ediţii ale Congresu‑
lui Culturii şi Civilizaţiei Daco‑Române. S‑a mers 
atât de departe în această direcţie, încât s‑a ajuns 
la un soi de misticism de factură esoterică, luând 
forme halucinante la un Lorin Fortuna (1948, Ră‑
dăuţi – 2016, Timişoara), cunoscutul revoluţionar 
de la Timişoara, el concepând o formulă complicată 
a civilizaţiilor virtuale, cu statut ontologic, extins 
din regionalitatea traco‑getică la nivel universal, 
implicându‑l aici şi pe Eminescu. În acest sens, a 
patronat Mişcarea Astrală „România” şi Mişcarea 
„Sarmizegetusa”. În ce‑l priveşte pe Napoleon Să‑
vescu, pariul său este uimitoarea carte, doldora de 
erudiţie şi de ipoteze mitologice, a lui Nicolae Den‑
susianu (1846, Densus – 1911, Bucureşti), Dacia 
preistorică. Comunitatea ştiinţifică vorbeşte de tra‑
comanie, deşi Densusianu pornea de la arheitatea 
etnică a pelasgilor. De ecou, în epocă, s‑a bucurat 
cunoscutul articol al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu 
Perit‑au dacii? În aceeaşi perioadă, „dacomania” a 
fost concurată de curentul latinist, plecându‑se de 
la Şcoala Ardeleană.

Se pune întrebarea în care „tabără” îl inclu‑
dem pe Eminescu? În genere, el a fost asimilat tra‑
diţiei traco‑dacice, contestatarii poetului găsindu‑l 
în prima „tabără”. Se ştie cât de importantă este 
imaginea Daciei în gândirea şi în opera poetică a 
autorului lui Memento mori. La nivel politic, Emi‑
nescu, în cadrul Societăţii „Carpaţii” înfiinţate la 
24 ianuarie 1882, milita pentru conceptul de Da‑
cia Mare, prefigurând România Mare. Însă ar fi o 
enormă greşeală, dacă nu o nedreptate, a‑l proiec‑
ta pe Eminescu ca argument pentru cei care sus‑
ţin că noi nu suntem urmaşii Romei (enunţ care 

constituie titlul unei cărţi semnate de Napoleon 
Săvescu), ci mai degrabă limba latină ar fi fost o 
urmaşă a limbii dacilor. Nicăieri Eminescu nu 
avansează o asemenea ipoteză. El priveşte dacis‑
mul din perspectiva ontologiei arheităţii, în care, 
mai târziu, se poate recunoaşte ceea ce Mircea Vul‑
cănescu va numi Ispita dacică (titlul unei celebre 
conferinţe susţinută în Sala Dalles din Bucureşti, 
la 31 mai 1941), tocmai în accepţia existenţială a 
viitoarei sale opere de căpătâi, Dimensiunea româ‑
nească a existenţei (1945). Argumentele forte ale 
existenţialismului dacic în destinul istoric al popo‑
rului nostru din opera poetului nostru sunt, în afa‑
ră de Memento mori, două capodopere inegalabile 
prin profunzime, Rugăciunea unui dac şi Gemenii, 
cu ecou adânc în gândirea lui Emil Cioran.

Eminescu gândea transdisciplinar avant la 
lettre. El nu confunda punctele de vedere, cum fac 
mulţi dintre interpreţii săi, deoarece gândea în du‑
blu referenţial, cum am demonstrat în cartea mea 
din 1984, Eminescu – Dialectica stilului, mărturie 
stând, între altele, enunţul central al filosofiei sale: 
antitezele sunt viaţa. Cu alte cuvinte, el nu s‑a în‑
curcat în partizanate ideologice precum dacismul 
şi latinismul. Adevărul se află între cele două ni‑
veluri de Realitate: nu mai suntem nici daci, nici 
latini, deşi suntem de ambele stirpe, ci suntem ro‑
mâni şi punctum: „Daci sau romani, romani sau 
daci: e indiferent, suntem români şi punctum. Ni‑
meni n‑are să ne înveţe ce‑am fost sau ce‑am tre‑
bui să fim; voim să fim ceea ce suntem – români”1. 
Eminescu spulbera de pe atunci năzdrăvănia ide‑
ologică a ruşilor ţarişti şi a viitorilor bolşevici că 
basarabenii ar fi altceva decât români. În acest 
fel trebuie interpretată prezenţa sub camera de la 
Ipoteşti, unde dormea copilul Mihail, a unei vetre 
dacice. Aceasta este ispita ontologică despre care 
vorbea Mircea Vulcănescu, ispită care poate fi 
nostalgică, paradiziacă, precum în Memento mori, 
sau tragică, precum în Rugăciunea unui dac.

În acelaşi timp, Eminescu recunoştea limbii 
române substratul dac, traco‑iliric, comun cu al 
abanezei, adstraturile istorice fiind modelate de 
arheul dacic: „Toate limbile câte se vorbesc păs‑
trează o seamă de însuşiri filologice cari nefiind 
nici de origine greacă, nici romană, nici slavă nu 
pot să fi ieşit din senin ci trebuie să fi fost proprie 
unui popor care a dispărut acum, trebuie să cores‑
punză c‑o realitate etnică care‑a existat în trecut, 
c‑un corelat etnic. Numai în limba albaneză ele par 
a fi cu totul originare, şi fiindcă această limbă este 
totodată cea mai veche din peninsulă, putem trage 
concluziunea îndreptăţită, ca acele proprietăţi in‑
dicate mai sus s‑au născut fără îndoială dintr‑un 
element înrudit cu limba albaneză. Aşadar dintr‑o 
limbă străveche, dispărută azi, din limba traco‑ili‑
rică. Aşadar limba traco‑ilirică este temelia şi sub‑
stratul, peste cari s‑au superpus deosebite pături 
lingvistice, dar aceste din urmă, cu toată suprapu‑
nerea, sunt în chiar esenţa lor modificate prin acel 
substrat”. 

Astăzi, stratificarea etno‑lingvistică, recu‑
noscută, în modernitate, de istorici şi de lingvişti, 
cu trimitere limpede la o vastă arie indo‑europeană 
comună limbilor europene şi asiatice, ar trebui re‑
valorificată prin metoda transdisciplinară, al cărei 
temei se constituie din recunoaşterea existenţei 
nivelurilor de Realitate. Etno‑lingvistic, fiinţarea 
lor este triontică: substrat, strat şi adstrat, ultimul 
fiind plurimorf, adică dialogic din perspectivă is‑
torică şi creştin ortodoxă2. Nu altceva susţine şi 
Eminescu: arheul central, substratul – traco‑iliric, 
stratul – care trimite la familia limbilor romanice – 
şi adstratul, multiform şi în continuă facere, de tip 
feed‑back. Substratul, deşi cel mai greu de urmă‑
rit, ca arhi‑urmă, ca arheu, în limbaj eminescian, 
indică vatra, matricea, care în limba română răz‑
bate cel mai evident în miraculoasa unitate ling‑
vistică, subliniată şi de Eminescu, încât miracolul 
vine de acolo că, deşi românii au fost diseminaţi în 
1  M. Eminescu, Opere, X, Bucureşti, Editura Academiei, 
1989, p. 253.
2  Vezi Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 
Bucureşti, I, 1978, p. 146; v. şi ediţia de la Institutul Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, I, Bucureşti, 
1996. 

provincii şi state diferite, ei se recunosc prin ace‑
eaşi limbă, pe când, spre exemplu, italienii sunt 
fărâmiţaţi în dialecte şi graiuri adesea impenetra‑
bile. De aici puterea uriaşă de asimilare a limbii 
române în faţa tuturor marilor migraţii, miracolul 
tăcut despre care vorbea istoricul Gheorghe I. Bră‑
tianu. Spre uimirea lui Titu Maiorescu, Eminescu 
voia să înveţe limba albaneză şi, tocmai în anii cei 
mai grei, s‑a încumetat să se aventureze în tainele 
limbii sanscrite, arheică şi aceasta. Spaţiul carpa‑
to‑dunărean era, de aceea, pentru Eminescu, ma‑
tricea Europei împreună cu Grecia. De aici erme‑
tismul, uşor de răstămăcit, dar greu de înţeles, a 
două afirmaţii ale poetului. Prima: Aici ne aflăm 
noi românii – limbă cumpenei Universului (însem‑
nare din mss. 2255, 417v). A doua, şi cea mai stra‑
nie, o notă de pe fila 8 a mss. 2275 bis: „Eu sunt 
budist. Nefiind creştin simplu, ci creştin ridicat la 
puterea a 10‑a”.

Dialogul dintre budism şi creştinismul orto‑
dox era, pentru Eminescu, fără a confunda nive‑
lurile de Realitate, tocmai expresia matriceală a 
indo‑europenismului conservată de românii ştiuţi 
ca fiind limbă cumpenei universului, între Occident 
şi Orient, în postura modernă de strat de cultură 
la gurile Dunării. Condamnat la moarte în propria 
ţară, trăitor în exil aproape toată viaţa, Vintilă Ho‑
ria, călătorul spre centrele Pământului, a înţeles 
această realitate eminesciană insondabilă atât în 
hăituitul roman Dumnezeu s‑a născut în exil, cât 
şi în chemarea manolică a condiţiei sale de ţăran 
de la Dunăre, arheul‑matrice condamnat să fie 
român şi a cărui întrupare s‑a numit Eminescu: 
„Matca noastră stilistică are un nume, nu numai 
de ţară, dar şi de om. Apariţia lui Eminescu în cul‑
tura românească coincide cu momentul în care re‑
devenim o entitate politică independentă. E ca un 
fel de acoperire spirituală a unei viguroase mani‑
festări politice. Fără Eminescu, România poate că 
nici nu ar fi putut exista, sau ar fi fost altceva, o 
înfiripare nestatornică în aerul timpului”3. Altfel 
spus, Eminescu însuşi ne‑a fost trimis spre a fi lim‑
bă cumpenei universului românesc. Tocmai asta se 
străduiesc să distrugă, astăzi, românii rătăciţi prin 
neantul valah.

De ce copilul Mihail şi nu altul din familia 
Eminovicilor sau din partea locului?

Fiindcă în acel copil Dumnezeu a aruncat, 
sub imperiul hazardului, cum le place modernilor 
să creadă, arheul/sămânţa geniului. Eminescu o 
numeşte, în Împărat şi proletar, „zvârlire hazarda‑
tă”. Este vorba despre un suprem dar/har, dar şi 
despre crucificare. Eminescu a ştiut de timpuriu ca‑
re‑i este destinul şi l‑a urmat fără „greşeală”. Unul 
dintre bătrânii Ipoteştilor, spune legenda, a recu‑
noscut în micul Mihail un copil năzdrăvan. Viitorul 
poet ştia însă că duhul pe care‑l poartă în sine nu îi 
aparţine, ci, cum va spune mai târziu Carl Gustav 
Jung, inconştientului colectiv, unui întreg popor. Ce 
altceva poate însemna enigmatica mărturie: Dum‑
nezeul geniului m‑a sorbit din popor cum soarele 
soarbe un nour de aur din marea de amar? Până 
la moarte Eminescu n‑a încetat să se mire privitor 
la minunea că într‑o „mână de pământ” se ascunde 
puterea geniului: „Cât geniu, câtă putere – într‑o 
mână de pământ” (Memento mori). Dar poetul mai 
ştia că nu o stea i‑a vestit venirea pe lume, că, spre 
deosebire de Iisus, Dumnezeul întrupat, coborât 
la condiţia umană, şi spre deosebire de ceilalţi oa‑
meni, geniul său nu are o stea, el, ca om, fiind o gre‑
şeală a universului, ca feciorul de împărat fără de 
stea, precum îl conturează în poemul omonim. De 
aici concluzia consemnată pe fila 56 a manuscrisu‑
lui 2275 bis, privitor la geniu: El n‑are moarte, dar 
n‑are nici noroc. Norocul e al celor care au o stea. 
Geniul, urmând adevărul („Cel mai mare păcat 
al oamenilor e frica, spaima de‑a privi în faţă, ş‑a 
recunoaşte adevărul. El e crud acest adevăr – dar 
numai el foloseşte”4), este aruncat pe dealul Golgo‑
tei, iar Eminescu a trăit imitatio Christi până la 
capăt, începând chiar de la vârsta hristică de 33 
de ani. Despre cei şase ani golgotici ai existenţei 
lui Eminescu există, astăzi, o întreagă literatură, 
din păcate şi multă maculatură execrabilă, pariind 
pe senzaţional şi minciună. Spre deosebire de falşii 
eminescologi, Eminescu n‑a învinuit pe nimeni de 
cele trăite şi suferite. I‑a iertat pe toţi, prieteni şi 
duşmani, pentru că ştia că nu ştiu ce fac. Cum să 
ne explicăm că, în ciuda unei existenţe de infern, de 
nedreptăţi ontice (cum ar spune Vasile Dem. Zamfi‑
rescu), Alexandru Vlahuţă a putut salva de 
la uitare acest ultim catren extraordinar: 

3 Vintilă Horia, Peste o sută de ani, tot Eminescu!, în 
„Stindardul românilor”, nr. 25‑26, 1989.
4 M. Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 126.

n Elena Condrei în dialog cu Theodor Codreanu

Eminescu peste timp
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Atâta cer, atâta aur
Şi‑atâtea lucruri sfinte
Peste ’ntunericul vieţii
Ai revărsat, părinte!

Copilul Mihail a fost ales să spargă zidul li‑
mitării umane, de la acel timp, prin profundă cu‑
noaştere?

Asta am şi spus ceva mai înainte. Acesta este 
destinul unui adevărat geniu, să spargă toate zidu‑
rile ignoranţei şi prejudecăţilor care pietrifică pe 
oameni fie în sclavi, fie în împăraţi, cum spune el 
în cel mai răstălmăcit poem pe care ni l‑a dăruit: 
Împărat şi proletar. A sparge limitele umane, în vi‑
ziunea lui Eminescu, înseamnă a te încerca. Există 
o întreagă filosofie, complementată estetic, la poe‑
tul nostru, ceea ce eu numesc ontoestetică. Ceea ce 
la Schopenhauer şi la urmaşul său Nietzsche, con‑
temporanul lui Eminescu, înseamnă voinţă de a trăi 
şi voinţă de putere, se transfigurează, la Eminescu, 
în voinţă de creaţie, pe care el o numeşte încercare, 
în sensul de a te înscrie în linia cercului cel mare 
al lumii: în‑cerc‑are. Încercarea este ieşire din cer‑
cul strâmt recuzat în finalul Luceafărului. Aceasta 
este chiar natura umană cea mai înaltă, aşa cum a 
conceput‑o Dumnezeu: „În orice om o lume îşi face 
încercarea”, zice Eminescu, în Împărat şi proletar, 
iar în însemnările din Fragmentarium: „În fiecare 
om se încearcă spiritul universului”. Omul, de ace‑
ea, e facere eternă, zice el în altă parte. Numai că 
în majoritatea covârşitoare a oamenilor „Bătrânul 
Demiurgos se opinteşte‑n van;”: 

Al lumii‑ntregul sâmbur, dorinţa‑i şi mărirea,
În inima oricărui i‑ascuns şi trăitor,
Zvârlire hazardată, cum pomu‑n înflorire
În orice floare‑ncearcă întreagă a sa fire,
Ci‑n calea de‑a da roade cele mai multe mor.

Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
Se pietrifică unul în sclav, altu‑mpărat,
Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
Şi arătând la soare‑a mizeriei lui faţă –
Faţa – căci înţelesul i‑acelaşi la toţi dat.
Opintirea în van a Demiurgului se datorează 

incapacităţii omului de a se elibera de voinţa oarbă 
de a trăi, de egoismul funciar, căzând în ceea ce 
Noica a numit devenire întru devenire, abandonând 
devenirea întru fiinţă care este esenţa încercării. 
De aceea, geniul este în lume o raritate, un sur‑
prinzător „accident” sau o „greşeală” inexplicabilă 
a universului, ca şi în cosmogonia întrevăzută de 
bătrânul Dascăl din Scrisoarea I. Sau, în imaginea 
din urmă a geniului, comparabilă, surprinzător, cu 
naşterea universului: „Nimărui din voi să nu‑i aba‑
tă cumva prin minte că ar fi un geniu. Căci, copiii 
mei, pământul nostru e mai sărac în genii decât 
universul în stele fixe şi mai lesne se naşte în vă‑
ile nemăsurate ale haosului un nou sistem solar 
decât pe pământ un geniu. Homer, Shakespeare, 
Raphael, geniile în arte se nasc o dată la 3, 4 mii 
de ani, Newton şi Galilei, Kant ori Darwin, geniile 
în ştiinţă, o dată la o mie de ani, încât nu ştim zău 
dacă de la Adam până la Papa Leo IX au existat de 
toţi o duzină. Încolo suntem toţi nişte bieţi mizera‑
bili cărora aceşti regi ai cugetării ne dau de lucru 
pentru generaţii înainte. Dacă avem talent, adică 
câteva centigrame de creieri mai mult decât simia 
communis, (î)l putem valorifica, pentru vremea 
noastră, prin muncă constantă; dacă nu muncim, 
rămânem asemenea confraţilor noştri, dobitoace‑
lor”5. Iată de ce încercarea este suprema menire 
a geniului, echivalentul muncii, în plan social. De 
aceea, va trebui să reconsiderăm concepţia despre 
muncă din filosofia practică eminesciană.

Prin urmare, cum se poate împăca genialita‑
tea, care nu este totuşi un „accident genetic”, cu acel 
har divin înscris, ca şi alte daruri, în matricea nati‑
vă şi care se pun în valoare prin relaţionarea profun‑
dă a TOTUMULUI? Ce reprezintă acest TOTUM?

Acest totum, cum îi spuneţi dumneavoastră, 
e posibil între hazard/„greşeală” şi har divin prin 
ceva care scapă raţiunii. De aceea, genialitatea 
este o enigmă pe care numai cunoaşterea dogmati‑
că (adică, opusul dogmatismului) o poate pătrunde 
dincolo de facilul mecanism al logicii binare. Emi‑
nescu ştia asta, căci gândea în ecuaţia antitezelor 
împăcate, opuse „antitezelor monstruoase”, cum 
tot el le‑a numit. Totum‑ul la care faceţi trimitere 
este al antitezelor împăcate, prefigurând antitezele 
transfigurate din filosofia lui Lucian Blaga. A doua 
revoluţie cuantică actuală vorbeşte de cunoaşterea 
holistică. Or, Eminescu gândea holistic, într‑un 
mod antihegelian. „Vede‑n capăt începutul/ Cine 
ştie să le‑nveţe”, căci „În prezent le‑avem pe toate” 
(Glossă). Din punctul de vedere al logicii clasice, 
ne aflăm în faţa unei „absurdităţi” de felul dogmei 
Sfintei Treimi. r

5  M. Eminescu, op. cit., p. 142.
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Antonio Patraş
Inconturnabilul Vlahuţă

n Cărţi

După splendidul studiu închinat lui Hogaş 
şi drumeţiilor sale prin munţii Moldovei, pe „po‑
tecile neumblate ale naţionalismului românesc” 
(Geografie şi conştiinţă naţională, 2018), Mircea 
Platon iese din nou la rampă cu o altă ispravă edi‑
torială demnă de toată lauda, cum ne‑a tot obişnu‑
it de altfel în ultimul timp – antologia Alexandru 
Vlahuţă, Primul şi ultimul (Timpul, Iaşi, 2009). 
Care, în treacăt fie spus, nu‑i doar o simplă „anto‑
logie”, ci un volum captivant, conţinând, pe lângă 
cele două opuri publicistice reeditate acum inte‑
gral (Un an de luptă şi Amurg şi zori), un amplu 
studiu introductiv, o secţiune consistentă de texte 
evocatoare, plus numeroase articole programatice 
şi polemice, reproduse pentru mai nuanţata lor în‑
ţelegere „în oglindă”, cu tot cu răspunsurile adver‑
sarilor. Din simpla lectură a cuprinsului ne dăm 
seama că la baza acestei iniţiative editoriale stă 
un demers critic ambiţios, de arheologie culturală, 
şi nu o pioasă tentativă de restituire a unor scrieri 
uitate, cum sunt atâtea. Admirabil e şi aspectul în 
sine al cărţii, lăsând impresia de trăinicie (coper‑
tele sunt cartonate) şi, nu mai puţin, de elegan‑
ţă desăvârşită, de la calitatea hârtiei şi până la 
forma şi dimensiunile deloc meschine ale literei 
tipărite, ca să nu mai vorbim de elocventele docu‑
mente iconografice inteligent strecurate în pagină 
(fotografii, coperte de cărţi şi de reviste vechi, de‑
sene, caricaturi ş.a.), astfel încât cititorul zilelor 
noastre să poată avea un contact mai concret cu 
scriitorul şi cu lumea lui, aşa cum a fost. 

Istoric erudit şi pătimaş colecţionar (şi Vla‑
huţă era!), dar şi scriitor talentat, înzestrat cu 
harul formulărilor memorabile şi cu o bogată ima‑
ginaţie a ideilor, Mircea Platon izbuteşte în doar 
câteva pagini să rescrie, călinescian, biografia lui 
Vlahuţă, făcându‑ne parcă să descoperim pentru 
prima oară complexitatea operei sale de publicist 
şi de scriitor, interpretată până acum cu un in‑
strumentar critic procustian, aproape numai din 
perspectivă stilistico‑expresivă, estetizantă. Căci 
Vlahuţă n‑a fost doar banalul epigon eminescian, 
şi nici numai prozatorul convenţional din Româ‑
nia pitorească – operă scrisă explicit cu scopul de 
a prezenta, ca într‑un ghid turistic, frumuseţile 
patriei. La fel ca Iorga, spune Mircea Platon, au‑
torul lui Dan (roman insuficient comentat) ar fi 
fost de fapt un „om verigă de legătură” în cultura 
noastră, pentru că el a continuat opera junimişti‑
lor şi a deschis calea naţionalismului cultural din 
epoca interbelică. Asupra acestui rol, de intelectu‑
al public şi de formator de opinie, cum am spune 
azi, încearcă exegetul să ne atragă atenţia, identi‑
ficând „amprenta” lui Vlahuţă (aşa se intitulează 
una din secţiunile prezentului tom) şi în opera sa, 
de bună seamă, dar mai ales în paginile gazete‑
lor la care a colaborat şi pe care le‑a condus, pre‑
cum şi în mulţimea de mărturii ale celor ce l‑au 
cunoscut şi i‑au stat în preajmă, recunoscându‑i 
calitatea de lider şi de „model”. Iar în lista aceasta 
intră, pe lângă prietenii apropiaţi (Caragiale, De‑
lavrancea, doctorul Alceu Urechia), scriitori din 
generaţii şi de orientări estetice diferite, precum 
Gh. Adamescu, G. Ibrăileanu, Ilarie Chendi sau 
Ioan Alexandru Brătescu‑Voineşti, dar şi Gala 
Galaction, Mihail Sadoveanu, Sextil Puşcariu, Al. 
Busuioceanu, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, 
Ion Minulescu, Corneliu Moldovanu, Victor Efti‑
miu sau Cella Delavrancea. 

Mentor al „generaţiei tranşeelor” şi 
precursor al „Gândirii”

În comentariile sale din cuvântul introduc‑
tiv, Mircea Platon insistă asupra ideii că Vlahuţă 
ar fi fost adevăratul mentor al aşa‑numitei „ge‑
neraţii a tranşeelor”, constituite din scriitorii care 
au luptat pe front şi care, cu blazonul moral do‑
bândit astfel, vor fi chemaţi să joace un rol decisiv 

în viaţa publică de după război. Şi cum, dintre 
foştii combatanţi, mulţi au pus umărul la apariţia 
şi afirmarea revistei „Gândirea” (Cezar Petrescu, 
Gib I. Mihăescu, Nichifor Crainic), care îşi propu‑
nea să continue linia naţională susţinută în trecut 
de publicaţii prestigioase („Dacia literară”, „Să‑
mănătorul” ş.a.) – componenta „ortodoxistă” fiind 
un adaos tardiv, menit a circumscrie etnic tendin‑
ţa „spiritualistă” –. este cum nu se poate mai fi‑
resc ca Vlahuţă să fie celebrat în ipostaza (deloc 
familiară istoricilor noştri literari) de precursor 
al gândirismului interbelic. În sprijinul propriei 
argumentaţii, Mircea Platon citează câteva frag‑
mente ilustrative dintr‑un interviu mai vechi luat 
lui Pan M. Vizirescu, un apropiat al lui Nichifor 
Crainic, care i‑a vorbit pentru prima oară despre 
legăturile lui Vlahuţă cu „Gândirea”, evocând 
existenţa unei grupări literare la Bârlad pe vre‑
mea războiului, unde avea să se configureze nucle‑
ul celebrei reviste interbelice. Pe lângă mărturiile 
lui Pan Vizirescu şi Nichifor Crainic, încă şi mai 
relevantă i se pare exegetului broşura publicată 
de Vasile Voiculescu în 1927 şi reprodusă inter‑
gal în prezentul volum, ca dovadă cât se poate de 
concludentă a filiaţiei cu pricina. Iar ca „mentor” 
al viitorilor gândirişti şi al generaţiei călite prin 
„legământul tranşeelor”, Vlahuţă s‑a comportat 
exemplar, mobilizându‑i pe ostaşi cu propriul său 
condei şi plecând în refugiu la Iaşi cu căruţa, ca 
un om simplu, pentru a nu lua locul din tren vreu‑
nui semen de al său aflat în nevoie. Moartea îl va 
surprinde la puţin timp după terminarea războ‑
iului, cu amărăciunea de fi asistat la atâtea orori 
şi de a‑şi fi văzut risipită impresionanta colecţie 
de tablouri primite în dar de la prietenul său, 
Grigorescu, dar şi cu speranţa că sacrificiul nu a 
fost în zadar. Iată ce scria el în acele împrejurări, 
mărturisindu‑şi o îndoială legitimă: „Focul acesta 
grozav prin care am trecut, şi care încă nu e stins, 
trebuie să ardă tot putregaiul, toată stricăciunea 
din noi, ca să ne putem învrednici de viaţa cea 
nouă care ne aşteaptă la capătul atâtor suferinţi. 
Altfel toată dreptatea pentru care am sângerat şi 
toate revendicările noastre, dincolo de munţii şi 
de apele care ne‑au despărţit, nu ne vor folosi la 
nimic. Vom fi aceiaşi ticăloşi, pe o suprafaţă mai 
mare” (Strigătul vremii, 1918 ‑ fragment reprodus 
pe coperta a patra). 

Istoria estetică a literaturii române l‑a eli‑
minat însă la un moment dat pe Vlahuţă din sce‑
nariul său narativ, scoţându‑l complet de pe harta 
interbelicului, elocventă în acest sens fiind anecdo‑
ta relatată de E. Lovinescu într‑una din pagini‑
le sale de Memorii în care marele critic vorbeşte 
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despre prima lui întâlnire cu viitorul mare poet 
modernist Ion Barbu. Criticul lega astfel în mod 
intenţionat apariţia noului scriitor de moartea 
lui Vlahuţă, sugerând că după război avea să se 
nască o cu totul altă literatură, complet diferită 
de aceea scrisă până atunci, ipostaziată simbolic 
în figura bătrânului poet. Din păcate, memoria 
colectivă pare să fi reţinut azi, prin autoritatea 
şcolii, doar „povestea” lui Lovinescu (teoreticianul 
modernizării pe cale revoluţionară, prin „arderea 
etapelor” şi sincronizare forţată), deşi în interbelic 
de mult mai mare succes se bucurau mitologiile 
concurente, care scoteau în relief continuităţile şi 
explicau modernitatea prin recurs la tradiţie. O 
modernitate „alternativă” (botezată defăimător 
„tradiţionalism” în sintezele de istorie literară ale 
lui Lovinescu) se va afirma ca atare la reviste pre‑
cum „Gândirea” şi „Viaţa Românească”, şi tocmai 
în spiritul unei asemenea explicaţii a genezei mo‑
dernismului interbelic se înscrie şi demersul lui 
Mircea Platon din volumul de faţă. Prin interme‑
diul amintirilor lui Crainic, spre exemplu, antolo‑
gatorul reţine scena în care Vlahuţă, bolnav, ţine 
ca pe un lucru de preţ sub pernă volumul de debut 
al lui Lucian Blaga, citind cu entuziasm dintr‑în‑
sul celor ce‑i treceau pragul.

Prietenia ca „verigă de legătură”

Secvenţa anecdotică de mai sus surprinde 
însă nu doar legătura simbolică dintre lumea de 
dinainte şi aceea de după război („Gândirea” apare 
în 1921 în Ardeal, la Cluj, oraşul lui Blaga), ci şi 
capacitatea scriitorului de a se obiectiva şi de a‑i 
admira pe ceilalţi, punându‑se pe sine pe planul al 
doilea. Această latură a personalităţii sale a fost 
sesizată de altminteri încă de la debutul activităţii 
sale de scriitor, Dobrogeanu Gherea apreciind, spre 
exemplu, altruismul lui Vlahuţă şi, nu mai puţin, 
talentul lui de mare psiholog, capabil să iasă din 
sine (Eminescu nu ar fi izbutit în aceeaşi măsură) 
şi să descrie din interior până şi nuanţele inextri‑
cabile ale sufletului feminin. Trecând peste consi‑
deraţiile sociologizante ale ideologului marxizant, 
Mircea Platon relevă nobleţea scriitorului care, 
admirându‑l sincer pe Eminescu, a preferat să‑şi 
asume mai degrabă statutul de epigon decât să ca‑
ute originalitatea cu orice preţ – deşi talentul său, 
indiscutabil, s‑ar fi putut manifesta şi sub alte for‑
me, mai puţin mimetice. Mai mult decât atât, prin 
devoţiunea cu care a încercat să aline suferinţele 
genialului poet din ultimii săi ani de viaţă, ca un 
prieten adevărat, Vlahuţă reprezintă o rara avis în 
tagma scriitorilor, ştiut fiind că aceştia şi‑au câşti‑
gat o proastă faimă de fiinţe vanitoase şi lipsite de 
caracter, predispuse mai mult la sacrificiul celor‑
lalţi decât la al preţioasei lor persoane. De aceea a 
şi selectat Mircea Platon pentru prezentul volum 
fotografiile care surprind umanitatea profundă a 
scriitorului, îmbătrânit prematur de contactul cu 
suferinţa, dar privind lumea direct în faţă, demn, 
cu o seninătate lipsită de resemnare. 

Dintre detaliile fizionomiei vlahuţiene, exe‑
getul se opreşte cu precădere asupra mustăţii pur‑
tate cu vârfurile în jos, „pe oală”, într‑o schiţă me‑
morabilă de portret, pe care nu mă lasă inima să 
nu o citez in extenso : „Vlahuţă e un unchiaş sfătos, 
desigur, dar un unchiaş a cărui mustaţă pe oală nu 
e doar cea a patriarhului, ci şi a unui mentor de 
Arts and Crafts – de tip Ruskin, care la bătrâneţe 
şi‑a completat cotletele cu o mustaţă pe oală şi o 
barbă patriarhală, ca William Morris sau proto‑pă‑
rintele Carlyle –, a unui decadent de tip Barbey 
d’Aurevilly, Villiers de l’Isle Adam sau Léon Bloy, 
decadenţii pleoştiţi, diferiţi de decadenţii Ionel 
Brătianici (Octave Mirbeau, Pierre Louys), cu vâr‑
furile mustăţilor în sus. Omul cu mustăţile în sus e 
un negociator care întinde antenele spre oferta cea 
mai bună, omul cu mustaţa pleoştită e un reacţio‑
nar, un om înfrânt, un anacronic, un dezabuzat, un 
obosit, un profet în ţara lui. Un om care vorbeşte în 
numele rădăcinilor. Un Ent”.

Fotografiile îl mai prind pe Vlahuţă, aproa‑
pe mereu când se întâmplă să nu fie singur, în 
compania celor doi mari prieteni ai săi, Caragiale 
şi Delavrancea (abia acum îmi dau seama că am‑
bii aveau mustăţile în sus!), care l‑au preţuit şi ca 
scriitor (deşi Caragiale l‑a mai bârfit câteodată, 
neputându‑şi ţine în frâu răutatea), dar mai cu 
seamă ca „omul de legătură” ce a şi făcut posibi‑
lă apropierea dintre ei, altminteri de neimaginat. 
Vocaţia prieteniei pare să fie, aşadar, o altă ma‑
nifestare sui generis a personalităţii vlahuţiene, 

care vine la pachet şi cu refuzul compromisurilor 
de orice fel, scriitorul preferând să trăiască mo‑
dest, într‑un provizorat existenţial asumat cu 
demnitate, din care l‑a scos abia târziu, după ju‑
mătatea vieţii, Spiru Haret, numindu‑l (alături 
de Coşbuc) referendar la Casa Şcoalelor. Mircea 
Platon insistă asupra individualismului ireducti‑
bil al scriitorului (comparat, şi nu fără temei, cu 
singuraticul Jean Jacques Rousseau), care nu s‑a 
făcut căuzaşul niciunui partid, deşi a fost asimilat 
abuziv de toate partidele, sancţionându‑i şi pe na‑
ţionaliştii din tabăra lui Hasdeu, şi pe socialiştii 
gălăgioşi din jurul lui Gherea (Anton Bacalbaşa 
mai cu seamă), şi pe toţi cei ce s‑au făcut vinovaţi 
în vreun fel faţă de cei mici şi fără apărare. 

Lui Vlahuţă nu i‑au trebuit titluri sau afi‑
lieri profitabile pentru a se impune. Şi‑a purtat 
numele cu cinste, iar numele singur i‑a fost sufi‑
cient pentru a fi ascultat şi crezut pe cuvânt. I‑a 
criticat ori de câte ori a fost cazul şi pe politicieni, 
şi pe rege, păstrându‑şi nealterat caracterul şi 
rămânând egal cu el însuşi în toate împrejurările 
chinuitei sale vieţi. Abia târziu a izbutit să se chi‑
vernisească şi să‑şi găsească liniştea în familie, 
ridicându‑şi casă frumoasă la Dragosloveni, unde 
vizitatorii se puteau bucura de un vin bun şi de 
frumoasele tablouri ale lui Grigorescu, agăţate pe 
toţi pereţii. Mai toţi exegeţii au considerat chiar 
că literatura lui Vlahuţă nu‑i decât traducerea li‑
terară a creaţiilor marelui pictor, despre care au‑
torul României pitoreşti a şi scris de altfel primul 
studiu monografic, citibil şi azi cu plăcere şi cu fo‑
los, fără a deveni inutil după imensa bibliografie 
critică acumulată de atunci încoace.

Reabilitarea unui epigon

Literatura lui Vlahuţă nu‑i însă reductibilă 
doar la descrierile din România pitorească, cum 
nici pictura lui Grigorescu la scenele cu ţărani 
visând cu ochii deschişi în natură. Debutând cu 
poezii, de pe postura ingrată de epigon al lui Emi‑
nescu, Vlahuţă a scris îndeosebi proză scurtă, în 
proximitatea jurnalisticii, după ce a strălucit o 
vreme, cum am mai spus, şi în roman (Dan a fost 
reeditat de mai multe ori, fiind una din puţinele 
realizări notabile ale genului din acea perioadă). 
Călinescu, deşi defavorabil în genere, îi recunoaş‑
te meritul de a fi ilustrat în literatura sa o des‑
tul de originală poetică a instantaneului (titluri‑
le vorbesc de la sine: Din goana vieţii, File rupte, 
Icoane şterse ş.a.), desemnând precaritatea exis‑
tenţială drept consecinţă directă a dinamismului 
social indus de modernizarea accelerată. Privit ca 

un simplu imitator la început, Vlahuţă şi‑a câş‑
tigat însă, treptat, respectul confraţilor şi admi‑
raţia unui număr tot mai mare de cititori, ajun‑
gând să fie considerat, în deceniul premergător 
Primului Război Mondial, personalitatea literară 
cea mai reprezentativă (Ibrăileanu îl alege ca su‑
biect al tezei sale de doctorat, publicată în 1912). 
În interbelic apoi, scriitorul nu mai trăieşte decât 
din gloria lui de odinioară, pentru ca în perioada 
comunistă să fie tendenţios editat şi interpretat, 
cu texte „patriotice” intens ideologizate, care l‑au 
îngropat definitiv după 1989. 

Iată însă că, prin volumul de faţă, Mircea 
Platon îl aduce pe Vlahuţă din nou la viaţă, într‑o 
manieră care, cinstind cum se cuvine memoria 
nedreptăţitului scriitor, cu entuziasm şi cu multă 
ştiinţă de carte, i se potriveşte lui însuşi mănu‑
şă. O mănuşă – să fim bine înţeleşi! – de om cu 
mustaţă pe oală, aruncată dispreţuitor pe obrazul 
nedemn al „moftangiului blazat” (vezi textul ales 
drept „epilog”), dar cu antenele mereu ridicate 
la orice propunere de lesnicioasă căpătuială. Lui 
Mircea nu i‑aş putea niciodată strânge mâna de‑
cât aşa cum i‑o strâng acum – fără mănuşi, cu o 
prietenie de epigon. Ca Vlahuţă. r
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Un poem de…

Adrian Suciu
Secta celor vii
  Se dedică lui Nicolae Breban

Noi suntem blânzi, o sectă parcă vie, 
Cu‑altaru‑n zâmbet şi templul în mirări. 
Avem profeţi, o sută şi o mie, 
Dar au ieşit puţin, să cumpere ţigări.

Iubim ţărâna şi vorbim zăpadă, 
Facem roţi dintr‑un abur vechi şi uitat. 
N‑am învăţat să trăim la grămadă, 
A muri laolaltă n‑am învăţat.

Ne‑ncearcă mereu o lene departe, 
Întinsă cu ziua pe mesele vii. 
Cărţile‑s goale, destinele sparte, 
Privirile noastre sunt tot mai pustii.

Noi nu‑nţelegem care e graba,  
Se tot construiesc, începând de mai an, 
Mari cimitire, oraşe degeaba, 
Spre niciunde poteci şi porturi în van.

Noi ţinem lumea aproape întreagă. 
Întrebări nu mai punem. Nu avem cui. 
Legăm, mai mereu, ce moartea dezleagă 
Şi vedem mai mereu tot ceea ce nu‑i.

Privind cu ochii închişi în lumină, 
Zărim luna pală prin marile porţi. 
Nu facem caz de absenţa divină 
Şi tragem mereu mântuirea la sorţi.

Căci noi ne naştem direct în sicrie, 
În cuiele scurte batem capacul. 
De‑nvie vreunul, prinde a scrie: 
Nu‑l ştie nimeni şi nu‑l vede veacul!

Abonaţi‑vă la Abonamente
România: 84 lei/an
Străinătate: 50 euro/an
Taxele de expediere 
sunt incluse.

12 numere/84 lei – 12 lei reducere = 72 lei

Atenţie: Dacă v‑aţi abonat plătind cu mandat poştal sau prin virament bancar vă rugăm 
să trimiteţi dovada plăţii împreună cu talonul de abonament (nume, adresă) la 
Asociaţia Contemporanul, OP‑22, CP‑113, Sector 1, Bucureşti, Cod 014780 sau 
prin fax: 021‑212.56.92 sau prin email: office@contemporanul.ro.

Nume (Societatea)______________________________________________________ 
CUI__________________ Str. ____________________________________________ 
Nr._______ Bl.________ Sc._____ Ap.___ Localitatea _________________________ 
Judeţ/Sector______________ Cod poştal__________ Telefon ___________________ 
Email__________________________________
Am achitat suma de 72 lei cu mandat poştal/ordin de plată nr.____________________ 
din data de ____________________________ în contul Asociaţiei Contemporanul CUI 
26718854 nr. RO61 RNCB 0072 1154 7936 0001, deschis la BCR Filiala Sector 1 Bucu‑
reşti. Abonamentul va începe din luna ______________________________Ta
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Alexa Visarion
Woyzeck, tragicomedia durerii

Am avut şansa, prin spectacolul lui 
Radu Penciulescu, Woyzeck, de 
la Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamţ, să am un prim contact cu 

această dimensiune teatrală stranie. Apoi a venit 
filmul lui Werner Herzog, cu Klaus Kinski şi Eva 
Mattes… 

Am lucrat patru versiuni scenice ale acestui 
text la Bucureşti (1981), la Malmö (1991), la Arad 
(1994) şi la Sibiu (2017). Am văzut, invitat de Li‑
viu Ciulei la New York (1986), spectacolul trupei 
Bread and Puppets a lui Peter Schumann. Univer‑
sul büchnerian a devenit parte importantă a obse‑
siilor şi căutărilor mele. Încerc acum, la rubrica pe 
care mi‑a oferit‑o Contemporanul, să mărturisesc 
câteva înţelesuri ale acestei capodopere fără sfâr‑
şit... 

În Woyzeck, tot ceea ce ţine de realitatea 
existenţială, de adevărul uman palpabil se dimen‑
sionează arhetipal, trecerea de la basm, de la le‑
gendă, de la cod biblic spre profan şi reformularea 
lor prin stilizare expresivă în registru estetic este 
o formă de cuprindere în totalitate a celor două 
categorii ale artei spectacolului în general şi a tea‑
trului în special, cea a ceremonialului, a celebrării 
şi cea a derizoriului, a sordidului vieţii lipsită de 
rosturi spirituale.

Bazat pe un caz real, textul piesei Woyzeck 
descrie cele câteva momente de viaţă ale unui 
om obişnuit care, dezamăgit de existenţa sa care 
îl trăieşte cu intensitate şi vacarm sufletesc, îşi 
ucide partenera necredincioasă. Întrucât autorul 
moare în 1837, înainte de a da o formă definitivă 
piesei sale, cele patru manuscrise codificate H1, 
H2, H3, H4 au putut fi utilizate preferenţial, prin 
soluţii contradictorii, incitante, privind sinucide‑
rea eroului, şi mediul în care se comentează tra‑
gedia. Prin Woyzeck, Büchner aduce pentru pri‑
ma în istoria teatrului ca erou tragic nu un om cu 
rang nobiliar, regal, ci o fiinţă roasă de propriile 
nelinişti, supusă banalităţii opresive. 

Această structură deschisă a finalului, dar 
mai ales fragmentarea întregului text, compus 
din crâmpeie de viaţă mozaicate, ca unităţi inde‑
pendente, oferă un sens existenţial grav, pornind 
de la dimensiunea esenţializată, mitică, cea a po‑
veştii vieţii unui om, şi pe care bunica o psalmodi‑
ază sub privirile vrăjite ale copilului.

Încadrat între măştile din carnavalul vie‑
ţii, asumate de Căpitan, Tambur‑Major, Medic, 
ce construiesc canavaua existenţei sociale în care 
evoluează, Woyzeck capătă statutul de caricatu‑
ră a caricaturilor, sau, mai clar spus, de dublă 
oglindire a vieţii în cele două tipuri de expresie, 
cea a umanului şi cea a inumanului în toată ina‑
utenticitatea lor. Femeia sa, Marie, e departe de 
a fi la curent cu ceea ce i se întâmplă, de unde şi 
înstrăinarea unuia de celălalt. Senzaţia nepartici‑
pării la aceeaşi lume se acutizează, fiindcă spaima 
căutării sensului îl macină doar pe El, purtătorul 
tragic şi implicit al spiritului, pentru că, în rest, 
aparenţele jocului sunt suficiente, fie în ordinea 
lor rigidă cazonă, în cea a tentaţiei plăcerii car‑
nale, ori în cea a absurdităţii ştiinţei ca model de 
vocaţie experimentală.

Şi aici, precum în orice întâlnire dintre mas‑
că şi figură umană, dintre aparenţă şi esenţă, cele 
două lumi intră în contact existenţial şi contra‑
dicţia este grotesc‑tragică, dar nu principiile sunt 
cele care înving sau sunt învinse, căci moartea 
resemnifică întreaga lume. Crima lui Woyzeck, 
moartea Mariei sunt doar acţiuni, nu pedepse pu‑
rificatoare. Victoria va fi de partea nebuloasei, a 
nebuniei carnavaleşti, a haosului şi a agresivităţii 
în care lumea din Woyzeck face bine prin rău sau 
fără a avea conştiinţa clară a faptelor. Lumea se 
învârte şi se roade înceţoşată în vitalitatea ei. Ea 

se cuprinde într‑o degringoladă ascunsă, un fel de 
tunel lăuntric prin care se poate mistui agonic în 
sarabanda trăirii.

Degradarea spirituală imputabilă societăţii 
mutilante este ideea adânc ilustrată în existenţa 
sinuoasă a lui Woyzeck; instinctele dau frâu liber 
animalităţii pure, dar perversitatea, viclenia unei 
lumi, nebunia umanului ieşit din matcă, nebulo‑
zitatea acţiunilor deformatoare, agresive fac din 
Woyzeck un experiment al identităţii iremediabil 
fisurate, ce apare ca o mostră terifiantă pentru 
spectatorii (studenţi sau pasionaţi de circ în con‑
strucţia acţiunii dramatice) părtaşi la desconside‑
rarea semenului, la dezintegrarea personalităţii 
umane pe fondul răului ontologic manifestat în 
carne şi oase.

Faţă de Woyzeck toţi par să acţioneze cu o 
insolenţă firească, de parcă această hăituială a 
fiinţei sale ar ţine de ordinea firească a lucruri‑
lor. El este umilit de Căpitan şi Doctor, înşelat de 
Marie, care, insensibilă la structura sa interioa‑
ră, preferă o sexualitate violent‑carnală, pe care 
i‑o oferă Tambur‑Major, personaj trivial ce con‑
trastează puternic cu introvertitul Woyzeck, pen‑
tru care „omul e ca o prăpastie, ameţeşti când te 
uiţi în adâncul lui”.

Solicitarea zonei de contact a senzualităţii 
manifeste cu cea a unei simţiri superioare a con‑
tactului carnal, stilizarea senzorială a împătimirii 
afectelor, cu corolarul ei, care este adoraţia „fără 
minte”, iată datele conflictuale din care se alimen‑
tează această dramaturgie a cărnii. Căci originea 
acestei dramatice întâmplări este întâlnirea săl‑
batică ce face să se reverse în Woyzeck tensiunile 
morbide ale lumii sexului: cocoşul şi căţeaua fier‑
binte acompaniază în intimitate acea frustrare 
erotizantă pe care personajul o transformă în act 
de justiţie curmând disperat „răsuflarea fierbinte 
de târfă”, care i‑a ucis încrederea. De aici până la 
loviturile de cuţit nu este decât o respiraţie.

Starea de spirit a personajului, reflectată de 
ambianţă, de clădirile, străzile, cârciuma ce‑i stri‑
vesc sufletul, îi manipulează destinul şi‑l trimit 
spre haos, este în dialog cu spaţiul exterior în care 
câmpul, întinderea, bezna fac posibilă halucina‑
ţia, mirajul idealului. În finalul acestei dezlănţu‑
iri pătimaşe, tragicomice, tot aşa, tot aşa… locul 
crimei va sugera o simbolistică glacială, frigul, 
întunericul, pustietatea fiind încifrate în codul 
spiritual al devastării, al regresiunii fiinţei spre 
nefiinţă.

Precum Hamlet‑ul shakespearian ce‑şi alun‑
gă iubita spre mânăstire şi în cele din urmă spre 
moarte, personajul lui Büchner este prins în mas‑
carada existenţei trucate ca un cobai ce nu are ni‑
cio scăpare şi, mai puţin capabil de a face ordine 
în lumea haotică a instinctelor bestializante, el va 
acţiona nu mai puţin instinctual, dar pe o unică 
coardă a sensibilităţii maltratate, cea a sentimen‑
tului sacru al iubirii neîntinate. Femeia, mama şi 
iubita fac astfel din nebunul Woyzeck un haluci‑
nat al unicei taine la care are acces şi el, cea a 
iubirii ferită de sacrilegiul la care invită lumea 
ticăloşiei din jurul său.

Piesa lui Büchner poate fi simplificată, atin‑
gând în acest caz o fibră sufletească intimă, acea 
demnitate lăuntrică ce nu face parte dintr‑un ar‑
senal al civilizaţiei moralizante, al disputei etice, 
ci ţine de structura specifică umanului, cea a in‑
teriorităţii fiinţei sale inefabile. Căci la un prag 
mai elaborat al reflecţiei, criza umanului degra‑
dat de un social trivializat, care se exprimă prin 
manifestări gregare, strivindu‑l pe cel sensibil la 
valori spirituale sau pe cel autentic în exigenţele 
sale etice, răspunde unui comandament meditativ 
determinat să extragă fiinţa umană din orizontul 
îngust al unei existenţe preponderent biologice.

Ca tragedie a condiţiei omului în situaţie de 
criză spirituală, piesa este şi o interogare acută 
a formelor victimizării în care se complace fiin‑
ţa socială, o parodie a fericirii şi iluziei atingerii 
unui ideal, oricât de modest ar fi el în raport cu de‑
miurgia firii, o parabolă a jertfei necesare pentru 
păstrarea plăpândei fibre sufleteşti a umanului, 
continuu agresată, violentată de hienele cu chip 
angelic.

Woyzeck nu este un martir în sensul clasic 
al cuvântului, după cum nu este nici un erou, în‑
trucât calităţile sale sunt obişnuite, fără a fi spec‑
taculoase, sensibilitatea şi devoţiunea sa, supune‑
rea în faţa ierarhiei, aşa brutal‑stranie cum este, 
sunt datele unei fiinţe fără însuşiri ieşite din obiş‑
nuit, dar prin ceea ce personajul speră, gândeşte, 
trăieşte, ele fac să dăinuie o scânteie de viaţă uni‑
că şi o mare de nefericire personală. Căci efemera 
clipă în care se topeşte viaţa eroului însumează 
fecund datele condiţiei umane intemporale, rit‑
mul alert şi sacadat al nefericirii de a fi, surprinsă 
cutremurător de tragicii greci, precum şi acea for‑
ţă stihinică prin care necunoscutul ţâşneşte ca un 
memento al crimei, al nebuniei şi al morţii.

În acel ritm al firii de dincolo de fire, expri‑
mat simbolic de obsedantul refren ce acompani‑
ază intim personajul în toate manifestările sale, 
vibrează tonalităţi stranii ale reflecţiei metafizice, 
dar cu valenţe estetice teatral semnificative, prin 
care Büchner oferă un posibil mesaj de conciliere 
umană, cel al unui dialog necesar cu semenii noş‑
tri, al unei comuniuni superioare, ce poate repre‑
zenta mesajul teatrului prin excelenţă.

Criza umanului devine acută atunci când 
acest dialog al sufletelor pătimaşe este înăbuşit de 
carnavalescul stupid, ce mimează existenţa ocul‑
tându‑i astfel tragedia, fiindcă ritmul interior ce 
comandă şi ordonează destinele nu poate fi neu‑
tralizat, în el rezidând deopotrivă fibra carnală şi 
cosmică a omului. Vocaţia lui Woyzeck este aceea 
de a solicita tăcerea înspăimântătoare din noi, de 
a‑l soma pe celălalt să‑i audă urletul mocnit.

Trebuie este cuvântul de osândă cu care a 
fost botezat omul… Trebuie… r

n Cealaltă scenă Woyzeck nu este un martir în 
sensul clasic al cuvântului, după 

cum nu este nici un erou, întrucât 
calităţile sale sunt obişnuite, fără a 

fi spectaculoase
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Ştiu că mulţi au strâmbat din nas când can‑
tautorul Bob Dylan a primit Premiul Nobel pen‑
tru literatură, dar ştiu că există şi contra‑opinia, 
foarte energic susţinută, că autentica poezie poate 
sălăşlui în muzica pop. Probabil că autorul filmu‑
lui Yesterday (un succes cinematografic global al 
verii), britanicul Danny Boyle, face parte din a 
doua categorie. Autor al unor alte titluri marcante 
ale ultimelor două decenii, precum Trainspotting 
şi Slumdog Millionaire (Premiul Oscar, 2008), 
Boyle ne propune, în această vară cinematogra‑
fică dominată de prelungiri ale unor francize (noi 
episoade din Spider Man, Fast and Furious, An‑
gry Birds), un film atipic, care pleacă de la o pre‑
misă incitantă: cum ar fi fost lumea fără muzica 
celor patru Beatles?

Titlul lungmetrajului care a plăcut pe multe 
meridiane şi paralele (a făcut în trei săptămâni în‑
casări de peste 115 milioane de dolari) este împru‑
mutat de la una dintre piesele (unii cred cea mai 
populară piesă) a grupului Beatles, „Yesterday”. 
Paul McCartney, autorul ei, a declarat la un mo‑
ment dat că a visat‑o şi că, la trezire, a transcris‑o 
pe note fără dificultate. Această materie impalpa‑
bilă a visului a inspirat scenariul lui Richard Cur‑
tis, care a încercat să dea o formă cât mai originală 
unei poveşti despre fascinaţia muzicii care a mar‑
cat spiritul generaţiei flower power. Deşi ne aflăm 
în plină modă a biografiilor despre grupuri şi per‑
sonalităţi ale muzicii rock şi pop (nominalizată la 
Oscar Rapsodia boemiană, recentul Rocketman), 
Yesterday nu se foloseşte de convenţiile biopic‑ului, 
alegând o formulă hibridă de comedie romantică şi 
comedie muzicală pentru a dezvolta o ipoteză fan‑
tezistă privind efectul muzicii Beatles în lumea de 
azi.

Eroul filmului, Jack (Himesh Patel), un mu‑
zician obscur care caută să se remarce în tot felul 
de concursuri mărunte, suferă un accident de ma‑
şină în urma căruia îşi aminteşte perfect piese‑
le scrise în anii 1960‑1970 de grupul Beatles. El 
descoperă cu uimire că nimeni (nici măcar Google) 
nu păstrează nicio amintire în legătură cu această 
formaţie iconică a culturii pop, drept care începe 
să îşi atribuie respectivele cântece, concertând cu 
succes fulminant. Originalul debut al poveştii oca‑
zionează includerea şi interpretare remarcabilă (de 
Patel însuşi) a unor megasuccese Beatles precum 
„Imagine”, „Let It Be”, „Lady Madonna”, „Penny 
Lane”, „Get Back”. Scenaristul Richard Curtis are 
inspiraţia de a nu da nicio explicaţie fenomenului 
ştergerii urmelor acestei muzici legendare şi de a 
se concentra asupra efectelor lui. Unele efecte jus‑
tifică avansarea naraţiunii, care urmăreşte parcur‑
sul spre glorie al eroului ros de remuşcările plagia‑
tului, intrat apoi în malaxorul industriei muzicale 
guvernată de legi cinice şi, decis, spre final, să re‑
cunoască adevărul în toiul unui uriaş concert. Alte 
efecte înregistrează fascinaţia bruscă exercitată de 
muzica şi textele grupului Beatles asupra publicu‑
lui de azi. „O lume fără Beatles ar fi o lume mai 
puţin bună” pare concluzia filmului, exprimată de 
altfel în replica singurei femei de pe planetă care 
îşi aminteşte de formaţie şi îl asigură pe erou că 
nu‑l va trăda, pentru că face un lucru eroic redesco‑
perind muzica lui John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison şi Ringo Star. Scenaristul speci‑
alizat în comedii romantice tipic britanice (Patru 
nunţi şi o înmormânare, Love actually, Notting 
Hill) a colaborat şi la o comedie muzicală ce include 
hituri ale altei formaţii, ABBA – Mamma mia 2 –, 
un alt succes de box office (peste 320 de milioane 
de dolari), structurată însă mai tradiţional pentru 
a favoriza includerea pieselor oldies but goldies. 
În Yesterday evoluţia poveştii e mai imaginativă 
şi are de câştigat din includerea unor episoade co‑
mice şi satirice. Trebuie să admitem că are mult 
haz includerea personajului Ed Sheeran, solistul 
britanic pe val chiar în acest moment, jucat de el 

însuşi în scene de o autoironie 
şarmantă. Replicile ridică în ge‑
neral nivelul umorului : de pildă, 
atunci când pierde un concurs de 
compoziţie în faţa eroului Jack, 
Sheeran spune, umilit: „Eu sunt 
Salieri”. Accente satirice apar 
mai ales în pasajele despre lan‑
sarea lui Jack în industria muzi‑
cală din Statele Unite, legate de 
personajul producătoarei (Kate 
McKinnon), care‑i vorbeşte de‑
butantului britanic despre na‑
tura mefistofelică a contractului 
cu ea.

Există nu puţine voci care 
au reproşat filmului compromi‑
sul care grăbeşte drumul spre 
happy end: iubirea împărtăşită 
cu Ellie, prietena care îl susţi‑
ne la începutul carierei, şi via‑
ţa lor fericită după acceptarea 
semi‑anonimatului lui Jack. To‑
tuşi, nu poate fi ignorată distan‑
ţarea ironică prin felului cum 
regizorul Danny Boyle pune în 
pagină această turnură roman‑
tică, folosind abil montajul ver‑
tiginos, compoziţiile asimetrice 
şi expresivitatea mişcărilor de 
cameră cu perspectivă subiecti‑
vă. Sunt calităţi similare celor 
care i‑au adus Oscarul pentru 
Slumdog Millionaire/Miliona‑
rul vagabond, calităţi care l‑au 
ajutat să insereze firesc happy 
end‑ul într‑o poveste cu date 
melodramatice, despre un or‑
fan indian de la periferia Mum‑
bai‑ului. De remarcat că inter‑
pretul acestuia, Dev Patel (între 
timp foarte adesea distribuit în 
filme şi seriale americane), are 
un nume asemănător cu prota‑
gonistul din Yesterday (Himesh 
Patel), născut şi el la Londra din 
părinţi indieni şi afirmat iniţial 
în producţii TV britanice. Ră‑
mâne de văzut dacă şi cariera 
noului lansat de Boyle va avea 
un parcurs la fel de norocos ca 
al primului Patel.

Nu întâmplător, tot în 
această perioadă de vacanţă, este lansat un alt 
lungmetraj despre o mare figură a culturii pop 
britanice, rock starul Elton John: Rocketman de 
Dexter Fletcher. Acesta împrumută la vedere 
tropi obişnuiţi ai biopic‑ului, urmărind apisoade 
relevante din evoluţia eroului, de la copilul cu ta‑
lent muzical ieşit din comun la starul care umple 
stadioanele la concertele sale. Se foloseşte şi con‑
venţia confruntării momentelor de spectacol cu 
ceea ce se întâmplă în culise, precum şi ipoteza 
privind geneza unor piese. Nici în Rocketman doza 
de umor şi satiră nu e neglijabilă, vezi mai ales 
felul caricatural în care ni se prezintă indiferen‑
ţa părinţilor faţă de calităţile copilului genialoid. 
Chiar formulată superficial, această indiferenţă 
este indicată ca sursă a neîncrederii în sine care a 
minat mereu personalitatea starului şi explică, în 
bună măsură, adicţia sa faţă de droguri şi alcool. 
Întreaga intrigă porneşte, de fapt, de la o şedin‑
ţă de terapie de grup, în care artistul e încurajat 
să‑şi reevalueze trecutul, pretext narativ destul 
de banal. În contrapartidă, tentaţia poetizării ia 
forma unor scene onirice în filmul lui Dexter Flet‑
cher, pasaje psihedelice în care Elton John se con‑
fruntă cu fantome ale trecutului.

La fel ca în Yesterday, piesele celebre sunt 
interpretate de actorul în rolul principal (Taron 
Egerton), prestaţia lui fiind în general apreciată 
de fanii starului şi de comentatori. Şi aici titlul e 
împrumutat dintr‑o piesă celebră, „Rocket Man”. 
Alte cântece celebre din repertoriul lui Elton 
John, precum „Crocodile Rock”, „Don’t Get Brea‑
king My Heart”, „Goodbye Yellow Brick Road”, pot 
determina admiratorii cântăreţului să păşească 
în sala de cinema. Lungmetrajul are calităţi vi‑
zuale incontestabile şi impresionează mai ales re‑
gistrul său cromatic ce încearcă să stabilească un 
echivalent al stilului extravagant, atât de defini‑
toriu pentru personalitatea lui Elton John. Ambe‑
le filme merită văzute, reprezentând alternativa 
matură şi „de artă” a unui repertoriu estival care 
privilegiază titlurile adresate adolescenţilor edu‑
caţi cu jocuri video. r

Există nu puţine voci care au 
reproşat filmului compromisul 

care grăbeşte drumul spre happy 
end: iubirea împărtăşită cu Ellie, 

prietena care îl susţine la începutul 
carierei, şi viaţa lor fericită după 
acceptarea semi‑anonimatului lui 

Jack

Dana Duma
Filme poetice de vacanţă

n Film

Yesterday

Rocketman

Rocketman
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Hans Dama
O lume de vis în pustiu
Prin Nevada la Las Vegas

La Mesquite ajungem în statul deşertului Nevada, ţara jocurilor de 
noroc. Un gust anticipat pentru Las Vegas ni se oferă în cazinoul unui orăşel 
unde ne‑am refugiat din arşiţa amiezii: un bufet dejunal şi fiecare masă este 
în acelaşi timp şi o masă de joc cu nenumărate numere integrate pe suprafa‑
ţa ei; e de‑ajuns să însemni şapte numere: cinic corecte, aduc deja un câştig. 
Cu trei dolari, Barbara blondă de la masa vecină câştigase 300 de dolari – o 
adevărată pregătire pentru Las Vegas.

Iadul jocului pe nisip
Miercuri, ora 15: intrăm în Las Vegas: 48 de grade C la umbră. Din 

autocarul climatizat ne năpustim în hotelul Excalibur, nume provenit de la 
sabia regelui Arthur, un edificiu asemănător unei clădiri monstruoase din 
Evul Mediu – cu patru turnuri uriaşe – oferind 4032 paturi. De pe etajul 26, 
privirile noastre cuprind construcţia soră, şi anume hotelul Luxor în formă 
piramidală, la parterul căruia te poţi plimba cu barca pe un pseudo‑Nil. Las 
Vegas – o lume de vis în deşert, care trăieşte din patimă şi din viciu, probabil 
din ambele laolaltă. Dar şi aici climat familial, astfel şi pentru cei mici – cli‑
enţii de mâine – sunt instalate automate de joc. Totul funcţionează simplu, 
după principiul banii să‑şi schimbe posesorul.

În uriaşele hale hoteliere sunt instalaţi aşa‑numiţii Bandiţi cu un sin‑
gur braţ, mese tip ruletă, la care poţi juca 24 de ore necontenit. Schimbătorii 
de bani trec cu căruciorul lor de la masă la masă.

Fete în superminijup servesc băuturi răcoritoare. La etajul I, restau‑
rante, bufete, cafenele etc. oferă clienţilor serviciile lor, consolându‑i astfel 
pe ghinionişti sau îi invită, în cazul că norocul le‑a surâs, pe câştigători să‑şi 
serbeze succesul. Abia de la etajul III sunt amplasate camerele de hotel. Cli‑
entul este ademenit prin preţuri scăzute la cazare, ca să‑şi cheltuie banii la 
jocurile de noroc. Cei peste 40 de milioane de vizitatori pe an aduc oraşului 
un câştig de peste 2 miliarde de dolari. Abia la un câştig de peste 750 dolari 
câştigătorul plăteşte un impozit de 30%. Locuitorii permanenţi ai oraşului 
Las Vegas sunt scutiţi de impozit pe salariu sau alte venituri.

Abia seara oraşul din pustiu, apărând în luciul iluminaţiilor, prinde 
viaţă. Stau templele de joc, zise Iadul jocurilor, înşirate ca perlele: Treasure 
Island, Cesar’s Palace, Circus Maximus, Aladin, Flamengo, MGM cu 5000 
paturi, un monstru hotelier, Mirage, The Golden Nugget, Tropicana, Imperi‑
al Palace, Excalibur, Luxor şi altele, oricum s‑ar numi.

Chiar şi turiştii umblaţi prin lume se pierd minunându‑se. E aproape 
de miezul nopţii, şi cele 35 grade persistă. Asistăm – după un tur prin centru 
– la un show al piraţilor (în aer liber): echipele celor două nave se luptă între 
ele în apă şi sub focul tunurilor.

Numele lui Julio Iglesias îi ademeneşte pe vizitatori de pe un panou 
uriaş, multicolor; vizavi, la Bally’s Casino, cântă Engelbert.

Oraşul, cu cei aproximativ 650.000 de locuitori şi cu peste 60.000 de pa‑
turi, înregistrează cea mai rapidă creştere anuală în Statele Unite, industria 
jocului de noroc oferind locuri de muncă atrăgătoare, cu bacşişuri serioase.

În primul rând, locuitorii Californiei sunt în marea majoritate clien‑
tela din Las Vegas, găsind aici şi case la preţuri convenabile. La renumitul 
„trip” de 5 km lungime se frecventează nu numai cazinouri. Aici înfloreşte 
turismul cununiilor şi al divorţurilor: multe vedete din lumea mondenă se 
căsătoresc în renumita capelă „Little White Chapel”.

A te afla la Las Vegas fără a fi angajat într‑o formă sau alta într‑un joc 
de noroc e ca şi când ai fi la Viena fără să frecventezi un „Heuriger” sau la 
München fără a intra într‑o berărie…

E trecut de miezul nopţii; întors la Excalibur, sunt implicat şi eu în‑
tr‑un joc de noroc cu o miză minimală – 4 x 25 cenţi. Waltraud încearcă şi 
ea: 8 x 25 cenţi: Ne‑am achitat „datoria”, un alibi faţă de Las Vegas. Pretu‑
tindeni se poate observa goana după client, care – cel puţin aici – e, conform 
zicalei, „rege”, însă în zorii zilei poate fi deja degradat la „cerşetor”… Dar 
patima cui se ţine la Las Vegas în frâu?

Prin pustiu
Ora 9 dimineaţa: încă sau din nou 30 de grade. Părăsim Las Vegasul 

înspre nord, ajungând în pustiul Nevada – zonă militară de altădată cu acces 
interzis pe o suprafaţă de 3000 km2, unde din 1962 au avut loc teste cu arme 
nucleare. Acum, după o perioadă lungă, s‑a ridicat interdicţia, nemaifiind ni‑
ciun pericol. După o oră de deplasare din Las Vegas zărim „ceva” în pustiu… 
un „Chicken‑House”. În aparenţă, ne gândim la o fermă de păsări… Greşit. 
E un alt fel de fermă – casa de toleranţă Amargosa, alcătuită din patru edi‑
ficii înşirate tip Western‑Saloon; în faţa lor o spânzurătoare… în aşteptare.

În S.U.A., prostituţia e interzisă, exceptând statul Nevada. De la Las 
Vegas, care vrea să pară prietenos cu copiii, unde clientul este uşurat de bani 
la jocuri, „duduile” au fost evacuate în pustiu.

Kilometri interminabili prin pustiul din vestul statului Nevada. Din‑
colo de frontiera imaginară cu California, cvasiparalelă, se întinde Valea 
Moartă (Death Valley), unde, cu 57 de grade C, s‑a înregsitrat prin anii 1950 
cea mai ridicată temperatură de pe glob. Ajungem prin oraşul căutătorilor 
de aur de altădată – Goldfield (Câmpul de aur), cu câteva clădiri istorice, 
relicte din timpul „Vestului sălbatic”.

Deşertul, abia populat – dintr‑un milion de locuitori, vieţuiesc aproape 
majoritatea la Las Vegas, Reno şi Carson City. Astăzi se extrag doar zăcă‑
minte de cupru, perioada de aur e depăşită de mult. r

n Corespondență din Austrian  Corespondenţă din Ţara Sfântă

Sudul Israelului este din nou greu încercat de valul de rachete 
trase de Hamas din Gaza. Deocamdată Tzahalul, armata israe‑
liană, se apără şi răspunde doar punctual, dar un conflict major 
poate izbucni în orice clipă. Guvernul de la Ierusalim nu mai are 

opţiuni diplomatice; strategiile de abordare a apărării graniţei cu Fâşia Gaza 
par că s‑au epuizat.

Au trecut cinci ani de la ultimul conflict major din Gaza şi 13 ani de la 
sfârşitul celui de‑al doilea război din Liban. Graniţa de nord a Israelului cu 
Libanul a fost calmă de la sfârşitul luptelor, însă, în sud, Israelul a obţinut 
doar o „remiză strategică asimetrică” şi nimic nu s‑a schimbat după cele 51 
de zile de luptă din 2014.

Războiul de acum cinci 
ani, cunoscut sub numele de 
operaţiunea „Stânca Inde‑
structibilă”, a oferit israelie‑
nilor din sud doar trei ani şi 
jumătate de linişte. Din martie 
2018, tirurile de rachete, încer‑
cările de trecere frauduloasă 
a graniţei şi atentatele de la 
frontieră au avut loc în fiecare 
lună. În ciuda tehnologiei ar‑
mate superioare, oraşele isra‑
eliene din jurul Fâşiei Gaza trăiesc cu sabia lui Damocles deasupra capului. 

Scopul misiunii – liniştea la frontieră după ce o lovitură fatală a fost 
adusă Hamasului – nu a fost niciodată atins. Deşi un anumit calm a fost 
menţinut o perioadă, aripa militară a Hamasului nu a fost niciodată slăbită 
în aşa o măsură în care să fie descurajată complet. Nici Israelul nu a fost 
suficient de dur în acţiuni pentru a dicta sfârşitul conflictului.

Dorinţa de a‑i vedea pe conducătorii Hamas din Fâşie drept responsa‑
bili de tot ceea ce are loc în Gaza a creat obiective conflictuale şi a împiedicat 
o lovitură fatală pentru aripa militară a grupului terorist. Acest lucru nu l‑a 
lăsat pe Hamas nici slab, nici descurajat.

Din ce în ce mai multe voci spun că retragerea din Fâşia Gaza a armatei 
israeliene a fost o greşeală. Conducerea dictatorială a Hamasului nu a adus 
nici pacea şi nici bunăstarea locuitorilor care trăiesc astăzi într‑o sărăcie lu‑
cie.

Orice campanie militară trebuie să fie urmată de una diplomatică. Ope‑
raţiunea „Stânca Indestructibilă” s‑a încheiat fără urmări diplomatice. ONU 
nu s‑a implicat, statele arabe nici nu au vrut să audă, iar Autoritatea Pales‑
tiniană condusă de preşedintele Abu Mazen a intrat în conflict deschis cu 
Hamasul.

Sfârşitul conflictului din 2014 nu a inclus dezarmarea Hamasului sau 
eliminarea cu succes a capacităţii sale de reînarmare. De aici converge şi 
situaţia în care Israelul se regăseşte astăzi având în faţă un adversar mult 
mai puternic şi mai bine dotat.

La 17 septembrie, vor avea loc alegeri în Israel. Nu ne putem aştepta la 
nicio schimbare de politică în perioada electorală; va fi sarcina următorului 
guvern să găsească o schimbare substanţială a echilibrului strategic de pute‑
re dintre Israel şi Hamas.

Situaţia de hărţuială în care se găseşte Israelul astăzi nu mai poate 
continua mult timp. Există câteva alternative viabile din care se poate alege:

1. Continuarea politicii existente: gestionarea conflictului, crearea con‑
diţiilor pentru perioade prelungite de calm bazate pe apărare şi descurajare, 
care va continua până când o parte sau cealaltă face o mişcare greşită care va 
declanşa un conflict violent.

2. Încheierea unui acord pe termen lung cu Hamasul pentru încetarea 
violenţei, cu condiţia ca guvernul israelian să nu se predea unor cereri nejus‑
tificate ale grupului terorist. Cu toate acestea, din experienţă, un acord pe 
termen lung poate fi atins doar după o campanie militară amplă.

3. Promovarea reconcilierii palestiniene interne, ceea ce ar duce la o 
demilitarizare a Fâşiei Gaza şi ar permite Autorităţii Palestiniene să reia 
controlul asupra enclavei asediate. Reconcilierea de succes între facţiunile 
Hamas şi Fatah ar merge contrar politicii israeliene actuale, care consideră 
cele două entităţi palestiniene ca fiind separate.

4. Izolarea completă a Fâşiei Gaza prin sigilarea graniţelor şi permi‑
terea cetăţenilor din Fâşie să acceseze coasta mediteraneană, în prezent re‑
stricţionată, precum şi Peninsula Sinai, prin partea partea egipteană a gra‑
niţei. Acest lucru poate deschide calea Iranului de a prelua controlul complet 
asupra Fâşiei, asigurându‑şi astfel capacitatea de a provoca daune grave Is‑
raelului într‑un conflict viitor inevitabil.

5. Începerea unui nou război pentru a distruge aripa militară a Hama‑
sului, punând capăt stăpânirii organizaţiei asupra Fâşiei Gaza şi organiza‑
rea de alegeri democratice.

Toate opţiunile impun slăbirea substanţială a aripii militare Hamas, 
dar impun şi Israelului să adopte o abordare militară şi politică complet 
nouă, diferită de cea folosită în urmă cu cinci ani. r

Dragoş Nelersa
Toamnă israeliană  
de foc
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Roxana Pavnotescu
Betrayal

n Corespondență din SUA

Broadway ne oferă o nouă producţie a 
piesei lui Harold Pinter, „Betrayal” 
(Trădarea), în montarea regizorului 
londonez Jamie Lloyd, găzduită de 

Teatrul Bernard B. Jacobs. Piesa s‑a jucat la Lon‑
dra cu casa închisă, începând din martie 2019, la 
teatrul Harold Pinter. O poveste cu trei persona‑
je, Emma, Robert (soţul), Jerry (iubit, cel mai bun 
prieten al lui Robert şi naş la căsătoria lor), aflate 
într‑un triunghi amoros, se desfăşoară în sens in‑
vers cronologic.

Jamie Lloyd, referindu‑se la cea mai cunos‑
cută piesă a lui Harold Pinter, atribuie, în bună 
măsură, succesul acestei producţii distribuţiei for‑
midabile compuse din Tom Hiddleston (Robert), 
recipient al premiilor Golden Globe şi Lawren‑
ce Olivier, Charlie Cox (Jerry) şi Zawe Ashton 
(Emma), o actriţă prolifică, scriitoare, regizoare şi 
scenaristă de scurtmetraje. Piesa devine în timp 
cu atât mai incitantă cu cât revelă un moment im‑
portant din biografia lui Harold Pinter. În 2011, 
Joan Bakewell face o mărturisire publică despre 
relaţia ei cu autorul şi similarităţile ei cu conţi‑
nutul piesei. La data confesiunii, şi ea şi Pinter se 
aflau, de o vreme, la a doua căsătorie. Peste ani, 
legătura lor s‑a transformat într‑o veritabilă pri‑
etenie, la cea de‑a doua căsătorie a ei, triunghiul 
se reactivează, dar în alte dimensiuni: ea mărtu‑
riseşte că a băut şi petrecut împreună cu noul ei 
soţ şi Pinter până la două dimineaţa. Cu mulţi ani 
în urmă, Pinter, într‑un complex dejà vu, a antici‑
pat momentul şi l‑a folosit în ultima secvenţă din 
Betrayal. Posibil, ca întocmai acest episod din bi‑
ografia autorului ‑ ce obiectivează sfârşitul unei 
relaţii cu Joan Bakewell şi care i‑a servit drept 
model pentru începutul dramei din Betrayal ‑ să‑i 
fi inspirat ideea de‑a derula invers o istorie care, 
în realitate, s‑a încheiat în aceleaşi circumstanţe 
formale ca şi piesa. Încă din noaptea nunţii, triun‑
ghiul se concretizează: Jerry pătrunde în dormi‑
torul conjugal şi îi face declaraţii patetice Emmei.

Scenografia este extrem de simplă, o arhi‑
tectură geometrică a cărei goliciune oferă o per‑
spectivă asupra sufletului personajelor, a pustiei 
ce survine în urma unui lung şi intensiv proces 
de repetate trădări. Un carusel în două dimen‑
siuni, integrat în podea, format din două cercuri 
concentrice (ce aduce ca formă cu un cadran de 
ceas), simbolizează roata timpului ce se derulea‑
ză înapoi (ar fi fost mai sugestiv să se învârtă în 
sens invers acelor de ceasornic!). Când se opreşte, 
oferă câteva vignete din viaţa celor trei personaje. 
Momentele alese sunt reprezentative, controlate 
de fluxul memoriei afective. Piesa e structurată în 
nouă părţi ce cuprind aproape fiecare un dialog în‑
tre două personaje, în toate combinaţiile posibile. 
Triunghiul Emma‑Robert‑Jerry este fizic prezent 
în fiecare scenă. Personajele îşi schimbă poziţiile 
de câte ori caruselul se pune în mişcare precum 
piesele pe‑o tablă de şah. Un text pe zidul din spa‑
te anunţă cât timp s‑a scurs între două momen‑
te. O anume simetrie guvernează raportul dintre 
două personaje care dialoghează şi un al treilea 
care le penetrează intimitatea într‑o reprezentare 
imaterială, ca un fel de spirit viu. O anume ten‑
siune indusă de prezenţa in absentia a soţului, a 
amantei sau a soţiei, se simte în vibraţia vocilor, 
în afectarea gestului, magistral manipulate de cei 
trei actori. Excepţie fac doar două scene: ultima – 
începutul dramei – înainte ca „trădarea” să încea‑
pă, şi a patra, în care se discută despre un alt per‑
sonaj, Casey (absent pe întreaga durată a piesei) 
– un poet, publicat de Robert, introdus de Jerry 
(ca agent literar). Aici, Emma se simte abandona‑
tă şi de soţ şi de amant (apar premizele disoluţiei 
triunghiului ) pentru că nu este acceptată la parti‑
da lor de squash, deci este exclusă din intimitatea 
celor doi prieteni. Triunghiul ocupă spaţiul caru‑
selului cu mici excepţii semnificative, de exemplu, 
când Jerry este surghiunit într‑un colţ al scenei 
(în momentele de tandreţe dintre soţi) sau când 
triunghiul degenerează într‑o linie, atunci când 
„al treilea” se interpune făţiş între participanţii 
dialogului, ca o barieră insurmontabilă. Practic, 

întreaga recuzită se reduce la două scaune poziţi‑
onate în cercul caruselului. Ele anunţă persona‑
jele angrenate în realitatea imediată (dialogul în 
curs). Uneori, scaunele sunt adunate în jurul unei 
mese într‑un bar sau într‑un restaurant. Când di‑
alogul se desfăşoară în picioare, scaunul serveşte 
entităţii spirituale care completează psihologic 
triunghiul – celui absent. De exemplu, când Jerry 
îl ridică în braţe pe copilul lui Emmy, ca şi cum 
ar fi al lui, Robert ocupă, statuar şi contemplativ, 
singurul scaun prezent în peisaj. Aceeaşi compo‑
ziţie serveşte în definirea unei stări ce cuprinde o 
perioadă de timp mai îndelungată: Robert se ro‑
teşte pe cercul exterior al caruselului, cu băiatul 
lui, pe care‑l strânge puternic în braţe. În cercul 
interior, timpul psihologic e încremenit, Jerry şi 
Emma (în apartamentul cumpărat de Jerry pen‑
tru întâlnirile lor) sunt aparent fericiţi, dar discu‑
ţia lor degajă un anume sentiment de nesiguranţă 
şi culpă, fiecare dintre ei „tradează” ‑ soţul sau pe 
cel mai bun prieten – iar fiul creşte (gravitând pe 
carusel) în timpul acesta, în braţele lui Robert. 

Cu excepţia primelor două scene, timpul 
se derulează înapoi. A doua scenă este temporal 
subsecventă primeia. În prima, Emma şi Jerry se 
întâlnesc într‑un bar, la doi ani după ce se des‑
part. Emma îi spune lui Jerry că Robert tocmai 
a aflat noaptea trecută despre relaţia lor. În cea 
de‑a doua scenă, Jerry 
îşi invită prietenul la un 
pahar, pentru a elucida 
„trădarea”. Cu aceas‑
tă ocazie, află că Ro‑
bert ştia deja de foarte 
multă vreme de relaţia 
lui cu Emma. Urmează 
discuţii literare, unde 
se atinge, inevitabil, 
subiectul „Casey”. Deşi 
un succes literar, cei 
doi făcând mulţi bani 
pentru promovarea lui, 
Casey n‑a fost niciodată 
în graţiile lor, nici apre‑
ciat ca poet. Posibil, ca 
amândoi să se fi simţit 
trădaţi printr‑o premoniţie a viitoarei (prezumti‑
ve!) relaţii dintre Casey şi Emma. Dar mai con‑
stituie „Casey” un element al „trădării”? La mo‑
mentul întâlnirii dintre Jerry şi Robert – scena 
a doua ‑ Emma este deja despărţită de amândoi. 
Trădarea pare să subziste pentru că ea este adânc 
împlântată în sufletele personajelor. Pinter joacă 
cu toate cărţile pe faţă de la prima scenă, de‑aici 
încolo nimic nu mai surprinde; este tensiunea dra‑
matică abolită? Trădarea a fost consumată în toa‑
te resorturile ei încă de la primele scene. Atunci 
ce mai rămâne? Aduce acest procedeu narativ o 
altă perspectivă în introspecţia psihologiei eroi‑
lor? Tensiunea dramatică pare să se susţină doar 
prin detalii stilistice.

Limbajul frust, neelaborat, segmentat şi in‑
terpretat linear, monoton, fără nicio intonaţie con‑
stituie originalitatea acestei piese. O frază începe 
fără să se termine şi o alta survine din gura inter‑
locutorului, nu neapărat ca răspuns, ci ca o conti‑
nuare logică. Nu există nici un moment de respiro, 
ca şi cum cele două părţi angajate în dialog nu aş‑
teaptă ca celălalt să elaboreze ce are de spus, sau 
să reflecteze înainte de a da un răspuns. Dialogul 
se transformă într‑un fel de monolog susţinut de 
mai multe voci, recitalul se adresează unui rezo‑
ner fictiv – emanaţie a conştiinţei lor tulburate. 
Acest procedeu stilistic este folosit în scopul men‑
ţinerii unei tensiuni psihologice constante, în con‑
textul unei istorii al cărui deznodământ este deja 
cunoscut. În discuţiile cu caracter intim, persona‑
jele aproape că monologhează într‑un demers con‑
fesiv şi culpabilizant, şi replicile lor se întâlnesc 
sau se completează, ca şi cum comunicarea a avut 
deja loc, dincolo de limbaj, pe alte niveluri de con‑
ştiinţă.. Pinter propune un limbaj de idei pentru 
a elucida tema „trădării”, în contextul unui cuplu 
aflat la începutul drumului. Iubirea este mobilul 

şi instrumentul trădării şi personajele emit jude‑
căţi despre „trădare” fără s‑o numească. Iubirea 
de toate felurile continuă să existe, „în doi, în trei, 
în câte câţi vrei” , ea nu poate muri pentru că este 
ea însăşi un joc al morţii. Când dialogul alunecă 
în disertaţii literare, tonalitatea şi structura lim‑
bajului se modifică, intră în tiparele lui fireşti. 
Limbajul singularizat, cu tonalitatea lui obsesivă 
şi monotonă dematerializează expunerea. Pentru 
a‑l pune în valoare, Jamie Lloyd vine cu un ine‑
dit artificiu de regie realizat cu concursul desig‑
nerului de lumini Jon Clark. În câteva rânduri, 
un chenar iluminat pe peretele din fund al scenei 
proiectează, în filigran, contururile personajelor 
ce susţin dialogul, în timp ce sursele lor fizice sunt 
estompate într‑un clarobscur. Capetele, buzele şi 
mâinile se mişcă în ritmul conversaţiei cumva ar‑
tificial, din cauza efectelor de lumină şi magnifi‑
care, amintind de Rama şi Krishna din teatrul de 
umbre Wayang Purva (shadow puppets).

Dialogul se desfăşoară de cele mai multe ori 
în jurul unui pahar ‑ într‑un bar, la restaurant, 
în apartamentul ilicit. Personajele degustă, sorb 
cu nesaţ, ciocnesc – paharele aproape că nu lip‑
sesc din nicio scenă. Parcă făcând aluzie la vechiul 
dicton in vino veritas, „trădarea” îşi croieşte prin 
magicul elixir încet drumul spre adevăr.

Câteva momente de mare sensibilitate şi 
tensiune afectivă sunt 
plasate de Jamie Lloyd 
într‑o ambianţă de mai 
mare intimitate cu au‑
dienţa şi în acelaşi timp 
claustrofobică, deschi‑
zând ipoteza unor situ‑
aţii fără ieşire ce ţin de 
caracterul labirintic al 
sentimentului iubirii. 
Astfel de momente sunt 
decantate de prezenţa 
fizică a timpului, – ca‑
ruselul este ecranat ‑ 
zidul din spatele scenei 
înaintează, împingând 
personajele mai aproa‑
pe de auditoriu. Emma 

şi Robert privesc în gol, cu faţa spre public, Robert 
are lacrimi în ochi, pentru că se află în posesia 
unei scrisori de la Jerry către Emma. Un joc al 
confesiunilor deschide un moment de suavă tan‑
dreţe, timid şi discret exprimat de interpretarea 
impecabilă a celor doi actori, demonstrează dispo‑
nibilitatea Emmei de‑a iubi doi bărbaţi în acelaşi 
timp. Ulterior, în scena de la restaurant, acelaşi 
Robert poartă masca siguranţei şi a nepăsării, 
iubirea sa necondiţionată pentru Emma şi pen‑
tru prietenul cel mai bun se traduce în asumarea 
trădării, de care se face şi el vinovat, în tot acest 
timp, după cum îi mărturiseşte Emmei. Pinter ne 
oferă un mod graţios de‑a confrunta şi a trăi cu 
trădarea pe care Lloyd îl pune magnific în valoare 
prin agresivitatea stăpânită a lui Robert, redirec‑
ţionată către chelner sau către bucata de prosciut‑
to din farfurie pe care o abordează cu furie. Dar 
pentru câtă vreme? Tensiunea permanentă isto‑
veşte iubirea fără s‑o ucidă, trecând‑o în alt regis‑
tru. Primele două scene, trădând un amalgam de 
sentimente (regrete, îndoieli, gelozii), marchează 
sfârşitul unei istorii. Triunghiul se năruie: relaţia 
dintre Emma şi Jerry este de multă vreme con‑
sumată, iar Emma anunţă despărţirea de Robert; 
Casey este un posibil candidat la graţiile Emmei.

Trecerea timpului e susţinută de intermez‑
zo‑uri muzicale, aparţinând lui Ben and Max Rin‑
gham. Subscriind total structurii particulare şi 
modalităţilor estetice ce ţin de arta prodigioasă a 
lui Harold Pinter, Jamie Lloyd vine cu o montare 
originală ce se remarcă printr‑o uimitoare simpli‑
tate, menită să pună în valoare textul şi jocul brili‑
ant al actorilor. Manipularea limbajului şi tehnica 
iluminării, într‑un teatru cartezian cu reprezen‑
tări simbolice ale timpului şi psyche‑ului perso‑
najelor, servesc intenţiei autorului de‑a cuprinde 
situaţii inedite şi dezbate teme universale. r

Scenografia este extrem de simplă, 
o arhitectură geometrică a cărei 

goliciune oferă o perspectivă asupra 
sufletului personajelor, a pustiei 
ce survine în urma unui lung şi 

intensiv proces de repetate trădări
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