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eu mi-o doresc
pe fata neatrăgătoare
care aprinde calculatorul şi iese din sală,
care e îmbrăcată de la SH şi miroase a SH,
pentru că ea 
nu are nimic de oferit, iar faptul că e conştientă de asta
mă face să o vreau atât de mult. ea are nasul strâmb şi e conştientă de asta,
ea are ochii mici prin dioptriile ochelarilor şi ştie şi totuşi
faptul că nu face nimic
mă atrage atât de mult. cum în fi lmul lui Houelle nu se pune problema
niciodată de aspect, ci doar de impuls sexual - pentru că nu e nicio diferenţă -
deşi bărbatul stă minute bune hipnotizat în faţa vitrinei care dă în sala de 
gimnastică,
deşi bărbatul, în general, stă minute în şir 
şi se gândeşte la formele femeilor din 
sala de gimnastică, atât de îndepărtată încât pare reală. ea e conştientă 
de mizeria ei, de urâţenia care o acoperă şi o abandonează
şi înţelege realitatea,
iar suferinţa, care ne motivează atât de mult,
o transfi gurează şi pe ea. eu cred că şi ea simte lucrurile astea în inima ei,
iar seara, alungată într-o lume credibilă, izolarea o face să se îngrijească intens
şi îşi spală faţa urâtă şi banală 
iar pielea ei devine luminoasă. cred că şi ea simte
lumina pe care o emană şi pe care o absoarbe în acelaşi timp,
căci lucrurile capătă în timp forma lor reală
şi realitatea devine urâtă ca ea,
urâţenie care, luată pe bucăţi, devine simplă matematică. eu cred că şi ea
simte lucrurile astea în sufl etul ei, şi el urâţit, 
şi cred că o consolează numai maniera delicată
în care singurătatea lucrează pentru a găsi scuze
pe care 
totuşi
nu le spune niciodată. eu cred că şi eu
simt realitatea asta uneori, iar asta
mă deosebeşte atât de tare de ea
care aşteaptă orice semn
că lucrurile nu stau chiar aşa, că aspectul vine din caracter,
dar să îţi spun acum, o dată pentru totdeauna:
frumuseţea e o confuzie. 
şi tu eşti atât de aproape de a înţelege asta
încât te aşezi şi te ruşinezi 
şi pleci. urâţenia şi structura ta diformă sunt esenţiale,
pentru că şi eu stau aplecat
şi vomit în toaleta publică
şi nu avem nicio legătură.
cu timpul, lucrurile capătă forma lor reală.

Ştefan BAGHIU
Salo
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Corespondenţă cu Octavian Ghibu

Nota editorului. În ciuda aparenţelor şi 
prejudecăţilor întreţinute, înainte şi după 1989, de 
propagandişti, ideologi sau agenţi, lumea în care am 
trăit sau trăim nu este decât aparent compartimentată 
impermeabil pe etnii, comunităţi, religii, căprării, 
cercuri, clase sociale sau funcţii. Ea se manifestă în 
realitate ca un continuum tranzacţional.

Imaginea acestei devălmăşii sociale şi amorale am 
propus-o într-un text din anii nouăzeci, unde am descris-o 
pornind de la «instituţia» socială a «bordelului» clandestin 
care funcţiona vizavi de Comitetul judeţean al P.C.R. în 
Târgu Mureş şi pe care, cunoscându-l, îl numisem, la 
fi nele anilor 70, «Cuibul Caţelor», şi a closetului public din 
spatele aceluiaşi Comitet, despre care am afl at că era locul 
public unde se întâlneau, pentru a stabili contacte utile, 
«ciochiştii» urbei.

O lume a continuumului social apare în cartea lui 
Gheorghe Florescu, armean bucureştean, cafegiu, băutor şi 
vânzător de cafea într-o descriere similară, de o autenticitate 
incontestabilă, realizată cu un talent epic extraordinar.

Se întâmplă că editorul scrierilor părintelui său 
vestit, Onisifor Ghibu, Octavian Ghibu, colaborator al 
revistei Vatra, autorul unor scrisori aici reproduse, locuia 
tot pe Hristo Botev, nu departe de sediul micului comerţ de 
cafea prăjită, după reguli tradiţionale, loc de întâlnire şi de 
schimb de servicii al unor persoane aparţinând unor medii 
profesionale şi de orientări politice aparent sau real diferite. 

Ardeleanul Octavian Ghibu, fi ul lui Onisifor Ghibu, 
sau vecinul său, ziaristul şi omul de teatru N. Carandino, 
frecventau mai mult ca probabil acest lăcaş unde se puteau 
vedea, între amatorii de cafea, cu generali de securitate, 
cu burghezi decăzuţi din starea lor socială antebelică, cu 
demimondene, actori, pictori şi intelectuali amatori de 
cafea prăjită proaspăt, după toate regulile artei şi meseriei.

Nu am nici o probă că a fost aşa şi că aici s-ar fi  
realizat relaţiile de conivenţă care subîntind activitatea 
celor doi intelectuali, Octavian Ghibu şi N. Carandino, cu 
reprezentanţii vârfurilor serviciilor de propagandă externă 
integrate în Securitate. Pot doar observa că memorialistica 
lui N. Carandino, referitoare la desfăşurarea evenimentelor 
politice din jurul datei de 23 august 1944, a fost editată în 
1987, de către Dean Milhovan, în Statele Unite, sub titlul 
File de istorie. Dean Milhovan a fost un efi cient agent român 
de infl uenţă, editorul ziarului Dreptatea din New-York. 
Agent presupus, apoi dovedit, după 1989, prin fotografi a 
care se afl ă acum în Arhivele naţionale, reprezentându-l 
pe directorul gazetei româno-americane Dreptatea, cu un 
ziar în buzunarul sacoului, într-un cadru protocolar, primit 
de Nicolae şi Elena Ceauşescu, în prezenţa lui Ion Mihai 
Pacepa, cu ai săi ochelari cu ramă groasă, în ţinută civilă, 
lângă uşă. Fotografi a are următoarea legendă: „În cadrul 
vizitei întreprinse în S.U.A., Nicolae Ceauşescu şi Elena 
Ceauşescu au primit, la reşedinţa ce le-a fost rezervată 

la hotelul «Waldorf Astoria» din New York, un grup de 
reprezentanţi ai comunităţii cetăţenilor americani de 
origine română, format din protopopul Mihai Iancu, Dean 
Milhovan – editorul ziarului «Dreptatea», Andros George 
şi d-na Cecilia Mihai. (17.IV.)(12-17.IV.1978). [Photo 
#BA366]» Despre ceilalţi trei nu am informaţii.

Sursa : http://www.arhivelenationale.ro/fototeca/
picdetails.php?picid=44940X180X390&lang=en

Linda Hunt a donat un interviu de istorie orală, cu 
Dean Milhovan, prezentat ca fost legionar, la the United 
States Holocaust Memorial Museum în Februarie 2003. 
(RG number RG-50.702*0028, Accession Number- 
2003.44.2.28). Fondul Linda Hunt cuprinde 31 de 
înregistrări de istorie orală privitoare la evrei în perioada 
războiului mondial, realizate între 1980 şi 1988.

Din prezentarea cărţii lui Gh. Florescu pe situl 
Editurii Humanitas, afl ăm lucruri foarte interesante 
despre autor. Credem că meseria tatălui a avut o oarecare 
infl uenţă asupra destinului fi ului: „Gheorghe Florescu (n. 
1944) a învăţat meşteşugul pregătirii cafelei de la Avedis 
Carabelaian, unul dintre celebri cafegii armeni care mai 
existau în Bucureşti la sfârşitul anilor ’60. Devine el însuşi 
cafegiu şi totodată şef al magazinului de cafea şi delicatese 
din str. Hristo Botev 10, unde avea drept clienţi mari literaţi, 
actori sau medici bucureşteni, dar şi personaje importante 
din Securitate şi Miliţie ori alţi privilegiaţi ai regimului. 
După cutremurul din 1977, Armenaşu, cum i se spunea, e 
numit şeful unui uriaş complex comercial din Pantelimon, 
însă continuă să prepare «cafea Avedis» într-un magazin 
de pe str. Sfi nţilor. La mijlocul anilor ’80 este arestat în 
«lotul cafea» şi are nefericita ocazie de a face cunoştinţă 
cu puşcăria de drept comun din perioada târzie a dictaturii.

Din poziţia sa de comerciant, Florescu a cunoscut 
ca nimeni altul epoca ceauşistă. A cunoscut-o, s-ar putea 
spune, de la nivelul trebuinţelor omeneşti fundamentale: 
mâncare, băutură, sexualitate. Sau, mai exact, de la 
nivelul poftelor fi reşti: pentru cafea, alcooluri fi ne, ţigări 
occidentale şi orice alte produse «din import» – pentru 
tot ce lipsea de pe piaţă şi reprezenta pe atunci, alături 
de sex, o plăcere supremă a vieţii. A cunoscut, mai ales, 
mecanismele care făceau să funcţioneze acea societate: 
relaţiile, complicitatea, şpaga, dar şi frica de represalii.

Cu un neaşteptat, surprinzător talent literar, 
Gheorghe Florescu povesteşte despre dedesubturile aşa-
numitului «comerţ socialist», comerţ afl at, în mare parte, în 
mâinile Securităţii. Mica istorie se intersectează cu istoria cea 
mare în aceste pagini scrise cu vervă, îmbibate de atmosfera 
României anilor ’60-’70-’80, cu descrieri incredibil de 
amănunţite ale străzilor bucureştene de altădată, cu poveşti 
adevărate şi personaje pitoreşti, multe încă în viaţă, multe 
binecunoscute. Confesiunile unui cafegiu, care se încheie 
cu evenimente din zilele noastre, fac inteligibilă o lume – 
lumea din care s-a născut realitatea de azi. 

Gheorghe Ilie FLORESCU s-a născut la 8 mai 
1944, în timpul unui bombardament anglo-american, în 
Biserica Sf. Treime din cartierul Dudeşti. La vârsta de 8 
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ani, după arestarea tatălui său, fost detectiv la Siguranţa 
Statului, începe să lucreze ca băiat de prăvălie, apoi ca 
ajutor al unchilor săi olteni care vindeau în Piaţa Vitan. 
Termină liceul, dar consideră că nu are condiţiile necesare 
pentru a urma Facultatea de Istorie, aşa cum şi-ar fi  dorit. 
Se căsătoreşte şi, după terminarea stagiului militar, se 
angajează în comerţul de Stat. Între 1964 şi 1971 trece, pe 
rând, prin toate funcţiile operative ale comerţului en-gros 
(primitor-distribuitor, dispecer, şef de secţie al Depozitului 
de Delicatese Panduri din cadrul Agenţiei de Import). 

În martie 1971 preia de la mentorul său, cafegiul 
armean Avedis Carabelaian, magazinul de cafea şi dulciuri 
din Bd. Hristo Botev 10 [Nota D.C. Comerţ privat în 
buricul oraşului!?] Treptat, locul acesta devine un adevărat 
punct de reper al boemei artistice a Capitalei. Are aici 
drept clienţi mari personalităţi ale vieţii literare, artistice 
şi medicale, dar şi fi guri im portante din Justiţie, Miliţie şi 
Securitate. La 4 martie 1977, blocul din Hristo Botev 10 
se prăbuşeşte, dar, printr-un extraordinar noroc, el scapă 
cu viaţă.   

În anii ’80, lupta pentru aprovizionarea noului 
său magazin, din str. Sfi nţilor 6, se dovedeşte extrem de 
riscantă. În aprilie 1985 e arestat şi condamnat la 11 ani 
de închisoare. Eliberat condiţionat în 1988, se angajează 
din nou în comerţ. Participă la Revoluţia română, apoi la 
«fenomenul Piaţa Universităţii» ca şofer personal al unor 
jurnalişti americani. În octombrie 1990 suferă un accident 
vascular cerebral, în urma căruia rămâne cu o hemipareză 
pe partea dreaptă. Reînvaţă să scrie cu mâna stângă şi, în 
2007, după patru ani de muncă intensă, reuşeşte să termine 
cartea de memorii Confesiunile unui cafegiu.”

Sursa http://www.humanitas.ro/gheorghe-fl orescu

Memoriile lui Nicolae Carandino sunt dedicate 
«Partidului Naţional Ţărănesc şi membrilor săi, care 
s-au jertfi t pentru apărarea democraţiei, independenţei şi 
libertăţii României». Prefaţa lui Dean Milhovan este şi ea 
un document de istorie, cu referinţa la «blestemata isterie 
anti-comunistă, devenită de fapt isterie anti-românească», 
a cărei polaritate, după 1989, nu s-a inversat, isteria anti-
comunistă ascunzând mereu o isterie anti-românească, 
«menită – scrie D. M. – să distrugă solidaritatea Românilor 
şi rezistenţa lor la controlul şi opresiunea străină.» În 
aceeaşi prefaţă, cazurile Virgil Tănase (cu falsa răpire) sau 
George Poulet (ziarist francez bătut la Braşov, în 1982) 
sunt descrise de Dean Milhovan din perspectiva contra-
propagandei externe, dirijată de DIE.

O astfel de perspectivă explică în bună parte aluziile 
din scrisorile trimise mie în Franţa de Octavian Ghibu. 
Nu am înaintat în această relaţie, care ar fi  putut să fi e nu 
doar politică, ci şi prietenească, sub presiunea temerii că 
Securitatea va dori să mă contacteze pe această fi lieră. Şi 
asta, în atmosfera de suspiciune generalizată a exilului, ar fi  
fost nu doar o atitudine contrară perspectivei mele politice 
şi morale, ci şi o mortală greşeală strategică şi tactică. 

Relaţia din ţară cu Octavian Ghibu avea la 
bază dorinţa mea de a diversifi ca tematica paginilor de 
Documentele continuităţii (istorie), dar şi admiraţia mea 

faţă de Onisifor Ghibu, un intelectual român care a construit 
instituţional, cu o conştiinţă pragmatică excepţională, pusă 
în slujba unor idealuri la a căror împlinire a participat cu un 
curaj deosebit. Scrisoarea referitoare la anularea necesară 
a efectelor asupra României ale pactului Stalin-Hitler, 
adresată în 1955 de Onisifor Ghibu lui Nikita Sergheevici 
Hruşciov, trimisă la Ambasada URSS, care a dus la 
arestarea sa imediată, este o probă. Textul a fost publicat 
chiar în Vatra, după 1989. Înainte, acelaşi text, propus de 
mine, a fost cenzurat.

Adaug, din perspectiva acţiunilor de infl uenţă 
şi contra-propagandă implicite politicii oricărui stat, 
că arhivele DIE nu sunt nici pe departe cercetate şi 
accesibile, ceea ce se poate explica, din unghi politic 
şi de siguranţă naţională. Cărţile lui Lary Watts, bazate 
mai ales pe arhive externe, propun o nouă perspectivă 
(sau o nouă manipulare?), demistifi catoare totuşi faţă de 
corectitudinea politică impusă de unii dintre agenţii GDS, 
ai Restauraţiei de după 1989, pentru perioadele la care se 
referă corespondenţa mea.

Poziţia politică a criticului Ion Negoiţescu, oscilând 
între luciditate şi naivitate, criticată cu temei de Octavian 
Ghibu, merită să fi e cercetată în toate implicaţiile acesteia. 
În activitatea lui I. Negoiţescu, prevalenţa esteticului în 
judecată valorizatoare din cultură nu implică, desigur, 
nici într-un caz, dezinteres faţă de politic. Dar analizele 
sale politice sunt modelate adesea de prejudecăţi şi de o 
lipsă de intuiţie şi instinct politic cronice. Cât priveşte 
scurta cochetărie legionaroidă a criticului, din anii ’40, 
ea ni se pare expresia apetiturilor sale erotice pentru 
uniforme şi soldăţei tineri, aşa cum fuseseră evocate în 
Strada Dragonilor şi desenate, independent, de Gheorghe 
Tomaziu în caietele sale de vise, pe care le-am văzut şi 
scanat la Paris pentru Mircea Zaciu.

Dan Culcer

Chatenay Malabry 5 iunie 1989

Către Octavian Ghibu   

Dragul meu,

Scrisorile cuprinse în plic, cea din 10 mai precum 
şi copiile (Către Dan, 4 iulie 1988) – (către I.N. 9 dec. 
1988) mi-au parvenit cu o viteză şi o precizie demnă de 
toată stima, dacă socotesc, dacă ar fi  să mă iau după data 
expedierii din Bucureşti – ştampila centrului de expediţie 
E l s din 30.05.1989, ceea ce înseamnă că o scrisoare 
importantă face trei zile, întrucât eu am primit-o în 3 iunie 
a.c. Între timp o scrisoare trimisă din provincie Tg.Mureş 
26 mai ajunge la aceeaşi dată cu cealaltă. Mari sunt 
minunile poştei române. Dar să întrerupem aici neîncetatul 
elogiu... Fiindcă se poate foarte bine ca dumneata să fi  fost 
de vină întârziind expedierea de la data scrierii – 10 mai 
– până la data expedierii – 30 mai. Promit să nu mai revin 
asupra unor astfel de fenomene de telepurtare decât atunci 
când nu se vor mai manifesta. Cu conştiinţa că ar fi  vorba 
nu de un privilegiu ci de o modernizare absolută a Poştei, 
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reintru în subiectul propriu-zis al epistolei.

1. Cartea lui Stelian Vasilescu nu mi-a parvenit
2. Toate titlurile integrate de dumneata în pachete 

(trei) au sosit: L’enseignements, Educaţia – Ţepelea, 
Diaconescu şi Manuscriptum

3. De asemenea Donos şi Vieru
4. Multe dintre cărţile pe care Asociaţia le expediază 

sunt bune pentru neprofesionişti, dar nu am mare folos de 
ele, fi ind vorba de ediţii necritice, nefi lologice – pentru un 
public larg sau de autori care nu mă pot interesa. Evident, 
calul de dar nu se caută în dinţi, deşi cei care dau banii 
pentru a se dărui calul, rămân tot contribuabilii, sireacii. 
Din acest unghi de vedere, am iarăşi ocazia să văd cât de 
puţin şi cu cât de puţină ştiinţă se cheltuiesc banii pentru 
propaganda culturală sau chiar politică. O ştiam din ţară, o 
văd şi de aici. Excelenta antologie din articolele publicate 
în Românul i se alătură o ediţie Paul Zarifopol pentru 
şcolari. Grav este şi rămâne faptul că nu se fac nici acum 
continuări de tiraj şi că o ediţie odată epuizată nimeni nu o 
mai poate tipări fi indcă plumbul a fost topit şi redistribuit şi 
alte mijloace de reproducere modernă nu sunt la îndemână. 
Am avut ocazia să văd în ce stare se afl ă fondurile de 
carte românească la marile biblioteci din Franţa, ca şi 
bibliotecile universităţilor. Ar merita un studiu dar cine 
ar fi  să-l facă, atunci când e de trăit. Oricum, cea mai 
importantă problemă ar fi  completarea fondurilor presei 
româneşti începând din 1920 până la zi (presă politică, dar 
şi presă culturală). Sunt convins că în marile depozite la 
BCS sau pe altundeva se găsesc destule colecţii de ziare 
şi reviste, chiar dacă nu complete, în schimbul cărora 
BCS ar putea cere colecţii de ziare şi reviste europene 
vechi sau noi. De curând am primit catalogul unei librării 
româneşti prima ce s-a deschis în Paris, proprietarul ei 
fi ind un inimos şi fi reşte înjurat român. Traducătorul lui 
Blaga în franceză (la Editura Age d’homme din Lausanne). 
Se numeşte Gheorghe Piscoci, semnează Dănescu şi pe 
lângă altele scoate şi o revistă care se cheamă Philosophia 
perennis. Cred că un cuvânt bun din ţară i s-ar cuveni. Dar 
este oare cineva mai chemat să-l emită decât dumneata? 
Librairie du Savoir. Librăria Românilor din exil, 5 Rue 
Malebranche 75005 Paris Tel.43542246.

 Aici s-ar putea pune în vânzare opera lui Onisifor 
Ghibu, care fi reşte nu fi gurează pentru moment în catalog. 
Cu tact şi cu atenţie s-ar putea face o bună difuzare şi 
eventual s-ar putea adăuga la o bibliografi e toate cărţile 
din bibliotecile franceze, adică vechile ediţii de fapt, dintre 
care multe broşuri dinainte de 1919 se găsesc la Bibl. 
Naţionale. Cred că se poate cere serviciului de informare 
situaţia exactă din catalog. În ce mă priveşte am nevoie de 
literatură contemporană şi de adresele tuturor acelora care 
pot traduce din româneşte în franceză în mod rezonabil. 
Cred că Editurile Eminescu, Enciclopedică, Univers şi 
Meridiane dispun de un portofoliu de traducători ca şi de 
texte gata traduse. Dacă mi se vor trimite astfel de texte 
voi face tot ce îmi stă în putinţă să apară, dar am criteriile 
mele de selecţie şi deci voi încuraja literatura bună şi nu 
literatura tezistă (de orice nuanţă ar fi  ea), nu de altceva 
dar sunt sătul de inversarea culorilor care acolo ca şi aici 

se practică pentru a înlocui valoarea estetică cu valoarea, 
chipurile, politică. Vreau să creez o agenţie de impresariat 
pentru difuzarea culturii române – pentru asta am nevoie să 
fi e aprovizionat în mod constant cu romane, nuvele, eseuri 
contemporane, doar în rândul al doilea poezie, istoriografi e 
serioasă pe teme generale sau româneşti, dar şi orice 
versiune franceză a unor cărţi încă înainte de eventuala lor 
tipărire în ţară pentru a încerca o coeditare. Dacă se înţelege 
că aici nu funcţionează nici valorile şi nici priorităţile pe 
care cineva crede că le poate impune de la distanţă şi mi se 
vor facilita contactele directe cu traducătorii din România, 
fără să fi e înfricoşaţi că corespondează cu un emigrant, 
voi putea face treabă. Din aceleaşi motive am nevoie de 
presă, de cea literară, culturală cu ajutorul căreia să ştiu 
ce se petrece la timp în domeniul culturii. Mă bucur că 
apar textele unor autori care nu pot publica în ţară, dar 
ştiu foarte bine că apar cărţi care merită să fi e cunoscute 
pentru valoarea lor consensuală şi care nu sunt cu nimic 
mai puţin interesante. Pornit pe o bază negativă, există 
totuşi un interes deosebit pentru România, pentru cultura 
românească, care ar fi  păcat să nu fi e exploatat. Pornesc 
de la premisa că în ţară nu există un singur for, un singur 
cap şi o singură gândire, că, deci, intelectuali sau oameni 
de bine se afl ă peste tot şi mesajul meu urgent se adresează 
acestora. La anume nivele instituţionale nu se poate ca el 
să nu fi e recepţionat. Contez pe dumneata încă o dată ca să 
încerci să îl transmiţi. Dacă eşuezi – eşuăm împreună. Sper 
că nu mai există motive de temere personală în faţa unei 
astfel de acţiuni. Este clar că nu din dorinţa  de a colabora 
cu partidul sau cu securitatea scriu asta. Aceste instituţii nu 
există pentru mine. Există în schimb, peste tot oameni de 
bine şi porci. E cazul şi în situaţiile mai sus citate. Nu mă 
tem de nici un fel de manipulare, îmi asum toate riscurile 
de a fi  acuzat de tot felul de colaboraţionisme sau de alte 
oportunisme. Un singur lucru ştiu, că nu am două vieţi 
şi că nu se poate trăi fără să rişti prin act. Nu mizez pe 
faptul că s-ar fi  schimbat ceva radical în ţară în exteriorităţi 
şi în sens bun, mizez doar pe faptul că persoanele de la 
diferite nivele ierarhice au început să analizeze situaţia 
mai nuanţat. Dacă nu e adevărată ipoteza mea, cu atât mai 
rău pentru ei, şi din păcate pentru ţară.

Aici am luat legătura cu mulţi dintre aceia care 
sunt traducători potenţiali, am de gând să propun unor 
edituri mari şi mici să iasă de sub monopolul a doi sau 
trei traducători atitraţi, care execută şi un fel de cenzură, 
singurul meu criteriu de selecţie fi ind calitatea literară, 
nu voi aplica nici un fel de cenzură la nivelul mesajului 
implicit, cu condiţia să fi e integrat artistic. O parte din 
cărţile pe care aş fi  vrut să le aduc cu mine sunt la Alin. 
De ce nu s-ar angaja Asociaţia să mi le trimită pe acelea, 
cu ajutorul cărora pot termina repede teza de doctorat 
despre romanul românesc contemporan şi în acelaşi timp 
pot oferi de lucru unor tineri traducători pentru a trimite 
probe de text la diferite edituri. Repet, dacă există deja 
romane traduse în ţară, la edituri, aştept copia traducerii 
(deşi ştiu ce greu e să faci o fotocopie acolo, în vreme ce 
aici cu 30 de centime, orice student tembel îşi poate copia 
tâmpeniile).
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Voi trimite o copie lui Nego şi îi voi cere părerea. 

Dar n-ar fi  bine să trimit spre publicare ca o scrisoare 
deschisă textul la revista Dialog din RFG, una dintre 
cele mai democratice publicaţii din emigraţie, al cărui 
colaborator este I. Negoiţescu. Voi mai reveni peste două-
trei săptămâni cu o altă scrisoare. Proiectul publicaţiei 
francofone despre care cred că v-am scris, rămâne din 
punctul meu de vedere în picioare. Împreună cu agenţia de 
care vorbeam va constitui o bază serioasă de propagandă 
culturală românească, dar şi de dezbatere şi cultură centru 
şi est europeană. Pentru moment am examene, multe şi 
grele, mai ales pentru că am fost obligat să fac multe 
lucruri mărunte şi am avut puţin timp de învăţat. Nu mai 
spun că uneori nici chef, de oboseală sau de lehamite.

Comunică-mi reacţiile celor cu care te rog să iei 
contacte. Sper să nu întâlneşti doar imbecili sau fricoşi. 
Aştept un semn tot atât de rapid în speranţa că această 
scrisoare va face tot trei zile până la dumneata.

   Cu dragoste, Dan Culcer

* * *
Bucureşti, 10 mai 1989

Iubite Dan,

M-am bucurat să-ţi aud, după atâta vreme, vocea 
la telefon şi să afl u că şi tu, şi fetele, sunteţi sănătoşi. Vă 
doresc din toată inima să vă puteţi rezolva curând cu bine 
problemele de viaţă.

În legătură cu cele vorbite la telefon: am luat 
imediat legătura telefonică cu d. Mircea Iorgulescu pentru 
abonamentul la „România literară”; dânsul nu poate face 
însă nimic în această privinţă, redacţia ne mai având 
posibilitatea să trimită revista direct. Am vorbit atunci cu 
Alin, căruia i-am transmis rugămintea ta. Se va interesa 
şi-ţi va comunica răspunsul direct. Astăzi am fost la 
Asociaţia „România” pentru „Tribuna României” şi pentru 
cărţi. S-au luat măsuri ca să ţi se trimită revista regulat şi 
pentru a ţi se trimite un pachet cu cărţi nou apărute. Le-am 
lăsat, de la mine, următoarele cărţi:

L’enseignement et la pédagogie en Roumanie, vol.VI
Educaţia: ieri-astăzi-mâine, Iaşi, 1988
G. Ţepelea, Opţiuni şi retrospective, Eminescu, 

1989
M. Diaconescu, Sacrifi ciul, C.R. 1989 (roman de 

mare succes, cu toate stângăciile din el), şi
„Manuscriptum”, nr.4/1989
(Sper că ţi-a parvenit, tot prin Asociaţia „România”, 

acum câteva luni, cartea lui Stelian Vasilescu: Publicişti 
precursori ai Marii Uniri (Facla, 1988) şi te rog, atunci 
când vei confi rma primirea celor de mai sus, să-mi scrii şi 
dacă ţi-a parvenit cartea lui St. Vasilescu)

Prin acordul tău telefonic s-a rezolvat deci o parte 
din întrebarea mea din scrisoarea din 4 iulie 1988 (care 
spre regretul meu îmi spui că nu ţi-a parvenit şi după care 
îţi trimit alăturat o copie spre informare). Rămâne să-mi 
scrii dacă să intervin să i se trimită, tot prin „România”, 
cărţi şi lui Matei Cazacu. Dacă îmi vei scrie, o voi face.

Când îmi scrii, răspunde-mi, te rog, şi la scrisoarea 

mea din 4 iulie. Ai mai avut cumva de anul trecut ocazia să 
vorbeşti despre opera tatălui meu? Ştiu că e greu să scoţi din 
mintea oamenilor anumite prejudecăţi, dar ştiu şi că, atunci 
când se urmăreşte un lucru, până la urmă se reuşeşte să se 
scoată la lumină adevărul. Ţie tema nu ţi-e necunoscută. 
Îmi dau seama că având deocamdată alte preocupări, de 
mai stringentă actualitate pentru existenţa ta şi a copiilor, 
nu ai nici inima şi nici răbdarea să te ocupi de alte lucruri. 
Poate totuşi, când s-ar ivi ocazia, în convorbirile pe care 
le ai cu unul şi cu altul din cei interesaţi de problemele 
româneşti, încerci să scoţi din uitare şi să explici acest 
subiect. Poate reuşeşti să determini pe cineva să se aplece 
asupra lui şi să prezinte o comunicare la vreunul din 
viitoarele congrese sau simpozioane în legătură cu el; 
sunt atâtea teme care se pretează (lupta împotriva legii lui 
Apponyi; locul lui între militanţii pentru Unirea din 1918; 
organizarea învăţământului din Transilvania unită cu ţara; 
organizarea Universităţii româneşti din Cluj; rolul lui în 
îndrumarea revoluţiei din Basarabia anului 1917 pe linie 
naţională, care a dus la unirea cu ţara; rolul lui în Basarabia 
interbelică; lupta lui împotriva organizaţiilor revizioniste 
dintre cele două războaie; lupta lui pentru unirea religioasă 
a românilor; sistemul său pedagogic, şi altele). Bineînţeles 
că, dacă cineva va fi  atras pentru o astfel de lucrare, îi voi 
trimite material documentar. Şi îi stau la dispoziţie cu toate 
lămuririle de care ar avea nevoie.

(În altă ordine de idei, te informez că la 
Universitatea din Aix-en-Provence se va face un doctorat 
în legătură cu Picu Pătruţ. Este o ştire recentă, care îţi 
închipui cât de tare m-a bucurat. Lucrul l-a realizat d. 
Valerie Rusu, profesor la acea universitate, pe care dacă nu 
îl cunoşti, îţi recomand să-l cunoşti; e un devotat slujitor 
al culturii româneşti. / adresa lui este: 12 b, rue Nazareth, 
13100, Aix-en-Provence/.)

Deşi ştiu că eşti până peste cap prins cu treburile 
tale, vreau să te pun la curent cu o chestiune privitoare 
la I. Negoiţescu. O fac cu gândul că, poate, îl vei întâlni 
vreodată, în viitorul nu prea îndepărtat şi că vei putea 
vorbi cu el despre acest lucru. La 9 decembrie 1988 i-am 
trimis o scrisoare, după care îţi trimit alăturat o copie spre 
informare. Nu mi-a răspuns nimic, aşa că nu ştiu dacă a 
primit rândurile mele sau nu, şi nici dacă mi-a răspuns sau 
nu. Dacă cumva n-ar fi  primit scrisoarea, te rog să fi i bun 
să-i arăţi copia şi să-l rogi să-mi răspundă. Îţi mărturisesc 
că am fost revoltat să aud un intelectual de nivelul lui, şi 
în plus, elev al părintelui meu, făcând afi rmaţia pe care 
a făcut-o. I-am scris pentru a încerca să evit ca, în cazul 
publicării cuvântului său, să mai repete ceea ce a spus. 
Când auzi astfel de lucruri nu ştii ce să crezi: e doar o 
manifestare a superfi cialităţii cu care tratează problemele 
altora, sau este o unealtă, conştientă sau nu, a unor interese 
străine? (Adaug că d. Neg. a produs o impresie penibilă 
printre toţi oamenii noştri de cultură când, la 15 ianuarie, 
în emisiunea dedicată lui Eminescu, a afi rmat cu putere 
critici aspre la adresa publicisticii acestuia şi a faptului că 
a fost publicată în ţară; interesant este că nici unul dintre 
ceilalţi participanţi la masa rotundă respectivă – Balotă şi 
Culianu – nu au spus nimic împotriva acestei critici. Cât 
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de tare se înstrăinează oamenii de problemele mari ale 
trecutului poporului nostru după ce pleacă din ţară! M-ar 
interesa să ştiu ce crezi despre toate acestea.)

Sper că nu te-am obosit prea tare cu atâta lectură. 
Sper să te ţii sănătos şi că fetele sunt deasemenea bine 
(m-ar interesa să afl u mai multe despre ele), precum şi 
că ai reuşit să-ţi găseşti echilibrul sufl etesc despre cele 
întâmplate cu Maria. Când poţi, scrie-mi. Şi, oricum, te 
rog confi rmă-mi primirea prezentei scrisori, ca şi a cărţilor 
trimise. Complimente de la soţia mea şi toate urările de 
bine şi de sănătate de la mine.

     Cu drag,
Octavian O. Ghibu

P.S. Am mai adăugat la cărţile ce-ţi vor parveni prin 
Asociaţia „România” şi ediţia de versuri „Rădăcina de foc” ale 
lui Grigore Vieru, îngrijită de Arcadie Donos, precum şi cartea cu 
schiţe ale acestuia: Să vii acasă pe un nor, ambele apărute recent 
şi pe care mi le-a adus Donos pentru tine.

Acelaşi,

* * *
Copie

Bucureşti, 4 iulie 1988
Iubite Dan,

Scrisoarea ta din 15 iunie a.c. mi-a sosit alaltăieri. 
M-am bucurat să primesc, după atâta vreme, veşti de la 
tine şi despre tine, chiar dacă acestea nu sunt tocmai cele 
bune. Îţi mulţumesc pentru lămuririle pe care mi le-ai dat 
cu privire la situaţia raporturilor familiale; nu pot decât 
să regret şi eu, ca toţi prietenii tăi de altfel, ceea ce s-a 
întâmplat şi să-mi exprim speranţa că ţi-ai găsit echilibrul 
şi că vei reuşi să-ţi rezolvi problemele în aşa fel încât 
amândouă fetele să fi e alături de tine şi să-şi găsească un 
rost serios în viaţa de acolo. Să vă ajute Dumnezeu!

Văd, din cele ce îmi scrii, că, cu toate greutăţile 
materiale şi sufl eteşti prin care ai trecut, ai avut o activitate 
frumoasă pe plan cultural. Te felicit din toată inima şi-
ţi doresc succese şi satisfacţii, care să poată acoperi 
dezamăgirile prin care ai trecut. Vom fi  fericiţi, alături de 
toţi prietenii tăi, să afl ăm că ţi-ai găsit o slujbă care să te 
satisfacă sub raport spiritual şi care să-ţi dea posibilitatea 
de a te instala împreună cu fetele tale într-o locuinţă în 
care să ai liniştea de care ai nevoie, şi tu, şi ele. Aş fi  foarte 

bucuros dacă, după ce se va realiza acest lucru, mi-ai scrie 
câteva rânduri, pentru a mă bucura, de departe, pentru tine. 
Nu mă îndoiesc că, până la urmă, lucrurile vor intra pe un 
făgaş relativ satisfăcător.

Deşi sibilic, ceea ce îmi scrii cu privire la tatăl 
meu îmi confi rmă aprehensiunile, pe care de altfel ţi le-
am împărtăşit la vremea respectivă. Lipsa de documentare 
a celor afl aţi actualmente la conducerea mass-mediei 
româneşti de acolo, este în bună parte la originea 
„explicaţiilor prosteşti” care ţi-au fost date. Deşi nu dai 
nici un amănunt, bănuiesc că este vorba de un amalgam 
de acuzaţii, compus din anticatolicism, ortodoxism à 
outrance, antisemitism, şovinism, antimaghiarism şi 
alte asemenea acuzaţii – toate false şi datorate în mare 
parte necunoaşterii realităţilor, greşitelor interpretări ale 
unor acte ori evenimente, şi nu în mică parte duşmăniei 
ireductibile a adversarilor săi vechi: revizioniştii, care 
au ştiut să urzească în decursul timpului o reţea aparent 
bine pusă la punct în jurul lui. Nu e exclus ca, peste toate 
acestea, să se adauge şi o doză de nedumerire creată de 
faptul că i s-au publicat câteva cărţi şi că despre el s-a scris 
şi se mai scrie din ce în ce mai mult în ultima vreme. Nu 
numai Dumnezeu e martor, dar în parte chiar şi tu personal, 
cu privire la cauzele pentru care s-a scris şi se scrie, şi care 
nici una nu are vreun caracter ofi cial sau ofi cios, ci toate 
sunt de natură strict subiectivă – rezultat al interesului 
crescând al masei de oameni simpli, doritori să-şi cunoască 
trecutul, aşa cum a fost el. Evident că, în împrejurările 
în care trăieşti pentru moment, când alte obiective sunt 
prioritare, nu va fi  venit momentul de a da o mână de 
ajutor serioasă pentru elucidarea acestui „caz”. Oricum, 
acel moment va veni odată, pentru că, oricât s-ar împotrivi 
duhurile rele, adevărul până la urmă iese la suprafaţă. Aşa 
cum a ieşit el în ţară, aşa va ieşi şi în afară, cu voia sau fără 
voia răuvoitorilor. Nu pot să nu-ţi mărturisesc că îmi fac 
speranţa că, după ce îşi va fi  rezolvat problemele personale 
vitale, prietenul Dan va găsi formula sau formulele pentru 
elucidarea confuziilor care astăzi stăpânesc acolo cu 
privire la această personalitate, cu umbrele şi cu luminile 
ei reale. Deşi ştiu că nu e nevoie să precizez, îţi confi rm că 
stau la dispoziţia ta sau a oricărui om de bună credinţă, cu 
orice lămuriri, documente şi dovezi, în legătură cu orice 
scriere sau acţiune a tatălui meu, din orice perioadă a vieţii 
lui. Când vei crede de cuviinţă, scrie-mi şi cere-mi ce crezi 
că ai nevoie, şi îţi voi trimite. Îţi mulţumesc de pe acum 
pentru tot ce vei face în această chestiune, atunci când vei 
putea.

În legătură cu trimiterea unor cărţi nou apărute: 
dacă soluţia expedierii prin Asociaţia „România” nu este 
dorită (e vorba şi de tine sau numai de Matei? Răspunde-
mi, te rog, ca să fi u în clar), posibilităţile vor fi  mai restrânse 
din cauza costului foarte ridicat al trimiterilor poştale. 
Totuşi când vor apare cărţi noi ale tatălui meu (anul viitor 
se aşteaptă două: una de amintiri despre oameni pe care i-a 
cunoscut şi alta de „idei pedagogice”) ţi le voi trimite (să 
trimit şi lui Matei?). Încă relativ curând va apare o lucrare 
„L’enseignement et la pédagogie en Roumanie”, editată 
de Biblioteca Centrală Pedagogică, în care începutul îl 
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formează vreo 25 de pagini de texte pedagogice Ghibu. 
Îţi voi trimite şi ţie, şi lui Matei, câte un exemplar. (Nu 
prea înţeleg bine adresa nouă de pe plicul ultim; văd că 
e alta decât cea la care ţi-am scris de ziua ta, şi care mi-e 
clară; te rog scrie-mi exact la ce adresă să-ţi trimit cartea. 
Dacă crezi că ţi-ar folosi, ţi-aş trimite eventual o selecţie 
de articole despre el, apărute  în publicaţiile de aici în 
ultimii ani. Scrie-mi dacă are sens să încerc. Scrie-mi şi 
dacă primeşti „Europa şi Neamul românesc” de la Drăgan 
şi dacă urmăreşti serialul de „Gânduri” publicate acolo 
cu regularitate de vreo 4-5 ani, şi care se pare că vor fi  
scoase şi în volum. Dacă nu le primeşti, scrie-i lui Traian 
Filip, la „Fondation Européenne Dragan”, la Milano sau 
la Palma de Malorca şi roagă-l să dispună să ţi se trimită, 
ca şi „Bulletin Européen”, pe care-l scot tot ei şi care are 
unele studii şi informaţii interesante privind mişcarea 
paneuropeană.

Atâta pentru astăzi, căci mai ai şi alte treburi decât 
să citeşti epistole interminabile. Soţia mea îţi mulţumeşte 
pentru gândurile bune şi te asigură că ne gândim şi vorbim 
des despre tine, despre copii şi despre Maria. Dorim din 
toată inima să vă găsiţi, fi ecare în parte sau împreună, 
echilibrul, de care aveţi neapărată nevoie cu toţii. Scrie-
mi, te rog, de câte ori poţi şi simţi nevoia. Voi fi  bucuros 
să văd că nu ne-ai uitat şi să afl u, în acelaşi timp, noutăţi 
despre tine şi despre copii, chiar dacă încă n-ar fi  din cele 
mai liniştitoare. Îţi voi răspunde cu tot dragul.

      Al tău,
 ss Octav

P.S. Te rog confi rmă-mi primirea prezentei. Cu 
drag. Oct.

�Octavian O. Ghibu    
70472 Bucureşti 37, 9 decembrie 1988

 B-dul Hristo Botev 22
Tel.16.75.93

Stimate domnule Negoiţescu,

Relativa întârziere cu care vă scriu se datorează 
faptului că abia astăzi am reuşit să obţin (prin Bubu 
Stanca) adresa dvs. Motivul care mă determină să mă 
adresez aceste rânduri este următorul:

În cuvântul dv. difuzat cu ocazia aniversării zilei 
de 1 decembrie, aţi făcut la un moment dat afi rmaţia – de 
altfel larg răspândită în perioada dintre cele două războaie 
de către presa organizaţiilor revizioniste din ţară şi de 
peste hotare – că tatăl meu ar fi  fost un inamic implacabil 
al ungurilor. Vă mărturisesc că auzind acest lucru, spus 
de un om de cultură de talia dvs., care, în plus, a fost un 
student al părintelui meu, am avut o senzaţie de profundă 
tristeţe, aş putea spune chiar că am fost şocat. Dat fi ind 
că printre maghiari circulă această legendă, dacă afi rmaţia 
ar fi  venit de la un străin, aş fi  trecut cu îngăduinţă peste 
ea, cum trec de fi ecare dată când aud pe cineva vorbind 
despre lucruri pe care nu le cunoaşte decât din auzite – 
lucru care, din păcate, se întâmplă destul de des. Venind 
însă din partea dvs. lucrul are o deosebită gravitate, pentru 

dvs. puteţi fi  citat de către cei care au interes să tulbure 
apele bunei convieţuiri româno-maghiare. Existând acest 
pericol – mai ales dacă veţi publica undeva acel cuvânt al 
dv. – mă simt dator faţă de adevăr şi dreptate, ca şi faţă de 
memoria părintelui meu, să vă scriu aceste rânduri, având 
totală încredere în onestitatea dumneavoastră.

Nu mă îndoiesc, stimate domnule Negoiţescu, de 
buna dumneavoastră credinţă şi-mi dau seama că sunteţi 
şi dv. – ca destul de mulţi alţii, de altfel – doar victima 
versiunii lansate între cele două războaie de către cercurile 
interesate în apărarea unor anumite acţiuni pe care le-a 
atacat părintele meu. În această convingere, mă simt dator 
să vă dau câteva (foarte succinte, de altfel) lămuriri în 
legătură cu această temă. Vă asigur că voi fi  foarte atent, 
în tot ce vă scriu, ca nu cumva să încalc limitele perfectei 
obiectivităţi.

1. Lupta desfăşurată de el până în toamna anului 
1914, pentru salvarea de la pieire a şcolii româneşti din 
Transilvania, ameninţată cu deznaţionalizarea ca urmare 
a legii Apponyi, a fost o luptă de apărare dusă împotriva 
politicii şovine a autorităţii feudale a timpului. Nu ştiu 
dacă v-a căzut în mână relativ recent apăruta culegere de 
articole ale sale din anii 1904-1914, Nu din partea aceea 
(Ed. Eminescu, 1985). Îmi permit să v-o recomand, ca 
documentare pentru aceea epocă de teribilă luptă. (Dacă 
nu o găsiţi la bibliotecile de acolo şi doriţi s-o aveţi, 
scrieţi-mi, vă rog, şi v-o voi trimite). Veţi vedea din ea 
multe lucruri care merită să fi e cunoscute şi care vă vor 
edifi ca asupra fondului problemei.

2. În numeroase scrieri ale sale, atât dinainte cât 
şi de după Unire, se găsesc aprecieri admirative faţă de 
unele opere literare, faţă de unii scriitori şi artişti maghiari, 
ca şi faţă de unii oameni politici maghiari neşovini. Un 
antimaghiar nu ar fi  scris niciodată astfel de lucruri.

3. Activitatea sa din anii neutralităţii României 
(1914-1916) vizând intrarea României în război alături de 
Antantă pentru eliberarea Transilvaniei, a fost rezultatul 
nu a unor sentimente şovine, ci a dorinţei naturale a tuturor 
românilor de a se reuni într-un singur stat. A socoti pe toţi 
cei care au urmărit acest nobil ideal drept antimaghiari, 
deci şovini, ar fi  lipsit de sens.

4.Tot ce a întreprins după 1 decembrie 1918 în 
cadrul Resortului de Instrucţie al Consiliului Dirigent în 
vederea organizării învăţământului din Transilvania unită 
cu ţara s-a bazat pe un sentiment profund democratic. 
În nici una din ţările create după dezmembrarea Austro-
Ungariei şi în nici unul din fostele teritorii germane 
devenite francez, polonez sau danez, nu s-a procedat în 
materie de şcoală atât de democratic şi de culant faţă de 
minorităţi, ca în Transilvania, lucru cu care el s-a mândrit 
pe bună dreptate. Din cuvântul dv. rezulta indirect reproşul 
că Universitatea din Cluj a fost preluată de statul român şi 
transformată în universitate românească. Ştiţi cumva cum 
au procedat francezii cu Universitatea din Strasbourg şi 
cehoslovacii cu cea din Bratislava? Credeţi că dacă dv. 
aţi fi  fost acela care ar fi  trebuit să hotărască atunci, aţi 
fi  acceptat ca acea instituţie – creată după dualism, după 
cum desigur ştiţi, ca un instrument pentru maghiarizarea 
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naţionalităţilor din Transilvania – să-şi continue activitatea, 
cu un corp profesoral care refuzase in corpore să depună 
jurământul faţă de noul stat român? Poate fi  considerată 
acea măsură drept o dovadă de şovinism sau de duşmănie 
faţă de foştii asupritori?

5. În primii ani după Unire, tatăl meu, condus de 
aceleaşi largi vederi democratice, a publicat articole de 
înaltă ţinută privind politica faţă de minorităţi (aveţi cumva 
acolo cartea lui din 1941: „Prolegomena la o educaţie 
românească”? Găsiţi în ea câteva din acele articole). Abia 
mai târziu, după ce şi-a dat seama de faptul că în şcolile 
administrate de ordinele călugăreşti maghiare tineretul 
era educat în spirit iredentist şi şovin, de către călugării 
veniţi din afară şi îndoctrinaţi în acest sens, el s-a pus în 
fruntea acţiunii de demascare a acestor stări de lucruri, atât 
de periculoase pentru însăşi existenţa statului român (cum 
aveau s-o dovedească dramaticele evenimente din 1940), 
şi de organizare a apărării faţă de forţele revizioniste 
din ce în ce mai active, susţinute din afară. Pentru acea 
activitate de apărare – subliniez acest lucru – el a fost taxat 
de către forţele interesate respective drept antimaghiar, 
drept anticatolic sau şi una şi alta. Pentru acele cercuri – ca 
şi astăzi, de altfel, din păcate – termenul „antirevizionist” 
era egal cu acela de „antimaghiar”, lucru totalmente 
greşit. Căci, după cum bine ştiţi şi dv., există şi unguri 
(şi existau şi între cele două războaie) care, deşi excelenţi 
patrioţi maghiari, îşi dădeau seama de realităţi şi nu se lasă 
antrenaţi în activităţi politice revizioniste, deschise sau 
oculte. Un şovin, un antimaghiar nu poate avea prieteni 
maghiari, aşa cum aveau ambii mei părinţi, în casa cărora 
erau întotdeauna bine primiţi oameni ca Koos Károly, 
Ferenczi Szentimrei, Adam Teleki şi alţii. Un antimaghiar 
nu ar fi  văzut cu ochi buni ca fi ii şi fi ica lor să fi e prieteni şi 
să invite la ei colegi maghiari, cum a fost cazul în familia 
noastră.

Iertaţi-mă pentru lungimea scrisorii şi pentru 
abuzul de timpul dv. Mi s-a părut că trebuie să vă scriu 
baremi aceste rânduri, închei, cu rugămintea de a căuta o 
formulă prin care să rectifi caţi afi rmaţia nemeritată la care 
m-am referit, faţă de un om care n-a greşit în viaţa sa decât 
prin aceea că şi-a pus-o în întregime în slujba poporului 
său. Aştept cu interes confi rmarea primirii prezentelor 
rânduri şi rămân al dv.

     Cu cele 
mai bune gânduri,

Octavian O. Ghibu

Post-scriptum

În legătură cu aprecierea pe care aţi făcut-o cu 
privire la părerea lui N. Iorga în problema naţionalizării, 
la 1919, a Universităţii din Cluj, îmi permit a vă trimite la 
articolul acestuia, intitulat Să ne închidem în noi înşine, 
publicat în „Neamul românesc”, nr. 116, din 19 mai 
1940 – deci după începerea celui de-al doilea război şi cu 
o jumătate de an înaintea tragicului său sfârşit – articol 
prin care marele istoric şi-a revizuit părerile în legătură 

cu politica faţă de minorităţi. Textul integral al articolului 
este următorul:

 „Când neamul nostru şi-a recăpătat vechile 
hotare, aproape’n întregime, părerea mea statornică a fost 
că noua Românie, dreaptă faţă de oricine şi plină de un 
nobil sentiment de frăţie, are datoria de a-şi asocia toate 
minorităţile pentru acea operă comună folositoare tuturor 
cetăţenilor patriei. (Acelaşi lucru l-a crezut şi Ghibu în 
primii ani – nota mea).

Ani întregi am luptat pentru acest scop, a cărui 
urmărire îmi era impusă, în primul rând de conştiinţa mea.

S-a crezut de alţii că o bună înţelegere se poate 
căpăta prin organizări naţionale recunoscute de Stat, care 
să se alipească la organizarea noastră naţională în forma 
dorită de Suveran.

Războiul a dovedit că, mai presus de orice, e 
sentimentul naţional al fi ecăreia din grupele minoritare. 
N-are decât să deschidă cineva foile, cărora cenzura nu 
vrea să le impună restricţii şi face bine, fi indcă suntem 
înştiinţaţi, pentru ca să se vadă aceasta. Şi anume 
descoperiri şi semnalări, şi între noi în particular, arată 
uneltiri pe care le înţelegem, deşi Statul nu le poate 
îngădui.

De aici rezultă pentru noi necesitatea altei politice.
Oricine-şi păstrează dreptul cetăţenesc, dar de ce 

să cerem o colaboraţie care ni se refuză? Ceilalţi pot gândi, 
simţi cum vor, dar noi să ne închidem strict în noi înşine.

N-avem tovărăşie de oferit în nimic.”
În lumina acestei reconsiderări, permiteţi-mi să vă 

întreb cine şi cum trebuie consideraţi de posteritate: cel 
care şi-a dat seama din timp şi a sesizat opinia publică 
cu privire la forţele care subminează existenţa noului stat 
român, şi cel care cu o naivitate improprie atât istoricului 
cât şi omului politic a crezut în idealuri minunate şi n-a 
vrut sau n-a putut să vadă ce se petrece pe ascuns în 
realitate? Mai poţi taxa astăzi fără a greşi, după tot ce 
s-a întâmplat, drept „inamic implacabil” – termen care 
implică ideea de şovin – pe cel dintâi, şi să-l dai drept 
exemplu de generozitate pe cel de-al doilea? Lucrul este 
mult prea important şi cu adânci implicaţii, pentru a putea 
fi  tratat idilic.

       
 Acelaşi,
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Virgil MIHAIU
Nemurire în risipire 

să trăieşti 
peste limita
romantismului

dincolo de
40 de ani

poate fi 
poeticamente
indecent:

resorturile
misterului
sunt atinse
de morbul
dezagregării

sunetele fl orilor
devin stropi de sare

înfi orările feciorelnice
se şterg
din memoria
tornadei

tapetul solar
întins la picioarele juneţii
prefi gurează cenuşa

nemurirea
rămâne încastrată
în murii mănăstirii
sub ameninţarea
risipirii

Trei femei

un tril din musil

analize literare la facultatea de litere
prin nouăsuteşaptezecişitrei

şi-acuma:
trei femei
adorm lângă mine

prima e fi erbinte cât un deşert
a doua îmi induce furnicături răcoroase în oase
iar a treia
arareori întrupată
izvodeşte o temperatură
de zefi r
din pielea-i înmiresmată   

De-scriere

stiloul
mai ţine minte
scrisul

scrisul
mai minte
stiloul

mintea 
nu mai stilizează
nescrisul, nimicul

Perpetuum Byzantium

catedrala din corynthos
îmi şopteşte ecouri de biserici transilvane
cluj orăştie sibiu

parcul dimprejur
are aparenţe de oază
într’un pelopones tot mai deşertic

la intrare pe partea stângă 
e lista preoţilor
ce-au păstorit parohia

începe cu
sfântul pavlos
din anul 50 după christos

continuă până’n zilele noastre
la fel de triste ca atunci când el
îşi revărsa amarul asupra păcătoşilor coryntheni

căldura în creştere
nu pare să amelioreze
situaţia

Memento-momentul

momentul
ştergerii din memorie
la fel de imprevizibil precum
ştergerea din realitate
a memento-urilor
rămase în memorie

Quinta da Regaleira, Sintra

ce strat
subţirel-subţirel
de nea aneantizată
de fericire quasi-evaporată

ce pătură socială
transparentă
de cărturari-umanişti
ţinându-şi de cald
unii altora
sfâşiindu-se’n infi nitul
dinainte de sfârşit

ce ecou vătuit
din puţul iniţierii
niciodată parcurs
abia intuit

Pulbere de litere

ani grei apasă pe umerii din hârtie japoneză
ai epistolelor noastre

cu cât se tulbură timpul
cu atât mai cristalin rezonează în memorie
gesturile de tandreţe
făcute la tinereţe

Predestinare

nu scriitorul
nu insomniacul
nedormitul
sacrifi catul pe scara instabilităţii
nu el va trăi întru poesie

el doar o va scrie
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Radu MAREŞ

Sindromul  „Robinson”

Joi

Când am deschis ochii, vijelia abia se dezlănţuise 
şi fără să mă mişc în culcuşul cald am tras cu urechea. 
Vântul sufl a în rafale şi scutura crengile părului sălbatic 
lovind în draniţa acoperişului de la fânar cu pocnete ca 
nişte împuşcături. Pentru ca să văd cât e ora, trebuia să 
mă ridic în cot. Licărea însă jarul în sobă, pată luminoasă 
care înseamnă că abia a trecut de miezul nopţii. De aici 
înainte e spaţiul vid al stării de veghe.

Pe uliţa pustie, bătrâna coboară spre pârâiaşul de 
jos, am notat provizoriu în minte această frază de început 
pe care mă grăbesc acum s-o transcriu în caiet. Memoria 
funcţionează adesea capricios, dar „începuturile” care-
mi plac nu le uit. Mai notez şi că, iniţial, am schimbat 
de câteva ori „bătrâna” cu „doamna”, apoi cu „bătrâna 
doamnă”. Continuarea a venit cumva de la sine fi xând 
pata roşietică a jarului, dovadă că din buşteanul îndesat 
decuseară în sobă şi încă nears complet a mai dat o 
fl ăcăruie. 

Lângă ogaşele săpate de roţi în lutul acum 
împietrit de secetă, cărarea netezită de atâtea tălpi e 
îngustă şi ea o urmează cu difi cultate, ca şi cum s-ar 
dezechilibra la fi ecare pas. Zâmbetul e însă fi x ca o 
mască, iar privirea aţinteşte şi ea un punct undeva sus, 
deasupra capului. Răchiţi de o parte şi de alta, livezi 
doar pe jumătate vizibile, miros aspru de cânepă pusă 
la topit în iaz, undeva nu departe, linişte uscată în care 
răsună doar lipăitul paşilor. Tabloul cu toate detaliile lui 
realiste – pe care va trebui poate să le concentrez – are ca 
dominantă pustietatea dinspre marginea satului. Pentru 
ochiul străin apare imediat incongruenţa: o doamnă – 
după ţinută, haine, fi zionomie –  şi peisajul cu care se 
vede precis că ea n-are nimic în comun. (Asupra acestei 
chestiuni va trebui să revin!)

În ce mă priveşte, cunosc fi ecare palmă de loc 
din scena cu uliţa care coboară prin tunelul de umbră al 
răchiţilor de pe margine, nu trebuie să inventez nimic. 
Toamnele, căci e toamnă, sfârşit de octombrie, până să 
înceapă ploile, sunt aici sonore ca un vas de lut golit şi 
aşteptarea primelor brume umple aerul cu o nervozitate 
electrică. Iarna, ninsorile succesive se suprapun ferite de 
soare de aceleaşi răchiţi şi gheaţa se va topi târziu, spre 
Paşti. N-am uitat sentimentul inconfundabil de jubilaţie, 
dar îngrozitor de periculos, al alunecării cu sania ca într-

un gol de aer, prelungit la infi nit, şi care mă vizitează în 
câte un vis recurent: mai ales atunci recunosc şi reverifi c 
detaliile topografi ei. În calendar vine însă şi timpul 
dezgheţului cu şuvoaiele murdare revărsate din şanţuri 
şi hleiul lipicios, alunecos unde bocancii se scufundă 
până sus, la tureatcă. Acuma însă sunt în urmă câteva 
luni de arşiţă şi fără pic de ploaie şi dacă, în cele din 
urmă, ciuleşti urechea, percepi şi foşnetul continuu al 
frunzişurilor înfoiate de o boare de vânt, semnale sonore 
ca nişte cuie de sticlă înfi pte în aer. 

Nu m-am hotărât încă dacă e soare, un sfârşit 
de după-amiază cu cer senin. Aş opta totuşi pentru 
o zi mohorâtă. În descrierea dinainte, asta implică o 
închidere a verdelui, care a devenit cenuşiu, murdar şi 
opac. 

Pârâiaşul apare după ultimul cot al uliţei, şuviţa 
zgârcită de sub malul cu arini şi tufe de soc. Ca şi cum ar 
trebui să marcheze indecizia, bătrâna încetineşte paşii, iar 
zâmbetul vag dinainte are o luminozitate în plus. Vădit, 
acest loc îi spune ceva. Probabil e o amintire fulgurantă 
care nici n-apucă să capete corp. Ceva, oricum, legat de 
şuviţa subţire de apă a pârâului aproape secat, peste care 
a rămas stingheră şi inutilă puntea folosită când apele 
se umfl ă şi rup tufele de pe mal. Ipoteză: zâmbetul ei 
trimite la una din aceste furtuni de vară, cu trăsnete şi 
tunete asurzitoare când cea mai mare plăcere e să fugi 
desculţă prin ploaie, doar în rochiţa lipită de piele. Sau: 
e primăvară, noroaiele au început să se zbicească, a 
dat colţul ierbii, aerul e tare ca un alcool. Zâmbetul ei 
vizează fi rida unde s-au păstrat toate astea şi expresia 
de năuceală dinainte dispare. E singură, nu încurcă pe 
nimeni şi se opreşte să-şi tragă sufl etul. Sau: a oprit-o 
în loc contemplarea oglinzii interioare pe care glisează 
în mare viteză chipuri familiare, fragmente de peisaj cu 
norii de pe cer şi coroanele copacilor îndoiţi de vânt. 
Studiind-o atent, ştiam că în asemenea clipe de reverie 
secretă, despre care nu-mi vorbea nici mie, obrazul 
ridat şi pungit capătă o surprinzătoare frumuseţe. Are 
trunchiul gros, greu, ca un sac de cartofi  în mânuirea 
căruia nu se mai vede niciun strop de graţie. Ciorapii 
de lână alunecaţi pe gleznă dezvelesc picioarele şi ele 
îngroşate pe care le ridică tot mai chinuit, în fi ecare an 
cu un efort tot mai mare. Frumuseţea e concentrată în 
ochi.

Hotărârea o ia după cele câteva clipe de fugă în 
urmă.

Pe puntea îngustă, peste apă, am trecut cu toţii 
de nenumărate ori. Pentru un plus de precizie, în ce o 
priveşte: aproape un sfert de viaţă. De data asta însă, 
vadul e îngust de o palmă, peste care poţi păşi uşor, 
fără să sari. Şi totuşi, luându-şi elan, ea se îndreaptă 
spre punte, pe care pune talpa şi-şi lasă toată greutatea 
corpului. Face doi, trei paşi, fără să se sprijine de 
balustradă, zâmbind mereu, doar cu baticul căzut 
neglijent într-o parte. Undeva pe la mijlocul punţii se 
opreşte şi, cu un mic icnet, cade în apă, ca şi cum şi-ar 
fi  ales locul anume. 

Acesta e momentul pentru care, deşi îl 

epica magna
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înţelesesem perfect, pe loc, am cerut nici eu nu ştiu 
de ce explicaţii în plus atunci când mi s-a telefonat. 
Accidentul ca atare, căderea de pe punte de la un metru 
şi ceva, nu avea nimic grav. Căderea pe o parte, pe 
moale, cum se spune, atenuase şocul. Fără vreo fractură, 
fără măcar o zgârietură. Atât că umezeala apei care 
începe să se strângă în jurul obstacolului din minuscula 
albie pătrunde prin haine, ajunge la piele. Cine ştie dacă 
nu cumva existase o încercare de răsucire a trunchiului 
spre poziţia în genunchi, după care te poţi ridica. O 
asemenea mişcare necesită însă o încordare a forţelor, 
braţe, picioare, şale, care nu era imposibilă. Mai trebuie 
însă şi licărirea lucidă, cea care dă comanda. Or, se pare 
că asta lipsea.

Corpul mare şi greu rămâne prăbuşit sub punte, 
într-o rână. Nu pare să fi  existat nicio durere. Şi nici 
senzaţia de frig, de ud. Pe fi gura ei, cu doar baticul 
alunecat într-o parte şi dezvelind o ureche, stăruie acelaşi 
zâmbet fi x dinainte şi e ca şi cum ar sta în culcuşul cel 
bun de veghe şi aşteptare. 

Sâmbătă

Desfăşurarea, cuvânt cu cuvânt, a micii scenete 
cu bătrâna căzută în apă, mi-a venit în semi-somn, mai 
corect: pe limes-ul foarte fi n dintre somn şi veghe, 
unde se zice că dau din aripi fantomele refulate ale 
vieţii diurne. Când am deschis ochii, mai simţeam încă 
senzaţia voluptoasă de concentrare pe muzica frazei 
care se scrie şi ea a mai curs o clipă, două, trei înainte 
de a se topi.

Scrierea, actul fi zic, vine în pasul al doilea şi e la 
fel de difi cil de pus în termeni explicativi. Am început 
aceste note, lăsând dosarul cu pagini aduse pentru recitit 
şi corectură deoparte. Iată, de pildă, fi lmul zilei de ieri. 
Trezit, ca de obicei, când se luminează de zi. În locul 
gimnasticii, tăiatul lemnelor, o provizie care să-mi 
ajungă şi pentru duminică noaptea. Abia după asta, bine 
încălzit, mă spăl şi-mi fac cafeaua. Cafeaua fi erbinte, 
aşadar, pipa matinală şi scrisul câtorva pagini din care 
am tăiat ulterior mai mult de jumătate. Au mai fost apoi 
drumul la izvorul din vale după apă, prânzul. Şi uite că, 
imediat, se va întuneca şi trebuie aprinsă lampa.

Furtuna de ieri noapte a trecut ca un tren de aer 
peste munţi lăsând în urmă pădurea şi mai golaşă, mai 
descărnată. Noapte cu lună plină drept deasupra capului 
şi frig uscat.

Duminică 

Discuţie despre prognozele meteo cu pădurarul 
Gheorghiţă, sosit să-mi aducă pâinea pentru trei zile. 
Pe locul întâi e ştirea afl ată de pe internet că, în pofi da 
tuturor amânărilor, se anunţă iarnă grea şi el are aerul 
că mă avertizează, ca pe unul ce nu ştie prea bine ce 
înseamnă asta. (Deocamdată e doar secetă.) La pâinea 
neagră, fără amelioratori, coaptă de un brutar de-al lui 
din oraş, adaugă o pungă de mere din livada aceluiaşi 
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brutar, reprezentând necesarul de vitamine. E o aluzie 
la alimentaţia mea de cosmonaut. Ar trebui să deduc că 
există şi un pic de ironie afectuoasă, de care însă n-ai 
voie să te superi. După ce preiau din maşină cele aduse, 
ne aşezăm la un scurt taifas pe buşteanul folosit ca 
bancă de lângă bordei. Eu îmi aprind şi pipa, operaţiune 
pe care ştiu că el o tolerează fără entuziasm. 

Relaţia noastră e mai puţin decât o prietenie, 
însă ceva mai mult decât pur şi simplu o vecinătate, 
deşi, socotind cei peste douăzeci de kilometri până în 
primul cătun din vale, spre vest, şi munţii şi pădurea de 
jur împrejur, suntem singurii bărbaţi care vin, pleacă şi 
stau în acest spaţiu, încrucişându-se doar de două ori pe 
săptămână. La apariţia mea aici, pădurarul mă primise 
cu o anume răceală, e drept că politicoasă. Luase 
cunoştinţă de odiseea procesului meu cu statul român, 
cu fi cţiunea malignă a acestuia, la drept vorbind, fără 
să arate că-i pasă, ca un adevărat stăpân al locurilor. 
Calitatea de unic moştenitor al fâşiei de pădure cu un 
bordei şi-un fost fânar lăsate în paragină nu-l impresiona, 
dar se arătase mereu bine informat cu complicaţiile 
procesului şi cunoştea perfect dedesubturile acestora. 
Faptul că obţinusem până la urmă câştig de cauză ţinea 
de imprevizibilul, de haosul birocratic şi nebunia care 
fac ca-n România nimic să nu fi e imposibil, dar cred că 
el raţiona altfel. Bănuiesc că l-a impresionat rezistenţa 
mea de maratonist, care nu abandonează cu niciun chip. 
Şi mai era ceva. Orice dreptate o face Dumnezeu. Eram 
adică un om drept şi, dacă primisem acest semn, îmi 
meritam victoria. Important e şi că, asemeni prinţului 
Charles, moştenitorul tronului Angliei, deţineam şi eu o 
palmă de loc cu nişte copaci în pustietate, şi asta cu acte 
de proprietate în bună regulă, pe care i le arătasem şi lui 
înainte de a le depune în bancă.

Gheorghiţă aparţine de o sectă neoprotestantă 
care are sâmbetele nelucrătoare ca evreii, gândeşte şi 
se comportă conform religiei lui despre care eu nu ştiu 
decât lucruri vagi. E vorba, oricum, de o disciplină de 
existenţă mai strictă la care, pare-se, primisem o notă 
bună. M-a luat, ca intrus, sub protecţia sa şi asta tot după 
ce m-a verifi cat. Nu eram adică domnul de la oraş cu 
nasul pe sus şi cu ifose de care s-ar fi  ţinut la distanţă. Şi 
nici nu-mi sesizase vreo intenţie suspectă. Reprezentam 
o dovadă vie că se poate trăi şi fără curent electric, ceea 
ce înseamnă fără televizor, dar şi fără telefon, odată 
acumulatorul descărcat. Am şi maşină şi cu toate că 
e una ieftină, cu tracţiune pe faţă, dar urcă şi coboară 
sprinten drumurile forestiere cu bolovani spălaţi de 
torenţi: mă urmărise de la distanţă de câteva ori. Puteam 
oricând să trag obloanele pe cele două ferestruici ca 
nişte ambrazuri de cazemată ale bordeiului, să pun şi 
un lacăt de formă pe uşă şi să plec la procese câteva zile 
sau la mine acasă, să dispar o jumătate de an fără să dau 
vreun semn. De ce revin totuşi, făcând o sută şi ceva 
de kilometri şi de ce uneori rămân zile sau săptămâni? 
Întrebarea a gândit-o, sunt sigur de asta, dar fără să mi-o 
adreseze direct, pentru că, probabil, ar fi  fost o indiscreţie 
nepermisă. I-am explicat eu. Migrez, periodic, dintr-o 
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necesitate interioară, ca păsările şi atunci se consumă 
crizele mele de dromomanie. Schimb aerul de respirat, 
dar şi mutrele pe care le văd în jurul meu, dacă aş sta 
pe loc. În plus, sunt antrenat cu pădurea şi muntele, cu 
înnoptatul în cort sau în sac de dormit direct pe zăpadă, 
mă descurc soldăţeşte cu mâncarea din conserve, aduse 
în portbagaj şi cu fi erturile în ceaun. Faţă de campările 
sub cerul liber aici aveam pereţi zdraveni, acoperiş şi 
uşă, geam cu sticlă, plită, pat, masă, laiţă. 

Însumând, obţinusem şi a doua notă bună, ştiute 
fi ind – eu o ştiu din auzite – exigenţele neoprotestanţilor. 
Dar am avut şi un pic de noroc. Uitasem, la plecarea de 
acasă, să-mi pun în portbagaj sticla cu tărie de care, pe 
munte, nu se ştie când va fi  nevoie. Absenţa alcoolului 
nu fusese însă notată ca neglijenţă aici şi, desigur, nu ca 
păcat. Aşa a apărut pâinea, neoprotestantă şi ea, merele 
culese din pom şi nestropite, o sticlă s-o am de rezervă 
şi un bidon cu petrol pentru lampă, sticla şi petrolul fi ind 
mărfuri greu, aproape imposibil de procurat. 

În schimb, deşi n-a comentat, barba mea sură, 
pe care cât rămân la bordei o las să crească în voie, 
fără s-o mai ajustez, îi displace pădurarului, ca orice 
extravaganţă. N-am cum verifi ca, dar nu cred că mă 
înşel. Şi la pipă a strâmbat din nas din capul locului. De 
ce? l-am întrebat, după ce văzusem că adulmecă fumul 
şi urmăreşte încruntat procedurile aprinderii tutunului. 
Pentru jar, a recunoscut. Doar pentru jar, pentru 
pericolul unei scântei care să sară în iarba arsă de secetă, 
sau pe care s-o scap neglijent când îmi curăţ cenuşa în 
stratul gros de frunze uscate. Cu un an în urmă, tot de la 
o ţigară aruncată, un incendiu devastase în alte părţi sute 
de hectare de pădure. 

Discuţia noastră de azi e însă despre hoţi şi 
pădure. Arătasem altădată spre puşca prinsă de şa, 
pentru că venise călare. 

– E pentru hoţi? Îi şi împuşti?
Puşca era neascunsă, pregătită să fi e la îndemână, 

dar el s-a apărat şi nu e genul care să mintă.
– Trag numai în aer să-i pun pe fugă.
Şi în vremea comuniştilor se furase din păduri, 

mi-a explicat apoi. Dar parcă mai cu frică. Cu toporul şi 
fi erăstrăul nu tăiai mai mult de doi, trei copaci. Acuma 
însă şi-au cumpărat drujbe, şi-au cumpărat remorci 
speciale în care buştenii se încarcă într-un sfert de 
oră şi au şi gatere. Pe cei care ar trebui să-i întrebe de 
provenienţa lemnului şi maşinilor îi plătesc. În două 
zile, doboară o pădure şi rămâne muntele chel.

– Doar ţiganii? m-am mirat.
– Şi ţiganii, conveni el.
Deocamdată era linişte, cel puţin atât cât puteam 

eu să-mi dau seama. Se aştepta iarna. Pe câţiva ţigani, 
mai răi, îi şi predase poliţiei în anii trecuţi cu tot cu 
săniile care conţineau corpul delict, copacii retezaţi 
neglijent cu drujba la un metru de sol, din cauza zăpezii. 
Ajungem până la urmă să vorbim şi despre procesul 
lui. Ştiu că nu-i face plăcere şi nu-l întreb, iniţiativa 
îi aparţine. Săptămâna trecută îmi spusese că lucrurile 
s-au împotmolit la judecătorie, dar fără să-mi dea 
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amănunte. Gheorghiţă se judecă de mai bine de un an cu 
doi ţigani dintr-un grup mai numeros prins în pădure la 
furat şi care îl acuză de tentativă de crimă. Formularea 
corectă e aceasta sau alta, nu ştiu exact. Fapt e că atacat 
de hoţii peste care dăduse undeva pe munte, pe pădurar 
îl apărase unul din câinii lui, care i-a pus pe fugă pe 
atacatori, iar pe doi dintre ei i-a şi muşcat. Situaţia e 
încurcată. Cu jumătate de gură, pădurarul recunoaşte că 
fusese în mare pericol. Avea puşca la el, cu care iese 
totdeauna în patrulare, dar n-ar fi  tras în om, asta fi ind 
împotriva convingerilor lui religioase. Hoţii de lemne 
îl cunosc, ştiau şi că nu se foloseşte de puşcă şi nu 
cred că l-ar fi  cruţat dacă nu era câinele. Nu s-a putut 
reconstitui decât aproximativ furtul, adică tăierea ilicită 
a unor copaci, hoţii nu recunosc nimic. În schimb au 
venit cu certifi cate medicale şi martori, dar şi cu avocaţi 
aduşi de la Bucureşti. În faza actuală, procesul s-a mutat 
la tribunal şi asta, dacă nu înţeleg eu bine, e un mic 
progres. Gheorghiţă zâmbeşte resemnat. Are conştiinţa 
că dreptatea e de partea sa şi cu o enormă, incredibilă 
candoare – din punctul meu de vedere, eu fi ind mai cinic 
– e convins că acesta va fi  şi verdictul judecătorilor. 
Mi-a adus şi un ziar proaspăt cu un text despre el şi 
unde reporterul notează observaţia unui reprezentant 
al unei organizaţii antidiscriminare prezent şi el în sala 
tribunalului: câinii pădurarului român sunt ca şi câinii 
lupi folosiţi de hitlerişti în lagărele morţii ca să-i sfâşie 
pe deţinuţi.

– E adevărat ce se zice că zilnic sunt defrişate 
cam trei sute de hectare de pădure? îl întreb.

Ştiam asta tot din presă, dar cifra mi se păruse 
neverosimilă.

– Poate şi mai mult, zice el. Dar nu aici la noi.
– Şi-o să mai rămână ceva? am riscat eu o ironie, 

la care pădurarul nu s-a grăbit să răspundă. După ce-o să 
se taie toţi copacii, când va fi  doar stâncă cheală. Ploile 
acide n-o să dizolve munţii golaşi, n-o să-i mute treptat 
pe fundul mării?

După plecarea musafi rului, pe drumul după apă 
la izvorul din vale, refl ectez la vecinătăţile mele. 

Cantonul forestier e sus, pe munte, în adâncimea 
pădurii unde ajunge doar ford-ul vânătoresc cu dublă 
tracţiune cu care Gheorghiţă merge peste tot în afară de 
pantele abrupte urcate călare. Acolo, la canton, ţine în 
ţarc un pui de căprioară cu trei picioare, salvat dintr-o 
capcană, şi tot acolo stau cei doi câini cu care ţine la 
respect mistreţii şi urşii. Copiii, are patru, trăiesc la oraş, 
la bunici, iar soţia lui se împarte între oraş şi canton. 
Ar trebui să adaug că, în această calitate de stăpân al 
locurilor, mă are acum şi pe mine în grijă, ca pe un 
copac ce trebuie vegheat să nu fi e tăiat. Dar cine poate 
garanta pentru asta? Sfaturile pe care mi le-a dat au 
avut mereu un accent de autoritate care-ţi interzice să 
zâmbeşti. Cele despre cenuşă, de pildă, după ce curăţ 
soba, şi peste care, odată răsturnată în groapă, trebuie 
neapărat turnată o găleată cu apă – asta, şi atunci când 
eşti sigur că-i cenuşă rece. Valabil şi pentru cenuşa din 
pipă. Alt sfat: prin cătunul din vale, ca prin orice cartier 
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cu ţigani, se trece cu luminile aprinse în faza mare şi 
într-a patra, doar atent la găini şi la copiii care-ţi sar din 
şanţ în faţa roţilor. Nu te opreşti, orice semn ţi-ar face 
de pe margine. Adevărul e că nu-i respectasem sfatul, 
dar nici nu avusesem vreun necaz pe traseu. Cătunul, 
cu cele câteva coşmelii ale lui, îmi păruse, la fi ecare 
trecere, părăsit, doar cu nişte cai costelivi şi cu porci 
negri furişându-se prin bălării. Avertismentul mi-a adus 
însă în minte o întâmplare, consemnată şi ea în ziare, 
dintr-o staţiune cu ape termale şi plină de vilegiaturişti. 
Vară, amiază toridă, ştrand elegant cu toate dotările la 
modă de azi ale aqua park-urilor, unde, brusc, dă năvală 
un grup numeros de ţigani şi copii şi unde primul lor 
drum – bănuiala fi ind că deliberat – a fost la bazinul 
central, olimpic, pentru înotători, unde se aruncă 
îmbrăcaţi, încălţaţi, cu pălăriile pe cap. E vorba de 
adolescenţi dar şi de câţiva adulţi, femeile asistând la 
atac de pe margine, mândre, cu gura până la urechi. Din 
sutele celor prezenţi n-a schiţat nimeni nici un protest 
şi nici personalul de ordine n-a intervenit. Motivul 
nereacţiei e obscur. Cei din jurul bazinului sau măcar 
mulţi dintre ei afl aseră însă că nu de mult, la ieşirea 
dintr-un bar, un sportiv celebru fusese spintecat mortal 
cu pumnalul doar pentru că înăuntru privise ceva mai 
insistent la o ţigăncuşă de la altă masă. Se discutase zile 
în şir, comentaseră ziarele şi televiziunile. 

Notez toate astea, lăsând fi nalul – dacă va fi  
neapărat necesar – pe altă zi. Mai îndes nişte lemne în 
sobă şi mă vâr în pat.

Marţi

De la fâneţele de pe coama dealului, căruţa 
încărcată coboară clătinându-se prin hârtoape. A urca 
panta abruptă – asta ştiu bine – e mai lesne cu doi cai. E 
un urcuş pe bucăţi, cu pauze. La coborâre, în schimb, pe 
uliţa pustie, la sfârşitul după-amiezii, cu fostele ogaşe 
în noroi acum uscate şi tari ca piatra, căruţaşul trebuie 
să stea în faţă, cu biciul în stânga şi cu dreapta pe oişte. 
Să ţină caii ca să nu se lase împinşi de greutatea căruţei. 
Strigă răguşit şi poruncitor, ca şi cum ar simţi el însuşi 
presiunea. Caii înaintează la pas, văd biciul şi frânează 
cu picioarele dinainte.

Scena care-mi e familiară am şi visat-o o dată, 
mai demult. Dar în arhiva memoriei mele există şi sub 
formă de stop-cadru, la detaliile căruia s-a lucrat cu o 
migală obsesivă. 

E o treabă pe care, de la a la z, n-am făcut-o 
singur niciodată. Am fost de multe ori la cosit, înainte de 
a descoperi fascinaţia lui Tolstoi şi a tablourilor sale de 
gen, m-a copt soarele la întors fânul şi la strâns în căpiţe, 
dar de fi ecare dată eram mâna a doua, cu altcineva care 
ştie şi dirijează. Închid acum ochii şi văd fi ecare gest. 
Ştiu, mai bine zis îmi amintesc, cum se încarcă fânul 
bine uscat în căruţă, tehnica destul de complicată de 
stivuire cu furca a palelor de fân în aşa fel încât centrul 
de greutate să fi e pe axul căruţei şi cum, la sfârşit, 
încărcătura se strânge cu drug şi lanţ, în faţă şi spate. 
Rezultatul e o prismă de fân de o tonă sau două. Aerul 
în jur se umple de parfumul ameţitor care sperie caii, tot 
mai greu de stăpânit. 

Nu mai e mult, de data asta, şi partea cea mai 
difi cilă a traseului se termină. Coborâşul se termină 
la pârâu, în vale, iar de acolo, după o bucată de drum 
pe lângă fi rul apei, începe urcuşul spre partea de sat 
din jurul bisericii. Roţile scârţâie sub greutate, răsună 
îndemnurile răguşite ca un cântec, aerul de umple de 
mirosul de fân. 

Căruţaşul, care e un băiat, o zăreşte imediat după 
ultimul cot al uliţei. Cu o ezitare de o fracţiune o şi 
recunoaşte şi, speriat, trage de dârlogi, căruţa intră în 
şanţ şi se opreşte. După care, ocolind precaut, nici el 
nu ştie de ce, se apropie cu paşi mici de corpul căzut în 
apă. Întâlneşte privirea albastră dar şi zâmbetul parcă 
încurajator de aşteptare şi totuşi strigă: 

– Vai de mine şi de mine, ce-aţi făcut, doamnă?
Telefonul care mi-a adus ştirea a sunat strident, 

în a doua jumătate a nopţii. Vocea era tânguitoare, ca 
un plâns de copil. În prima clipă, n-am identifi cat-o. 
Nici n-am înţeles despre ce e vorba. De două zile 
zăceam gripat, cu febră mare, beam, la recomandarea 
doctorului, ceaiuri fi erbinţi cu multă lămâie şi când 
coboram din pat mă clătinam ameţit. Abia mă trezisem 
dintr-un somn cleios şi, încă visând, am avut impresia că 
glasul îndepărtat, ajuns la ureche printre ţiuiturile nopţii 
cosmice, se interesa compătimitor de suferinţele mele.

– Măi băiete, măi băiete, se aude în receptor şi, în 
cele din urmă, mi-am dat seama cine e.

Mica secvenţă a dialogului de noapte mi-a venit 
în minte pe neaşteptate. Am pus deoparte pipa pe care 
o curăţam şi am rămas privind în gol, dar cu urechea 
atentă la  tânguirea din memorie a glasului atât de 
familiar. Intervenise spaima, care deformează urât, ceva 
totuşi surprinzător la un bătrân încă în putere, care ştie 
să râdă din toată inima şi ridică sacul de 50 de kile şi-l ia 
în spinare fără să se încovoaie.

– Măi băiete, repetă el. Nici nu mai ştiu de când 
nu mi s-a mai adresat astfel.

Aici începe fi la a doua a poveştii. Cea care m-a 
găsit în somn sau doar aţipit pe jumătate şi pe care 
încerc s-o transcriu. Până deunăzi, toate – gripa mea, 
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fânul şi puntea, telefonul de noapte – deşi neuitate, 
aşteptau undeva, într-un strat de memorie periferică, 
îngropate sub molozuri şi-n întuneric. Nu e deloc simplu 
să refac, azi, starea de boală care a anesteziat conştiinţa, 
neputinţa şi disperarea transmise telepatic şi care, mult 
timp apoi, vor pluti ca un nor atomic, o disperare difuză 
şi încă ceva nenumit, dar şi o durere care nu vrea să se 
aline. 

– Nu ştiu ce să ne facem cu ea, spune vocea. Cred 
că ar trebui să vii şi tu până acasă. Nu poţi?

În copilărie, dar şi mai târziu, în comunicările 
noastre ca-ntre bărbaţi, îi spuneam amândoi Mama, 
subînţelegând, şi asta era mai clar în epistole, majuscula: 
ca în romanele cavalereşti, doi scutieri, de-a dreapta 
şi stânga, şi o unică referinţă majoră. Dar apelativul 
trimitea şi la o instanţă comună. Am protestat, cea mai 
comodă formă de apărare:

– De unde venea? Nu înţeleg nimic.
– De la casa cea veche, repetă şi simt oboseala 

exasperată de a trebui să spună a suta oară acelaşi lucru.
Ceea ce botezasem noi astfel devenise de ani 

buni un dâmb, o palmă de loc în marginea unei livezi 
părăginite unde locul fostei temelii e năpădit de mărăcini 
şi urzici uriaşe. Între noi, îi spuneam „casa cea veche” 
şi era ca o parolă, reprezentarea mentală fi ind identică: 
casă, ca şi cum ar fi  existat.

– Tot nu înţeleg, insist. Ce căuta ea singură acolo?
Răspunsul întârzie şi simt o ezitare.
Regula ştiută şi de mine, instituită în ultimii ani 

tacit, era că plimbările lor bătrâneşti  pe distanţe mai mari 
şi le făceau totdeauna în doi şi inventaseră pentru ele un 
ritual special. Acesta ţinea de preparative la care, deşi se 
bizuiau pe refl exe bune fi ecare, se verifi cau reciproc la 
pornire. Să nu uiţi, de pildă, ochelarii, sau să nu-i încurci 
pe cei de citit cu cei de distanţă. Sau briceagul, de care 
nu se ştie când va fi  nevoie. Sau rucsacul în care se 
pun şi două, trei pungi. Puterea niciunuia nu mai era ca 
altădată, dar se deplasau cu uşurinţă chiar şi pe distanţe 
mari, pe drumuri de jumătate de zi. Cireşul uriaş de 
dincolo de marginea satului cu fructe mici şi amare, 
negre, ştiut şi de stolurile de sturzi care-l atacau, fusese 
abandonat de câtva timp, stabiliseră că e prea riscant să 
te caţeri în el – în felul lui, acest cireş sălbatic  marca 
trecerea şi reprezenta o bornă pe calendar. În pădure 
însă aveau potecile lor accesibile şi locurile lor cu fragi 
sau, mai târziu, cu zmeură, şi, încă şi mai târziu, toamna, 
cu ghebe, la care n-ar fi  renunţat pentru nimic în lume. 
Să spun însă altfel: respectul faţă de reguli, mai ales 
faţă de cele la care ai subscris în cunoştinţă de cauză 
îmi fusese vârât în cap şi mie, ca o lecţie nu diferită de 
cea de matematică. Acum însă abaterea de la regulă era 
fl agrantă. Dar şi un pic absurdă, de neînţeles.

– N-ai întrebat-o? stărui eu şi acum, scriind, îmi 
dau seama că e o stăruinţă prostească. Ea ce spune?

– Nu spune nimic, nu vrea să spună nimic.
Discuţia, pentru că se lungeşte, ajunge la cel care 

a găsit-o căzută în apă. Am întrebat eu? Nu mai ţin minte. 
Numele căruţaşului nu-mi spune nimic, dar Mamei îi 
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fusese elev în „ciclul elementar”. Una din acele precizări 
inutile, de care însă te agăţi, lungind şi mai mult, inutil, 
explicaţia. Neidentifi cabilul căruţaş fusese unul din acei 
copii cărora nu le stă mintea la carte, orice ai face, ca 
dascăl, copii pe care – ştiam şi asta – ea se îndârjea să-i 
şcolească totuşi şi, fi nalmente, să-i împingă să-şi caute 
un rost la oraş. Acesta însă rezistase, îi opusese un refuz 
la fel, dacă nu şi mai puternic de a fi  altceva decât ţăran. 
Şi în Italia, zilele astea, unde fug toţi să facă bani, el 
nu vrusese cu niciun chip să plece, deşi trăgeau toţi de 
el. Nu ştiu de ce în povestea brusc animată deveniseră 
importante toate astea. O lume cu indivizi, în ce mă 
priveşte, înstrăinaţi, probleme de viaţă care nu mă mai 
implicau, poveşti auzite de zeci de ori de fi ecare dată când 
ne găseam împreună, capitole de mică istorie sătească 
pentru care nu mai simţeam nicio atracţie, nici în ordine 
intelectuală, ca scriitor, nici afectivă. Trecusem pe acolo 
şi eu cândva, topografi a îmi era familiară, dar între timp 
distanţa care ne separa crescuse ameţitor, astronomic. 
Despre acest lucru însă mă ferisem să vorbesc, poate şi 
din jenă, ca despre un semidelict. Între timp, relatarea se 
tot lungea, cu mereu alte amănunte cu care n-aveam ce 
face. La plimbare? Dacă nu, de ce? Să vadă ce anume? 
Nu comunicase nimănui ce are de gând? Admiţând că 
avea un plan. Acum, ce spune? Refuză sau nu poate? 
Ţin minte perfect starea de surzenie care se adânceşte 
şi se umple de o uriaşă ostilitate. Asta în timp ce tabloul 
câştigă  de la o secundă la alta tot mai multă concreteţe, 
capătă o precizie aproape hipnotică. Carul cu fân oprit 
la doi paşi de apă. Caii năduşiţi împinşi în şanţ, sub 
răchiţile încă nearse de brumă. Şleahul de ţară care pe 
celălalt mal urcă iarăşi. Puntea dintr-o bârnă netezită cu 
barda. Pustietatea. 

Duminică

Pentru că nu se lucrează azi, mi-am asigurat de 
ieri provizia de lemne de foc, iar după sculare, când abia 
s-a luminat, trag o fugă până în vale şi vin cu apa tot 
repede, pentru că de urcat panta în fugă nu mă încumet. 
Nimic însă nu egalează tăiatul lemnelor. Şi nu există 
comparaţie pentru voluptatea de a te lupta cu o cioată 
în miezul căreia e un nod de fi bre de nepătruns cu lama 
toporului. După care, tot din lene duminicală, las pe mai 
târziu aprinsul focului şi-mi prepar cafeaua cu apă rece. 

În darea de seamă a zilei de azi, consemnez 
vizita lui Gheorghiţă. Îi văd de departe maşina la venire, 
dinspre oraş, asta de obicei, şi-i ies în întâmpinare. De 
data asta, nu mă zăreşte afară şi nici nu se vede fum. 
Nu claxonează şi nici eu nu-i aud motorul. De aceea, 
opreşte tocmai la drum, ia punga cu mere şi pâinea şi 
vine şi bate la uşă, cum nu-mi amintesc să se fi  întâmplat 
de multe ori.

Întâmplarea e că mă afl u exact în intervalul 
rezervat pentru scris. Şi el mă anunţă că e grăbit, dar 
îl bănuiesc stingherit. Un om la masă, sub geam şi cu 
ochelarii pe nas, cu un caiet în care scrie şi pipa stinsă 
nu poate fi  decât deranjat de o vizită neaşteptată, cu un 
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decalaj faţă de ora obişnuită. Stă în prag ezitând, dar 
fără să-şi disimuleze curiozitatea. Întârzie pe caietul 
gros, obiect care, vădit, distonează - iar de la el la cana 
de plastic cu creioane şi pixuri. Pe masă, lângă cana de 
cafea golită şi scrumieră zace dosarul gros cu coperţi 
de plastic în care ţin textul listat luat cu mine pentru 
o lectură fi nală şi corectură şi de care am tot amânat 
să mă apuc. Îmi imaginez cum gândeşte în cele câteva 
secunde ale inspecţiei vizuale. Atâtea hârtii plus uneltele 
de scris pot descrie şi o joacă, ceva frivol cu care se 
umple singurătatea. Asta ar fi  varianta A. Varianta B 
te duce însă cu gândul spre o operaţiune nedestinată 
contemplării dinafară, indiscreţiei de orice fel. Una tot 
atât de intimidantă ca şi descântecul babelor vrăjitoare 
la lumina lunii pline cu apă, busuioc şi cărbune stins.

– Merge scrisul, merge? se interesează el şi se 
încruntă nemulţumit de întrebarea proastă.

Nu aşteaptă răspuns şi nici nu ia în seamă că 
mă prefac a nu fi  auzit. Mă ridic să-mi preiau merele 
şi, pentru că se aude afară prin uşa lăsată deschisă 
motorul, la aceste întoarceri de la oraş Gheorghiţă fi ind 
mereu grăbit, ies să-l conduc. Cam în acest fel trece o 
zi de duminică geroasă, cu vânt dinspre nord şi o secetă 
stagnantă.

Despre personajul „pădurarul Gheorghiţă”. 
Discut cu el doar banalităţi pentru că problemele mari: 
eu – scrisul, el – ceva echivalent ca greutate specifi că, 
nu sunt de împărtăşit cu altcineva. Îmi stă pe limbă 
uneori să-l provoc. De pildă, despre datoria de a trage cu 
puşca, inventată de mine ca titlu pentru un text publicat 
cu ecouri negative. Mă blochează însă gravitatea lui. 
S-a referit odată doar aluziv la interdicţia de a se servi 
de puşcă. Dar ştiu, cunosc chiar cazuri de băieţi de 
aceeaşi credinţă religioasă cu el care, în vechiul regim, 
în armată, refuzau să pună mâna pe armă şi îşi acceptau 
şi executau senini condamnarea la închisoare. De aceea, 
nu doar pentru că e unica persoană cu care am de a face, 
îl studiez cu o curiozitate colosală. N-am obţinut până 
acum rezultate grozave şi nici nu ştiu ce funcţie să-i 
atribui în acest text. Are ceva particular care-mi scapă. 
Despre războiul lui care va continua la nesfârşit cu 
ţiganii nu se plânge. Îl frământă, sunt sigur, e o chestie 
care îl roade. Dar răspunsurile lui sunt eliptice când 
încerc să-l descos. Mai notez aici că el procedează cu 
mine la fel, în oglindă. După ce m-a acceptat în pădurea 
sa îmi urmăreşte atent fi ecare gest şi cred că persoana 
mea îl intrigă. Îşi împachetează însă curiozităţile într-o 
amabilitate în care toate limitele sunt precizate, nimic 
nu e excesiv, dar nici gratuit, de pildă îmi face socoteala 
până la bănuţ pentru tot ce-mi aduce. Conduita lui nu 
intră în contradicţie cu codurile bunei purtări niciodată, 
prin raportare la credinţa în Dumnezeu, se-nţelege. 
Ceva din substanţa interioară iese totuşi la iveală şi 
datorită tot credinţei. Ca printr-o lentilă măritoare, în el 
se recunoaşte perfect, de pildă, gena ţărănească. Întâi, 
aş zice, după tandreţea superstiţioasă, aproape bigotă 
cu care comentează tot ce e în legătură cu pământul şi 
vegetaţia, cu pădurea şi fi arele pe care el le veghează. 
Mă gândesc aici la personajele lui Sadoveanu care într-

un secol bătut pe muche nu s-au schimbat prea mult. 
Chiar cuvintele, accentul folosite în asemenea ocazii 
sunt ţărăneşti, subliniate, întărite. Devine brusc sfătos 
şi didactic. Acestea sunt lexicul şi tonul de uz curent. 
Ca să scriu despre asta mă străduiesc să gândesc ca un 
ţăran, dar nu reuşesc. Deşi lumea satului mi-e cunoscută 
şi familiară până la infradetaliu, sintonia nu se produce, 
nu reuşesc să intru în pielea lui. Descrierile mele, la 
recitire, apar ca notele unui explorator ajuns pe un tărâm 
străin. Dar mai e ceva interesant. Gheorghiţă a absolvit 
silvicultura şi a şi ţinut să mă informeze de asta din capul 
locului cu o anume mândrie tot ţărănească. Absolventul 
de facultate se observă în plăcerea enunţurilor care 
conceptualizează şi foloseşte termeni din rezerva 
pentru ocazii speciale. Cezura între cele două e trasată 
şi ea cu rigla. Mă gândesc că, tot aşa, trebuie să simtă 
necesitatea unui alt limbaj când vorbeşte cu Dumnezeu, 
în rugăciunile sale, şi un altul când merge să ducă fân şi 
sare la cerbi şi vorbeşte cu calul şi câinii. Într-o ierarhie 
imaginară, nu ştiu ce loc ocupă discuţiile noastre despre 
informările meteo de pe internet. 

Luni

Recitit „căderea în apă”. De adăugat pentru un 
plus de precizie următoarele.

„Casa cea veche” a fost numele unui loc folosit 
noi între noi şi după ce căsuţa construită acolo imediat 
după război fusese vândută, desfăcută – bârne, grinzi, 
scânduri, draniţă – şi dusă în altă parte. (Înainte fusese 
mutarea cu tot calabalâcul aproape de şcoală, în casa 
nouă, care nu interesează aici.) Pentru locul golit nu mai 
era niciun interes. La intervale mari, trecând pe acolo, 
găseam chenarul fostei temelii parcă tot mai scufundat 
în pământ şi cotropit de iarbă, o ieroglifă abia citibilă a 
pustietăţii şi părăsirii. Mergeam acolo când se coceau 
vişinele în cei trei vişini din fosta livadă, dar fără o 
plăcere deosebită care să ne mobilizeze la cules. La 
reconstituirea de acum, îmi dau seama că locul n-avea 
nimic prietenos, amintirile păstrau ceva întunecat. 
Ajungeai, ciuguleai de pe creangă câteva vişine acre, 
aruncai o privire în jur, după care îţi vedeai de drum. Nu 
ştiu de ce nu simţeam deloc nevoia să mă întind în iarbă 
şi să visez cu ochii deschişi. 

Şi totuşi, „casa cea veche” îmi marchează una 
din cele mai sensibile şi mai vii suprafeţe ale memoriei: 
prima copilărie când fi ecare pas înseamnă o revelaţie, 
jocurile în care există – şi va supravieţui – o parte 
însemnată de magie, livada, iarba, gâzele, zăpada şi 
troienele până la streaşină, merele cu coajă sticloasă, 
cele mai bune, cireşele negre, pâlcurile de pădure şi 
dealurile cu un orizont la care doar tragi cu ochiul, nu te 
ispiteşte, conştiinţa de mică sălbăticiune pofticioasă şi 
iscoditoare, cu o ignoranţă care abia acum, de la celălalt 
capăt al drumului, poate fi  dată la o parte ca să vezi ce 
e dincolo.
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Marţi

Deocamdată, pe drumurile mele de peste zi, 
n-am zărit vreun mistreţ deşi se spune că din cauza 
turmelor de mistreţi în satele din vale s-a abandonat 
cultivarea cartofi lor, după câţiva ani când ogoarele au 
fost devastate. Noroc sau ghinion, de jur împrejur e 
pustietate. Pădurea acum desfrunzită pare şi ea artifi cială 
ca un decor de teatru şi şuviţa albă de fum care iese pe 
coşul bordeiului meu e unicul semn viu până-n zare, cât 
vezi cu ochii.

Într-un semi-vis din a doua jumătate a nopţii mi-a 
apărut puiul de căprioară cu care mă întâlnesc la izvor. 
Nu l-am văzut în realitate, ştiu de el doar din relatarea 
pădurarului şi-mi spun că trebuie să fi  evadat din ţarc. 
Relatarea s-a umplut între timp cu substanţă fi gurativă 
şi îl recunosc după atela subţire care-i ţine loc de picior 
dreapta–spate. Ne studiem fără a schiţa vreo mişcare 
care să rupă vraja. Infi rmitatea şi obişnuinţa cu oamenii 
l-au scos din starea de sălbăticiune. M-a simţit totuşi de 
la distanţă şi se întoarce cu capul ridicat, în aşteptare. Ca 
să nu-l sperii, mă opresc şi eu. Ne studiem în tăcere fără 
a rupe vraja. Pentru el nu mai sunt adversarul fi ară faţă 
de care, în genă, s-a imprimat frica. Locul respectiv s-a 
şters, e un căprior-mutant, victimă sigură, prostească – 
după ochii limpezi cu care mă fi xează – al colţilor de lup 
care-l vor face fărâme.

Trezire bruscă şi o luciditate neverosimilă. 
Reiau, refi lmez întâlnirea din vis de câteva ori. Doar 
deznodământul lipseşte. După ce mă duc să pun câteva 
lemne pe foc încerc să inventez unul, dar nu reuşesc şi 
renunţ.

Miercuri

Se verifi ca în pripă, doar în câte o clipă liberă, 
la plecarea spre şcoală, de pildă, dar mai trebuia şi să 
nu fi e nimeni în preajmă şi folosea atunci oglinda cât 
o batistă dintre icoane. În afară de singurătate, voia 
lumina puternică de la soare cu care nu te poţi amăgi. 
O auzisem de mai multe ori vorbind despre asta. Întâi, 
dinţii: sus şi jos, ajutându-se cu degetul. Albi şi curaţi, 
drepţi, gingia roză, curată şi ea. Singura parte a corpului 
de care timpul parcă nu se atingea deloc. Cu câteva 
zbârcituri la coada ochilor, pielea pe obraz îşi păstrase 
şi ea albul mat. Îi era necesar însă un uriaş efort de 
voinţă ca să schiţeze zâmbetul despre care ştia că place: 
dezgoliţi pe jumătate, cu o infi mă ferocitate, dinţii îşi 
arată atunci strălucirea. Ca să râdă cu poftă, din toată 
inima, cu lacrimi, ca altădată, îi era însă acum aproape 
imposibil. 

În rest, fără o oglindă mare, după care tânjea, 
se controla mai mult pe pipăite, la spălat, tot după ce-i 
trimitea pe toţi ceilalţi afară, la joacă. Gâtul şi umerii, 
cu pielea lor înnegrită de soare, şi picioarele, partea 
neacoperită de fustă, până la un deget sub genunchi,  
rezistau şi la examenul cel mai sever, har Domnului! Mai 
departe însă nu se mai recunoştea, o copleşea spaima 
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şi sila de sine. După naşterile şi alăptările chinuitoare, 
sânii cădeau ca un aluat prea greu, umfl at şi străbătut 
de reţeaua de vinişoare roz-albăstrii, de la care privirea 
se mută stingherită. Descoperise şi că mângâierile 
altădată lacome sau sărutările care-i făceau toţi muşchii 
să vibreze dispăruseră, le mai găsea doar într-un strat 
profund al memoriei cărnii de unde nu mai pot răzbate 
la suprafaţă decât foarte rar. 

Timpul rămas nu-i mai aparţinea, socotind aici 
dimineţile din zilele de lucru până la prânz, petrecute la 
şcoală, între cancelarie şi clasă. Dar şi după-amiezile, 
când revenea fugind acasă şi unde erau copiii şi 
mâncarea, găinile, porcii şi vaca şi unde nu exista pentru 
ea niciun răgaz în care să se uite la cer sau să mestece 
între dinţi un fi r amărui de iarbă. O auzisem spunând şi 
asta, cu aerul că vorbeşte singură.

Vine însă o clipă când nu se mai poate. Ceva s-a 
rupt sau poate s-a ars. Toată seara de ieri am meditat, 
stând la uşiţa deschisă a sobei, la scena plânsului, unul 
din momentele pe care nu le-am uitat. Memoria descrie 
totuşi aici o buclă, evitând să se apropie prea mult. N-aş 
şti să spun de ce am optat pentru privirea de sus şi de la 
o anume distanţă.

Nu era o treabă din categoria cusutului, să 
zicem, a gătitului printre oale. Ce trebuie să descriu e 
mai complicat. Nu era nici distracţie, când plăcerea se 
asociază fi ecărui gest. Avea însă şi aici nevoie cât de cât 
de linişte în jur şi iarăşi adaug: de singurătate. Dacă o 
tulburai atunci, năpustindu-te cu o întrebare, ridica spre 
tine privirea goală, ca şi cum, pe drumul de întoarcere, se 
rătăcise. Învăţasem că atunci e bine să-mi caut de treabă 
şi eu şi, în casă, regula (care nu devenise o interdicţie) 
era respectată de toţi. Mai trebuia să fi e lumină bună, 
soare. Deşi, cum mi-o amintesc eu acum, stând pe prag, 
înconjurată cu maldărele de cârpe şi gheme de toate 
culorile şi mărimile, nu purta încă ochelari. Şi mai e 
ceva important: cu aplicaţia de dăscăliţă, antrenată să 
lucreze şi cu cei mai grei de cap, sau mai ales cu ei, să 
aibă infi nită răbdare cu ei, dar nici să nu renunţe orice ar 
fi , ne învăţase pe toţi că sărăcia nu e o ruşine. Spun chiar 
mai mult: cuvântul „sărac”, la care recurg acum, nu-
mi amintesc să fi  existat în vocabularul nostru uzual ca 
atribut în tot intervalul copilăriei. Nu-mi amintesc nici 
cum şi de unde s-au adunat zdrenţele şi nici când. Sau 
cum să le spun? Hainele groase de iarnă străvechi, cu 
două sau trei rânduri de petice, desfăcute în bucăţi, stofa 
deoparte, căptuşeala de alta. Spălate, limpezite, uscate, 
apoi tăiate fâşii-fâşii. Rufăria de corp, cămăşi şi izmene, 
pentru mari şi mici, folosite până când, de atâtea spălări, 
pânza se subţia şi devenea transparentă.  Nu se aruncă 
nimic, asta era regula. Nu mai trebuie nimănui din casă, 
dar nu se aruncă. Cam în acest mod se fabricau preşurile 
pentru podelele din partea de casă unde se intră direct 
de afară, cu încălţări ude leoarcă sau încărcate de noroi. 
O cantitate năucitoare de efort migălos şi de spaime, de 
zgârcenie care nu trebuie să fi e ştiută de străini şi de 
nesomn erau necesare ca să nu-ţi iei totuşi lumea în cap. 
Şi nici să nu se simtă din afară că te afl i chiar pe linia 
subţire ca lama cuţitului atunci când răspunzi la bună 
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ziua cu o strâmbătură a gurii care înseamnă zâmbet. Iar 
asta pe drumurile zilnice, dus-întors, adesea de câteva 
ori, de acasă la şcoală, prin noroiul de care e imposibil 
să te fereşti şi cu care picioarele încărcate devin grele ca 
plumbul, noroiul spălat ajutându-te cu un băţ la pârâu, 
deşi de la apă pielea se zbârceşte şi crapă după ce se 
usucă, iar bocancii trebuie şi ei peticiţi. 

Pentru asta, deşi nu înţelegi mare lucru, copilăria 
e ca o platoşă de oţel. Marile suferinţe sunt încă dincolo 
de orizont, încă eşti protejat deşi habar n-ai de ce 
anume. Această inocenţă care, într-un anume fel, e şi 
esenţa copilăriei mele mi-a apărut în faţă într-o zi când, 
vârât într-un colţ să mă joc, mi-a atras atenţia un sunet 
ciudat, ceva asemănător cu un chiţcăit de şoarece. Care 
se întrerupe, vine o pauză, apoi reîncepe. În melodia 
curgătoare intervine şi câte o notă mai ascuţită şi asta 
m-a făcut să ciulesc urechea nedumerit. M-am ridicat 
cât mai fără zgomot cu putinţă şi m-am apropiat pe furiş 
de uşa rămasă crăpată. Mă întreb acum de ce atâtea 
precauţii. De unde intuiţia că fac poate ceva ce nu se 
cade. La ce mă aşteptam. Ce anume mă pregătise să-mi 
fac griji, să mă păzesc de ce e necunoscut. Nu mai pot 
reconstitui.

Se afl a pe trepte, aşezată la umbră şi înconjurată 
de grămezile ei de cârpe încă nesortate şi, fi ind întoarsă 
cu spatele, nu m-a zărit. Cred că nici nu mă bănuia prin 
preajmă. A trebuit să mai fac un pas, să vin pe delături, 
ca să-mi dau seama că plânge.

Era un plâns tăcut, cu suspinele înăbuşite de colţul 
basmalei adus peste gură, cum obişnuiesc ţărăncile. Atât 
că, din când în când, aerul se termină şi atunci plămânii 
fac explozie, într-un mic ţipăt sugrumat. O mai văzusem 
plângând, dar niciodată scuturându-se cu tot corpul, 
ţipând şi nereuşind să se stăpânească, cu obrazul leoarcă 
şi dâre de lacrimi care se preling pe nas şi pe bărbie. 
Uluit, am încremenit pe loc, neîndrăznind să mă apropii 
până când ea a avut un gest care m-a speriat: m-a tras 
spre ea brusc şi m-a strâns în braţe cu încă un geamăt. 
Strânsoarea era atât de puternică încât, deşi aproape 
sufocat, am renunţat să încerc să mă desprind. Am 
rămas nemişcat, prins ca în cleşte, neîmpotrivindu-mă 
nici la durere şi aspirând mirosul de rochie şi de piele 
încinsă din porii căreia ţâşneşte sudoarea. Ar fi  vrut, mă 
gândesc, să-şi ascundă de mine obrazul desfi gurat dar 
poate şi să mă apere de ceva neştiut.

De ce? Regula de existenţa căreia încă nu ştiam 
e că sunt lucruri într-o casă despre care nu se vorbeşte 
copiilor. Sună banal, dar pe mine m-a marcat. Nu se 
vorbeşte şi nu se explică momentul de disperare neagră 
care a rupt toate stăvilarele. Din pudoare, dar şi dintr-o 
mândrie sălbatică. Reconstituirea mea de acum e 
de aceea pe jumătate un exerciţiu de fantezie. De ce, 
aşadar?

Să supravieţuieşti după ce ai pierdut absolut tot şi 
s-o faci cu demnitate, pentru că nu eşti doar tu singură, 
nu doar despre tine e vorba.

Să faci totul din nimic, ca-n Ciorbă de bolovan, 
povestirea lui Voiculescu din vechiul manual de citire. 

Şi asta, zilnic.
Să ţii fruntea sus, să te vadă astfel cei care 

pândesc. Nu le da satisfacţie. Nu-ţi pierde cumpătul nici 
dacă vine lovitura, încă una, rabdă şi taci. 

Direct şi cu voce tare, autoritar sau aluziv, uneori 
încifrat, toate astea ea m-a învăţat. Despre momentul 
plânsului negru noi doi n-am vorbit niciodată, ca şi cum 
n-ar fi  existat.

Vineri

Ce înseamnă vreme rea? l-am întrebat ieri pe 
Gheorghiţă care mi-a adus, în afară de mere, o nouă 
atenţionare de pe internet. Discutam relaxat, dar lui i s-a 
părut  – am simţit asta – că nu-l iau în serios. Defi niţia 
solicitată e cam frivolă pentru cineva care nu stă în casă 
la televizor să vadă cum e afară. Furtună şi zăpezi mari, 
zice. Cu care aici nu-i de glumă.

 Avertismentul lui repetat e ca şi cel adresat 
unui prost înotător pe care-l vezi că se vâră unde e apă 
adâncă: cred că ar fi  mai liniştit dacă aş pune lacătul pe 
uşă şi m-aş urca în maşină să plec. E bine intenţionat, 
sunt sigur de asta. Dar ce să răspunzi la bunele intenţii? 
Deocamdată e doar acelaşi frig cenuşiu cu care m-am 
acomodat. Aş putea să-i fi  spus că n-am motive de 
grabă. L-am condus însă până la maşina rămasă în 
drum, lăsând pe altădată chestiunea plecării mele. 

Ca pentru a confi rma internetul şi pe Gheorghiţă, 
ieri spre seară a început să fulguiască. Ieşisem pentru 
ultima pipă a zilei şi am zăbovit contemplând tabloul 
vast al înserării care vine tot mai devreme, pe măsură ce 
se apropie solstiţiul. Dedesubt, chiar la picioare, e uriaşa 
concavitate a depresiunii închisă spre est de colierul 
crestelor de munţi însă distanţele reale le poţi evalua cu 
privirea doar când e soare. Dimineţile au fost în ultima 
vreme cu o ceaţă albă şi groasă ca o smântână spartă ici, 
colo de câte o fereastră curată şi exact pe acolo trece 
lumina tremurătoare a farurilor unei maşini rătăcite, 
altfel, peste zi, când cerul e curat, insesizabile. Această 
ceaţă miraculoasă e şi un element de contrast în tablou: 
jos, unduirea leneşă a unui ocean de lapte, sus albăstreala 
curată a cerului şi splendoarea ei suprarealistă. Mi-am 
aprins pipa, aşadar, şi am avut şi răgazul să descifrez în 
zare semnele serii, mereu ambigui. Subit, de la o clipă 
la alta, s-a întunecat cu nori negri şi a început ninsoarea. 
Ningea cu fulgi mari într-o linişte mare şi cred că a fost 
ceva similar cu momentul când te pregăteşti să-ţi iei 
elanul. Pentru că vântul dinspre vest a început să sufl e 
în rafale puţin mai târziu, alungându-mă la adăpost, în 
bordei.

Sâmbătă
      
Aveam opt ani şi citeam Copiii căpitanului 

Grant când cineva a rostit şi atunci am afl at şi eu numele 
mortului: ’a lui Maierean din deal. Am avut o tresărire. 
Am uitat însă în clipa imediat următoare. Nu exista 
un motiv puternic şi nici nu simţeam nevoia (zona din 
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conştiinţă a acestui tip de interes era încă inactivată) să 
ştiu mai multe. De ce a fost adus în sat, acasă, în sicriu 
închis şi de unde anume am descoperit după aceea. 
Important e că ştiam doar că va fi  o înmormântare şi 
asta se nimerise imediat după marele viscol, atunci când 
la biserică şi în cimitir se intra printr-un tunel tăiat în 
troiene. 

În reconstituirea mea de acum, scena e albă, goală 
şi doar în adâncime se vede grămada neagră de pământ 
îngheţat aruncat de jos peste zăpada de pe marginea 
gropii. Tabloul e cu puţine elemente fi gurative, nici 
măcar crucile vechi nu se văd. Între biserică şi cimitirul 
de alături zăpada e neatinsă, copacii şi ei astupaţi, iar 
pe poteca de la poartă până la groapă încape doar o 
persoană. Doar acolo, în capăt, s-au mişcat mai mulţi 
oameni, există un chenar cu zăpadă bătătorită.

Nu mai ningea de câteva zile şi era un cer 
luminos de culoarea oţelului. În sat se ştia, ştiau şi 
copiii, că e interzisă participarea la înmormântare, se 
afl ase şi că sicriul va fi  adus cu maşina şi va fi  păzit. 
Câteva persoane trecuseră de poartă unde erau doi 
soldaţi cu armă: popa cu dascălul, groparii ajunşi primii 
şi cele două bătrâne, şi ele „din deal”, rudele mortului. 
Maşina se oprise pe partea de drum curăţată cu plugurile 
şi din ea coborâseră, în afară de soldaţi, străinii, doi sau 
trei, nu mai ştiu. Am trecut pe potecă chiar pe lângă ei, 
aproape atingându-i. 

Ea era cu un suman lung, împrumutat din vecini, 
cu tulpan negru, bocanci şi, în mână, cu un snop de 
lumânări învelite în ziar. Am auzit o voce: vine doamna! 
Eu mă luasem după ea (renunţase sau neglijase să mă 
alunge) cum se ia căţelul după stăpân, pe jumătate că aşa 
trebuie, pe jumătate din curiozitate. Veneam la un pas 
după ea şi nu mi-a zis nimic nimeni, nici chiar soldaţii, 
ca şi cum aş fi  fost ochiul invizibil.

Nu doar gerul simplifi ca până la esenţă ceea ce 
la o înmormântare durează mult şi e complicat. Slujba 
a fost scurtă, cu o lumânare groasă aprinsă în sfeşnic şi 
un fi rişor de fum de la cădelniţă şi nu cred să fi  văzut pe 
cineva plângând. Doar dinspre babele venite „din deal” 
s-a auzit un murmur cu semi-voce, care putea fi  bocet 
sau rugăciune. Dincolo de gard, pe uliţa coborând abrupt 
răsunau însă ţipetele copiilor la săniuş. S-a făcut linişte 
absolută doar atunci când ea s-a ghemuit să aprindă, 
una câte una, lumânările aduse în ziar, închinându-
se la fi ecare şi înfi gând-o în zăpadă. Era subţire ca o 
copilă lângă babele rotunde, înfofolite în cojoace şi nu 
se înţelegea ce caută acolo. Bănuiesc că de asta a fost 
lăsată să treacă. Cu tulpanul tras peste faţă nu îi va vedea 
nimeni ochii şi nu se va şti dacă a lăcrimat sau nu. 

Duminică noaptea

La puţin după miezul nopţii, m-a trezit vijelia 
nebunească. Primul refl ex a fost de data asta atavic: am 
aprins lampa, pentru că de obicei merg întâi la sobă să 
controlez dacă mai e jar. Efectul bun, de normalitate, 
de vizuină protejată, apărut pe lumină mi-a dat curaj şi, 

când am deschis uşa să văd cum e afară, malul de zăpadă 
de pe prag a căzut înăuntru pe podele şi s-a risipit până 
lângă pat.

N-am reuşit să adorm după aceea multă vreme 
chiar dacă focul arde înteţit şi umezeala începe să se 
zbicească. A aştepta zorile cu ochii deschişi pe furtună 
dă o luciditate neverosimilă pe care, neavând alt 
medicament, am pus-o la lucru. Calcularea intervalului, 
săptămânilor până când drumul spre şoseaua naţională 
se va curăţa ca să pot ieşi cu maşina era prea complicată 
şi am abandonat-o. În reveria mea, trebuia să apară 
Gheorghiţă în rol de deus ex machina. Mi-am adus 
aminte însă că îmi povestise cum în lunile de iarnă 
circulă călare sau cu sania. Pe ajutorul lui puteam conta, 
dar fără maşină. Aşa cum începuse viscolirea, printr-un 
capriciu cosmic, putea veni însă şi un val de căldură 
imprevizibil, ca toate efectele încălzirii globale. Am şi 
visat, cu toate că era o prostie, şuvoaiele clocotitoare 
spălând bolovanii pe drumul pe unde, când sunt cu 
maşina, şi la urcat şi la coborât, trebuie să merg la pas, 
într-o jonglerie neîntreruptă cu volanul. Mi-am făcut, 
până la urmă, şi propriul proces din poziţie de acuzat. 
Ce sperasem amânând atâta plecarea? Nu jinduisem 
exact după acest decor cu ninsori dezlănţuite, troiene 
şi viscole? În defi nitiv, pentru fi nal erau necesare un 
artifi ciu sau o răsturnare sau o schimbare de turaţie 
narativă, o buclă cuasionirică, o ieşire din monotonia 
previzibilului, ceva deocamdată ilizibil în bezna din jur 
unde doar pâlpâirea roşietică a focului marca o oarecare 
continuitate.

Nici după ce s-a luminat şi m-am sculat furtuna 
nu se potolise. Curăţatul potecilor, cea mai importantă 
fi ind până la lemne, nu e chiar o joacă, dar face bine, are 
efectele gimnasticii matinale. Ud şi îngheţat până la os, 
mi-am revenit lângă sobă, sorbind cafeaua preparată cu 
zăpadă topită în oală. Consemnez aceste etape, tocmai 
pentru a face evident că sunt ale unui drum care nu ştiu 
unde duce. Cu explozii intermitente de vânt care par să 
smulgă acoperişul şi aceeaşi ninsoare, furtuna continuă. 
După ce n-a mai fost nimic de făcut, am împins masa 
sub geam, la lumină, şi m-am aşezat cu hârtiile mele, 
totuşi. Pacea dimineţilor anterioare, cea care dă poftă 
de lucru, nu dispăruse de tot. Notez şi că mi-am aprins 
prima pipă a zilei de duminică mulţumit. 

*

Era un sunet scurt, vag muzical, ca o linie dreaptă 
trasată în vuietul de afară. Am ciulit urechea în aşteptare, 
dar n-a mai fost nimic şi cred că aşa a mai trecut un sfert 
de oră. Importanţa paginilor pregătite pentru corectură 
se evaporase însă. Tot ritualul matinal al preparativelor, 
la fel, anulat. 

Cel mai probabil fusese un claxon, oricât de 
neverosimil aici şi pe o asemenea vreme. Nu fusese, 
oricum, o halucinaţie. Şi nici nu era fordul lui Gheorghiţă, 
la care de altfel m-am gândit mai întâi: l-aş fi  recunoscut 
fără vreun dubiu. Mi-am scos ochelarii şi am aprins 
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pipa, în lipsă de altceva, fi xând sticla geamului dincolo 
de care creştea lumina curată spre amiază. Un semnal 
pentru mine? Pentru că înafară de mine nu era cine 
să-l audă. Dar dacă, într-adevăr, era real, era în aceeaşi 
măsură fără noimă. Nu rămânea nimic pentru fantezie.

Cam aceasta ar fi  linia de contur. Să mai adaug 
mirosul de lână udă de la hainele întinse deasupra sobei 
şi trosnetul paşnic al lemnelor îngheţate, îndesate pe jar, 
ca nişte împuşcături.

Se apropia amiaza şi urma să-mi deschid o 
conservă pentru prânz, dar nu mă grăbeam. Eu care mă 
laud – şi am şi scris asta – cu un regim de austeritate 
călugăresc începusem să resimt apăsarea izolării, a 
dezlănţuirii interminabile de afară, a zidului de zăpadă 
care se va prăbuşi la un moment dat şi o să mă astupe. 
Puteam deocamdată să ies. Dar încotro s-o apuc?

Acesta e, aşadar, conturul trasat cu o linie tot mai 
uşor de citit.

Al doilea semnal, intervenit într-una din aceste 
pauze de respiraţie, a fost mai lung şi mai insistent: un 
claxon, da, acelaşi ca şi prima oară, şi nu al maşinii 
pădurarului. 

Se va mai repeta? Am contemplat indecis pipa 
stinsă, de care uitasem. În pustietatea  de la lizieră nu 
mai exista şi altcineva pentru care să se claxoneze – 
admiţând că exista o maşină în apropiere. Şi dacă totuşi 
era un semn, un semnal şi nu o iluzie?

Hotărârea am luat-o când a fost a treia oară.
Mi-am tras şuba, mănuşile încă neuscate, mi-am 

îndesat căciula pe cap, am ieşit şi o pală de vânt mi-a 
smuls uşa din mână, aproape să mă răstoarne. Lumina 
avea culoarea zăpezii, cea de care te dor ochii şi-ţi 
lăcrimează şi era amiaza de iarnă când s-a şters complet 
linia orizontului şi se disting doar umbrele copacilor. 
Poteca din jurul bordeiului cu care mă chinuisem mai 
devreme nu mai exista şi mi-am dat seama că, sufl ând 
dinspre vest, vântul aduna toată zăpada aici: la primii 
paşi m-am afundat până la genunchi, apoi până la brâu.

Orbit de ninsoarea care, chiar dacă te fereai cu 
braţul, te orbea, am bâjbâit mai departe dar nu-mi dau 
seama dacă întrebarea era încotro sau de ce. Nu mai 
claxona nimeni. 

Drumul de ţară era folosit foarte rar şi de 
camioane nu doar de căruţe, defi lând în zare ca-ntr-un 
fi lm mut, însă nu se putea ghici dacă rătăciţii, căruţaşi 
sau şoferi, iau act de existenţa mea. Dacă pata mai 
închisă la culoare a bordeiului meu reprezenta un semn 
de viaţă care să intereseze şi dacă întorceau capul 
încoace. Celălalt drum, între cătune, pe unde treceam 
şi eu adesea, îmi era mai familiar. Într-un fel semănam: 
comuna aparţinătoare ne păstra izolaţi la distanţă, deşi 
nu din aceleaşi motive.

S-a dovedit destul de repede că instinctul mă 
ghidase bine spre o porţiune măturată de vânt, stratul 
rămas era subţire, se putea pune un picior după altul. 
Înotând cumva la întâmplare printre nămeţi, pe jumătate 
orbit, vântul mă înfăşurase şi el după doar câteva 
minute, pătrunzând prin şubă până la piele, dar, atât cât 

mă puteam bizui pe simţul meu de orientare, am păstrat 
direcţia bună şi nu m-am oprit decât o dată sau de două 
ori ca să-mi şterg faţa şi ochii.

Valea apăru în cele din urmă ca de după o 
cortină, undeva în adâncime, doar cu pomii de pe 
marginea şoselei jalonând cele două linii paralele şi încă 
după puţin am zărit şi maşina. Sau, ca să fi u mai precis, 
ceea ce puteai deduce a fi  un automobil înzăpezit, o pată 
întunecată peste care fl uturau trâmbele spulberate ale 
furtunii. 

Cât am alergat într-acolo, alunecând şi căzând 
în genunchi de câteva ori, mi-au trecut prin minte 
cele mai delirante gânduri. Venise cineva la mine. 
Un mesager pornit într-un sufl et să-mi aducă o veste. 
Deşi printre cunoştinţele mele, din cele care afl aseră 
de existenţa bordeiului cu care mă lăudam că e turnul 
meu de fi ldeş, nu fi gura niciunul cu un asemenea spirit 
riscant de aventură. M-am gândit şi că putea fi  avocatul, 
cel care-mi făcuse toate actele, singurul care cunoştea 
locul şi calea de acces, pentru că îl adusesem odată aici. 
Argumentul  e că scria versuri, tipărise şi două cărţi pe 
care mi le oferise cu autograf. Într-un poet, mi-am zis, 
mai ales într-un poet zac neştiute asemenea resurse de 
nebunie care să explodeze la un moment dat. Cei din 
sat, zăriţi în trecere pe marginea drumului şi spre care 
schiţam din maşină semne de salut, nu manifestaseră 
nici cel mai mic interes faţă de persoana mea. Distanţa 
din sat era şi prea mare pentru eventuale plimbări ca să 
poţi bănui că a fost cineva ispitit de aşa ceva. Până la 
urmă, putea fi  vorba şi de un rătăcit surprins de furtună. 
Dar nici ipoteza asta nu stătea în picioare, am râs singur 
la acest gând. Peste toate însă se insinuaseră presimţirea 
cea rea şi teama. Le mai trăisem la mare, când era adus 
spre mal un corp pescuit din valuri.

Maşina se afl a înfi ptă în nămeţi, doar cu sfertul 
superior al caroseriei la vedere. Atât cât se putea fără 
raşchetă, am încercat să curăţ parbrizul de crusta de 
gheaţă care-l opacizase. Înăuntru se ghicea o boare de 
lumină gălbuie dar şi o umbră în dreptul volanului şi 
asta mi-a dat curaj, cu toate că nu era sesizabilă nicio 
mişcare de răspuns. M-am năpustit spre portiera din 
dreapta, cea mai curată. Fusese blocată pe dinăuntru 
sau îngheţase, era sudată. Pe acolo se  vedeau în 
schimb luminile colorate ale bordului, aprinse ca un 
pom de Crăciun. Deşi era o supoziţie absurdă, şoferul, 
cel cu claxonul, părea să fi  adormit după ce se blocase 
înăuntru.  Ferindu-mă de vântul care-mi ardea pielea 
feţei, o biciuia şi-o ardea, avansând prin zăpadă pas cu 
pas, am ocolit prin spate – prin faţă era imposibil – şi 
m-am apucat să curăţ portiera din stânga. Nu era simplu. 
Zăpada asprită de ger şi zidită de viscol se comporta 
ca un nisip fi n, se surpa dar se şi întorcea împuşcată 
la loc. Am răzbit totuşi iar zăvorul, de care-mi fusese 
frică să-l găsesc tot încuiat, a cedat la prima încercare. 
Portiera s-a deschis larg şi dinăuntru m-a izbit în faţă 
aerul fi erbinte, de plită încinsă dar şi mirosul usturoiat al 
gazului de eşapament. A fost descoperirea acestei prime 
clipe. Pentru că, deşi o să pară o aiureală, sunt convins 
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că motorul funcţionase scos din viteză până de foarte 
puţin, până când calase la o manevră sau în lipsă totală 
de oxigen. Luminile bordului dovedeau că bateria nu se 
descărcase şi unicul sunet era al semnalizatorului, cu 
lumina verde din bord care clipea şi ea ritmic.

Succesiunea celor făcute de aici înainte e 
ambiguă. Au existat şi câteva secunde de neputinţă 
paralizantă. Nu era spaima, de asta sunt sigur. Nici 
descurajarea. Pur şi simplu resursa de energie mentală 
care mă alimentase până atunci s-a blocat şi ea. Calase 
şi motorul meu interior. Certitudinea, falsa certitudine, 
cum s-a dovedit curând, care-ţi taie picioarele. A fost 
atunci ca o fulgerare gândul dement să mă întind şi eu 
în zăpadă, să încerc să dorm, să văd cum e. M-a pus 
în mişcare însă faptul că eram îngheţat şi mă ustura 
îngrozitor pielea feţei.  

Corpul dinăuntru alunecase într-o rână spre 
dreapta, altfel de cum mi se păruse iniţial şi nu exclud 
ca asta să fi  fost prima mea observaţie raţională. Trebuia 
ridicat şi tras spre uşa deschisă. Şi abia atunci mi-am 
dat seama că e o femeie. Păr blond lung, braţ căzut cu 
unghii vopsite în verde. În plus faţă de mirosul înţepător 
de benzină arsă care se risipise, miros stagnant, mai 
vechi, bine impregnat de parfum cu care s-a stropit fără 
zgârcenie. Femeia putea fi  şi moartă, desigur. Judecând 
însă după intervalul de când auzisem al treilea claxon, 
cu care, pe moment, n-am făcut legătura, era altceva 
decât moartea. Dar asta e supoziţia unuia care n-a văzut 
decât la televizor manevre zise de resuscitare. Şi dacă 
mă gândesc bine, ceea ce m-a blocat a fost repulsia. Să 
pun mâna, să ating mi-a cerut un efort colosal.

Într-adevăr, corpul n-avea greutatea ţeapănă de 
cadavru: am reuşit, mai întâi, să trag picioarele spre 
înafară şi abia apoi, luându-l de fapt în braţe, de mijloc, 
ca pe un sac, l-am tras până când s-a prăbuşit în zăpadă 
peste mine. Acesta a fost momentul al doilea al aventurii 
mele de salvator, în ordinea importanţei.

De la bun început, după cele trei fuste suprapuse, 
lungi şi înfl orate, am ştiut cu cine am de a face. Fuste 
plisate mărunt, din pânză de bumbac subţire, dar având 
pe dedesubt pantaloni de sport mai groşi iar în picioare 
cizme trei-sferturi îmblănite. Ca şi automobilul, un Audi 
cu bordul lui ca de avion, unde mai sărea în ochi tapiseria 
de piele roz, cizmuliţele, cojocul subţire, fularul erau de 
la o eleganţă plătită scump, pe care nu şi-o permit mulţi, 
ca şi parfumul care mi-a rămas ore în şir şi mie în păr 
şi în haine. Mai se făcea simţit însă şi l-am şi aspirat, 
mi-am umplut plămânii cu el, cât mă chinuisem s-o 
scot afară, şi mirosul de corp care seamănă vag cu cel 
de lapte afumat şi care mi-a adus aminte ce-mi spunea 
Mama, ea fi ind un pic rasistă: cu ţiganii să nu-ţi faci 
niciodată de lucru, nici la pagubă, nici la câştig!

Au fost mai multe acţiuni pe care le pot separa şi 
sistematiza doar acum, când îmi scriu darea de seamă, 
pe moment ghidate doar de automatismele spaimei, ca 
la incendiu. 

Cât m-am învârtit în jurul maşinii, apucasem să-
mi fac o idee de cauza semnalului auzit. Vântul sufl a 

nebuneşte din spate şi zăpada acoperise eşapamentul. 
Deşi fără rost, am curăţat locul, atât cât se putea fără 
o lopată, descoperind şi că maşina era înmatriculată în 
Italia. Motorul funcţionase însă şi un timp după aceea. 
Orice şofer ştie ce înseamnă asta, fata de la volan pare-
se nu ştia. Uitasem asta sau nu mă interesa cât mă 
chinuisem după aceea s-o scot la aer, unica soluţie venită 
în minte. Când e de manevrat un corp inert, spaţiul 
dintre spătare şi bord e îngust totuşi. Înainte sau după, 
răsucisem cheia în contact. Dispăruse cu asta zgomotul 
de fond, un bâzâit, cred că al radioului, şi se auzea 
distinct de afară vântul izbind în tabla îngheţată, ca un 
avertisment. Doar la a doua încercare am reuşit: corpul 
tras de umeri, mai întâi, şi ridicat pe fund, ca să pot eu 
coborî şi s-o trag după mine de pe scaun. Abia atunci am 
văzut că e o fetişcană. Corp îndesat şi greu ca plumbul 
şi, după fi gură, copilă. Şi mai era ceva surprinzător pe 
care, scriind acum, îl realizez cu mai multă detaşare: 
pansamentul de pe obrazul drept, de la bărbie şi până la 
tâmplă, prins neglijent cu fâşii de leucoplast ca o mască. 
Ceva, nu ştiu ce, îmi dăduse curaj. Poate nerigiditatea 
de corp încă viu, pentru că n-aş fi  ştiut, dacă-mi 
venea ideea, cum să controlez pulsul. Poate pentru că 
începusem ceva care nu era imposibil. Poate petele de 
sânge cu care era impregnat pansamentul. Poate obrazul 
rece, de ceară, atins fără voie.

– Hai la aer, afară, ziceam, vorbind singur în 
timp ce căutam un punct de sprijin ca s-o pot trage. Hai, 
încă un pic. Hai, fi r-ai tu să fi i. Cred că am şi înjurat de 
câteva ori.

Asta, până când, fi nalmente, ne-am prăbuşit 
amândoi în zăpadă, ea cu toată greutatea peste 
picioarele mele, cădere care, zic acum, ţinând probabil 
locul gimnasticii de resuscitare, respiraţiei forţate, deşi, 
când am încercat să-mi imaginez după aceea cum aş 
fi  procedat, n-am reuşit. Aş fi  găsit soluţia, cu aceeaşi 
determinare de somnambul. Nu pot spune însă că sunt 
sigur de asta.

Şi-a revenit brusc, încă răsturnată peste mine. 
A avut un zvâcnet, o tresărire şi un geamăt când am 
încercat s-o ajut să se ridice în fund. În acelaşi timp, cu 
o forţă neaşteptată m-a împins la o parte şi a început să 
vomite cu un icnet ca un ţipăt de disperare. Din refl ex de 
pudoare, m-am ferit. Jetul ţâşnea însă chinuit, durerea o 
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desfi gurase. Geamătul m-a făcut să încerc s-o ajut, s-o 
ţin de frunte, dar când am atins-o s-a tras ca arsă ţipând:

– Lasciami.
Simţindu-mă nesperiat, şi nici intimidat de limba 

străină, a adăugat răguşită:
– Du-te-n pizda mă-tii de aici! Nu pune mâna pe 

mine!
M-am retras derutat. Dar m-am şi ridicat de 

lângă ea, am făcut un pas înapoi. Cu jumătatea ei de faţă 
nepansată, claia de păr scăpată de sub şapcă şi căzută pe 
faţă, pe ochiul negru, fi x, dar fără expresie mă urmărea 
din zăpada bătătorită pe care mai era şi pata făcută de 
voma fi erbinte. Nu părea să-i pese de vânt şi ger şi nici 
de absurditatea întâmplării care ne pusese faţă în faţă. 
Cred că nu-şi revenise pe de-a-ntregul. Se ştersese la 
gură cu palma, dar nu încerca să se ridice. Nici tăcerea 
ei nu spunea mai mult deşi tresărise, schiţând un gest 
de apărare, la nu ştiu ce mişcare a mea. Nu cred că din 
partea mea mai exista milă. Dar şi ea mă privea oblic, 
cu o scânteie ostilă.

– Ridică-te, am zis şi a doua oară am încercat 
s-o ajut, dar s-a ferit cu aceeaşi violenţă. Ridică-te, am 
repetat, pentru că în câteva minute o să te înţepenească 
gerul. Să vedem dacă te poţi ţine pe picioare, pentru că 
eşti prea grea să te duc în spinare.

Nu părea – şi nici nu era – surdă, aşa că am mai 
avertizat-o.

– Şi să nu mă înjuri. Înţelegi? Mă privea tot fi x, 
dar fără vreun semn de răspuns. La înjurătură de mamă, 
ar fi  trebuit să te cârpesc. Dar dacă mai înjuri o dată, plec 
şi te las naibii aici.

Suna convingător? N-aş zice. Oricum, nu o 
puteam lăsa acolo.

Am scos după aceea cheia din contact şi am 
strâns averea ei femeiască afl ată la vedere pe scaun şi 
pe jos, fularul şi mănuşile îmblănite, plus alte câteva 
mărunţişuri. Le-am înghesuit în poşetă împreună cu 
ţigările şi bricheta, cu telefonul dar şi cu o cutiuţă 
argintată în care erau nişte pastile de aparenţă banală. 
Mă răzbise o enervare tot mai greu de stăpânit şi nu mai 
aveam niciun strop de răbdare.

– De aici mai departe nu se poate ieşi şi nici n-ai 
cum să te întorci, am mai făcut totuşi un efort. Ascultă-
mă cu atenţie! Dacă vrei, vii acuma cu mine. La mine 
poţi rămâne până vedem ce e de făcut. Dacă nu vrei, 
intră în maşină. Uite cheia, şi i-am întins-o, dar n-a 
luat-o. Sper că ai atâta minte să cureţi zăpada în spate, 
când mai porneşti motorul să te încălzeşti. Spune-mi 
dacă ai priceput ce ţi-am zis.

Abia atunci s-a ridicat şi pentru că mimasem că 
plec, exasperat, am observat că se urneşte şi ea din loc 
şi o ia după mine. Îşi revenise. Avea atâta putere cât să 
se ţină pe picioare şi, îndoindu-se de mijloc împotriva 
vântului în stare să te răstoarne, să avanseze. După 
câţiva paşi chinuiţi, s-a oprit şi, întoarsă cu dosul la 
vânt, şi-a înfăşurat obrazul cu fularul şi şi-a ridicat şi 
gulerul cojocului. Tentativa mea avusese şi o bună doză 
de nebunie. M-am oprit şi eu s-o aştept şi i-am întins 
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mâna. Hai aici! Sprijină-te de mine! Hai să te ţin! Nu 
mi-a dat mâna, dar a venit mai aproape şi după aceea, 
mai docilă, a păşit alături de mine, o idee mai la adăpost 
de vânt. Toate astea fără o vorbă şi fără să se uite spre 
mine nici măcar o singură dată.

Luni şi marţi

Într-o carte mai veche am mai descris asta: cum 
se încarcă aerul din odaie de energie electrostatică atunci 
când intră pe uşă prima oară o femeie. Pentru notele pe 
care am decis să le pun cap la cap în partea fi nală a dării 
mele de seamă voi folosi ca introducere autocitatul cu 
toate că nu mai ştiu dacă exact în această formulare mi 
l-am reamintit în noaptea petrecută în bordei cu fata fără 
nume. (Am întrebat-o de două ori cum o cheamă, să ştiu 
cum să-i spun, dar, ca şi la celelalte încercări ale mele, 
a refuzat să răspundă.) Nu ştiu nici dacă am verifi cat 
foarte subtila, inefabila schimbare descrisă. Sper totuşi 
să sugerez astfel starea necomună de tensiune şi oboseală 
stratifi cată, cu o durere surdă în pielea aproape degerată, 
de totală descurajare în câteva rânduri în care – notez şi 
asta – se va insinua intermitent şi curiozitatea specială, 
foarte bizar colorată empatic, a scriitorului.

Cu toate că în sobă se mai păstrase, sub cenuşă, 
doar o mână de jar, când am ajuns în bordei era cald. Stai 
acolo, i-am spus, grăbit să aprind lampa, şi i-am arătat 
patul, locul cel mai îndepărtat de uşă şi de ferestrele 
îngheţate bocnă. Ea a preferat taburetul cumpărat de 
ocazie de la un tâmplar şi adus aici în portbagaj. S-a 
vârât tăcută cu el într-un colţ. N-aveam timp de ea, 
am lăsat-o să se facă comodă şi să aştepte. Să facă ce 
pofteşte, în defi nitiv.

Înăuntru, aveam pregătite surcele uscate, am mai 
adus de afară câteva braţe de lemne pentru care trebuia 
rânită zăpada, aşa că am curăţat şi poteca din dreptul 
uşii săpată de dimineaţă. Devenisem maestru în chestii 
de sobă şi foc. A trecut doar puţin şi s-a încălzit cum 
trebuie. Sufi cient ca să-mi vin în fi re însă şi să-mi iau 
în stăpânire rolul de gazdă. Uite aici, am să pregătesc 
ceva să mâncăm, mie mi s-a făcut foame, mi-am început 
monologul, odată scoasă şuba şi întinsă să se zbicească. 
Consideram că ce e important va trebui explicat cât 
mai clar şi-mi şi făcea bine asta. Am pâine bună, ceapă 
şi slănină, dacă pofteşti şi le-am adus la masă. Am şi 
o conservă, tot cu carne grasă, nu-i rea deloc. Am s-o 
desfac imediat. Vino mai aproape, nu te muşc. Hai, aici. 
Nu m-a refuzat nici măcar cu un gest sau o strâmbătură, 
însă a acceptat doar unul din merele lui Gheorghiţă 
pe care l-a strâns cu palmele ca şi cum ar fi  vrut să-l 
încălzească: nu s-a năpustit să muşte din el. Nu-i era, 
deci, nici foame, nici sete. Ok. Mie însă îmi era şi după 
ce am tras masa lângă soba care începea să dogorească 
plăcut, după ce m-am descălţat, m-am aşezat să mănânc 
în tihnă. Ne găseam în sfârşit faţă în faţă, de o parte 
şi alta a sobei, peste care o şi puteam studia. Până la 
urmă însă era şi acesta un simulacru de prânz în doi, fără 
nimic de reproşat. Afară vântul bubuia în acoperiş. O 
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după-amiază de duminică se apropia de sfârşit, venea nu 
peste mult noaptea. La un moment dat mi se păruse că-i 
aud telefonul strâns de mine din maşină şi pus în poşetă. 
Dar eram printre uşi şi, când m-am întors spre ea, ceea 
ce putea fi  o sonerie amuţise. Rămânea o soluţie pentru 
ziua următoare: să recurg la telefonul ei, al meu fi ind cu 
acumulatorul mort şi inutilizabil, ca să-l chem în ajutor 
pe Gheorghiţă. Cu altcineva, aş fi  discutat despre asta. 
Dar şi despre altele, sunt un milion de lucruri de povestit 
la gura sobei. Complicaţia pe care o presimţeam, m-a 
făcut să las baltă orice încercare, să le amân pe toate pe 
mâine.

Mai notez: de la distanţă de două braţe, ea se 
simţea urmărită şi studiată, nu e nici o îndoială. Lin, 
adică fără ostentaţie, din câteva mutări ale corpului 
neînregistrate de mine, s-a întors cu umărul, evitându-
mi privirea şi a muşcat în fi ne din mărul pădurarului.

Nu se înşela. Îi acordasem până atunci un tip 
de atenţie care glisează pe suprafeţe şi nu reţine mai 
nimic. Observaţia izbitoare că am de a face cu un copil 
o făceam abia acum. Zece ani? Mai puţin? Şi cu asta 
mai întorc o fi lă în încercarea de a face un pic de ordine.

 Pentru mine, persoana cărată până aici, aproape 
degerat şi cu nervii întinşi să se rupă, avea o identitate 
de aer. Salvasem o fi inţă asfi xiată cu gaz de eşapament, 
fără a avea răgazul de a mă ocupa şi de altele. În viteză, 
trăgând de corpul inert, remarcasem că am de a face cu 
o fată. Era însă ceea ce sare în ochi. O ţigăncuşă de – să 
zicem – opt, nouă ani? Mâncasem, eram sătul, încălzit, 
mi-am acordat câteva clipe de refl ecţie. Mă acomodasem 
şi cu bizara îndărătnicie a muţeniei musafi rei mele. Ce 
e în capul ei, căci nu părea purtătoarea unor poveşti 
banale, mă ispitea grozav să afl u, dar mă putea şi 
dispensa. Să lăsăm şi asta pentru mai târziu. S-o studiez 
atent, bucată cu bucată, îmi făcea însă o plăcere grozavă 
de care nu m-am privat.

Ca şi parfumul dens şi agresiv, adus şi în haine şi 
care acum se încălzea la dogoarea sobei, mă izbise încă 
din maşină, cât încercasem s-o scot afară, părul, coama 
blondă, strâns sub şapca roşie cu steluţa aurie sau de 
aur din faţă. La fel îmi trecuseră pe sub ochi unghiile: 
lungi, lac verde plus praf de aur, sau auriu, nu ştiu. La 
fel, pansamentul pătat cu sânge.  Brăţările însă nu le 
luasem în serios până când a terminat mărul, mâncat 
cu tot cu sâmburi, şi când, toropită de căldură, a găsit 
de cuviinţă să-şi scoată totuşi cojocul. Am văzut atunci, 
cât şi-a îndesat iarăşi părul căzut sub şapcă, brăţările, 
cred, da, că de aur. Încheieturi subţiri, neformate, fără 
muşchi între piele şi os. Umeri slabi şi piept de fetiţă. 
Mişcările braţelor n-aveau însă nimic copilăresc. 
Dexteritatea şlefuită era feminină şi, ca într-un dans, 
trebuia să atragă atenţia asupra strălucirii brăţărilor. 
Tot feminin devenise şi obrazul, oferit din semiprofi l, 
cu partea pansată în umbră, într-o modifi care uluitoare. 
Dintr-odată. Buze pline, umede încă de zeama mărului, 
dinţi sclipitori. Nici sprâncenele pensate nu erau de 
copil. Doar aceste sprâncene şi profi lul, cu desenul 
nasului spuneau ceva straniu, odată despre rasă, a doua 

oară despre o cochetărie pe care, ca să fi e întreţinută, 
pusă în valoare, e nevoie nu doar de mulţi bani. Totul 
devenea neverosimil, dacă te gândeai la cătunul mizer 
din vale. Am luat şi eu, de poftă, un măr din care am 
muşcat melancolizat. Contrastul cel mare era de la brâu 
în jos, parte mascată de cele trei fuste ample, sub care 
întâmplător apucasem să umblu. Frumuseţe construită 
după alt canon. Cap imatur, trunchi descărnat, asta, sus, 
iar jos femur scurt, coapse grele, muşchi fesieri cu masă 
prea mare. 

– Întoarce-te, să vorbim, am invitat-o, după 
ce mi-am aprins şi pipa fi nală a zilei. Şi înainte, când 
urlasem la ea scos din răbdări, impresia a fost că nu aude. 
Sau că, mai întâi, îşi traduce în limba ei ce-i spun eu în 
româneşte. Mai e şi amănuntul că n-aveam exerciţiul 
discuţiei cu copiii iar efortul special pe care-l presupune 
era prea complicat pentru mine şi n-avea nimic să mă 
atragă. Bănuiam de aceea că nu va răspunde şi aşa a şi 
fost. N-a schiţat nici cea mai mică mişcare. E-n regulă, 

am zis. Nu spune nimic, dar mai ascultă-mă odată. Încă 
nu ştiu ce să fac cu tine deocamdată, aşa că, măcar 
noaptea asta, o să rămânem aici împreună. Presupun că 
ţi-e somn sau o să-ţi fi e, îţi dau patul, ai acolo o cergă 
să te înveleşti. Asta, dacă te dezbraci. Dacă nu, culcă-te 
aşa. Va fi  cald, sunt lemne destule. Eu o să mă întind 
dincoace, pe laviţă, am sac de dormit. Lampa va rămâne 
aprinsă, am eu grijă de ea. Dacă vrei ceva, spune. I-am 
lăsat aici un răgaz. Văd că nu spui nimic, am încheiat, 
înseamnă că totul e în regulă şi ne putem vedea fi ecare 
de treabă. 

Preparativele pentru dormit la munte nu sunt 
complicate, deşi acum erau împărţite la doi. Mi-am scos 
pantalonii şi i-am întins lângă sobă, unde era şi şuba, 
la uscat, am schimbat masa cu laiţa, aducând-o spre 
căldură. Despre graba de a ajunge în poziţia întins, cu 
muşchii spinării relaxaţi se zice că-i semn de bătrâneţe, 
aşa că, atunci când ajung aici, e ca şi cum m-aş privi în 
oglindă. Micşorasem înainte fl acăra lămpii. Căutasem 
şi pentru laiţă o poziţie în care să am închisă privirea 
spre pat. N-a trecut mult şi, după zgomote, am dedus că 
s-a întins şi ea, dar nu ştiu dacă în prealabil îşi scosese 
cizmele. Am meditat dacă merită să-i atrag atenţia. 
Nu merita. Am respirat adânc şi am închis ochii cu o 
mulţumire uriaşă. N-am adormit însă imediat, fi ind prea 
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devreme pentru orarele mele de somn. De regulă, seara, 
după aprinderea lămpii şi cină, îmi fac de lucru cu hârtiile 
sau iau la întâmplare o carte din cele aduse şi păstrate 
aici. Ca şi despicatul lemnelor din zori, e o pregătire 
pentru salt care, în timp,  devenise indispensabilă. Acum 
însă, micile rutine ale traiului în singurătate erau bruiate 
de prezenţa străină şi, din când în când, deşi e o prostie, 
trăgeam cu urechea să văd ce se întâmplă. Ea, această 
prezenţă care se insinuează acum şi în text, îşi ocupase 
locul cu o anume aroganţă, şi, neînstare să adorm, am 
realizat că la episodul „cădere în apă” s-a pus punct, 
fără a fi  stabilit că şi-a epuizat resursele şi că nu mai e 
nimic de dezvoltat sub aspectul progresiei epice. Ca la 
ciocnirea cu un meteorit, traiectoria textului început şi 
lăsat în suspensie se modifi case, apăruse un nou personaj, 
care avansa într-o direcţie încă imposibil de defi nit. Din 
paginile încă nescrise se uita la mine o fi gură fără nume, 
sunându-şi la câte o mişcare mai bruscă brăţările de aur, 
sunet şi gest şi ele fără vreo substanţă.

Întins pe lemnul tare, doar cu cojocul aşternut 
dedesubtul sacului de dormit, cu nervii care încep 
treptat să-şi slăbească tensiunea, starea mea de semi-
somn, când ştii tot ce e în jur, deşi dormi, s-a tot 
prelungit. Am mai refl ectat atunci la ţiganca desculţă 
cu fustă galbenă care mână caii de la trăsură într-unul 
din romanele mele scris mai demult. Ea are pe obrazul 
drept cicatricea fi nă a unei tăieturi prelungi, despre care 
însă nu se spune nimic. Acest detaliu fără consecinţă 
îmi plăcuse şi, după o ezitare, hotărâsem să nu renunţ 
la el. Am deschis ochii, privind în tavan. Cu toate 
astea, în roman, nu dezvoltasem episodul pentru că ar fi  
bruiat logica textului. De la distanţă şi după atâţia ani, 
îl vădeam acum într-o lumină nouă. Cele două puncte 
colorate identic ar fi  putut fi  unite printr-o linie dreaptă.

Am aţipit şi m-am trezit de câteva ori. O dată a 
fost când şi-a schimbat poziţia şi-am aşteptat să văd ce 
urmează. N-a urmat nimic. Altă dată, m-am sculat să mai 
pun lemne pe foc. Dormea ghemuită cum dorm copiii şi 
pisicile şi am constatat că-şi trăsese peste ea o jumătate 
de cergă. Când am deschis ochii data următoare, ea 
tocmai revenea de afară, închidea uşa. Ne-am privit o 
clipă: eu, nereuşind să mă prefac adormit, ea, cu ochiul 
ei negru, cu aceeaşi fi xitate inexpresivă. Brusc, în timp 
ce ea trecea spre pat, mi-am dat seama că afară vântul 
a stat, e o linişte absolută de care îţi ţiuie urechile. Ne-
am privit, am notat că îşi luase cu ea geanta, n-am mai 
întrebat-o nimic, au urmat zgomotele cuibăririi în pat iar 
după aceea doar trosnetul intermitent al focului în sobă. 

După oprirea furtunii, ştiam din alte experienţe, 
a oricărei furtuni de iarnă, se lasă gerul. Trecuse puţin 
de miezul nopţii şi n-am mai reuşit să închid ochii şi, 
după încă vreo oră, mi-am desfăcut sacul de dormit şi 
am coborât de pe laiţă cu acea nerăbdare matinală pe 
care nu mi-o reprim niciodată. În liniştea cea mare, 
pentru că ea dormea profund, i se auzea respiraţia, mi-
am fi ert cafeaua rituală, am tras lampa aproape şi mi-
am aprins prima pipă ca să notez ce ştiam de la pădurar 
şi-mi amintisem imediat după trezire despre „drumul 

ţiganilor”.
Informaţia îmi păruse iniţial extravagantă. N-o 

notasem şi uitasem de ea. Impresia mi se schimbase 
acum, peste noapte.

În afară de intrările în pădure, toate prevăzute 
cu bariere pentru blocarea trecerilor ilicite, mai existau 
în unele locuri de pe lizieră şanţurile adânci pe care le 
ştiam şi eu. Ca orice e oprit de lege, nu lua însă nimeni în 
serios, în nici un caz hoţii, nici barierele, nici şanţurile de 
cetate feudală. Hoţii pătrundeau în cele mai inaccesibile 
zone doar cu drujbe şi cai, doborau la nimereală, rapid, 
nişte copaci, îi curăţau de crengi şi-i scoteau târâş la 
margine. Acolo aşteptau săniile în care era încărcată 
prada. Cum ajungeau însă de acolo tocmai în şosea, iar 
mai departe, la gater, evitând drumurile forestiere unde 
riscau să dea nas în nas cu Gheorghiţă şi cu câinii lui 
fascişti nu ştia nimeni. Pădurarul scotocise peste tot 
ca să dea de acest traseu, despre care îi pomenise şi 
înaintaşul lui de la ocolul silvic, dar fără să descopere 
vreo urmă de sanie în zăpadă sau de copită şi roată în sol 
după dezgheţuri. Ofi cial, dar şi neofi cial nu ştia nimeni 
mai mult. Se descopereau doar, din când în când, cioate 
proaspete, crengi de la curăţituri şi rumeguş. Nu era o 
poveste şi n-o lua nimeni ca atare. Insistenţilor, celor ca 
mine, străinilor de loc, li se răspundea însă cu o ridicare 
superstiţioasă din umeri. Pusă în această ecuaţie, nu 
era deloc absurdă tentativa copilei de a se aventura cu 
Audi-ul ei superelegant prin nămeţi. Să presupunem că 
ştia exact ce face. Atât că încurcase descântecul. Credea 
cu atâta tărie în realitatea căii pe unde se iese la liman, 
încât nu-i păsa de viscol. Încurcase ceva însă, greşise un 
cuvânt, făcuse semnul de dezlegare un pic în contratimp.

*
Subiect dezvoltat pe o fi lă care urma trecută 

în anexă: despre apărarea singurătăţii sau „sindromul 
Robinson”. Ajunsesem aici încercând să-l formulez 
nu doar pentru micile mele evadări în pădure, banale 
vacanţe burgheze. E un impuls straniu care-l face 
pe omul de azi să-şi strângă casa în spate, ca melcul, 
şi s-o ia încotro vede cu ochii. Mă simţeam implicat. 
Voluptatea irezistibilă de a-mi construi o apărare ca 
la tribunal (dar de cine să mă apăr?) apăruse la masa 
de scris. Un efect fără cauză sesizabilă. Un fi r foarte 
subţire, scăpat din mână din când în când, leagă totuşi 
între ele fi lele dării mele de seamă şi în câteva note mai 
vechi, abandonate, analizam dacă discontinuitatea e o 
calitate sau un defect...

Când uşa bordeiului s-a dat de perete cu o 
violenţă care a făcut să zdrăngăne ibricul de cafea 
pe plită şi sticla de la fereastră, ajunsesem în acest 
punct şi-mi curăţam pipa. Punctul de la care urmează 
cu necesitate întoarcerea, revenirea la realitate, la 
consemnarea ei strictă. Zgomotul m-a făcut să tresar 
însă, deşi pare neverosimil, nu m-a speriat. În spaţiul 
îngust, cei trei bărbaţi care s-au năpustit spre mine, ca şi 
cum fi ecare dorea să ajungă primul, nici nu mi-au lăsat 
timp să mă sperii. Afară, până la uşă veniseră pe furiş, 
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fără să facă zgomot, ghidaţi de fereastra luminată, şi la 
fel se apropiaseră şi ceilalţi, pentru că erau mai mulţi, 
cum mi-am dat seama imediat. Primii începuseră să 
strige în timp ce intrau, trezind-o şi pe copila adormită. 
S-a ridicat în capul oaselor, nesperiată şi ea. Strigau 
toţi deodată, în limba lor, cu o disperare care era şi 
teatrală, dar şi ameninţătoare şi, la început, câteva 
minute bune, un sfert de oră, poate, nu s-a înţeles nimic. 
Se iviseră în prag şi se înghesuiau să vadă mai bine, 
dar şi împingându-i pe primii în spaţiul dintre masă şi 
sobă şi câteva femei, dar şi nişte copii, strecuraţi printre 
picioarele celorlalţi până lângă mine. Toate astea au fost 
cu o asemenea rapiditate şi cu atâtea strigăte, încât am 
întârziat să-mi scot ochelarii şi să mă ridic în picioare.

– Domnu’! s-a răstit cel mai apropiat de masă, la 
un braţ de mine, dar şi-a dat seama că nu ştie ce să-mi 
spună. Nu i-a sărit nimeni în ajutor şi asta, cred, a fost 
în ajutorul meu.

Mă ridicasem în fi ne şi ezitam dacă să-i dau 
mâna. M-am răzgândit, mai bine nu, şi am arătat în 
direcţia unei femei enorm de grase care, în spate, părea 
că pluteşte peste ceilalţi:

– Închide uşa, te rog frumos!
De notat, pentru că e interesant, mi-a dat grăbită 

ascultare, cei din jur înghesuindu-se ca să-i facă loc. 
Între timp, gălăgia s-a stins. 

Amânasem pentru când se va lumina să fac cu 
lopata o potecă pentru ieşire şi toată zăpada adunată la 
uşă căzuse iarăşi înăuntru, până la pat, dar mai era şi 
zăpada adusă pe tălpi care începea să se topească. Un 
miros greu, străin, dezgheţat şi încălzit şi el, umplu în 
câteva minute aerul după închiderea uşii. În lumina 
tremurătoare a lămpii, veşmintele lor aveau luciu de 
sticlă: scurte de piele neagră, pantaloni şi pălării negre, 
mustăţi negre. Trăsesem cu ochiul să văd ea ce zice. 
Rămăsese pe marginea patului şi din această poziţie care 
marca distanţa li se adresase de câteva ori, dar fără să 
ridice vocea. N-aş zice că încerca să-i potolească. I-am 
surprins în treacăt şi privirea îndreptându-se spre mine. 
Avea aceeaşi fi xitate în care nu se poate citi nimic, nici 
măcar banala curiozitate copilărească a celorlalţi copii. 
Aceştia, m-am gândit, dacă ar fi  fost lăsaţi de cei mari, 
s-ar fi  strecurat pe sub masă să controleze ce e după sobă 
sau sub pat. Cu toate urletele răguşite, se diluase însă şi 
tensiunea războinică din primul moment. Până la urmă, 
trebuia să comunicăm totuşi inteligibil, cu întrebare 
şi răspuns, şi asta pricepuseră şi copiii care se holbau 
neîncrezători la obiectele de pe masă. Nu foarte repede, 
dar a reieşit, cred că după ce se puseseră ei între ei de 
acord, că musafi ra mea dăduse alarma, luase legătura 
cu ei şi-i chemase. Asta s-a întâmplat cât eu dormisem, 
probabil, dar nu sunt sigur. Oricum, ferindu-se de 
mine, ieşind eventual afară tiptil şi telefonând de acolo. 
Mai rapid decât aş fi  bănuit-o eu că e în stare, găsise, 
aşadar, soluţia, iar ei alergaseră înotând prin zăpezi s-o 
salveze. Asta e ipoteza mea, odată faptele puse într-o 
ordine logică, ei gândeau însă într-un fel pe care n-am 
reuşit să-l pricep. La toate întrebările mele veneau cu 

răspunsuri aiurea, strigând unul la altul şi mi-am dat 
seama că niciunuia nu-i păsa de mine, nu mai contam. 
Dar, să notez şi asta, nici nu dădeau vreun semn de grabă. 
Nici cei care se năpustiseră peste mine şi nici ea. În câte 
o infi mă pauză, când se opreau să-şi tragă răsufl area, 
răsunau ţipetele, chiuiturile celor rămaşi afară, în ger, 
pentru că femeile se proptiseră în uşă şi nu cedau, 
nu-i lăsau să intre. Într-o asemenea pauză ea repetă 
milimetric pantomima strângerii părului în creştetul 
capului pe care mi-o prezentase şi mie. Cu buzele 
strânse, privea drept înainte într-o oglindă invizibilă 
şi se vedea că-şi urmăreşte în gând fi ecare fracţiune de 
gest. Îşi îndesă la sfârşit şapca roşie cu steluţă de aur 
pe sprâncene şi coborî de pe pat. Era ca şi cum ar fi  
dat semnalul. Ghicindu-i intenţia, ceilalţi se înghesuiră 
făcând un culoar spre uşă pe care una din femei avu 
grijă să i-o deschidă grăbită. Ca la o vrajă, tăcerea se 
spulberă, imediat ce ea trecu pragul. Dădură buzna după 
ea strigând exact cu aceeaşi disperare nebunească de la 
început, călcându-se în picioare.

Din uşă, de fapt, de afară, unul singur se răzgândi 
şi se întoarse să vină spre mine şi greşeala mea fi nală a 
fost că nu m-am stăpânit. Au fost uşa dată la perete, să 
zicem, şi gerul de afară. Apăraia de pe podele şi faptul 
că n-apucasem să-mi iau şuba şi ceva pe cap. Dar şi 
sentimentul singurătăţii care-ţi înfi ge cu nemilă gheara 
în gât. Bănuiesc că cel întors avea de gând să-mi spună 
ceva, sigur nu să-mi mulţumească sau să se scuze. Îmi 
pierdusem răbdarea şi am strigat:

– Ce i-aţi făcut fetei ăsteia? De ce aţi tăiat-o?
Nu se aştepta, răcnetul meu l-a derutat. Mă 

gândesc şi că nu i se întâmpla prea des aşa ceva pentru 
că n-a ştiut pe moment ce să facă şi ce să-mi răspundă. 
Şi-a dezvelit doar dinţii sub mustaţă într-un semi-râs. 
Apoi, fulgerător, a întins mâna spre mine şi m-am ferit 
crezând că o să-mi dea în cap cu lampa sau cu ceaşca de 
cafea. El însă ţintea doar teancul de fi le de pe masă. Din 
care, cu dexteritatea cartoforului, a extras una singură şi 
şi-a adus-o spre ochi, dar ca şi cum dorea s-o adulmece. 
Lumina era sufi cientă, afară se făcea de ziuă, iar 
scânteierea zăpezilor imaculate era mai puternică decât 
lampa mea. Au urmat două momente distincte. Primul 
a fost că i-a trebuit doar o privire ca să se edifi ce şi să 
citească ce-i căzuse sub ochi, iar eu mi-am dat seama, 
ca orice autor, datorită şi memoriei proaspete, despre ce 
e vorba: 

– Când am deschis ochii, vijelia abia se 
dezlănţuise şi, fără să mă mişc din culcuş, am tras cu 
urechea.

Voce aspră, lectură cursivă, fără intonaţie 
dar şi fără să se poticnească. Fără voce a mai citit, 
doar mişcându-şi buzele, încruntat, o frază sau două. 
Momentul următor e la fel de precis desenat: a strâns 
foaia în pumn şi a aruncat-o. A ieşit imediat, fără să mai 
scoată un sunet, nelăsându-mi nici răgazul să strig după 
el. Aceeaşi linişte vătuită de pădure ninsă era şi afară şi, 
când am ieşit, erau pustietatea lizierei, ceaţa de lapte în 
vale şi nişte urme incerte de paşi.
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cu 
Andrei CORNEA 

„Nu e legitim pentru un intelectual să 
întoarcă spatele la ceea ce se întîmplă în 

jurul lui”

– Stimate domnule Andrei Cornea, v-aţi născut, 
v-aţi format, aţi trăit în ambianţa cărţii /a cărţilor, ca 
fi u al criticului şi istoricului literar Paul Cornea. Cum a 
infl uenţat formarea dvs. o astfel de ambianţă?

– Într-adevăr, a creşte înconjurat de cărţi, mai 
mult, avînd un părinte care, o mare parte a timpului cînd 
e acasă, şade la birou şi scrie, nu poate trece fără urmări 
„teribile”. Şi nu a trecut: sunt şi eu năpădit de cărţi, că 
nu le mai ştiu rostul (salut digitalizarea, dar pentru mine 
e deja tîrziu); mai rău, mă ocup – bine-rău – cu scrisul. 
Şi cel mai rău: de multe ori, o fac cu plăcere. Acum, 
dacă plăcerea asta se transmite într-o oarecare măsură şi 
cititorului, nu ştiu...

– Aveţi o amintire mai pregnantă şi mai 
semnifi cativă din copilărie?

– Amintirea esenţială (în care se contopesc multe 
particulare) e: ce bine era cînd mă lăsa toată lumea în 
pace! Adică, eram singur şi mă jucam după pofta inimii: 
construiam ceva din cuburi (fără program), desenam, 
decupam, modelam din plastilină, ori confecţionam 
un teatru de păpuşi, apoi cream un scenariu pentru 
personajele mele; dar, fi reşte că nu apucam să ajung prea 
departe; mă întrerupeau ba cu masa, ba cu somnul, ba 
ştiu eu cu mai ce... iar a doua oară trebuia să iau totul de 
la început şi tot aşa. Cred că nici azi nu sunt departe de 
joaca asta, doar că am schimbat mijloacele şi povestea...
Şi întreruperile sunt altele.

– Puteţi să ne spuneţi care au fost cărţile 
modelatoare ale adolescenţei dvs. şi care sunt autorii 
care au marcat formarea dvs. spirituală?

– Nu pot da nume. Nu am o listă scurtă să spun: 
ăştia mi-au fost autorii! Iar lista lungă se poate uşor 
presupune.

– Vă număraţi (alături de Gabriel Liiceanu, 
Andrei Pleşu, Sorin Vieru, Victor Ieronim Stoichiţă) 
printre discipolii lui Noica. Când şi în ce împrejurări 

l-aţi întâlnit pentru prima dată pe Constantin Noica? 
Ce rol a jucat pentru dvs. întâlnirea cu acest cărturar 
de primă mărime al secolului XX?

– Mai întîi, nu ştiu dacă mă pot numi discipol 
al lui Noica. N-ar fi  fost, poate, rău să fi e aşa, dar nu 
este cazul. Cît despre întîlnirea cu el, sigur a jucat un 
rol important pentru mine. Mai întîi, m-a convins 
să mă ocup de fi losofi e antică (tocmai terminam 
studiile clasice, dar nu aveam o formaţie propriu-
zisă de fi losofi e) şi mai ales de Platon. Mi-a pus în 
braţe Republica, ceea ce s-a dovedit a fi  o experienţă 
extraordinară sub toate aspectele. Dacă n-aş fi  fost 
obsedat în 1982-83 de traducerea Republicii, aş fi  rămas 
cu siguranţă în Germania (unde avusesem o bursă 
DAAD şi eram împreună cu soţia mea), iar destinul meu 
în general şi cel cărturăresc în particular ar fi  fost destul 
de diferite. De asemenea, nu pot nega că prin Noica am 
căpătat sentimentul apartenenţei nu numai la fi losofi e 
în general, dar şi la o micuţă comunitate de iubitori de 
fi losofi e de tip non-academic, dar nu şi non-profesionist 
(aţi amintit mai înainte cîteva nume), comunitate în care 
mă regăsesc şi acum cu plăcere.

– Cum îl percepeţi astăzi pe fi losoful Constantin 
Noica? Este el privit şi comentat la adevărata statură şi 
importanţă a operei?

– Bibliografi a Noica a crescut mult în ultimii 
douăzeci de ani. S-au scris studii importante privitoare 
la operă, precum cele ale lui Ion Dur, Laura Pamfi l, 
Constantin Aslam (şi sunt şi destule altele), dar nu pot 
fi  omise nici cele care se ocupă mai mult de biografi e 
şi implicaţiile ei politice, precum cărţile lui Lavastine 
şi Lavric. Sentimentul meu este însă că lipseşte 
monografi a esenţială şi decisivă (nu defi nitivă), care 
să urmărească cu egală aplicaţie toate perioadele vieţii 
şi creaţiei lui Noica, dar să şi reconstituie meticulos 
parcursul gîndirii sale – de la Mathesis la Logica lui 
Hermes – cît şi contextele de viaţă respective. O astfel 
de monografi e ni l-ar prezenta nu numai pe Constantin 
Noica, ci, indirect, ne-ar prezenta şi o imagine mobilă 
şi cuprinzătoare a intelectualităţii româneşti, începînd 
din anii ’30 pînă în anii 2000. De asemenea, nu avem o 
ediţie Noica (şi nu ştiu ca cineva să lucreze sistematic la 
ea), care să cuprindă nu doar cărţile, ci şi numeroasele 
sale articole – mai vechi sau mai noi. Ce să mai vorbesc 
despre corespondenţă!

– Mai este Noica necunoscut (e şi titlul unei cărţi 
din 2007 a Laurei Pamfi l) astăzi?

– Fireşte, în mai mică măsură decît acum şase sau 
zece ani. Totuşi, aşa cum am spus, cred că rămîn destule 
puncte insufi cient cercetate. Un prim, mic exemplu: am 
fost recent frapat să realizez că cea mai mare parte a 
operei lui Noica a fost scrisă sub cenzură: din 1938, 
cenzura lui Carol al II-lea şi apoi a lui Antonescu – Noica 
fi ind simpatizant legionar – apoi, după război, cenzura 
comunistă. Practic, Noica a scris liber numai între 1935-
1938. Adesea, Noica a dat senzaţia că se exprimă cu o 
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desăvîrşită libertate. Totuşi, sunt convins că nu era cazul 
întotdeauna şi că de multe ori a exprimat cifrat şi aluziv 
unele conţinuturi neconforme cenzurii respective. Pe 
scurt, aşa cum a arătat cîndva Leo Strauss, nu putem 
accepta o lectură „inocentă” a unui fi losof care a scris 
sub cenzură. Dar deocamdată nimeni, după ştiinţa mea, 
nu a aplicat sistematic ipoteza hermeneutică a diferitelor 
cenzuri la opera lui Noica. O altă chestiune superfi cial 
tratată este aceea a legăturii dintre operă şi biografi e. 
Cum se ştie, Noica însuşi a cerut să se facă abstracţie 
de biografi a sa, iar unii l-au urmat, în vreme ce alţii, 
s-au concentrat mult, dimpotrivă, asupra biografi ei. 
Aici s-a făcut confuzia dintre biografi e şi viaţă. De fapt, 
Noica a încercat sistematic să-şi construiască, dincolo 
de accidentele biografi ce, un tip de viaţă în acord cu 
propria-i fi losofi e – ceea ce constituie, cred, marea sa 
originalitate în contextul fi losofi ei româneşti şi chiar 
europene, deoarece această unitate viaţă-sistem de idei 
caracterizează fi losofi a antică, nu şi pe cele medievală, 
modernă şi contemporană (V. Pierre Hadot). Mie deci 
Noica mi se pare important nu atît fi indcă ar fi  inovat 
în teoria fi inţei sau în teoria culturii etc. (e de discutat 
aici ce şi cît), ci fi indcă a reuşit în bună parte să ofere 
o „viaţă acordată” (homologoumenos zen), cum a spus 
părintele stoicismului, Zenon din Cition – un fapt rar şi 
uimitor cumva în context modern. 

– Care sunt, în viziunea dvs., consecinţele 
fundamentale în plan cultural, fi losofi c şi etic ale 
experienţelor intelectuale generate de Şcoala de 
la Păltiniş? Ce a adus şi ce aduce nou, important, 
revelator această grupare intelectuală? A fost această 
şcoală o experienţă utopică? De ce există o atât de mare 
rezistenţă a unei părţi a intelectualităţii româneşti la 
valorile promovate de Constantin Noica şi de discipolii 
săi?

– Am scris şi eu cîte ceva despre acestea în cartea 
mea De la Şcoala din Atena la „şcoala de la Păltiniş”. 
Cît timp a trăit Noica, „şcoala de la Păltiniş”, aşa cum se 
vede şi din Jurnalul lui G. Liiceanu, n-a fost altceva decît 
reacţia colectivă, dar diferenţiată după personalitate, că 
ceea ce numeam mai sus „viaţa în acord” este posibilă şi 
se înfăptuieşte live - şi asta chiar şi în condiţiile nefi reşti 
şi constrîngătoare ale regimului comunist. A fost un 
exemplu pe care nu mi se pare că vreunul dintre noi l-ar 
fi  preluat şi continuat, regretabil pesemne. Cît priveşte 
„experienţa utopică”, arăt în cartea amintită că utopia 
şi realitatea sunt ambigue: numim utopic proiectul 
adversarului şi realist pe cel propriu sau al prietenului, 
aşadar nu ne putem pronunţa la modul general sau 
obiectiv. Noica şi aşa-zişii discipoli au fost criticaţi 
la început mai ales de literaţi şi critici literari – vezi 
Epistolarul – ceea ce a reluat cumva tradiţionala dispută 
dintre fi losofi e şi literatură. În ultimii zece-cincisprezece 
ani criticii au venit mai ales dinspre stînga postmodernă 
– vezi Sorin Adam Matei, Ciprian Şiulea, cei de la 
CriticAtac etc. Dar au fost şi alţi critici vehemenţi de alte 
orientări, precum Adrian Marino, Adrian-Paul Iliescu 

etc. „Discipolilor” li s-a lipit eticheta „elitismului”, a 
devoţiunii necritice, a conservatorismului semi-fascist 
şi a altor absurdităţi. M-am referit la unele dintre aceste 
chestiuni în cîteva articole din revista 22, republicate 
în volumul Realitatea şi umbra, Humanitas, 2013. Mai 
recent, fi indcă unii dintre „păltinişeni”, sau prietenii lor, 
precum Horia-Roman Patapievici, au susţinut public 
„regimul Băsescu”, ei au fost supuşi unei campanii 
de defăimare şi ură, care nu avea nimic de-a face cu 
fi losofi a lor. Dar pentru publicul mare nu e tocmai uşor să 
distingă lucrurile. Într-un sens mai profund, însă, poate 
că respingerea – ironic-dispreţuitoare, ori doct-îngîmfată 
– a lui Noica de către mulţi intelectuali români din 
generaţiile mai noi ţine tocmai de necunoaşterea sau de 
refuzul principiului său, „viaţa acordată”. E un principiu 
care nu se potriveşte nici cu felul (post)modern de viaţă, 
nici cu regulile actualizate ale promovării academice şi 
universitare; nu se pot scrie proiecte pe bani europeni 
pe seama lui, nu poate fi  asociat deloc ortodoxiei, deşi 
are un fel de parfum spiritual care îi face suspicioşi şi 
pe laici. Pe scurt, nu e pe placul a mai nimănui. În plus, 
într-o ţară unde ipocrizia publică e la ea acasă, el pare a 
fi  şi destul de „neromânesc”. 

– Care sunt, în opinia dvs., cei mai importanţi 
fi losofi  români ai culturii noastre (din toate timpurile). 
Cum aţi justifi ca aceste opţiuni?

– Mă refer la cei dispăruţi: Noica, probabil, din 
motivul amintit mai înainte: el redeşteaptă valoarea 
originară a fi losofi ei pe care noi am uitat-o: viaţa 
acordată. Apoi Mircea Eliade, mult mai cunoscut în 
străinătate, şi care rămîne nu ca istoric al religiilor – 
unde e depăşit – ci ca fi losof al culturii sau creator al 
unei importante antropologii fi losofi ce a secolului XX. 
Blaga – pesemne. În rest, am avut profesori de fi losofi e, 
nu fi losofi , dar foarte stimabili unii dintre ei. Apoi am 
avut sofi şti talentaţi, precum Nae Ionescu. Dar fi losofi i 
adevăraţi sunt foarte rari oriunde.

– La o sumară consultare, bibliografi a operei 
dvs. poate să surprindă, prin diversitate, într-o lume 
(academică) în care specialistul nu prea iese din 
perimetrul disciplinei sale, pe care o păstoreşte cu 
orgoliu şi sufi cienţă adesea. De unde această diversitate 
(istoria, critica şi teoria artei, fi losofi a, eseistica civică 
şi politică)?
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– În parte, a fost vorba despre o suită de 
întîmplări: de exemplu, faptul că l-am întîlnit pe Noica 
pe cînd terminam studiile clasice cu intenţia de a studia 
arta bizantină. Am ajuns la Republica lui Platon şi, de 
aici, mai departe la fi losofi a politică şi morală. Cît despre 
faptul că scriu de 23 de ani articole politice, aproape că 
aş zice că, invers, e anormal cazul celor din breaslă care 
nu o fac deloc sau aproape deloc: nu e legitim pentru un 
intelectual să întoarcă spatele la ceea ce se întîmplă în jurul 
lui, şi asta mai ales dacă se preocupă de fi losofi a morală 
şi politică. Ori acceptăm că Platon, Aristotel şi mulţi alţi 
„vechi” sunt actuali în această latură măcar a fi losofi ei lor 
şi atunci privim în jurul nostru cu atenţie, pentru a vedea 
prin ce anume sunt relevanţi; ori susţinem că nu sunt 
actuali, dar atunci de ce ne mai batem capul cu ei? 

– Care dintre cărţile dvs. vă este mai apropiată? 
De ce?

– Cred că cea mai importantă carte a mea este 
Turnirul khazar, ale cărei idei principale au fost reluate 
şi în alte cărţi ulterioare. Dar cea mai apropiată îmi 
rămîne Cuvintelnicul fără frontiere, care a primit o 
nouă ediţie la Humanitas în 2013. De ce? fi indcă îmi 
seamănă, cred.

– Trăim într-o lume în care, adesea, valorile 
autentice sunt falsifi cate, mistifi cate, contrafăcute, iar 
nonvalorile, imposturile estetice sunt promovate la rang 
de valori. O lume, în care, cum ziceaţi cândva, nimic nu 
e ceea ce pare a fi . Ce terapeutică ar putea să ducă la 
vindecarea culturii şi, în general, a societăţii româneşti 
de această boală, veche, a „formelor fără fond”, a 
adevărurilor fără fundament, a valorizărilor false, 
lipsite de criterii şi de argumente?

– Cred că e o eroare să privim prea mult înspre 
tradiţia „formelor fără fond”. Vom fi  tentaţi să ne 
consolăm că nu-i nimic de făcut. Există soluţii, sau 
măcar începuturi de soluţii: de pildă, să nu aducem la 
cîrma guvernului un plagiator. Veţi spune: a venit prin 
alegeri. Desigur, dar dacă 90% dintre intelectualii ţării, 
artişti, scriitori, profesori, medici ar fi  protestat public 
semnînd diferitele petiţii – dacă aşadar ar fi  existat un 
curent de opinie masiv şi hotărît şi nu anemic – lucrurile 
ar fi  stat diferit. Pentru a lupta împotriva imposturii 
generalizate, ea trebuie condamnată mai întîi la vîrf, aşa 
cum pentru a lupta împotriva corupţiei, trebuie închişi 
mai întîi cei mari, ca să servească de exemplu. Şi încă 
ceva: dacă măcar am prelua „formele” exact, corect, nu 
cu adaptări şi simplifi cări valahe, tot ar fi  bine! În fond, 
denunţul plagiatului copy-paste ţine de formă, nu de 
conţinut! Dar noi nu mai preluăm din Occident uneori 
nici măcar formele, ci numai numele lor... Uneori însă 
avem noi de oferit modele: afl u că DNA-ul este unul 
dintre ele. Măcar de n-ar fi  anihilat! 

– Sunteţi profesor universitar la Universitatea 
Bucureşti. Ce vă nemulţumeşte la sistemul de învăţământ 
românesc? Ce îi lipseşte pentru a fi  performant? Care 

sunt tarele şi care sunt atuurile sale?
– Sistemul nu e performant din mai multe 

motive, printre care şi precaritatea fi nanţării. Dar 
motivul principal rămîne impostura şi refuzul 
meritocraţiei. Daniel Funeriu a încercat să facă ceva; 
legea sa, care prevedea ierarhizarea universităţilor – 
între timp amendată şi schimbată, – a stîrnit ura uriaşă 
a impostorilor şi a mediocrilor. Nu-i de mirare că 
lucrurile nu merg. 

– Ce rol are, în opinia dvs., polemica în 
metabolismul unei culturi? Care sunt ingredientele 
unei polemici autentice, necontrafăcute? Care au fost/ 
sunt cei mai redutabili polemişti ai culturii române? 
Vă e teamă de polemică? Polemică sau pamfl et? 
Confruntare de idei, sau confruntare de cuvinte, în 
termenii lui Lovinescu?

– Îmi place polemica – aşa cum se poate vedea 
destul de des în articolele mele. Există şi la noi, din 
cînd în cînd, polemică de idei, chiar dacă, în mod 
aproape inevitabil, ea se amestecă şi cu atacurile 
mai personalizate. Şi pamfl etul este un ingredient 
inevitabil, în anumite condiţii. În general, cînd prostia 
agresivă, cînd turpitudinea fără reţineri, cînd aroganţa 
manifestă se lăfăie în media, ar fi  absurd să ţi se ceară 
să faci polemică de idei. De unde idei la un asemenea 
adversar? Atunci pamfl etul devine unica armă de care 
mai dispunem. Desigur, el nu trebuie să fi e grosolan.

– Veleitarismul, amatorismul, bovarismul sunt 
privite adesea ca tare ale neamului nostru. Cât adevăr 
sau câtă falsitate se afl ă într-o astfel de percepţie? 
Care e, în opinia dvs., raportul ideal dintre identitate şi 
europenitate? Ce şanse are România de a se regăsi, cu 
dinamica sa optimă, în spectacolul globalizării?

– Am scris undeva că discutăm prea mult despre 
identitate, calităţi şi defecte naţionale etc. O facem de 
peste 150 de ani şi nu am ajuns nicăieri. Ar fi  bine să 
facem corect ceea ce avem de făcut şi să ne preocupăm 
mai puţin în mod maladiv şi obsesiv de identitate. 
Oricum, dacă ne vom ocupa vremea să facem tabele 
cu defecte şi calităţi naţionale, după care ne vom pune 
să le explicăm, să le comparăm cu cele ale altora, să 
le privim istoric şi sociologic şi iarăşi să le analizăm 
şi disecăm, e sigur că nu vom mai avea timp să ne 
ocupăm cu nimic altceva, pe lîngă faptul că vom trage 
concluzia că suntem supuşi unei fatalităţi naţionale. În 
fi nal, ni se va face greaţă de noi înşine, după care ne 
vom analiza şi greaţa, susţinînd că şi ea la noi e „altfel”, 
vorba lui Boia, decît greaţa generică. Mi-ar plăcea să 
ne autocompătimim mai puţin şi, în general, să fi m 
mai puţin plîngăcioşi. Pînă la urmă ni s-au întîmplat 
şi lucruri foarte bune, la care, la momentul lor, nici nu 
îndrăzneam să visăm: de pildă, am scăpat de comunism! 
Pe scurt: suntem o generaţie norocoasă.

– Vă mulţumesc!

Interviu realizat de Iulian BOLDEA
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cu Ion Halmághi, 
prin istoria asumată

Recurs la prezent cu Cornel Irimie: Traian 
Herseni, Miron Constantinescu, P. P. Negulescu, Al. 
Gregorian, Axente Sever Popovici

I. H.: Uite, acuma sunt angajat într-o chestiune 
care a luat proporţii pe care nu le-am crezut eu. La Centrul 
Binder din Piaţa Mică [a Sibiului] am găsit arhivele şi 
materialul unui prieten al meu cu care am fost coleg de 
facultate, Irimie Cornel, care a fost director la Brukenthal. 
Şi am fost prieten cu el, cel mai apropiat din timpul 
facultăţii, şi ei publică o carte acuma, de omagii pentru 
el1. Şi am cerut să dau şi eu câteva amintiri. Şi am dat 
câteva amintiri. Două domnişoare de acolo, vorbind cu ele 
separat, m-au speriat şi zice: –„Domn’e, să nu scrii prea 
mult, că aicea se taie şi aleg numai ce vrea comitetul de 
acolo!...”.

M. P.: O practică curentă...
I. H.: Le-am spus că nu mă interesează, să ia ce 

vrea; ce-am dat, am dat, dacă nu le convine, treaba lor, 
ele publică cartea. Pentru ca dup-aceea să mă duc să mă 
interesez, la coordonatoarea de acolo, care-mi spune: –
„Domnu’Halmághi, e foarte interesant ce ne-ai dat, dar 
noi vrem mai mult”. Şi mi-arată o listă: cum era aşezată 
[Facultatea de Filosofi e din Bucureşti], câte biblioteci 
avea, cine era bibliotecar, ce puncte aveau studenţii unde 
se întâlneau, unde petreceau, unde locuiau, în cămine 
sau în case particulare... Ei, am scris ceva, dar am scris 
dup-aceea ceva, şi am dat, ceva care-i mai important, 
după mine şi anume, cel mai celebru seminar, un seminar 
sui generis, care era în perioada aceea la Filosofi e, era 
seminarul de sociologie. Care seminar de sociologie nu 
era parte din cursurile şi din învăţământul sociologiei, la 
Bucureşti, la Universitate, ci era o formă particulară de 
adunare a studenţilor în fi losofi e, în cadrul seminarului 
de sociologie condus de Traian Herseni, să dezbatem 
problemele ideologice care erau foarte încărcate la vremea 
aceea. Aveau o încărcătură foarte puternică: de stânga, de 
dreapta, de anarhie, de democraţie, de extremism de orice 
natură. Şi fi ecare îşi alegea el subiectul pentru dezbateri şi 
se supunea dezbaterilor publice şi exigente ale lui Traian 
Herseni, care era un tip extraordinar.

Şi acolo, de exemplu, spun între altele eu – nu le-
am povestit lor chestia asta, cu Miron Constantinescu2. 
El era coleg cu noi şi venea şi el la aceste dezbateri, şi 
noi îl cunoşteam ca membru al Partidului Comunist în 
ilegalitate. Noi îl cunoşteam ca student, dar nu spuneam 
nimănui. Noi îl tratam şi îl respectam ca atare. El ştia ce 
suntem noi şi ne respecta şi ne trata...

M. P.: Un fel de respect reciproc, de mare ţinută 
morală...

I. H.: Ăsta era nivelul! Şi să spun mai mult decât 
atâta: aici am dat, în amintirile astea, un pasagiu în care 

am povestit la un moment dat, că profesorul nostru, 
unul din dragii noştri profesori, era P. P. Negulescu3, de 
enciclopedia fi losofi ei: o răbdare de fi er, o cunoştinţă de 
platină, cunoştinţe lărgite, variate, enciclopedice într-
adevăr. Făcea nişte cursuri extraordinare. Şi din cursurile 
lui am reuşit să obţin volumele unu, patru şi cinci. Nu 
le am pe doi şi pe trei. Şi vreau să le obţin acum, de la 
Bucureşti. Şi unul din străluciţii studenţi în fi losofi e, care 
s-a şi realizat după aceea extraordinar de frumos, era unul 
care scria la SFARMĂ PIATRĂ. Pe vremea aceea era o 
revistă la care scria ăsta, Alexandru Gregorian4: era şi poet 
el şi om de mare cultură, care a venit în America, l-am 
întâlnit şi eu în America.

M. P.: Nu a fost pe la VOCEA AMERICII?5

I. H.: Nu, nu. A fost primul director la EUROPA 
LIBERĂ6, deşi era de dreapta şi antisemit. 

M. P.: Un paradox?
I. H.: Paradoxul era că trebuia o luptă împotriva 

regimului [comunist] şi el a fost primul din Exilul 
românesc, ales de americani.

Eu l-am întâlnit, eram în localităţi vecine, el era 
profesor la un colegiu, cu nevasta lui, profesoară de 
franceză. Şi a fost primul director, nu-i aşa, pe care l-a 
ajutat un evreu dup-aceea şi i-a luat locul7. Dar aşa era 
legea vieţii.

Am fost interesat de acest tip excepţional: Axente 
Sever Popovici care scria regulat la SFARMĂ PIATRĂ.

M. P.: O revistă foarte de dreapta.
I. H.: De dreapta, al cărei director era Gregorian, şi 

susţinută ideologic de Nichifor Crainic, care scria regulat 
articole săptămânale. Şi acest Axente Sever Popovici a 
venit la seminarul de sociologie de care vorbesc eu ca să 
arăt ţinuta excepţională pe care o avea toată lumea care 
venea la acest seminar. Şi a făcut o prezentare de analiză 
fundamentală a ideilor pe care le promovează profesorul 
Negulescu, într-o carte nouă pe care o publicase atunci, 
recent, şi unde vorbea despre democraţie, despre statele 
totalitare, despre fascism, despre comunism şi aşa mai 
departe. Şi critica lui Axente Sever Popovici a fost foarte 
acidă: ataca poziţia profesorului, mai ales pe susţinerea 
tezelor de democraţie şi de neînţelegere a fenomenului 
nou al naţionalismului. Arăta că preofesorul Negulescu 
n-avea percepţia lui şi n-avea intuiţia lui, şi a arătat că este 
tendinţa unei lumi noi care s-a creat după cel de-al doilea 
război mondial, fără să supravalorifi ce fascismul sau 
hitlerismul, dar arăta că sunt realităţi noi şi astea au împins 
lumea să se orienteze spre, să revină la un naţionalism 
sănătos, datorită defi cienţelor şi lipsei de coordonare cu 
realităţile în dezvoltare istorică ale democraţiei. Toate 
instituţiile democraţiei au capitulat: parlamentarismul, 
sistemul electoral, structura partidelor politice şi aşa mai 
departe. Până la urmă, Herseni, care era un om de eleganţă 
sufl etească, s-a dus şi i-a spus profesorului Negulescu ceea 
ce s-a întâmplat la seminar. Ca să nu apară ca un fel de 
lovitură în coaste şi ascunsă, i-a explicat cum s-a ajuns 
la această chestie. Profesorul a fost extraordinar de galant 
şi a spus, zice: –„Domnule Herseni, este frumos ceea ce 
face tineretul. Că dacă n-ar gândi aşa şi dacă n-ar răsturna 
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formele vechi – pentru care eu poate că sunt înţepenit şi 
poate nu mai am deloc intuiţia fenomenelor noi –, nu s-ar 
mai progresa în istorie, sub nicio formă. Eu admir pe aceşti 
tineri care...“.

M. P.: Nu a respins...
I. H.: Cum să respingă? Era un om de calitate. Nici 

noi nu respingeam! Ţi-am spus că eram colegi cu Miron 
Constantinescu şi ne purtam frumos cu el, mergeam şi 
beam o bere cu el, discutam în particular cu el, ştiam cine 
e şi el ştia cine suntem noi, aşa că totul era la lumina zilei. 
Aceste lucruri nu mai sunt posibile astăzi. Şi de-aia scriam 
eu acolo, în amintirile despre Cornel Irimie, că a fost ultima 
perioadă a vieţii studenţeşti, de nuanţă sau de coloratură 
heidelberghiană. Nu s-a mai repetat un alt „Heidelberg” în 
România, în Universitate, după aceea; totul s–a risipit şi 
nu s-a mai putut închega acest spirit.

M. P.: A urmat prea multă violenţă, probabil. Acel 
gen de violenţă ca formă a prostiei...

I. H.: Nu de violenţă e vorba. Vina principală, după 
mine, vina esenţială a dezmăţului şi a haosului care există 
azi în România o constituie Partidul Comunist Român, 
care a dezarticulat toată gândirea românească, a distrus 
toate clasele sociale, a distrus agricultura românească, 
mentalitatea ţăranului, a distrus muncitorimea, 
îndrumând-o pe nişte căi nefi reşti, care nu aveau nicio 
legătură cu idealurile României. De exemplu, eu îmi 
amintesc din studiile mele, sau din cunoştinţele mele, 
că în primul război mondial, când a apărut revoluţia 
rusească, primele manifestări puternice au fost pe frontul 
din Moldova, ale ruşilor militari, ale armatei ruseşti care 
lupta alături de trupele româneşti. Nici măcar unul singur 
din soldaţii români ţărani n-au acceptat această concepţie.

Filoxera comunismului vs. cultul miezuinei – 
despre ideologie

M. P.: Comunismul nu era organic compatibil cu 
poporul român.

I. H.: Asta e. Nu corespundea nevoilor lui, nu-i 
spunea nimica. – „Să facem o societate comunistă!”. 
– „Cum e o societate comunistă?”. – „Păi, să avem 
pământurile împreună”. – „Păi, noi, ţăranii le-avem 
împreună, toţi, în hotarul de sus, în...”.

M. P.: De la piatra asta la piatra aia, e pământul 
meu, de acolo e pământul vecinului.

I. H.: Miezuină8 exactă. Cultul miezuinei, pe care 
l-am trăit eu în satele româneşti, aicea, la Scoreiul părinţilor 
mei. Era sfânt! Mergeam la plug, cu unchiu’meu. Zice: – 
„Să ai de grijă, să ţii coarnele plugului, să nu treci nici cu 
un deget de miezuina noastră!”.

M. P.: Cuvântul, substantivul „comună“ doar 
nu vine de nicăieri, are un sens: comunitate, dar nu 
comunism.

I. H.: Eu asta susţin: că poporul român, atunci, a dat 
dovadă de sănătate biologică, spirituală, nemaipomenită 
– când nu a acceptat deloc revoluţia rusească. Şi n-au 
putut nicicum [să-i convingă]: le-au dat băutură, le-au dat 

mâncare, îi duceau la ei, cântau, dansau căzăceasca şi tot 
ce vrei, şi românii veneau la locul lor, neatinşi de niciun fel 
de fi loxera comunismului. 

Să suprapun o altă idee, peste chestia asta! 
Hotărârea Regelui Ferdinand care a chemat la Răcăciuni, 
în Moldova, delegaţii de la toate unităţile militare 
româneşti şi a anunţat că îi va împroprietări pe ţărani, 
după terminarea războiului: o aderenţă a unui străin, la 
realităţile româneşti.

M. P.: A intrat în fi resc.
I. H.: A intrat în fi resc. A intrat într-o chestie pe care 

a făcut-o el. Că a avut consilieri, că i-a avut pe Brătianu, 
pe toată lumea..., nu pe ţărănişti, că nu erau atuncea... 
Partidul Naţional Român, care era din Transilvania. Sau 
conservatorii, şi s-a consultat cu toţi şi a ajuns la această 
concluzie: că este un act de dreptate socială şi juridică pe 
care trebuie să-l facă.

M. P.: Într-o linie a împământenirilor domneşti, 
aşa cum voievozii obişnuiau să răsplătească?

 I. H.: Sigur că da, sigur că da. A înţeles tradiţia, 
a avut intuiţia tradiţiei româneşti. N-a făcut ceva 
împotriva realităţilor. Ăsta-i termenul meu: eu am un mic 
eseu, (probabil când o să vii pe la mine, nu-l am acum 
la îndemână), cam de-o pagină de revistă, cum a fost 
publicat, despre ideologie9. Şi explic că ideologia nu-i o 
simplă utopie şi un joc de idei, ci e desprinderea dintr-o 
realitate concentrată în gândire, pentru buna dezvoltare 
a unei societăţi, bazată pe realităţile care sunt acolo. De-
aceea când atac eu democraţia eu n-o atac ca un element 
pe care vreau neapărat să-l distrug, dar nu pot înţelege cum 
fac acuma americanii: să introducă în Irak democraţia când 
poporul habar n-are ce-i aia democraţie, n-are cunoştinţe 
ca să priceapă ce-i asta, n-are o educaţie.

Poporul român s-a adaptat greu democraţiei. Mi se 
pare că ţi-am mai spus eu care era democraţia românească 
a satelor, cum alegeau ei un primar.

M. P.: Da, iar oamenii nu erau chiar foarte 
încântaţi să fi e aleşi în funcţie.

I. H.: Aveau o formă demnocratică, adică aşa au 
moştenit ei şi ei erau sinceri, că vroiau să-şi gospodărească 
satul lor. Eu le-am trăit astea, că am trăit în mijlocul lor, le-
am trăit acolo. Şi când m-am dus în lumea liberă eu eram 
deja format în spiritul românesc, al realităţii româneşti. 

M. P.: Cum se colorează ideologia în atingere cu 
un alt termen: doctrina?

I. H.: Pe mine m-au preocupat mult lucrurile 
astea. Ideologia este o unitate de vederi, de principii, 
axate pe valori, deci de nuanţă axiologică; intuiţie a unui 
conducător sau a unui înţelept sau a unui geniu, pe care 
o formulează în câteva idei. Doctrina este, după mine, 
totalitatea cunoştinţelor pe care le dezvoltă cineva, un 
intelectual sau un realist sau un om om pregătit, în jurul 
acestor idei fundamentale.

M. P.: Doctrina are, deci, un caracter aplicativ 
pronunţat.

I. H.: Da, are caracter aplicativ pronunţat doctrina. 
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Doctrinar, de exemplu, al unei ideologii – cazul social-
democraţilor de astăzi, ai lui Iliescu şi ăştia: ei n-au o 
doctrină, n-au o ideologie. 

M. P.: Se vorbeşte chiar despre lipsa, sau dispariţia 
diferenţelor ideologice, ca despre lipsa necesităţii acestor 
diferenţe între diversele formaţiuni politice actuale.

I. H.: Social-democraţie? Ce-i aia social-
democraţie? Cum o fundează ei? Că Titel Petrescu avea 
una, contemporanii lui Marx aveau alta, că Marx avea 
confl ictul social-democraţiei, că nu se înţelegeau. Ăia nu 
aveau violenţele, caracterul de violenţă, mergeau pe ideea 
respectului [faţă] de Stat, un Stat de drept, pe când ăştia nu 
mai au aşa ceva.

M. P.: Au construit lupta de clasă.
I. H.: Aseară, la Realitatea TV, la Gâdea, a fost în 

centrul atenţiei..., cu Ponta, cu o doamnă Sârbu care era 
secretar de stat pe la Educaţie şi cu Cioroianu, liberalul, 
istoricul. Şi am prins numai fragmentul în care Cioroianu 
vorbea de ce a intrat el în politică. Zice: –„Domn’e, eu am 
intrat în politică din cauza lui Guşă”. Cozmin Guşă, care a 
fost secretar la social-democraţi. Zice: –„Când l-am văzut 
pe ăsta că vine aşa de nepregătit, aşa de tâmp, şi atacă toate 
personalităţile, cu puterea unui partid care era la guvernare; 
şi care dărâmă pe alţii şi el e un incult, e un terchea-berchea 
care nu ştie nimic, obraznic şi lipsit de educaţie, lipsit de 
decenţă, am zis să intru şi eu în politică!”. Alături era şi 
Ponta, pe care îl întreba Cioroianu, zice: –„Dom’le, care-i 
social-democraţia dumneavoastră? Cum aţi împerecheat 
democraţia cu socialismul?”. Că Marx a atacat din plin 
formula socialismului şi a socialismului-democrat. Şi nici 
până acuma nu a ajuns nimeni [să explice].

L-am atacat direct, de multe ori, pe Tismăneanu, 
care a făcut o teză de licenţă sau de doctorat despre Şcoala 
sociologică de la Frankfurt, din Germania, unde erau 
Habermas şi cei care scriau acolo şi, la început, Marcuse, 
şi care vroiau să dea o faţă mai umană socialismului 
comunist. I-a tăiat, uite-aşa îi tăia Tismăneanu, şi spunea: 
–„Ei să înveţe, Şcoala de la Frankfurt, să înveţe de la 
Ceauşescu, de la comunismul românesc, cum trebuie să fi e 
marxismul adevărat!”. Şi acuma înjură pe toate cotiturile, 
şi pe Ceauşescu, şi pe Stalin, şi pe Lenin, dar, mai violent 
îi înjură iarăşi pe legionari: «legionarii sunt vinovaţi acum 
de dezastrul ţării, nu comuniştii»!

M. P.: O diversiune ieftină, publicitară?
I. H.: Nu-i ieftină, domnule, e ţigănie!

M. P.: O pauză publicitară, dar care poate ţine 50 
de ani...

I. H.: Dan Pavel, care a fost şeful tineretului 
comunist, şi acuma dă lecţii de democraţie poporului 
român! Acum a trecut în partida asta. Ăştia toţi s-au dus 
în străinătate şi au făcut şcoală trimişi de partid [partidul 
comunist], domnule! Aveau zone ale lor acolo, pe care le 
cultivau americanii care erau de stânga şi masoni şi evrei 
şi tot, şi i-au cultivat, şi ăia acuma vin să propovăduiască o 
anumită democraţie de tipul ăsta american. Care nu-i deloc 
a noastră.

M. P.: Cu certitudine nu suntem noi, românii cei de 
astăzi, deloc pregătiţi politic, teoretic, să discutăm aceste 
detalii contemporane.

I. H.: Am fost la o emisiune, odată, la B1 TV, 
despre comunism, nu ştiu dacă ai văzut-o.

Romfest - români din Exil şi disensiuni în Ţară

M. P.: Am auzit numai, de o emisiune cu Exilul din 
Canada, cu Zahu Pană, cu dumneavoastră, dar de văzut 
am văzut numai un fragment, nu am fost anunţat de nimeni 
să mă uit la televizor.

I. H.: Cu Zahu Pană am fost la o emisiune, cu 
Arachelian, în 1998, după protestul care a fost la Bucureşti.

M. P.: Auzeam, atunci, că au venit românii: –„Uite 
că au venit oamenii!”; era o surpriză.

I. H.: În orice caz, n-a prins Romfestul10 la români 
şi să spun de ce: la ora actuală, societatea românescă, 
pe lângă că-i confuză şi nu cunoaşte problemele, nu are 
mentalitatea românilor din America. Românii din America 
sunt izolaţi, ca cerc, trăiesc în cercul lor şi nu cunosc 
realităţile din România. Dar acolo, când reuşeam să facem 
un Romfest de ăsta, avea un ecou extraordinar. Primul 
Romfest, pe care l-am făcut la Cleveland, a avut peste 
3.000 de oameni care au venit din toată America şi din 
toată lumea. Simţeau sufl etul românesc!

M. P.: Ar trebui deportată toată România undeva, 
peste Ocean, şi poate că s-ar trezi sufl etul...

I. H.: Há, asta-i bună, da! Tocmai asta e. Şi aicea 
n-a avut ecou acest Romfest şi pe mine nu m-a deranjat 
deloc dacă a avut sau nu, nu asta mă interesa. Dar, dup-
aceea, am făcut unul la Sibiu, care a fost mai reuşit. 
Ultimul pe care l-am mai făcut, că dup-aceea eu nu m-am 
mai angajat...

M. P.: Am înţeles că nici nu se mai organizează11, 
sau?

I. H.: Ba da, Părintele Calciu tot lucrează, să facă...

M. P.: Nu s-a mai ţinut nici adunarea scriitorilor 
din Diaspora, la Neptun...

I. H.: Bine, aceea era a Guvernului. A mai fost una, 
dom’le!

M. P.: Poate e numai un zvon?
I. H.: Să-ţi spun de ce nu se mai ţine: că a intrat şi 

acolo râca, s-au certat; Calciu mai ales a creat o oarecare... 
Şi s-au desprins de unitatea iniţială, deşi Calciu a fost 
promovat de noi acolo, eu l-am propus de preşedinte, eu 
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am făcut toate lucrurile alea. Dup-aceea, când mi-a cerut să 
merg, nu mi-a cerut, de fapt, dar a tot tatonat terenul şi m-a 
pus şi în situaţia că a apărut o revistă nouă – nu ştiu dac-
ai văzut-o, ROST, care-i chiar a Romfestului ăsta, noua 
societate, m-au pus şi pe mine în Comitetul Internaţional 
al Romfestului.

M. P.: Despre noua revistă am făcut şi eu o notă 
pentru punerea în atenţia publicului cititor, care a apărut 
în ziarul TRIBUNA. Mie mi-a fost oferită revista la o 
biserică, prin grija doamnei Maria Constantinescu, soţia 
directorului de la PUNCTE CARDINALE, şi aşa am ajuns 
să scriu despre apariţia revistei ROST.

I. H.: Eu nici n-am fost solicitat... Ce-am 
comunicat la cei de la CUVÂNTUL ROMÂNESC: le-
am spus să nu facă nicio publicitate pe chestia asta, că eu 
nu le trimit scrisori să mă şteargă din Comitet, dar le voi 
spune verbal când voi avea ocazia. Eu nu sunt spărgător 
de unităţi româneşti. Şi n-am fost nici când am făcut ceea 
ce am făcut noi la CUVÂNTUL ROMÂNESC, şi l-am 
păstrat onorabil, până a venit Calciu şi a...

M. P.: Adică, aşa cum s-a întâmplat în comunitatea 
religioasă, mai veneau şi din Ţară, probabil, tineret sau, 
cum se zice, „întăriri”... Nu ştiu, vreţi să spuneţi că ar fi  
vorba despre oameni trimişi, sau oameni aleşi, sau oameni 
nimeriţi, sau oameni ne-nimeriţi?... 

I. H. [după o pauză şi o respiraţie adâncă]: Dah!...

M. P.: Nu cred să fi  văzut, încă, niciun exemplar 
din CUVÂNTUL ROMÂNESC.

I. H.: Eu am acuma, pregătit şi tehnoredactat, un 
volum cu primele articole pe care le-am scris începând 
din’76. Îmi scrie prefaţa un prieten bun de-al meu de la 
Bucureşti. Am să public volumul ăsta, nu ştiu când12, încă 
n-am...

M. P.: O culegere de articole, de publicistică?
I. H.: Publicistică. Pe asta m-am bazat eu acolo: 

o imagine şi o poziţie a unui român care interpretează 
evenimentele internaţionale, în lumina principiilor lui. 
Atac şi politica externă a Americii, îl atac pe Kissinger, îl 
atac pe Carter sau pe altul din preşedinţi.

* * *
„Cea mai mare trădare o vor face preoţii, 

şi ortodocşi şi greco-catolici, care nu vor rezolva 
problema unităţii”

I. H.: Aşa că eu am întreţinut cu Aurel Cioran şi cu 
Părintele Oancea, de-aici din Sibiu, care era…

M. P.: Vorbiţi de Părintele Zosim?
I. H.: Zosim Oancea, da. Eram foarte bun prieten 

cu el. El era ortodox şi eu eram greco-catolic. Aşa de 
bun prieten am fost cu Părintele Oancea, atâta dragoste 
aveam faţă de el, încât la închisoare am afl at că el a ajuns 
parohul Catedralei din Blaj – după ce-a fost luată Biserica 
Greco-Catolică şi predată ortodocşilor – şi m-am rugat lui 
Dumnezeu să-l ajute, fi indcă aveam aşa credinţă că el se 
va purta corect şi nu va face nicio mârşăvie care face parte 

din bagajul comuniştilor şi al ortodocşilor care nu vedeau 
cu ochi buni niciodată greco-catolicismul.

Eu susţin aşa: cea mai mare trădare a oamenilor 
de cultură din România o vor face preoţii, şi ortodocşi şi 
greco-catolici, care nu vor rezolva problema unităţii. Va fi  
o trădare a Neamului Românesc, asta e: una din cele mai 
mari trădări. Cum altă trădare a fost a celor care nu s-au 
unit ca să doboare Partidul Social-Democrat din România. 
Toată această zbatere – acestea, minore toate: ca să aibă 
ăla posturi mai multe, să aibă cutare – a fost o copilărie. 
Îmi amintesc că am fost la Bucureşti cu un prieten bun 
de-al meu şi am fost la o masă a unui scriitor ortodox 
din Paris, Sergiu Grossu, care era la Bucureşti şi ne-a 
invitat la o masă, la o rudenie de-a lui, pe noi, prietenul 
meu din Canada şi eu din America. Ne-am dus seara 
aia, acolo. Şi-n seara aceea, mi-a povestit că a doua zi se 
întâlneşte cu Ciorbea, undeva, în discuţii asupra viitorului 
politic al ţărăniştilor şi ce au de gând să facă. Şi atunci 
i-am spus: –„Măi, te rog, spune-i lui Ciorbea – că l-am 
cunoscut şi am vorbit cu el de mai multe ori şi totdeauna 
am insistat: indiferent ce difi cultăţi au unii, între ei, cei 
care se pot apropia –, spune-i să se unească, să doboare 
odată colosul ăsta comunist, că altfel va fi  rău de România! 
Asta-i urgenţa numărul unu! I-un act de trădare, mă, dacă 
nu fac acest lucru…”. Şi seara sau a doua zi, după ce-a 
venit, l-am lăsat la Bucureşti, mi-a spus că n-a reuşit să 
facă nimic: nu acceptă Ciorbea să facă acest lucru. Şi aşa a 
rămas. Ce să facem?!

M. P.: Diferenţă mare faţă de idealurile sau ideile 
din „Schimbarea la faţă a României”.

I. H.: Acum, revenim la Emil Cioran. În ’65 eu am 
ajuns în lumea liberă, în ’75 mi se pare a fost un Congres 
al Societăţii Academice Române din München, ţinut la 
Paris. Era o societate academică, era de fapt o Academie 
Română în Exil. Era întreţinută cu fonduri de Vatican, cu 
toate cheltuielile şi cu publicaţii: camera asta nu încape 
de publicaţiile pe care le-au făcut, în toate limbile, despre 
cultură: fi lologie, fi losofi e, istorie…

Era un monsenior, Bârlea, care era trimis de Vatican, 
la München şi care a iniţiat această societate împreună cu 
un prieten de-al meu de la Roma, Mircea Popescu, care a 
şi ajuns secretar general şi am fost cooptat şi eu în această 
Societate Academică şi am fost la Paris, în ’75 mi se pare, 
în care am ţinut şi eu două conferinţe despre sociologia 
lui Gusti şi Herseni şi despre dezvoltarea burgheziei în 
România şi sociologia lui Traian Brăileanu.

Acolo la Paris eu aveam un prieten foarte bun şi 
unul care era foarte bogat şi era, de fapt, şeful românilor 
de cultură de acolo; era cel mai bine pregătit: Ion Cuşa 
– un macedonean care a avut o revistă frumoasă, PRO 
DOMOS.

M. P.: Nu avea şi o editură?
I. H.: Şi editură avea el. Scotea cărţi la editură, 

acolo a făcut el bani mulţi. Şi de câte ori veneam acolo, 
la Paris, mă întâlneam cu el şi când a fost şi el în America 
a venit la mine. A fost la un congres mare şi atunci mi-a 
povestit el că, cu computerele noi care se dezvoltă, vor 
ajunge ca ziariştii, de-acasă de la ei, din pat, prin computer 
să transmită la redacţie paginaţia şi îşi completează, îşi 
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corectează, şi-aşa mai departe. Nu-mi venea să cred, dar 
acolo aşa a ajuns.

M. P.: Se poate acum şi la noi. Ziariştii trebuie 
doar să înveţe foarte bine: prima dată limba română şi 
după aia, restul…

I. H.: Aşa e. Şi am apucat să citesc la Paris, 
şi-n lumea liberă, după ce-am ieşit încolo, nişte texte 
oarecare, de blasfemie asupra Mişcării Legionare, asupra 
lui Corneliu Codreanu – e adevărat, date prin o presă 
oarecum suspectă, care prezentau o imagine confuză 
despre realităţile culturale din România, realităţi pe care 
eu le cunoşteam foarte bine. Şi-am văzut şi nişte reviste 
româneşti de prin Italia, mi se pare.

M. P.: Cu acelaşi gen de opinii, împotrivă?
I. H.: Care nu m-au şocat – nu mă şochează 

niciodată, de când ştiu ce-a declarat Nietzsche despre 
Dumnezeu.

M. P.: Un reper al modernităţii, cum este 
considerat, în gândire.

I. H.: Nu sunt impresionat de lucruri d-astea, 
însă…

Şi despre cartea lui Cioran s-au scris lucruri pe care 
eu le socoteam anomalii. Acum, eu veneam din România 
cu un bagaj extraordinar despre Cioran, câştigat în 1956, 
când mama mea a făcut un recurs în procesul meu la care 
am fost judecat şi condamnat şi în 1956 am fost eliberat, 
în septembrie. Atunci am prins Revoluţia din Ungaria şi 
tulburările din Polonia, care erau, şi aici la Sibiu am rămas 
un an şi ceva fi indcă mă duceam la proces în fi ecare lună 
şi mă tot amâna, până mi-a spus avocatul, la un moment 
dat, că nu mai sunt şanse şi că asta-i ultima şedinţă. A făcut 
contestaţie, apel, procurorul de la Bucureşti, împotriva 
eliberării mele. Şi atunci, se tot judeca procesul. Eu le-
am spus că mă pregătesc să plec în America, că sunt în 
legătură cu Ambasada, cu nu ştiu ce: m-au amânat vreo 
două-trei luni şi după aceea a zis avocatul că asta-i ultima 
şedinţă. Şedinţa a ţinut până la 12 noaptea. Şi judecătorul 
a spus că e prea obosit după atâtea procese şi m-a întrebat 
dacă vin mâine la şedinţă. Zic: –„Am venit întotdeauna!“. 
După ce am plecat cu avocatul meu, acesta mi-a spus: –
„Nu ştiu ce faci, dar să ştii că de mâine încolo nu mai eşti 
liber. Te reţine”. Şi eu am spus: –„Bine, dragă, o să văd… 
Mă duc acasă, la Sibiu”. M-am dus acasă şi nu m-am mai 
prezentat. Şi am rămas, un an şi ceva, în libertate. Ascuns, 
bineînţeles!

În timp, l-am întâlnit aici, la Sibiu, pe Sorin Pavel 
– nu ştiu dacă ai auzit de el vreodată. A fost dintre cei trei 
scriitori, patru: cu Nicolae Tatu, şi cu Petru Marcu-Balş, la 
GÂNDIREA, au lansat ei Manifestul „Crinului Alb“. Mi-a 
făcut mare plăcere, era şi el destul de necăjit…

M. P.: De fapt, cunoscut cu numele Petre Pandrea, 
acesta din urmă, Marcu-Balş, nu?

I. H.: Pandrea era, da. Şi Sorin Pavel a fost 
asistentul lui Petrovici, la Universitatea din Iaşi. După 
mine, era mai bun dintre toţi ăştia: Eliade, Cioran şi cu 
Noica –, el era cel mai pătrunzător fi losof. De fi losofi e 
pură vorbesc!
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Şi m-am delectat cu el în anul ăla, un an şi jumătate: 

în fi ecare zi aproape, ne duceam şi beam o jumătate de 
litru de vin; ne înţelegeam foarte bine. Îmi dădea texte 
scrise pe care le avea de-acasă şi a doua zi le dam îndărăt, 
când mă duceam. Aşa, să citesc şi eu şi să mă orientez cu 
ce se ocupa el atunci.

Şi la un moment dat am auzit la radio că a apărut 
în Franţa o carte nouă a lui Cioran: La tentation d’exister 
[1956]. Şi eu am venit şi-am zis: –„Uite, dragă Sorine, sunt 
convins că am înţeles acum zbuciumul lui Cioran, după 
atâtea negativisme în care s-a angajat, mai ales de când era 
la Paris şi făcea, aşa, declaraţii de uluia prin toate negările 
lui, încât, zic, prin titlul acesta al lui a găsit undeva substanţa 
şi justifi carea, legitimitatea dorului lui de-a exista. Şi asta 
nu poate fi , după mine, ţinând seama de valenţele pe care 
le avea în economia lui fi losofală şi sentimentală, decât 
Poporul Român şi Mişcarea Legionară, zic, asta-i părerea 
mea, înseamnă că se leagă de aceste lucruri care l-au tentat 
din nou să existe”. Şi el îmi spune: –„Dragă, nu cred”. Asta 
se întâmpla prin 1956-1957. În ’56 am fost arestat [practic, 
condamnat] şi până-n ’58 în februarie, am fost liber.

Şi atunci mi-a spus el, zice: –„Uite ce este! Eu am 
trăit mai mult decât Cioran în Europa. Am trăit şi la Berlin 
unde mi-am făcut studiile şi Doctoratul, am fost şi la Paris. 
Dragă, tu nu-ţi poţi închipui ce înseamnă Parisul pentru 
un sufl et de puritatea lui Cioran, care-i un naiv. Ăsta nu 
ştie să facă decât speculaţii fi losofi ce, iar în speculaţiile 
din viaţa lui de toate zilele este imbecil!”. Adică, spunea 
că el n-are habar de lucrurile astea, el era numai cu planul 
lui de existenţă şi cu ipoteticele soluţii pe care le dă el 
existenţei…

M. P.: Un extra – terestru!
I. H.: Da.
Şi îţi spun, mai zicea: „…că el (Cioran) nu-şi mai 

poate reveni, de la Paris. Pentru că Parisul e o cloacă de 
murdărie, de vulgaritate, de «ciumă» şi de decădere” – pe 
care numai eu (adică el, Sorin) o cunosc şi el nu poate 
rezista. Eu aş putea rezista, dacă aş fi  acolo. Eu am fost 
asistent universitar, m-am făcut profesor de gimnastică la 
Avrig şi eu rezist şi acum. Eu rezist, eu am un schelet de 
existenţă care e deosebit de al lui. El nu poate rezista. La 
el, cea mai mică împunsătură de la un duşman al lui, al 
concepţiei lui, de la un comunist, de la un decadent din 
ăştia, îl deranjează, îl tulbură şi nu mai visează şi scrie o 
carte întreagă de aberaţii, după aceea“. Şi aşa a fost, că 
după aceea am văzut ce este, când am citit cartea, că nu 
avea legătură cu astea.

Na, acum mă duc la Paris, îl întâlnesc pe acest Ion 
Cuşa care avea revista PRO DOMOS care domina lumea 
de acolo, că era şi Costin Pavel Deleanu, dacă ai auzit de 
el vreodată – avea o revistă, IDEEA ROMÂNEASCĂ, era 
una dintre promisiunile culturii româneşti în fi losofi e, cu 
Petru Comarnescu, cu alţii. La PRO DOMOS scria şi Ghiţă 
Racoveanu  şi călugărul ăla…, era axată pe ortodoxie, 
foarte bine scrisă, că şi Cuşa era ortodox. Nu eram supărat: 
fi ecare îşi promovează legea lui, eram prieteni dincolo de 
chestiile astea.

Şi la un moment dat, îmi spune Cuşa, zice: –„Măi, 
am vorbit cu Cioran la telefon şi m-a chemat să mă duc 
până la el. Să vii să mă-nsoţeşti şi tu, să mergem până 
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la Cioran!”. Cam aşa a fost. Nu ştiu cum mi-a aruncat 
plasa asta, să mă duc până la el. Nu eram impresionat sau 
format de Sorin Pavel, că Tentaţia... ar fi  uşoară faţă de 
maculatura aia din Franţa şi faţă de vulgaritatea aia şi-l 
poate compromite; ba chiar auzisem că Cioran ar fi  avut 
nişte declaraţii fulminante împotriva propriului lui trecut 
şi împotriva Schimbării la faţă a României – era „o oază a 
trecutului” sau aşa ceva, nu mai ştiu ce spunea. Fulminant.

Şi ăsta nu m-a lăsat şi m-a dus acolo, la el, am 
făcut „cunoştinţă” – ne-am revăzut, în relaţiile din trecut, 
cu Ciuceanu şi nu numai cu Ciuceanu, cu povestiri despre 
Răşinari… I-am spus eu că, la un moment dat, la el fi ind, 
acolo l-am cunoscut şi pe Bucur Ţincu, care era prieten 
cu el şi erau fi losofi i care erau primii de la REVISTA 
FUNDAŢIILOR REGALE şi i-am amintit că, pe vremea 
mea, era cea mai frumoasă fată de la Liceul din Sibiu, 
una din Răşinari, Zoe Pria. Hii, când a auzit ăsta!… Uite, 
eu stăteam acolo şi el era aici. A sărit de pe canapea în 
sus: –„Stai oleacă, Zoe Pria!”. Şi s-a dus, avea acolo sus o 
baricadă, nu ştiu ce, un raft aşa sus, era o cămăruţă mică 
şi umbla pe-acolo. Vine cu fotografi a, zice: –„Ăsta a fost 
idolul meu din tinereţe”. Vizavi de noi, pe o canapea, era 
Simona asta cu care trăia el [Simone Bouet] şi Simone zice: 
–„Da’cum de-ai găsit poza aşa repede?”. Şi el răspunde: –
„Aa, păi, mi-am uitat, că nu mai ţin minte, zice; n-a venit 
niciodată vorba de ea, dovadă că nu m-am gândit la ea, că 
dacă mă gândeam îţi spuneam eu mai multe”. Zice: –„Da’ 
cum de-ai găsit fotografi a chiar acum”–„Nu ştiu, a fost la 
îndemână…”.

Şi am stat de vorbă cu el. Scopul meu care-a fost? 
Pe mine m-a lăsat Cuşa singur cu el, că a mistifi cat ceva, 
că are treabă, mi-am dat seama că-i o „creaţie” de-a lui: 
a vrut să mă pună în legătură cu Cioran. Atunci i-am zis: 
–„Domnule Cioran, vă spun drept că eu n-am dorit să vă 
deranjez aici, însă am ţinut că este obligaţie morală şi 
n-am acceptat invitaţia lui Cuşa când m-a chemat, am avut 
o rezistenţă fi indcă eu socoteam că datoria mea morală 
este să vă comunic ceva despre fratele dumneavoastră, 
care-i Aurel Cioran, cu care eu am fost prieten foarte 
bun. Am suferit aceeaşi perioadă de închisoare şi în care 
am trăit şi am vrut să vă explic comportamentul lui în 
închisoare. Cât de vertical a fost, cât a suferit de mult şi 
nu şi-a părăsit credinţa lui, niciodată. A intrat într-un fel, 
a intrat aşa cum a gândit el politic, cum s-a comportat tot 
timpul: cu rectitudine, cu moralitate faţă de toată lumea. 
Şi a rămas un exemplu pentru noi toţi. Când ne-am întâlnit 
la Sibiu, odată, a fost mare bucurie. Şi am vrut să vin să 
vă transmit despre fratele dumneavoastră! – şi noi îl avem 
tot ca frate însă de altă linie; să vă transmit atitudinea lui 
din închisoare, unde a fost «Aurel» pentru toată lumea 
şi noi ne-am bucurat că ne puteam ţine şi noi de aceeaşi 
linie pe care s-au ţinut mulţi alţii. Şi noi n-am capitulat 
acolo sub nici un fel, în nici un chip şi trădarea la noi nu 
s-a făcut, a rămas aceeaşi imagine a României, pe care 
am avut-o totdeauna. Cu toate promisiunile care s-au 
făcut, că vom intra şi şapte metri sub pământ. Am spus: 
–«Intrăm, dar noi nu cedăm decât după legea noastră!». 
Şi el a fost unul din cei care au condus această linie, în 
zona în care se găsea el. Şi asta am vrut să vă spun, că-i 
fratele dumneavoastră. Şi nu-mi era ruşine ci, dimpotrivă, 
am venit să vă spun că aşa cum ne-am lăudat şi noi cu 

dumneavoastră, cu scrisul dumneavoastră, că eram tineri 
pe vremea aia; poate acum n-am mai face-o, dar atunci am 
făcut-o, că eram entuziasmaţi de idealurile noastre”. Şi am 
plecat foarte dezamăgit de acolo…

M. P.: N-a avut nici o reacţie Emil Cioran?
I. H.: Parcă era crispat tot timpul, când îi 

povesteam. Şi n-a spus niciun cuvânt, la urmă. Am dat 
mâna foarte rece, eu cu el, acum – eu l-am ţinut la distanţă 
şi-am dat foarte rece, cu el, mâna, şi-am plecat. M-am dus 
la Cuşa, am plecat în America. Am avut o seară cu el, de 
discuţii, nu i-am spus nimic. Am zis: –„Nu discut, despre 
chestia cu Cioran, nimic”. N-am avut nicio discuţie, s-a 
terminat, bună seara, am plecat.

Peste vreun an de zile – chiar un an s-a împlinit –, 
am venit iară la Paris. Primul pe care să-l văd totdeauna 
era Cuşa. Iar l-am văzut. Zice: –„Hai, măi, la mine, că am 
nevoie de tine. Trebuie să te duc la Cioran!”. –„Pe mine 
nu mai mă duci; eu nu mai merg la el, dragă! Am avut o 
experienţă, m-ai dus o dată, am făcut după legea ta…”. 
Zice: –„Măi! Trebuie să te duc acum la el. El vrea să te 
vadă!”. –„Ei, zic, atunci perspectiva se schimbă. Dacă 
vrea el să mă vadă, mă duc. Dar eu, dacă era după propria 
mea iniţiativă, nu mă interesa”. Şi m-am dus. M-a primit 
foarte frumos, foarte călduros, ca un bun prieten mi-a 
strâns mâna.

M. P.: Era o fi re arzătoare; ce fel de om era 
Cioran?

I. H.: Era, era. Era cald şi când se înfi erbânta să 
discute ceva, apoi era cu toată inima: –„Nu, asta nu! Asta 
da! Asta aşa, asta aşa!…”.

Atunci mi-a spus: –„Dragul meu, am ţinut să te 
văd şi am insistat la Cuşa foarte mult ca să te aducă, să te 
văd, fi indcă am avut impresia că nu m-am purtat elegant 
cu dumneata când ai fost la mine. Nu ştiu dacă ai observat 
că eu am fost foarte încruntat şi tremuram în mine, de tot, 
şi…”. Zic: –„Am observat, şi de asta nu am vrut să vin”. 
Zice: –„Acum te-am chemat să-ţi spun şi să te eliberez 
de orice presiune ai avut, să-ţi spun tare şi sus: El a avut 
dreptate!”.

Acum, ştiind eu prin câte ciuperci şi scoverzi şi 
mlaştini, sau îndoieli, sau scrisuri pe care le-a făcut şi ce 
afi rmaţii a făcut –, pentru mine asta a fost revelatoare. Ăsta 
era Cioran adevărat! În momentele când se confrunta cu un 
adevăr pe care el nu putea să-l denunţe, să-l mai anuleze, 
rămânea fascinat de acel adevăr. Aşa se explică şi curajul 
pe care l-a avut în exclamaţia: –„El a avut dreptate!”, când 
s-a referit la fratele lui, pe baza spuselor mele.

M. P.: O mântuire, poate?
I. H.: Asta am spus-o şi la înmormântarea lui Aurel, 

aicea [la Răşinari]. A venit părintele Oancea [Zosim] şi 
m-a rugat… Ai fost la ceremonie?

M. P.: Atunci v-am văzut prima dată. Era şi domnul 
Liiceanu.

I. H.: Deci, îţi aminteşti că după ce am spus chestia 
asta la biserică, am mai spus încă un lucru – acuma îţi 
amintesc de Liiceanu – am mai spus că faţă de memoria 
lui Emil Cioran, s-a făcut o mare nedreptate atuncea când 
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au fost extirpate părţi dintr-o carte de-a lui, numai pentru 
convenienţa celui care voia să o tipărească, adică s-a făcut 
un asasinat moral, fi indcă, închipuiţi-vă: dacă cineva 
acum ar citi Iliada lui Homer şi ar găsi pasagii care nu-i 
convin, să le extirpeze de acolo! Sau dintr-o carte de-a 
lui Nietzsche! Eu am spus de Nietzsche şi de Homer. A 
ieşit, atunci, cineva afară: era Liiceanu. Ăsta-i un asasinat 
moral. A venit cineva şi mi-a spus, care-l cunoştea – eu 
nici nu-l cunoşteam, zice: –„Când ai spus chestia asta, 
Liiceanu a ieşit afară din biserică”.

M. P.: Era întunecat, ca Hagen din legendele 
nordice, neguros, dumnealui are, aşa, o fi gură mai sobră.

I. H.: N-aş vrea ca pasajul ăsta cu Liiceanu, ca 
nume...; să nu se includă, fi indcă n-am nevoie13...

M. P.: Nici eu nu-mi doresc să mi-l fac, nici prieten 
preabun, nici duşman prea mare.

I. H.: Eu ştiu mai multe despre el. Eu sunt prieten 
cu Ica Cioran [Eleonora, văduva lui Aurel Cioran, fratele 
lui Emil].

M. P.: Bine, ce s-a tipărit din Cioran, are acceptul 
doamnei Eleonora.

I. H.: Păi, ea ce ştia de chestiile astea?

M. P.: De drepturile de autor vorbesc.
I. H.: Ştiu, ştiu, mi-a spus şi mie. Dar a apărut 

cartea lui, Schimbarea la faţă a României, care a fost 
ciuntită [în ediţia Liiceanu], a apărut într-o „ediţie 
bibliofi lă”: [Gabriel] Stănescu a scos-o.14 Nu mai ştiu câte 
exemplare [99, numerotate, se precizează pe fi la de gardă 
a cărţii]; ediţie bibliofi lă pe care n-o poate contesta nimeni. 
Cum e la engleji; la engleji poţi copia orice carte, chiar sub 
legea interdicţiilor: dacă lipseşte o pagină, nu eşti vinovat.

M. P.: Adică nu o copiezi toată?
I. H.: Nu o copiezi toată: iei conţinutul de la sfârşit, 

sumarul, dai afară pagina aia cu sumarul şi nu te dă nimeni 
în judecată.

M. P.: Poate ai un prieten care uită altă pagină?
I. H.: Da, sau ia altă pagină.

M. P.: Sunt un neam inteligent englezii, ca să nu 
zic altfel.

I. H.: Ei, sunt perverşi!

M. P.: Intellig(h)ent?
I. H.: Intelighent [râdem mânzeşte].
Tocmai înainte de a vorbi cu Cioran, de-a avea 

această ocazie să-i vorbesc, la a doua întâlnire pe care 
am avut-o cu el… Prima a fost oarecum… A treia a fost 
iarăşi interesantă. A treia vine cu Noica. Asta face parte 
dintr-o altă chestie, dar vreau să spun că înainte de a avea 
această mărturisire care pentru mine a fost extraordinară. 
A dărâmat tot zidul de putreziciune care s-a creat jur-
împrejurul lui: că şi-a uitat idealurile, că a renunţat la ele. 
A avut, însă, curajul să spună: –„El a avut dreptate!”.

Şi de-atunci a rămas fratele meu. De care nu m-am 
mai atins nicicum. De-aia s-a purtat şi el frumos cu mine, 
după aceea. Cine ştie să înţeleagă acest lucru e bine, cine 
nu, îl priveşte. Eu mărturisesc despre asta, că asta o ştiu.

M. P.: Dixi et salvavi animam meam, vorba 
profetului Ezechiel.

I. H.: Cuşa mi-a mai spus un lucru extraordinar; 
pot să-l spun şi acuma, că poate-l uit rândul viitor. L-am 
întrebat eu: –„Cum de ai atâta infl uenţă asupra lui Emil 
Cioran?”. Zice: –„Măi Geani, te gândeşte, tu ştii că eu sunt 
deştept şi”... [râsete]. Zic: –„Uite, asta chiar n-am ştiut-o. 
Dacă nu-mi spuneai tu, habar n-aveam”. Zice: –„Mai e o 
chestie, mă. Nu că sunt deştept: sunt corect! Şi el ştie asta. 
Mie mi-a spus un secret al lui. El tremură, de mine, că aş 
putea să fac greşeala... Şi i-am spus: –«Măi Emil, niciodată 
să nu crezi că eu te voi putea denunţa pe tine, la străini, 
la duşmanii tăi!». Că ţie ţi-o spun, măi Geani... Când va 
auzi lumea, va înnebuni, zice: Emil Cioran a tradus cartea 
Pentru legionari în limba franceză”.

M. P.: Deci, cartea lui Codreau a apărut şi în 
limba franceză? Asta n-am ştiut.

I. H.: Nu.

M. P.: Fără drepturi de autor: i-o fi  plătit cineva?
I. H.: Sigur că i-a plătit cineva: e o capodoperă, 

aia, nu-i o traducere de mântuială!

M. P.: Da, ştim că Cioran poseda limba franceză, 
şi-o apropriase bine, în ciuda legendelor de coloratură 
care poate că nici nu sunt aşa de false, legate de 
conversaţiile sale cu prostituatele din Paris...

I. H.: Eu am văzut ce scriau atunci: că-i cel mai 
mare scriitor de limbă franţuzească.

M. P.: Chiar autorul spunea, de nu mă înşel, că 
prin cartierele mărginaşe, cu fetele de lume, ar fi  prins 
diversele savori ale limbii franceze, subţirimi stilistice? 

I. H.: Asta e o chestie de fantezie. Domnule, uită-
te, din scrisul lui vezi cât e de chinuit! Scrisul e foarte 
volubil şi degajat, da-i chinuit: se luptă cu lumea, o lume 
necunoscută în care se afi rmă el că-i stăpânul ei. Aşa a 
făcut şi cu limba franceză. A ajuns să o stăpânească, 
fi indcă s-a luptat cu ea. Îl îngreuna la început.

M. P.: Un fel de „lupta cu îngerul”?
I. H.: Sigur că da.
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Note:
___________

1 Este vorba de volumul bibliografi c: Cornel Irimie – 
o viaţă închinată satului românesc şi civilizaţiei sale, prefaţă 
de Paul Petrescu, coordonator Corneliu Bucur, Sibiu: Astra 
Museum, 2003.

2 Miron Constantinescu (născut la 13 decembrie 1917, 
Chişinău - decedat la 18 iulie 1974, Bucureşti). Sociolog, 
istoric, profesor, academician şi om politic comunist; membru 
al CC al PMR/PCR (21 octombrie 1945-25 iunie 1960; 12 
august 1969-18 iulie 1974). După studii liceale la Arad urmează 
Facultatea de Filosofi e a Universităţii Bucureşti (1934-1938), 
devenind în 1940 doctor cu teza Cauzele sociale ale răscoalei 
lui Horea. Apropiat şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti şi 
cercetător la Institutul de Ştiinţe Sociale (1939-1940), a fost 
unul dintre puţinii intelectuali care au îmbrăţişat de foarte 
tineri comunismul (convins de rolul de bastion antifascist al 
acestuia), înscriindu-se în UTCdR în 1935.

Sursa: http://biografi i.famouswhy.ro/miron_
constantinescu/#ixzz1Ia4giRql

3 Petre P. Negulescu (1872-1951), fi losof român, 
membru al Academiei Române, profesor de logică, istoria şi 
enciclopedia fi losofi ei la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti.

4 Alexandru Gregorian (născut la 5 martie 1909, în 
comuna Bârla, judeţul Argeş – decedat la 9 iulie 1987, în 
urma unui atac de cord, pe când se afl a într-o vacanţă în 
Pirinei), poet, eseist, om de presă român din Ţară şi Exil. 
Doctor în drept şi litere, a înfi inţat împreună cu Nichifor 
Crainic revista SFARMĂ PIATRĂ, căreia i-a fost şi director. 
Consilier de presă şi cultură la Legaţia României din Roma, 
între anii 1940-1944, după care alege exilul: Italia, apoi 
Germania – München. Preşedinte al scriitorilor şi ziariştilor 
liberi din Centrul şi Răsăritul Europei, fondator şi director al 
primei gazete româneşti a Exilului – ŢARA, corespondent 
al agenţiei FREE EUROPEAN PRESS SERVICE, toate la 
Roma, în perioada 1949-50. Colaborator al secţiei româneşti a 
postului de radio ROMA, 1945-50 şi VATICAN, Roma, 1957. 
Membru fondator şi secretar general al Societăţii Academice 
Române din Roma, între 1957-59, când emigrează în Statele 
Unite. Aici fondează gazeta de limbă engleză ITALIAN-
AMERICAN HERALD, la Philadelphia, fi ind director între 
1963-65. Profesor de limba şi istoria civilizaţiei franceze la 
Universitatea San Francisc of Assisi, Loretto, Pennsilvania, 
1965-75 şi comentator de politică internaţională al postului 
de radio al facultăţii americane. După pensionare se mută în 
Spania, lângă Malaga.

Sursa: date biografi ce din volumul: Alexandru 
Gregorian, Pete de lumină – poeme, Salamanca: Asoción 
Cultural Hispano-Rumana, 1980 şi www.alternativaonline.ca/
AlexandruGregorian.html -

5 Radio Vocea Americii (VOA), post de radio american, 
care actualmente emite pe unde scurte emisiuni în majoritatea 
limbilor din lume. Emisiunile acestui post pot fi  recepţionate, 
24 de ore din 24. Postul emite din Washington DC, începând 
cu luna noiembrie a anului 1942. El a fost înfi inţat de guvernul 
SUA, prin Broadcasting Board of Governors. Organismul 
de supraveghere a postului este International Broadcasting 
Bureau, a cărui misiune este „diplomaţia publică” (public 
diplomacy). Serviciul pentru România este unul dintre cele 14 
de acest fel din Europa. Programele postului sunt în special 
de ştiri, reportaje şi materiale documentare. Motto-ul postului, 
adoptat în anul înfi inţării, este: „Vom spune adevărul”.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Vocea_Americii
6 Radio Europa Liberă (engleză Radio Free Europe, 

Radio Liberty (RFE/RL)) este o organizaţie şi un post de radio 
fi nanţat de Congresul Statelor Unite care transmite în ţările 
Europei de Est şi Orientului Mijlociu. Alexandru Gregorian 
a fost fondator şi colaborator al secţiei româneşti a postului 
de radio american FREE EUROPE, München, director al 
acestuia între 1954-1955.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Radio_Europa_
Liber%C4%83

7 Noël Bernard, director al postului de radio EUROPA 
LIBERĂ între 1955-58.

8 Miezuină, miezuine, s.f. (Pop.) 1. Hat, răzor (între 
ogoare). 2. Spaţiu liber între două case ; gard. Cf. miez, 
mejdină (Dicţionarul explicativ al limbii române, 1984).

9 Ideologie şi realitate, în DRUM, an. X, 1974, Nr. 2, 
aprilie-iunie.

10 Manifestul ROMFEST XXI înţelege ca, în acţiunea 
sa de actualizare creatoare a tradiţiei româneşti – spre 
redescoperirea adevăratelor rosturi ale românilor – şi de 
consolidare a identităţii lor naţionale să se călăuzească după 
douăsprezece principii fundamentale: principiul spiritualităţii 
creştine, principiul naţional, principiul unităţii, principiul 
elitei, principiul instruirii, principiul dăruirii de sine, principiul 
autorităţii, principiul libertăţii, principiul obiectivităţii, 
principiul acţiunii civice, principiul onoarei, principiul 
valorifi cării tradiţiei. Prima ediţie a Romfest – festivalul 
românilor din Exil – a avut loc în 1988, la Cleveland, Ohio, S. 
U. A., din iniţiativa unui grup de tineri români, la Săptămâna 
câmpului românesc din Hamilton, Ontario, Canada – pentru 
a sărbători astfel 70 de ani de la Marea Unire a României. 
La întâlnirea care a fost nu doar o punte între exilaţi, ci mai 
ales o reuşită manifestare publică profund anticomunistă 
şi de solidaritate cu românii rămaşi în Ţară, s-a constituit 
Comitetul Internaţional Romfest, cu hotărîrea de a organiza 
festivalul la fi ecare doi ani: 1990 – Washington DC, S. U. A., 
cea dintâi ediţie Romfest după’89, când după despărţirea de 
30 de ani, deţinuţi politici din România şi-au revăzut prietenii 
care reuşiseră să ajungă în lumea liberă; 1992 – a treia ediţie 
Romfest, în Hamilton, Ontario, Canada, cu largă participare 
a personalităţilor române din Ţară şi din Exil; 1994 – Los 
Angeles, California, S. U. A.; 1996 – Princeton, New Jersey, 
S. U. A. Pentru o mai bună cunoaştere între românii din toată 
lumea, Comitetul Internaţional hotărăşte ca întrunirile Romfest 
să aibă loc în România, astfel cea de-a şasea ediţie, 1998 – 
la Bucureşti, cu tema: „Cuget şi spirit românesc“, invitaţii 
la întrunire nu şi-au ascuns dezamăgirea faţă de prestaţia 
lamentabilă a Puterii, deţinută în mare parte de partidele zise 
istorice; 2000 – la Bucureşti şi Sibiu, cea mai reuşită ediţie, a 
şaptea, sub semnul jubileului celor 2.000 de ani de la Hristos, 
deschisă de P. F. Teoctist, Patriarhul României, cu care prilej a 
fost adoptată o rezoluţie privind înfi inţarea Asociaţiei Romfest, 
persoană juridică, cu scopul păstrării identităţii naţionale a 
românilor de pretutindeni; 2002 – la iniţiativa unui grup de 
tineri, este creată Asociaţia Romfest XXI, cu binecuvântarea 
Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, preşedintele Consiliului 
Internaţional Romfest – întâlnirea românilor de pretutindeni, 
care acceptă să devină preşedintele de onoare al Asociaţiei 
Romfest XXI, care editează revista ROST.

Sursa: www.rostonline.org/rost/pilot/manifest.shtml 
11 Această parte a convorbirii între M. P. şi I. H. are loc 

la 23 iulie 2003.
12 Volumul a apărut ulterior, în două ediţii, semnat cu 

pseudonimul publicistului de la CUVÂNTUL ROMÂNESC: 
Ion Boieru, Criza politică contemporană şi exilul românesc. 
Articole publicate sub titlul CRONICA VREMII în ziarul 
„Cuvântul Românesc“ Hamilton, Canada 1976 – 1982, vol. I, 
[Bucureşti]: Criterion Publishing, f. an, cu prefaţa: Rădăcinile 
impasului actual¸ de Mircea Nicolau; respectiv: Ion Boieru, 
Cronica vremii 1976-1982 – ediţia a doua –, Cuvânt înainte 
[Rădăcinile impasului actual] de Mircea Nicolau, Bucureşti: 
Editura Scara, Asociaţia Română pentru Cultură şi Ortodoxie, 
2005.

13 Fragmente despre Emil Cioran din acest volum de 
convorbiri au apărut, sub titlul „El a avut dreptate!“, în revista 
VIAŢA ROMÂNEASCĂ (Bucureşti, Nr. 6-7/2005, pp. 117-
125) şi în volumul Emil Cioran în conştiinţa contemporanilor 
săi din exil. Memorii. Eseuri. Articole. Interviuri – crestomaţie 
de Gabriel Stănescu (Bucureşti: Criterion Publishing, 2007, 
pp. 32-46), cu respectarea cerinţelor lui Ion Halmághi, însă 
aici am redat întregul conţinut al discuţiei, după dispariţia 
dintre cei vii a partenerului meu de dialog.

14 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Postfaţă 
de Gabriel Stănescu (Schimbarea la faţă a României: o 
reeditare în manieră stalinistă), Norcross GA, S.U.A.: 
Criterion Publishing, 2002 – 206 pag.

(Fragmente din volumul de convorbiri al lui
Mihai Posada: Cu Ion Halmághi, prin istoria 

asumată, în curs de apariţie)
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augustin buzura - 75

Argument

Augustin Buzura este unul dintre cei mai importanţi scriitori români de azi, autor al unor romane în care 
este explorată mai ales condiţia intelectualului într-o lume constrângătoare, dominată de prejudecăţi, dogme şi 
interdicţii, cum era cea comunistă. Absenţii, Orgolii, Feţele tăcerii, Vocile nopţii, Refugii, Drumul cenuşii, romane 
publicate înainte de 1989, dar şi Recviem pentru nebuni şi bestii şi Raport asupra singurătăţii, publicate după 
revoluţie, trasează profi lul unui prozator de excepţională valoare, prin arhitectura lor interioară, prin conturul 
destinelor personajelor, prin tensiunea etică, dar şi prin pregnanţa analitică a stilului narativ. Într-un interviu, 
Augustin Buzura sintetiza viziunea sa asupra culturii şi a societăţii româneşti de azi, în felul următor: „Avem, am 
mai spus-o, numeroase genii, dar foarte puţine cărţi. Mulţi moralişti, însă prea puţină morală. Mulţi democraţi şi 
luptători pentru libertate, dar încet şi sigur, am ajuns din nou la porţile dictaturii. Mulţi eroi anticomunişti bine 
remuneraţi, dar, practic, fără obiectul muncii. Destule publicaţii, fără să le unească măcar o idee, fără a dovedi că 
ar şti una de alta dacă nu aparţin aceluiaşi trib”.

Cărţile lui Augustin Buzura valorifi că, deopotrivă, „analiza psihologică şi tabloul de moravuri” (Nicolae 
Manolescu), fi ind interesate de „investigarea abisului lăuntric al subiectivităţii şi aspiraţia de a înfăţişa obiectiv 
societatea actuală” (Ion Simuţ), ele fi ind „radiografi i ale societăţii, mai degrabă decât ale sufl etului”, cum 
precizează Nicolae Manolescu, în Istoria critică a literaturii române. Personajele lui Buzura au fost defi nite şi 
analizate cu aplomb de Cornel Ungureanu, de pildă, care observa că ele sunt „inteligenţe în fi erbere..., afl aţi în 
luptă cu imposibilul, cavaleri ai unor bătălii ce trebuie purtate «sans peur et sans reproche», ei detestă, cu furie, cu 
energie, cu entuziasm adolescentin, spiritul tranzacţional, viaţa inertă, incapacitatea de a trăi sublim”.

Buzura are, însă, în textele sale cu caracter eseistic, marcate de viu sufl u polemic, o foarte acută conştiinţă 
a eticului, sancţionând pe aceia dintre contemporani, nu puţini, obişnuiţi „să ştie fără să citească, să dea cu 
nonşalanţă verdicte mai ales dintre acelea ridiculizate de vreme, să-şi impună cu pumnii propriile lui gusturi, 
să condamne în deplină necunoştinţă de cauză”. Nu întâmplător, de altfel, prozatorul constată că „servilismul, 
compromisul, carierismul dezlănţuit, vânătoarea de conjuncturi «favorabile» duc la deculturalizarea culturii…”.  
În privinţa rosturilor şi resorturilor literaturii, a raporturilor cititorilor cu aceasta, a problematicii receptării operei 
literare, scriitorul consideră că „literatura ne ajută să descoperim cine suntem, să înţelegem atât mecanismul 
sentimentelor noastre, cât şi marele mecanism în care ne-am pomenit angrenaţi…”. Revista „Vatra” are bucuria 
de a marca, prin câteva texte de analiză, aniversarea a 75 de ani de la naşterea unuia dintre cei mai importanţi 
scriitori români de azi, Augustin Buzura, prozator şi eseist care crede că recenta sa carte, Recviem pentru nebuni şi 
bestii, este relevantă mai ales pentru că a fost scrisă „din plăcerea de a face literatură, în ideea că vine un moment 
în viaţa fi ecărui om când el trebuie să spună exact ce simte, ce crede despre sine, despre lume, despre toate 
împrejurările prin care a trecut”. Cu personajele sale tensionate, convocate la existenţă într-un univers marcat de 
anomie, de criză şi tragism, cu obsesia adevărului, ce produce succesive înstrăinări şi reculegeri de sine, cu relieful 
documental al textelor sale epice atât de bine strunit, Augustin Buzura rămâne un reper fundamental în literatura 
română, de ieri şi de azi. 

                            
            Iulian BOLDEA

aniversare



37

Adrian Dinu RACHIERU
O conştiinţă interogativă

Ca mărturie (credibilă) a epocii, propunându-
şi, prin cărţi rezistente (valoric), cunoaşterea omului 
„din interior” (trecut, sub semnul angoasei, prin 
experienţa înfrângerii), Augustin Buzura raportează 
asupra adevărului trăit, branşat la „sângele viu al zilei”. 
Pe bună dreptate, Ion Simuţ constata că ar fi  greu de 
imaginat o carte „de divertisment” sub semnătura lui 
Augustin Buzura, un intelectual neliniştit, frământat de 
suferinţele, agresiunile, absurdităţile provocate de o lume 
rău alcătuită, subjugată de „canonul periferiei”. Firesc, 
aşadar, ca şi publicistica sa să fi e o lectură polemică a 
realităţii imediate, inventariind eşecuri şi dezamăgiri 
în lungul şir al decepţiilor. Condamnând improvizaţia, 
retorica găunoasă şi superfi cialitatea, vacarmul stârnit, 
în zodia haosului, de atâtea „mediocrităţi lucitoare”, 
prozatorul deplânge întârzierea reformei morale. 
Sperata înnoire, în pofi da unor bufeuri reformiste, s-a 
împotmolit, noii procurori, sub fl amura revizuirilor, 
iubind etichetologia, poartă campanii înverşunate. 
Poate fi , însă, Augustin Buzura – ne întrebăm – un autor 
„expirat”? Răspunsul, fi reşte, îl ştim prea bine.

Cu ani în urmă, Valeriu Cristea intuia la nuvelistul 
Buzura (când prozatorul, fără a se bâlbâi, făcea primii 
paşi) tocmai marile calităţi de romancier. Timpul l-a 
confi rmat. Ne întrebam, ieşind din anii negri, ce şi cum 
va scrie Buzura mai departe; proiectele – recunoştea 
puternicul romancier – se înmulţesc şi timpul scade. El 
poate, eventual, acuza criza de timp, nu de subiecte. Mai 
mult, fi bra de ardelean cheamă lucrul temeinic făcut, 
verticalitatea, demnitatea profesiei. Augustin Buzura 
s-a luat în serios, fără a gusta gratuităţile bizantine, 
zefl emeaua sprinţară. Literatura, repetă el, lansează 
întrebări, nu se dizolvă în trăncăneala spumoasă şi 
iresponsabilă. Iar modernizarea ei, aşa cum o înţelege 
romancierul, nu presupune goana după formule, scheme, 
tehnici etc., ci vizează conţinutul.

A scrie înseamnă un „exerciţiu de supravieţuire”, 
posibilitatea de a pune, astfel, degetul pe rană, 
incriminând tăcerea laşă, domnia fricii, surogatul de 
viaţă. Or, Buzura n-a ţinut cont de capriciile modei. 
Încăpăţânat, interesat de „introspecţia dureroasă”, 
el pune în pagină spovedaniile celor care refuză 
narcotizarea conştiinţei, radiografi indu-şi frica şi 
eşecurile; sperând, cu tăria luminoasă a celor vulnerabili, 
la resurecţia morală. E mare nevoie acum, într-un climat 
tulbure, învolburat de pofte băloase, de aceste obsedante 
întrebări şi căutări. Şi de un astfel de scriitor pentru care 
ţara, istoria, demnitatea nu sunt negociabile. 

Ce vrea, de fapt, Buzura? „Uneori cred – 
mărturisea romancierul – că în toate cărţile mele am spus 
cam aceleaşi lucruri”. Da, hiperlucizii lui Buzura, trecuţi 
prin „şcoala” suferinţei dezvoltă o viziune psihiatrică 
asupra lumii. Poţi găsi un loc curat, se întreabă ei, în care 
să trăieşti fără umilinţă? Traumatizaţi, solitari, structuri 

fragile, aşadar, ei se înrolează în cruciada pentru Adevăr. 
Agresiunile exteriorului, fl uxul memoriei, lungile 
confesiuni sau gravele anchete nu împărtăşesc grija 
formulei, sterila calofi lie. Conţinutul covârşeşte forma. 
Romancierul (care e şi medic) ştie că fi ecare om are „o 
clapă sensibilă”. Mărturisindu-şi dezgustul şi căutându-
şi izbăvirea cu încrâncenare eticistă, eroii lui Buzura 
seamănă; suferă toţi de „aceeaşi maladie tâmpită”, par 
deci „programaţi”, reduşi la acelaşi numitor; cer, nota 
un critic, să respire „mai liber” într-un context ostil, 
stăpânit de refl exe totalitare, egalizând vocile. Obsesia 
eticului alimentează acest impuls justiţiar, punând 
sub lupă împrejurările. Fireşte, e vorba şi de cazierul 
epocii, de nuditatea faptelor, de rigorismul moral care 
ne aruncă în maniheism; dar, mai cu seamă, va fi  vorba 
de haloul meditativ dilatând efectele, de imposibilitatea 
comunicării, de erupţia răului şi căutarea erorilor într-
un dialog „eliberator”. Sunt idei care dor şi scriitorul, 
judecând viaţa, trebuie să depună mărturie. Buzura 
n-a suportat niciodată rozul. Din observarea realistă a 
mediilor sociale (învăluită într-un limbaj camusian), din 
credinţa că scriitorul are obligaţia de „a vorbi sau a striga 
în numele altora”, romancierul pătrunde într-un univers 
aberant, înţelegând că adaptarea este o „pervertire 
etică”. Vrea să afl e „ce se întâmplă cu noi”, vrea ca omul 
– înlănţuit de circumstanţe, cum spunea Preda – să nu 
se piardă, ameninţat de frica oarbă, scufundându-se în 
moartea psihică.

Cum prea bine se ştie, A. Buzura ţine de 
şaizecism. O generaţie orfelină, întâmpinată cu 
entuziasm, propunând nume grele, rezistente; şi care, 
potrivit logicii noilor veniţi, spuneam, de o agresivitate 
nerăbdătoare, ar trebui să dispară, alunecând în uitare, 
sub eticheta „expiraţilor”. Şi care chiar dispare, 
ca fatalitate biologică, rezervându-şi, însă, şansa 
redescoperirilor, semnând – împreună – în răstimpul 
„dezgheţului” ideologic, un moment resurecţional, 
refăcând legăturile cu o tradiţie boicotată. Or, în cadrele 
acestei generaţii, Augustin Buzura reprezintă un caz. 
Citite / recitite dincolo de timpul lor, cărţile fostului 
clujean, un moralist grav, îndatorate – temperamental 
– seriozităţii ardeleneşti, aparţin unui supravieţuitor. 
Întrebarea e cum tratează generaţiile mai noi de lectori 
astfel de romane, de un criticism încrâncenat, legate 
sever de realitatea sociopolitică înconjurătoare, în raport 
problematizant, denunţător, la limita insuportabilului, 
vehiculând o viziune sumbră, cu o Românie comunizată, 
livrând adevăruri interzise (atunci). Dincolo de mesajul 
camufl at, denunţând incisiv distanţa dintre iluzii şi 
realitate, scrisul lui Buzura n-a fost ocolit de reproşuri. 
Era amintit, de pildă, stilul greoi şi patetismul turbulent 
(Alex Ştefănescu), „desenul unic” şi personajele-
marionetă (M. Ungheanu) sau iritantul psihologism 
veleitar, cum zicea N. Manolescu. Avem de-a face, însă, 
survolând harta scrierilor, cu puternice romane sociale, 
sincere, invitând – în epocă – la cititul printre rânduri, 
iscând vâlvă, cozi şi, desigur, alerta autorităţilor. După 
ce autorul, epuizat, luptase cu cenzura („negocieri”, 
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concesii etc.), radiografi ind un mediu constrângător, 
deformator, strivind personalităţile, încercând a salva 
prin monologuri sufocante, cu puseuri melodramatice şi 
aluzii deranjante, subversive, propunând confruntarea, 
tocmai autenticitatea. Inadaptaţii lui Buzura, 
recapitulându-şi eşecurile, refuză dresajul, ingerarea 
minciunilor şi traversează seismice crize de conştiinţă; 
exprimă destine frânte sub tăvălugul Istoriei, dar nu 
vor să fi e „o mobilă dinamică”. Captiv, poate, al unei 
formule, prozatorul dezvoltă situaţii repetitive (medii, 
confl icte, drame) într-o proză justiţiară, datată, s-a spus, 
cu imens succes de public (cândva), dependentă de o 
lume promiscuă (moral şi intelectual) care ar fi  dispărut. 
Oare chiar a dispărut? Rămân, desigur, difi cultăţile de 
elaborare, documentarea trudnică, greoaie, invitând la 
tenacitate lecturală. Nu mai sunt probleme cu cenzura 
(vezi Tentaţia risipirii, 2003), dar mizeria, degradarea, 
zarva politicianistă ne însoţesc cotidian, încât, în asprele 
sale rechizitorii, Buzura – constata N. Manolescu – „a 
rămas la fel de pesimist astăzi ca şi ieri”. Stilistic acelaşi şi 
în scrierile postdecembriste, oferind expediţii romaneşti 
în căutarea adevărului (care „trebuie şi poate fi  spus”), 
el developează experienţe traumatizate pendulând între 
singurătate şi frică, putere şi umilinţă, revoltă şi laşitate. 
Şi care se refugiază în obositoare monologuri despletite 
(testând răbdarea cititorului), tocmai pentru a ajunge la 
salvatorul liman al eliberării morale.

Considerat, îndreptăţit, un iluminist ardelean (cf. 
Răzvan Voncu), romancierul Buzura, vădind tenacitate 
şi francheţe, vrea, prin tot ce scrie, să depună mărturie. 
Neconcesiv, intransigent, „lipsit de făţărie” (cum 
constatase N. Steinhardt), prozatorul nu vânează efecte 
stilistice, bolnav de metaforită. Şi, negreşit, şi opera sa 
publicistică răspunde aceloraşi comandamente, fi ind 
„un complement natural al celei literare”, cu consecinţe 
palpabile în creaţia romancierului, „oglindindu-
se reciproc”, remarca acelaşi Răzvan Voncu. Tot 
radicalismul moral îi prezidează angajamentul 
publicistic, acum vituperant, într-o ţară bolnavă, vândută, 
foind de eurolichele. Volumul Nici vii, nici morţi, recent 
ivit la RAO, adună cronologic editorialistica găzduită 
în revista Cultura (în intervalul ianuarie 2009 – martie 
2012), fi ind – observa Angela Martin – un jurnal politic 
şi cetăţenesc, „opunând adevărul oricărei retorici”. 
Scriitorul e consecvent. Gazetăria, o spune răspicat, 
e o profesiune de conştiinţă. Fără ocolişuri sau volute 
speculative, aşadar, dezinteresat de artisticitate, Buzura 
vrea să convingă, nu să seducă. Deşi, câteodată, 
resemnat (aparent), contemplând haosul naţional, crede 
că „pierde timpul cu editorialele” (v. Ce ar mai fi  de 
vânzare?) i s-a reproşat că ar fi  prea pesimist. Dar lucidul 
moralist, dezvăluindu-şi fi bra transilvană lansează 
(dezolat, indignat) judecăţi tăioase, acuzând „anii trişti 
şi umilitori” traversaţi în postcomunism, „bogăţia” 
aberaţiilor şi valenţele urii, „cătuşele Istoriei” şi prostia 
frenetică, în fi ne, deplânge o ţară bananieră devenită „o 
mare mahala”, bravii noştri democraţi („ţuţări reciclaţi”, 
bişniţari politici etc.). Încât ţara, o insulă tristă, căzută 

în subistorie, a devenit „un rai al suplinitorilor, al 
inculţilor şi mitocanilor”. Eruptiv, criticismul lui Buzura 
denunţă „aiureala dâmboviţeană”, „boala de voinţă” 
(cum ar fi  spus D. Drăghicescu), cercetează România 
reală, mimetismul, somnolenţa socială, „alunecarea 
oarbă”. Cu un cuvânt slavician, „putreziciunea socială”. 
Trimiterea se impune deoarece ardelenismul, însemnând 
seriozitate, gravitate, consecvenţă, e de afl at în fi ece 
rând. Chiar dacă, uneori, Buzura recunoaşte zădărnicia 
trudei sale scriptice. Implicit, triumful băşcăliei, 
curajul post-festum al atâtor „sconcşi intelectuali” 
(bine remuneraţi, e drept), interesaţi de „turismul de 
cinci stele”, profesând – intimidant – anticomunismul 
cu faţă bolşevică (devenit „copyrightul unei secte”). 
Adică, acele „nulităţi recompensate” (cum zicea 
Eminescu), îndobitocind telenaţia română. Adevărul 
rostit, strigat, în numele radicalismului moral aparţine 
unui maramureşean, venit dintr-o lume „aspră şi 
exigentă”. Inevitabil, foiletonismul său răsfrânge aceste 
comandamente, blamând nepăsarea generalizată.

Miza cărţilor sale, difi cile, provocatoare, 
„scormonitoare”, ar zice Eugen Simion, refuză o 
lectură leneşă, epidermică, de ventilaţie mentală. Fin 
analist, pasionat de radiografi a socială şi problematica 
morală, Augustin Buzura oferă o depoziţie chinuită de 
frisonul interogativ. Eroii săi au de ales între a trăi şi a 
supravieţui. Or, tăcerea – preciza scriitorul – înseamnă 
aprobare, vinovăţie, laşitate; având curaj, pierzi, dar 
exişti.

Pentru Augustin Buzura, cel care – în tinereţe – 
se voia un serios om de ştiinţă, ispitit – ca psihiatru – de 
situaţii excepţionale/ exerciţii de supravieţuire, literatura 
nu putea fi  un azil estetic. Tenace, îndârjit, „Oşanul” e 
frământat de întrebări şi încearcă să răspundă unor 
probleme grave, fi ind un credibil purtător de cuvânt. 
Popularitatea incumbă o uriaşă responsabilitate. Pe 
care Buzura şi-a asumat-o. Cu vervă rece, observa 
M. Iorgulescu, prozatorul n-a agreat scriitura oblică; 
ca editorialist, condamnă ferm spiritul tranzacţional, 
amnezic, descifrând „alfabetul democraţiei şi al 
libertăţii”. Fie întorcându-se la epic, precum în Recviem... 
(1999), un mare roman al tranziţiei (cf. Tudorel Urian), 
după ce i se cântase „prohodul literar”, fi e pronunţându-
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se jurnalistic, răspicat şi indignat, asupra agendei care 
încarcă „peştera de acasă”, întrebându-se dacă mai 
există, oare, români în România? Şi constatând, pe 
urmele lui Gherea, că cea mai mare revoluţie la noi ar fi  
aplicarea legilor. Visând, în haos reformist, la un proiect 
de ţară pe termen lung şi notând, mâhnit, că spusele 
marelui Rebreanu, angajând „vremea temeliilor”, sunt, 
din păcate, la fel de valabile şi azi.

Gheorghe GLODEANU
          

Romanul ca radiografi e acidă a 
societăţii totalitare

După experienţa mai puţin concludentă a prozei 
scurte (Capul Bunei Speranţe, 1963, De ce zboară 
vulturul?, 1966), Augustin Buzura devine,  încă de la 
publicarea primului său roman, Absenţii (1970), unul 
din cei mai importanţi reprezentanţi ai prozei de factură 
analitică, analiza fi ind dublată de grija deosebită pentru 
structura epică a cărţii. Scriitorul reuşeşte să impună de la 
bun început un stil personal şi o tematică proprie, ce vor 
deveni tot mai complexe în romanele ulterioare. Cartea 
se găseşte sub semnul unei memorii ce reţine totul „cu o 
claritate nefi rească”, cel care îşi rememorează existenţa 
cu scopul de a-i ordona semnifi caţiile şi de a-şi defi ni 
cât mai exact condiţia fi ind medicul Mihai Bogdan. Ca 
angajat al unui institut de cercetări, el este pus, de la 
bun început, într-o situaţie-limită a existenţei sale: ori 
lucrează pentru profesorul Poenaru, acceptând ca toate 
descoperirile sale să fi e semnate şi de către acesta, ori 
pleacă la ţară, renunţând astfel la o profesie pentru care 
se simte într-adevăr înzestrat. Acceptarea compromisului 
duce la un proces treptat de depersonalizare, teama de 
a nu pierde ceea ce încă nici nu a cucerit cu adevărat 
împiedicându-l pe personaj să se gândească la o revoltă 
propriu-zisă. Semne ale indignării, ale unui protest 
refulat există însă, acesta fi ind întreţinut de o acută 
conştiinţă a valorii proprii. Laşitatea generează un mod 
specifi c de existenţă, caracterizat printr-un permanent 
joc al măştilor, dar şi printr-o nevoie imperioasă de 
autorevelare. 

Scriitorul alternează planurile narative, fără ca 
cititorul să fi e pregătit în acest sens prin pasaje care să 
marcheze trecerea din sfera realului în cea a oniricului. 
Confuzia deliberată a planurilor narative reclamă 
un lector avizat, mereu atent la capcanele textului. 
Începutul cărţii se găseşte sub pecetea unei asemenea 
întrepătrunderi dintre vis şi starea de veghe, lumea 
fi ind imaginată ca un imens teatru sau, mai exact, ca 
o variantă degradată a acestuia, ca un bâlci pe scena 
căruia se derulează trecutul lui Mihai Bogdan. Tot în 
visele intermitente ale naratorului apare un personaj 
coşmaresc, adevărat simbol al terorii, care îl previne 
asupra faptului că „nu e bine să fi i absent” şi că „nu 
e practic să mergi împotriva curentului”, oferind astfel 
o posibilă explicaţie a titlului, dar şi o caracterizare a 
condiţiei de revoltat a tânărului cercetător. Augustin 
Buzura introduce în romanele sale (chiar dacă ne 
previne asupra faptului că „orice asemănare cu vreo 
persoană în viaţă sau cu o instituţie contemporană este 
întâmplătoare”) „fauna” medicilor (atât de bine surprinsă 
şi în Orgolii), zugrăvind maşinaţiile pentru putere care 
au loc într-un institut de cercetări. Cartea se găseşte la 
interferenţa a două regimuri, cel diurn (sau social) şi 
cel nocturn (sau meditativ, refl exiv, problematizant), 
ilustrate excelent în persoana doctorului Mihai Bogdan. 
Naraţiunea la persoana a treia se interferează permanent 
cu relatarea la persoana întâi, marcând profunzimile 
crizei. Profesiunea îl ajută pe personajul-narator să 
pătrundă cu mai multă competenţă în abisurile propriei 
sale conştiinţe şi să descifreze mai uşor tainele altora, 
jocul lor dintre aparenţă şi esenţă. 

Stilul aforistic ce îl individualizează atât de 
puternic pe Augustin Buzura este întrebuinţat cu succes 
deja în această carte, evidenţiind concentrarea expresiei 
până la esenţe. Iată, de exemplu, o admirabilă „defi niţie” 
a omului slab: „Oamenii slabi au  nevoie mereu de 
aprobări, de cor, le e frică să hotărască singuri, joacă în 
orice împrejurare pe teren străin”. Alteori se teoretizează 
prostia, unul din personajele romancierului încercând 
să întocmească chiar o istorie a prostiei umane: „Ei 
sunt alfa şi omega. Ei nu au argumente, ci verdicte. 
Nu analizează, ci decid. Nu se aventurează, ci, stabili 
asemenea solului de granit, conservă cu străşnicie totul. 
Nu se plictisesc de asta pentru că nu înţeleg cuvântul… 
Au sentimente foarte puţine însă nu asta ar deranja, ci 
vulgaritatea lor desăvârşită, rudimentaritatea lor; unul 
dintre ele s-ar putea numi ură, însă cu foarte multă 
aproximaţie, deoarece el este generat de instinctul de 
conservare. În orice nu le seamănă, în tot ce-i surprinde 
ei văd o ameninţare directă. Consecinţa? Extirparea 
acelui fenomen”. Condamnând reducerea omului 
la biologic, o asemenea proză face implicit elogiul 
valorilor spirituale, reclamând prezenţa unui personaj 
specifi c, capabil de speculaţii fi losofi ce adânci. Într-o 
lume ce se degradează permanent în lupta acerbă dusă 
pentru putere, Mihai Bogdan rămâne singurul apărător 
al demnităţii umane. Sistemul axiologic din institutul 
condus de doctorul Poenaru este substituit cu legea 
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junglei, după care dreptatea şi adevărul (cuvinte-cheie 
în proza lui Augustin Buzura) se găsesc întotdeauna de 
partea celui puternic. Fenomenul seamănă cu procesul 
de rinocerizare zugrăvit de către Eugen Ionescu în 
piesele sale. Prin aspiraţia lui la puritate, doctorul 
Bogdan prezintă numeroase asemănări cu personajul 
ionescian Bérenger. Ca şi în atâtea alte cazuri în cadrul 
prozei contemporane, şi în romanul Absenţii acţiunea 
este subordonată introspecţiei, cărţile lui Augustin 
Buzura înfăţişând nişte autentice cazuri de conştiinţă. 
Revelarea intensităţii trăirilor este mai importantă 
decât observaţia socială obiectivă, chiar dacă cele două 
perspective nu se exclud, ci se completează reciproc. 
Drama lui Mihai Bogdan constă în distanţa dintre 
idealul la care aspiră şi realitatea demitizantă dominată 
de legea compromisului, acest lucru motivând şi revolta. 
Starea de spirit a personajului în cele câteva ore la care 
se concentrează trama cărţii lui Augustin Buzura este 
prezentată în felul următor: „Oscilam mereu cu mare 
frecvenţă între veghe şi somn, adormeam şi mă trezeam 
cu o viteză fantastică. Iar detaliile de vis, extrem de 
numeroase, clare, se integrau în discuţia dintre umbre, 
conversaţie pe care, deşi jenat, nu simţeam nevoia să 
o accelerez”. Starea coşmarescă trăită de către doctorul 
Bogdan este amplifi cată de decorul bacovian, de toamnă 
cu ploi interminabile şi moină. Chiar şi camera, în 
ipostaza ei de închisoare, aminteşte de un cunoscut vers 
al poetului („Case de fi er în case de zid”), trimiţând la 
o proliferare a temniţei şi la lipsa orizontului, a ieşirii 
din acest univers damnat. Se manifestă în romanul lui 
Augustin Buzura o umanitate în criză, dar şi o criză 
de umanitate.  Suspiciunea (rămâne o enigmă cât de 
motivată) îşi trădează acţiunea şi între cei doi prieteni, 
adevăraţi fraţi siamezi în efortul lor spiritual dus 
împotriva compromisului. Spre deosebire de Mihai 
Bogdan, doctorul Nicolae renunţă mai repede la revoltă, 
încuviinţează ierarhia existentă în institut, acceptă, cu 
alte cuvinte, mecanismul puterii. Într-o lume dominată, 
pe de o parte, de carierismul unora şi, pe e altă parte, 
de „somnul cotidian” al altor colegi, el devine un 
conformist din comoditate. 

O problemă centrală în jurul căreia gravitează 
atât acţiunea, cât şi structura romanului este aceea a 
duratei. Până şi Mihai Bogdan recunoaşte că suferă 
de teroarea timpului: „Mi-e frică de timp. Nevoia de 
succes are la origini tot frica de timp. Timp liber egal 
timp de autoanaliză”. Rememorările, frecvente şi 
incoerente, sunt şi ele tot nişte înfăţişări concrete ale 
duratei. Practic, întregul roman se găseşte sub controlul 
ceasului, protagonistul însuşi verifi când periodic 
trecerea timpului. Există însă o nonconcordanţă între 
timpul obiectiv, care trece cu o încetineală exasperantă, 
şi timpul interior, subiectiv, mult dilatat, caracterizat 
prin intensitatea şi diversitatea trăirilor. În cele numai 
câteva ore măsurate de bătăile ritmice ale ceasornicului, 
timpul afectiv reface, în „succesiunea lor haotică”, 
momentele cruciale ale existenţei.

Augustin Buzura recurge la o ingenioasă 

suprapunere a planurilor narative, reconstituirea 
destinului medicului Mihai Bogdan realizându-se în 
paralel cu confesiunile profesorului pensionar Matei. 
Există o voluptate a eşecului la acest personaj, care, nu 
numai că îşi strigă în chip ostentativ înfrângerea, dar se 
şi complace în ea, singura formă a nonconformismului 
său fi ind autoironia. Romanul preia înfăţişarea unei 
scene cu două compartimente, legate printr-o uşă ce 
permite comunicarea dintre ele. Doctorul Bogdan este 
un meditativ, ce se transformă în spectatorul care asistă 
din interior la confesiunea fostului profesor de istorie. 
Dimpotrivă, acesta din urmă ni se înfăţişează ca un 
impulsiv ce îşi îneacă în alcool imensa greaţă provocată 
de vechiul său mod de existenţă. Viaţa sa este defi nită ca 
„o farsă de prost gust”, deoarece a acceptat cu laşitate 
ordinele cele mai odioase ale directorului său. Adevărata 
sa dramă este provocată însă de Varlaam, un inchizitor 
misterios, care îl supune nevinovat la torturile cele mai 
îngrozitoare. Obosit de propriul său trecut, personajul 
caută refugiu într-o casă pe care o construieşte de ani 
de zile la ţară, fără să o termine, demonstrându-se astfel 
imposibilitatea găsirii unui adăpost: „N-am vrut altceva 
decât un loc curat, cât de mic, dar curat. Un loc unde 
să mă pot refugia, să mă simt şi eu om… Departe de 
umiliri, lipsuri… Când ai unde te retrage, se schimbă 
lucrurile… Am greşit oare căutându-l?” Carte a unui 
personaj care îşi recunoaşte pasiunea bolnăvicioasă 
„de a căuta dincolo de cuvinte”, romanul Absenţii  este 
o lungă călătorie în labirintul mai multor conştiinţe. 
În ciuda vicisitudinilor ce se abat asupra lui Mihai 
Bogdan, fi nalul cărţii este optimist, ducând la regăsirea 
eului profund al protagonistului întâmplărilor. Chiar 
dacă nu oferă soluţii, romanul are meritul de a ridica o 
serie de probleme esenţiale privind condiţia umană în 
plin totalitarism. Lupta eroului cu propriile sale limite 
continuă, dar depăşirea acestora devine posibilă: „Nu 
există să pierd, spuse. Chiar dacă voi rămâne  singur, nu 
se poate… Nobil anestezic… Dar nu se poate… Timpul 
trebuie umplut cu ceva… A aştepta… Da…Cam asta ar 
fi … Numai că nu se poate oricum. Trebuie… Trebuie… 
Trebuie…”

Romanul Absenţii marca începutul unei 
strălucite cariere epice, continuată prin alte lucrări de 
referinţă, radiografi i acide ale statutului intelectualului 
în totalitarism, precum: Feţele tăcerii (1974), Orgolii 
(1977), Vocile nopţii (1980), Refugii (1984), Drumul 
cenuşii (1988), Recviem pentru nebuni şi bestii (1999), 
Raport asupra singurătăţii (2009).   
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Marian Victor BUCIU

Augustin Buzura: notaţii despre text şi 
context

Scriitorul şi scrisul

Buzura rămâne un caz exemplar, într-un anumit 
cadru istoric (totalitarist-comunist), de scriitor afl at în 
confruntarea acceptată, dar şi căutată, cu regimul politic 
care controla totul, aşadar şi, ori nu mai puţin, literatura. 

Se acceptă două moduri de a-l citi şi urmări, 
critic: în context şi în ceea ce rămâne încă de urmat. 
Contextul şi urmarea sa sunt fatalmente succesive, dar 
dispun şi o ordine, o importanţă a lucrului, în acest 
caz literar, realizat. Optez pentru importanţa sporită a 
urmării lucrului, faţă de locul şi timpul producerii lui. 
Lucrul strict conjunctural, efemer, nu merită, până la 
urmă, mare atenţie. A scrie doar pentru context rămâne 
echivalent cu a miza contra textului. Contextul se cuvine 
citit biografi c. Contează fi reşte modul scriitorului de 
îmblânzire a monstrului istoric, formele de fraternizare 
„diabolică”, înşelarea înşelătorului. Textul impune 
lectura în conformitate cu identitatea sa intenţională şi 
realizată. 

Din primul text al volumului Bloc notes (1981), 
Buzura se raliază la formula de  scriitor afl at „sub vremi”, 
nu doar de recunoaştere şi dezvinovăţire a supuşeniei, 
dar şi de constrângere, pe cât posibil responsabilă, la 
contemporaneitate, prezent, context.

Scriitorul are condiţia declarată, dar şi 
subînţeleasă, de cetăţean. „Participarea activă la viaţa 
Cetăţii, servirea celor mai generoase idei ale vremii 
este idealul spre care tinde orice scriitor angajat.” (41) 
Face, de nevoie, abstracţie de Cetatea totalitară sau nu 
distinge între totalitarism şi democraţie. Admite, (in?)
direct, că cetatea era deschisă faţă de angajarea reală, 
liberă, deplină. 

Scriitorul se asumă integral, cu orice risc, el este 
în fapt prezent în tot scrisul său. El nu doar scrie, scrie cu 
sine, despre sine, pentru sine, în primul rând, chiar dacă 
de la primul până la ultimul rând. Dinspre el pleacă totul 
în scris. Cartea este deopotrivă scriitorul, personajele şi 
construcţia. Astfel că, „adevăratul personaj este autorul, 
uneori în întregime, alteori ceva din el, cât mai mult din 
propria-i structură” (46). Buzura tinde spre un egotism 
responsabil. Îşi dă singur raportul, evident scris.

De două ori face referire, să spunem subversivă, 
la „a scrie printre rânduri” – ca citat din Jimenez, 
nume, fără accent pe primul e, fără prenume, fără titlu 
de lucrare. Citat real? E vorba de poetul ermetizant, 
abstract, dar urmărit de exactitatea expresiei, Juan 
Ramón Jiménez, recunoscut de el însuşi ca însingurat 
şi refl exiv, cu opera aproape încheiată cu mult înaintea 
dictaturii lui Franco, premiat cu Nobel în 1956 pentru 

poezia „de înaltă spiritualitate şi puritate artistică”? 
După A. Pope, ar fi , cred, al doilea poet prezent, în 
treacăt, din Bloc notes.

Documentalul, factualul primează înaintea 
artisticului. Rostul scrisului ar fi  acela de a deveni 
mărturie (41), „mărturie fi delă” (97). „Adevărata 
literatură, cea care va depune mărturie despre epoca 
noastră în faţa ochiului sever şi neiertător al viitorimii…” 
(56): ca atare, dacă este arhivă creditabilă, este şi artă.

Chemarea esenţială, vocaţia, genetica pre(a)
dispusă la lucru, la el se conformează contactului 
simplu, pur şi dur, cu realitatea, termenul înzestrat cu un 
sens atotcuprinzător. Realitatea i se oferă. Ea este unicul 
şi fundamentalul dat. „N-a trebuit să inventez nimic din 
simplul motiv că realitatea1 este infi nit mai bogată, îmi 
depăşeşte puterea de imaginaţie.” (43) Ficţiunea ajunge 
improprie, dacă nu există pe teritoriul realităţii. Scrisul 
iese din contactul realităţii cu autorul. Iar scrisul este 
şi el un termen major. Scrisul, nu literatura. (Domeniul 
fi cţiunii, în literatura de orice gen şi specie, nu-i aşa?) 
Literatura devine pentru el incertă. „Nu ştiu câtă literatură 
este în ceea ce am scris (…) din modesta mea bancă 
aşa se vede lumea…” (id.). Perspectiva asupra realităţii, 
din chiar interiorul acesteia, iată ce-l interesează şi ceea 
ce speră să intereseze din scrisul său. Doar literatură? 
pare a se interoga, şi el. Există categoria scriitorului 
care ţinteşte mai mult decât literatura. Chiar când alege 
calea mai-puţin-decât-literaturii. În orice caz, condiţia, 
cunoscută, măcar teoretic, de Buzura, rămâne ca orice 
cale să ducă spre literatură, spre literatura adevărată, 
majoră, rezistentă în ea însăşi.

Buzura se blindează istoric şi sociologic. E 
stăpânit de (auto)comanda biografi că, drept răspuns 
la aceea a epocii. Scriitorul, se arată el convins, este 
cetăţean, moralist, practic nu doar teoretic. El simte şi 
înţelege pentru a schimba, a ameliora. E progresist, nu 
adânceşte condiţia umană perenă, el o lărgeşte, o mută, 
o relimitează. Omul nou, extins pe de o parte, restrâns 
pe de alta. De aceea numeşte scriitorul „un simplu om 
care, stăpânit de dorinţa de a face lumea mai bună şi 
mai dreaptă, resimte obligaţia – asumându-şi desigur şi 
riscurile – de a spune ce simte şi ce vede, de a identifi ca 
ideile vremii, cuceririle în bine şi frumos, dar şi răul, 
maladiile şi malformaţiile oamenilor” (73). 

În baza unui document de extracţie individuală, 
îşi descoperă ori identifi că o cale artistică autentică şi 
convingătoare: „scriitorul îşi afi rmă adevărul său cu 
mijloacele artistice cele mai adecvate” (74). Crede 
în această consecuţie: cât adevăr personal, atâta artă 
generală, de largă comunicare, cunoaştere, trăire 
superioară. Toată arta îi vine din atitudinea faţă de (auto)
cunoaştere. Mijloacele apar, se expun şi se defi nesc ca 
de la sine, crede acest scriitor care scrie că, scrie cum, 
scrie de ce şi pentru ce scrie. Dar în fond, mai presus de 
orice, el pe sine se scrie. O adevărată transcriere, iată ce-l 
rezolvă pe el, mai întâi. „În realitate, scrii pentru tine, nu 
te gândeşti la nicio vorbă mare, la nicio categorie umană, 
scrii să te eliberezi, scrii pur şi simplu.” (89) Cuvinte în 
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răspăr, totuşi, cu paraesteticul propagandistic, pretins 
şi el realist. Dintre toate motivaţiile ori precondiţiile 
scrisului, libertatea ori eliberarea pe care le mediază şi 
împlineşte ajung deasupra. Şi asupra oricărei alte măsuri 
necesare. O spune şi o repetă: scrisul este „singurul 
mijloc de a se elibera” (179) al multora dintre semeni. 
Însă, măcar faţă de destinatar, faţă de cititor, devine 
concesiv, dincolo de egotismul scriptural. „Numai 
cartea, lucrarea ştiinţifi că etc., aparţin celorlalţi.” (89) 
Dar scrisul nu este cartea? Cum se face trecerea de la 
scris la carte? În ce punct apare joncţiunea? Ce separă 
şi ce identifi că scrisul şi opera? Aici, din perspectiva 
scriitorului, intervine suspensia. Care nu autonomizează 
însă scrisul, dar, totuşi, opera publică: „importantă este 
numai cartea, exişti prin ea, dacă exişti” (90).  Brusc, 
biografi a pare că dispare, de fapt este transferată în 
operă. 

Bloc notes-ul se închide, pentru a se redeschide, 
cu interogaţia, oarecum sintetizată acum, De ce scriu? 
Scriitorul îşi dă lui însuşi, pe cât îi stă în putere – să mai 
spun că e vorba de puterea pur personală? – ascultare: 
„cel mai bine – şi mai difi cil – este să ne respectăm, 
până la capăt, vocaţia”. Autopropunere ideală2, nimic de 
zis. Nu se rosteşte doar în nume personal, dar pentru 
literatul categorial al contextului, etic, estetic, fi losofi c, 
şi o face, judecând după verb, cu supuşenie deschisă: 
„servim adevărul, frumosul, libertatea”. Mută accentul 
de la ascultarea de sine, la ascultarea de ceilalţi, 
egotismul se acoperă acum de umanism, cu certitudine 
dominant etic: „a fi  vocea şi gândul oamenilor este o 
obligaţie de onoare”. „Scriu, aşadar, şi pentru că sunt 
dator.” Finalitate melioristă. Opera scrisă îi apare 
drept una de strictă şi totodată largă utilitate: „cărţile 
adevărate, sincere, nu sunt decât un drum împotriva 
singurătăţii, durerii, agresivităţii şi ignoranţei”. În 
acest sens, perseverarea omenească devine obligatorie: 
„accept riscul de a mă repeta”.

Buzura exclude alteritatea, implicit alterarea, 
şi rămâne la conştiinţa de sine, psihică şi culturală: 
„modalitatea în care se încadrează proza depinde total 
de structura psihică şi de gradul de cultură al autorului” 
(30). Are orgoliul, poate chiar vanitatea, de a opta 
pentru calea reînceputului. Un fel de adamism creator, 
literar, epic, personalizat biografi c, mai impersonalizat 
artistic. El ar fi  eşuat, dacă nu s-ar deschide spre 
cunoaşterea comună, dincolo de aceea personală. Una 
chiar stăruitoare, complexă, lucidă, critică, salutară: în 
literatură „maturitatea se apreciază şi după tendinţele 
existente, după cantitatea de nou, după diversitatea 
modalităţilor de investigare a realităţilor sociale şi 
psihice, după profunzimea şi acuitatea analizei, după 
«zonele fi erbinţi», după maturitatea dialogului purtat cu 
ele” (49-50). Dar credinţa sa adâncă este că identitatea 
reprezintă totul şi în artă, difi cultatea persistentă 
este de autocunoaştere. Iar condiţionarea ei majoră, 
recunoscută, cerută: libertatea identităţii…

Modelele creatoare, pentru creatorul autentic, 
responsabil, există doar ca să elibereze şi nu ca să 

stăpânească. Buzura propune şi optează cu orgoliu 
chiar pentru opoziţia faţă de marile opere, încă şi mai 
multe împotriva aservirii faţă de ele. Modele literare, 
de la Shakespeare la Joyce, trecând prin Gib. Mihăescu 
şi Camil Petrescu, îl conving pentru – vag identifi cată 
–  „direcţia cunoaşterii omului interior” (28). Ceea ce 
(îşi) impune este să nu aibă prioritate „imitatorii” faţă 
de „imitaţi” (18). Da, dar într-un regim de mimesis liber, 
altfel impostura dă prioritate unor imitaţi prefabricaţi 
şi ucide căutarea experimentală. Pe care, surprinzător, 
Buzura o intuieşte, fără a o conştientiza, spunând că 
„Marile valori (…) apar după legi neştiute.” (53) El 
exclude, facil, facilitatea epigonică: „talentul autentic 
este incompatibil cu reţetele” (70); „idei geniale şi 
tehnici noi” sfârşesc în „platitudine” (17). Exhibarea 
tehnică mută brusc arta în artifi ciu. În regimul 
necesităţii, ea conferă eliberare artei adevărate. În acest 
punct, Buzura e-n stare să-l accepte integral chiar şi 
pe J. Joyce, monologistul, urmaşul lui Iov (o spune şi 
Goma în Alte jurnale, de unde va fi  venind observaţia?), 
la care tehnica este numai natură.

Opţiunea pentru omul interior nu exclude, ba 
dimpotrivă, realismul. Doar realitatea se cade a fi  locuită 
de literatură, altfel se cade în altceva, în oportunism 
şi evazionism (96). Marea grijă a scriitorului, a 
prozatorului, este de „a prinde mesajele realului” 
(102). Distanţa dintre real şi realitate rămâne şi ea în 
suspensie. Literatura permisă este ca viaţa. „Literatura 
n-a fost şi  nu va putea fi  niciodată prea diferită de viaţă, 
prea departe de ea…” (9). Dar viaţa care, peste veac, 
imită literatura? Buzura este mai convins de dependenţa 
unilaterală a literaturii de viaţă: „nu văd de ce literatura 
merită să fi e altfel decât viaţa?” (14)

Scriitorul iese şi cu pieptul larg în întâmpinarea 
pretinselor cerinţe, în fapt impuneri, ale normativelor 
monoideologice, poate pentru a avea ce să arate dacă 
ar produce neîncredere. De exemplu, atunci când 
admite „literatura reclamată de acest moment politic şi 
spiritual…” (20). Sau când îşi trimite confraţii, scriitori, 
critici, să se documenteze – ceea ce lui chiar îi prindea 
bine – la locurile de muncă deloc idilică, la oamenii afl aţi 
„în laboratoare şi uzine, trudind din greu pentru pâinea 
cea de toate zilele, în mină, în praful de cărbune sau 
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siliciu, în halatele albe ori în salopetele pătate de apele 
sulfuroase sau de motorină, în urma tractoarelor ori 
înghesuiţi în camioane sau troleibuze…” (32).

În publicistică, A. Buzura foloseşte termenii 
uzuali în normativele culturale, pentru a se prevala de 
respectarea acestora şi a-i umple cu realitatea sa, aşa 
cum o vede, înţelege, explică. Nu putea, probabil, mai 
mult. Se ajuta astfel pe sine. Primea teoria generală şi 
venea cu practica personală: spun şi eu ca voi, dar voi 
nu sunteţi cu mine ca să ştiţi cum a fost realitatea, pe 
care o servim deopotrivă… Urmează ca în proza sa să 
se constate ce şi cum scrie, pentru că acolo acest joc 
teorie-practică nu mai e posibil. Clişeele, în proză, 
clişee rămân. Pot să apară, ele fac lumea comunistă, dar 
dacă realitatea s-ar travesti prin ele, efectul ar fi  evident 
de bumerang. Aici există tot târgul cu cenzura, tentată 
să scrie ea cu mâna autorului, aici este toată rezistenţa 
de conştiinţă literară a scriitorului, căruia i se limitează 
drastic libertatea, nu i se dă, cu adevărat, mână liberă 
la scris.

Buzura susţine în felul lui autenticitatea şi-i 
luminează calea. Literatura „autentică” depinde „de 
curaj, de cultură, de talent şi poate în primul rând 
de conştiinţa profesională” (35). De la conştiinţa 
scriitorului trece la cea a cititorului. „Literatura formează 
conştiinţe…” (id.). Pledează pentru scrierea unor „cărţi 
serioase, grave” (36). Omul e-n centrul literaturii sale 
urmând „direcţia cunoaşterii omului din interior” (28),  
proza „de analiză”, morală, psihologică, fără opţiunea 
unei asemenea nuanţări. 

Primeşte (în 1973) modernitatea, cu condiţia 
ca ea să fi e estetică (în înţelegerea lui A. Marino, citat 
acum), fără artifi cii de împrumut, unul nici măcar livresc. 
Este o modernitate extrasă din realitatea imediată, a 
scriitorului, a celor apropiaţi, întrucât „modernitatea 
trebuie căutată în noi, în conştiinţa noastră, în semenii 
noştri” (34). Modernitatea, actualitatea aşadar, ar 
trebui să permită doar lansarea în realitatea în curs, în 
schimbare. Oameni şi fapte tot mai noi… „Proza trebuie 
modernizată mai ales în conţinut, dacă trebuie…” (id.), 
de parcă limbajul nici n-ar exista, el nu s-ar transforma. 
Mereu insistenţa asupra conştiinţei morale, ca scut 
de protecţie, a scriitorului: sinceritate, adevăr. Omul, 
nu stilul ori tehnica, acestea ar exista doar subiacent, 
sinceritate şi adevăr şi în cuvinte, în prezenţa omului, 

termenul frecvent, la termenul de personaj recurgând 
rar. Omul: cel care scrie, cel despre care scrie, cel care 
citeşte, fi e sau nu profesionist al cititului. Doar acest om, 
atras magnetic de nou, adevăr, dreptate, ca sarcini văzute 
drept comune ale literaturii, ale prozei îndeosebi. Pentru 
omul cu „o sete acută de adevăr, de nou” (32), scriitorul 
se obligă, cu onoare, să scrie „în spiritul adevărului şi al 
respectului faţă de cuvinte” (97). Noutatea din realitate 
poate trece în roman printr-un talent fără prejudecăţi, 
care se-ntreabă deloc mirat „când n-a existat rezistenţă 
la nou?” (100), ştiind cât de şocant este noul pentru cei 
mai puţin sau deloc talentaţi, înclinaţi, până la pământ, 
de prejudecăţi. 

Buzura elogiază prezentul literar căruia i se 
integrează („literatura se afl ă de câţiva ani pe un teren 
foarte solid”, (95), dar nu-i recunoaşte aici ca autori 
de operă epică decât pe M. Preda, Z. Stancu şi vreo 
câţiva din generaţia sa. Se raliază la o credinţa literară 
a unor A. E. Baconsky şi C. Ţoiu, deşi nu doar a lor, 
în fapt politică, exagerată, de multilateral substrat 
naţional(ist): e încredinţat că „viitorul apropiat (…) 
aparţine Răsăritului şi că în această renaştere va avea 
un cuvânt greu de spus şi literatura română” (10). 
Nimic despre diferenţele Răsărit-Apus, cum se spunea 
pe atunci, acum spunem Est-Vest, situându-ne la 
centrul Europei. Când referirea devine strict naţională, 
părerea devine că „literatura română este nedreptăţită” 
(37). Nedreptăţită şi din afară, dar şi, ori mai ales, 
din interior, constată cu acuitate prozatorul. Iar cauza 
nu este doar limba de restrânsă circulaţie. Ne lipsesc 
traducătorii, librăriile din străinătate, sintezele în limbile 
cele mai frecventate, relaţiile cu editori şi scriitori de 
notorietate. Buzura veştejeşte prezenţa prin traducerea 
de „antologii” extinse şi nerelevante, în loc de autori şi 
opere reprezentative. Program şi azi actual. Chiar după 
ce Buzura însuşi, la FCR, îl începuse cu timiditate. 
Acum (1975), afl at la primele cărţi, romancierul 
aruncă totodată o privire critică lucidă, fundamental 
problematică şi nu poetologică, asupra literaturii (epicii) 
prezentului românesc. Există şi o limită majoră a acestei 
literaturi? Buzura nu acuză direct, dar întrebarea are şi 
o evidentă propensiune retorică. Asumă proza noastră 
„neliniştile şi întrebările cele mai acute ale lumii”? 
Propune ea „ceva nou, neobişnuit” (38)? E tocmai ideea 
ce frământă critica literară: cât de universală ne poate fi  
literatura? Buzura se referea la literatura care tocmai se 
publica, azi pentru unii uitată, pentru alţii obsedantă, în 
sensul în care numea M. Preda un deceniu – stalinist – 
obsedant. 

Buzura nu susţine direct literatura „teoretizată” 
şi încurajată de regimul totalitarist. Nici la ea, nici la 
regimul ocrotitor, nu trimite. Ar fi  fost riscant. Nici 
ardeleanul, în comunism, nu-şi poate duce, cum cere 
Blaga, gândul până la capăt. Referinţa lui Buzura este 
largă, la literatura oricărui timp, deşi, cu o sintagmă a 
lui Ion Barbu, am spune „peste mode şi timp”. Buzura 
adoptă poziţia conservatorului de literatură fără adaos. 
Într-un trecut prezent, prezent trecut (îmi dau acum 
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seama că involuntar reproduc aici un titlu de jurnal al 
lui E. Ionesco): „temele sunt cam aceleaşi însă s-au 
schimbat nuanţele sentimentelor, accentele, decorul, iar 
la crearea decorului de azi contribuţia esenţială aparţine 
ştiinţei” (65). Doar ştiinţa ar contribui major la înnoirea 
artei, a literaturii, crede Buzura, situându-se într-o 
deja lungă tradiţie a modernităţii. Dinamica internă a 
domeniului literar este obliterată de literatul nostru.  

Dacă temele sunt date la îndemâna tuturor, 
personajele, crede el, nu vin în căutarea autorului. 
Dimpotrivă, se lasă greu descoperite – în realitatea 
socială, mai curând decât în realitatea artistică, 
auctorială. Găseşte că există mai puţine personaje 
„bune” decât cărţi ce pot fi  astfel califi cate (48). Şi 
cum se descurcă prozatorul cu presiunea programatică 
a omului şi personajului zis, într-un sens clar precizat 
ideologic, nou? Ca de obicei. Acceptă teza, urmând ca 
să o transpună într-un fel permis, negociat, cu cenzura. 
„Omul zilelor noastre ca personaj literar viabil şi necesar: 
nimic mai adevărat. Şi poate nici un prozator nu-şi 
doreşte altceva, nu-şi investeşte în altceva eforturile.” 
(70) Pune aceeaşi condiţie repetată: fără reţete. Vremea 
reţetelor, crede, a trecut – prudent, nu o mai situează în 
timp, nu vrea să irite nici măcar prin cuvântul stalinism. 
„După astfel de reţete construit, omul zilelor noastre nu 
numai că nu ar fi  nou dar ar părea un «produs» jalnic, 
propriu unor epoci de mult apuse.” (71). Mult, un 
deceniu, un deceniu şi jumătate? Dar chiar înlănţuirea 
aceasta de cuvinte, numind apusul îndepărtat, era-n 
stilul vremii. Buzura lucrează cu materialul lingvistic 
al comanditarului sistemic, oferindu-i nu tocmai ce 
aşteaptă, dar voind să-l convingă că-i produce el ceva 
mai bun. Doar ne afl ăm, indiferent de sistem, într-o piaţă 
de bunuri reale şi simbolice. 

Romanul şi nu proza scurtă din debutul 
conjunctural, (auto?)impus generaţiei de nuvelişti, iată 
ţinta reală a scrisului său. Roman, dar ce fel de roman? 
De anvergură – după puteri. Traducerile îl încurajau 
acum şi ele. Romanul grav, serios, existent cândva 
şi-n literatura română, s-ar cere continuat: „pentru 
literatura noastră este încă mult loc pentru romanul 
fi losofi c, romanul de idei, romanul care să-şi extragă 
esenţa din miturile poporului nostru, pentru romanul 
care să radiografi eze complicatul schimb de civilizaţii” 
(51). Altă cale, cu totul alta, de sperată diferenţiere, 
întrezărită de visul critic al lui E. Lovinescu, ar fi  fost 
şi greu de iniţiat, impunând o sincronizare occidentală, 
dar Occidentul era atunci un reper suspect. Rămânea 
„autosincronizarea”, întoarcerea literaturii române la ea 
însăşi. Regimul politic capătă doi poli: naţionalism, pe 
lângă internaţionalism. Tradiţia este mai larg recuperată, 
chiar dacă reinterpretată în grilă extrem-stângistă şi – 
în virtutea principiului că extremele se îmbrăţişează 
– extrem-dreptistă. Buzura, apoi, îşi poate urma calea 
proprie: a spune ca „ei” şi a face ca el. Regimul dur 
deprinde insul cu viclenia simplă. Ce dezvăluie obsesiv 
Buzura este eticismul epic. Aici el este clar: „orice 
roman trebuie să contribuie la scoaterea oamenilor din 

nepăsarea morală” (102). Şi se mai arată deopotrivă abil 
ca să nu intre în detalii confl ictuale. Nu de la început. 
Nu în „teorie” ori „program”. Buzura nu cere mult(e), 
dar condiţionează scrisul de libertatea de a discuta, ceea 
ce însemna, în esenţă, în acel moment, de a nu se trezi 
cu pumnul şi palma în gură ori, deloc mai puţin grav, cu 
căluşul. „Pentru a scrie un roman bun n-ai nevoie numai 
de talent şi de fapte de viaţă, ci şi de cultură solidă, de 
un climat adecvat schimbului de idei, dialogului, spaţii 
în care acesta să se desfăşoare.” (103)

Crede cu tărie, nestrămutat – reiau două cuvinte 
recurente în ideologia sistemului – în „literatura 
autentică, vie” (52), nu doar posibilă, dar deja realizată, 
de apreciat într-un cadru universal. Simplu: vie, din 
viaţă, reală, din realitate. 

Pe lângă rostul moral, literatura are şi un 
rost de cunoaştere, de limpezire a existenţei (trans)
personale. Din nou, cerinţe simple, dar, în epocă, de 
(ne)regulă, ignorate şi complicate, în fel şi chip (ră)
sucite. „Literatura ne ajută să descoperim cine suntem, 
să înţelegem atât mecanismul sentimentelor noastre cât 
şi marele mecanism în care ne-am pomenit angrenaţi…” 
(64-5). Insistă: „A te întreba, a te îndoi şi a cunoaşte 
sunt verbele care au generat toate câştigurile de până 
acum…” (66). Încă:  „Literatura adevărată nu este un 
divertisment, ci cunoaştere, implicare.” (67) Cum să i se 
fi  împotrivit epoca? Ea însăşi nu propune alte principii 
şi nici alţi termeni. E un acord teoretic între Buzura şi 
„directive”. Teoria e zis, practica e făcut. Nu se spunea, 
dacă este să citim contextul, de la vârsta şcolară mică: 
teoria ca teoria, dar practica te omoară? O ştiai ori nu, 
te putea chiar omorî, verbul nu era o simplă metaforă. 

Buzura crede în încredere – este poate credinţa 
sa fundamentală. E utopia sa, voluntară, voit lucidă, în 
comunism. Pare a-i fi  consubstanţială. Cum pare a avea 
doar„vise lucide” (209). Nimic bun în afara încrederii 
comune, iată-i convingerea cu care, până la capăt, vrea 
să convingă, pe toţi, dacă e posibil. Conştiinţă morală 
superioară, fără îndoială. În dispută cu o conjunctură 
de o rară încercare. Nu inconturnabil. „A fi  sincer 
înseamnă şi a greşi cu bună-credinţă.”(100) Şi poate că 
într-o altă conjunctură, tot conjuncturalismul moral l-ar 
fi  dominat. Eşti ca om, dar şi ca scriitor, aşa cum trăieşti, 
simţi, gândeşti. Conştiinţa este mereu a momentului. 
„Responsabilitatea sau curajul începe de la a vedea 
totul prin ochii conştiinţei3, de la a da azi verdictul 
despre azi.” (99) Restul e artă la lumina zilei, tot atât 
de actuală ca şi cauza şi ocazia contemplaţiei morale. 
„Aşadar, curajul suprem este de a spune exact ce crezi, 
ceea ce simţi, ceea ce vezi, de a sesiza întrebările vremii, 
dramele ei, evident, fără nicio abatere de la cuceririle 
tehnicii scriitoriceşti, fără a renunţa o clipă la adâncirea 
sondajului psihic, la recuperarea petelor albe din noi, la 
a depune mărturie despre cum suntem şi cum nu putem 
părea.” (100-101)

Ştiinţa despre care crede Buzura că „schimbă”, 
„înnoieşte” proza, este psihologia sau, în sfârşit, 
psihanaliza. Realitatea la care se referă el, viaţa, cu 
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termenul comun, este dusă până la capăt, ardeleneşte, şi 
în idee, iar limita nouă este acum abisalul. Vechi, solid 
reprezentat prin autori frecventaţi şi chiar nominalizaţi 
de el.

Buzura se dă pe faţă, mai rar, şi ca apărător al 
artei. Ea, arta, e principalul (97), apoi vine şi restul. 
Esteticul esenţial şi înglobant – iată principiul a cărui 
absenţa nu i se poate cu totul reproşa.

  
Autorul şi contextul

În Bloc notes (1981), Augustin Buzura 
recunoaşte o experienţă istorică evident complicată 
şi grea. Polemizează acerb, tot în general, principial, 
fără identifi cări personale. E contra „aculturalilor”, 
„apărători ai unei linişti artifi ciale” (11). Indexează 
„«deculturalizarea» culturii” (14). Pe care o şi explică 
ori căreia mai curând îi denunţă calea, treptele, 
formele: „servilismul, compromisul, carierismul 
dezlănţuit, vânătoarea de conjuncturi «favorabile» 
duc la deculturalizarea culturii…” (35). Declară 
continuarea labişienei lupte cu inerţia. „Ieşirea dintr-o 
zonă a refl exelor condiţionate…” (10). Avertizează cu 
maximă gravitate că există o moarte psihică înainte de 
cea biologică. Domeniul artei este văzut de el ca unul 
primejdios parazitat de veleitari isterici şi ambiţioşi. 
Când e să-i numească, nu individual, dar tot categorial, 
foloseşte un termen ideologic convenabil. Parazitarii 
sunt „neofeudali” (17). Nu-i el pe linie? În „principiu”, 
desigur. Cere răspicat, în cuvinte limpezi, cultură, curaj, 
demnitate. Opune conştiinţa – un fel de supra-termen 
în expresia sa obsesivă – parvenirii. Avertizează asupra 
distanţei dintre esenţă şi aparenţă, în raport cu ideologia 
public acceptată. Publicistul, eseistul, recenzentul din 
Bloc notes fac recurs la epic. Romancierul relatează în 
Bloc notes ca martor, în 1972, la Cluj, în maşina 22, 
dezlănţuirea unui ins dedat agresivităţii prin intermediul 
unui limbaj de şedinţă politico-ideologică. Caz 
exemplar, categorial, nefast. Iată cum fac cei ca el: „Ca 
să se simtă siguri trebuie să domine. Poţi domina prin 
realizări, generozitate, inteligenţă, dar pentru ei astea 
sunt vicii ce trebuiesc eradicate.” (83) Limbajul nu este 
doar mijloc, el este şi scop. O constatare elementară, 
care nu se cade a fi  luată la suprafaţă. Aparenţa şi esenţa 
ţin nu doar de expresia verbală, dar şi de gest. Există, 
iată, politeţea ca frică (28). Termenii în care gândeşte 
şi se exprimă Buzura conduc spre esenţa care exclude 
jocul aparenţei. Unul este adevărul: „spunem adevărul 
pentru a fi  mai tari, mai buni, mai drepţi” (44). Era o 
realitate? Era în esenţă o recomandare. Desigur, şi o 
recomandare de sine.

Cum să-i citim asigurarea că „participăm cu 
adevărat la viaţa cetăţii” (47)? În ce fel accepta el 
convieţuirea în cetatea naţional-comunistă? Pare 
a evita referirea exclusivă la omul nou, ba chiar la 
conaţionalul exclusiv. „Omul zilelor noastre este uluitor 
de complicat…” (74), în prezentul istoric şi ştiinţifi c. 
Referirea este aici la omul planetar. Însă el nu ocoleşte 

referirea la societatea românească a prezentului. „O 
societate complexă, într-o prefacere continuă şi rapidă 
nu poate fi , logic, nici construită şi nici ilustrată cu 
nişte marionete care bucură privirea mioapă a micului 
burghez lăsat mult în urmă de ritmul cunoaşterii.” 
(47) Aici societatea „socialistă” devine model(atoare). 
Burghezul, mai mult decât neofeudalul, îi foloseşte ca 
identitate demnă de exclus. 

Burghezul este reperul odios al articlierului. Pe 
burghez, el îl articulează necruţător. Demască „diferenţa 
dintre un om autentic şi un burghez incult şi laş” (33). 
Îl tratează cenzorial: „Trebuie îngrădită mentalitatea 
micului burghez, concepţia sa despre cultură…” (39). 
Nu înghite „ghiveciul etico-estetico-oligoid a(l) micului 
burghez în care literatura este importantă indirect, 
prin consecinţele ei practice, vulgar-materiale” (45). 
Condamnă mentalitatea „micului burghez, obişnuit, cum 
ar spune Camil Petrescu, să ştie fără să citească, să dea 
cu nonşalanţă verdicte mai ales dintre acelea ridiculizate 
de vreme, să-şi impună cu pumnii propriile lui gusturi, 
să condamne în deplină necunoştinţă de cauză” (68). De 
văzut şi o mai amplă înfi erare a tipului mic burghez în 
ultimele zece rânduri de la p. 91.  Despre viciul – şi 
serviciul – acestor constatări nu spun decât că ele sunt 
relevante doar în balanţă cu chipul real, rupt din viaţă, 
al omului comunist. 

Altfel, vede doar viaţa liberă. „Viaţa trăită fără 
autorizaţie.” (87) Era, în felul său, un realist idealist sau 
mai curând un idealist realist. Compară şi aproape că 
în defi nitiv contrapune Transilvania din interbelic, cu 
zecile ei de reviste, deseori din aceeaşi urbe, regiunii 
din prezent. Avertizează mereu asupra difi cultăţii de a 
cunoaşte şi a înţelege, principial neprohibite, deşi drastic 
cenzurate, în „socialismul” de tip sovietico-românesc. 
Buzura vrea, sugerează, mai mult – aici este spaţiul său 
de desfăşurare-înfăşurare. „Dacă unii sau alţii putem fi  
înţelegători sau indiferenţi cu ignoranţii, cunoaşterea 
nu-şi va încetini pasul, nu va fi  înţelegătoare cu noi.” 
(94) 

Abilitatea sa de epocă ajunge să-i fi e azi imputată 
când face elogiul politicii, tocmai al ei, cu intenţia de a 
stimula cultura, ca şi cum aceasta ar fi  fost autonomă. 
„Politica noastră a făcut acest pas vital (de integrare în 
lume, n. n. ) demult şi cu bune rezultate. Nici cultura 
nu poate aştepta.” (104) E drept, Ceauşescu ajunsese 
mult mai cunoscut în lume decât – să spunem – Zaharia 
Stancu, cel cu romanul Desculţi plimbat în traduceri 
fi nanţate în ţară prin unele străinătăţi, spre a nu mai vorbi 
chiar de M. Preda însuşi –, dar aşa se pune(a) problema? 
Politica bate, de regulă, în mod regretabil, cultura. Apoi, 
cum vine asta, să ai credinţă într-un comunism etic în 
literatură?

Nu iese nici Buzura din rând scriind, în 1989, 
că  „anul 1965 este începutul marilor schimbări”, ca să-i 
încolţească pe „cei cu fobia gândirii” şi „teama de nou”, 
dar şi să constate faptul ştiut că „cenzura nu a încetat 
odată cu desfi inţarea ei ca instituţie…” (107). Ca, apoi, 
cu gravitate iluzionantă, să constate că „şi libertatea se 
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învaţă” (108). Nu? Doar cu condiţia să fi i lăsat – nu am 
alt termen la îndemână – liber. 

Buzura se arată acum optimist. „Mai devreme 
sau mai târziu va trebui şi autocenzura să dispară, ca şi 
literatura idilică pe care o promovează…” (id.). (Auto)
cenzura are un sens strict ideologic, la vremea în sau 
sub care scrie. Altfel, (auto)cenzura este nemuritoare. 
În istorie, nu va exista niciodată regimul lui „orice”. Şi 
de o literatură idilică este vorba? Idilic înseamnă fals, 
neadevărat? Pentru prozator da. Ce-ar spune Virgil 
Nemoianu, care descoperă în literatura română din 
totdeauna chiar un canon idilic? Discutabil, posibil. 
Ignorat, însă.

După criticul evoluat, al doilea aliat al 
prozatorului este cititorul. Sau, la plural, cititorii. Ei 
sunt luaţi însă în masă. Şi ce crede scriitorul că vor ei? 
„Cititorii de azi (…) vor adevărul despre ei înşişi, despre 
lumea în care trăiesc…” (id.). Ar fi  vorba de cititorii de 
literatură, deşi te gândeşti mai curând la cei de gazete. 
Adevărul apare susţinut cu argumentul patriotismului. 
Dragostea de ţară există în adevăr.

Buzura dă sugestii politicianului, cerându-i să-şi 
îngrijească domeniul, vocaţia (nu i le contestă, aici nu se 
hazardează în a i le delimita), într-o complicitate bizară, 
în nota vremii, de interferare a domeniilor şi pronunţare 
colectivistă, printr-un (im)posibil noi: „în loc să dorim 
schimbarea literaturii este mai profi tabil şi mai fi resc să 
acţionăm asupra vieţii din care aceasta se inspiră” (id.). 
Schimbă apoi brusc persoana deopotrivă cu ideea, de la 
plural la singular: „Viitorul este, prin urmare, o afacere 
a fi ecărui individ.” (id.)

Buzura face profesie de credinţă în chip de 
umanist de stânga şi se postează declarativ, evident ca 
scriitor (cum o făceau şi Sadoveanu, Rebreanu etc.), 
„de partea noului şi de partea omului înjosit, umilit” 
(112). Apreciază omul care riscă şi denunţă imposturile: 
„Mania festivităţilor cu orice preţ şi prilej şi a titlurilor 
zbârnâitoare…” (121).

Pentru el, totalitarismul era egal cu nazismul 
şi fascismul. Scriitorul se gândeşte la o „carte despre 
fascism”, după vizita la Auschwitz, mânat de voinţa 
de exactitate a memoriei. Citeşte însă că cineva care 
a experimentat autoizolarea scrie că „memoria n-ar 
trebuie să existe” (133). Deşi lipsa memoriei i se pare 
reprobabilă în lumea populată de oameni atraşi la 
extreme, centrifugali – să reţin dintr-o frază mai amplă 
doar opoziţia „indivizi cameleonici şi musculoizi lipsiţi 
de memorie” (207).

Trece printr-o criză de umanism sau mizantropie 
când, într-o vizită în Polonia, vede lagărele hitleriste. 
Acum cioranizează spontan („Există momente când 
ajungi să invidiezi copacii, pietrele, pentru inconştienţa 
lor…”, 215), privind urmele ororile de la Auschwitz („m-
au obligat să respect din ce în ce mai mult animalele…”, 
217). Intervine şi un blocaj de comunicare, la Auschwitz: 
„Dar cine mai crede în cuvinte? Cine le mai respectă 
sensul?” (225). O vagă deplasare a punctului de impact 
al conştiinţei se dezvăluie în convingerea că „metodele 

(de ucidere, n. n.) nu au ieşit încă din uz” (226). Cu 
totul fără ţintă. Ambiguu. Luat la rost de cenzură, ar fi  
putut răspunde că este vorba de dictaturile de dreapta, 
din spaţiul încă necomunist. Bătaia rămâne tot pe 
moralismul revoltei, al libertăţii de conştiinţă, vagă, 
dacă politicul şi socialul nu-şi delimitează structurile. 
Lumea, ca reper, i se pare însă omogenă. Supunerea, 
delaţiunea, acceptarea morţii psihice îi apar drept dovezi 
de conştiinţă umană neevoluată, pe care literatura ar 
putea-o ameliora. Întâi, în contactul cu lagărul-muzeu, 
nu înţelege: „absenţa revoltei mi se părea o enigmă” 
(id.). De fapt, are o explicaţie: „Pentru a te revolta ai 
nevoie de o minimă libertate.” (id.). Acolo, în acea 
sublume, nu era posibilă. „Peste tot erau turnători.” (id.) 
Compasiunea dezvăluitoare este tot ce mai rămâne: 
„Moartea psihică are, încă, din păcate, atâtea şi atâtea 
victime…” (227). E problema majoră a omului, a lumii, 
în toată întinderea conştiinţei, e obsesia puternică a 
prozei lui Augustin Buzura. Pusă, pe cât i-a fost posibil, 
în marginile literare ale vieţii – cât de reale i-a izbutit şi 
i  s-a îngăduit să fi e.4

 
 _________
 Note:

1 O va repeta: „Realitatea depăşeşte orice imaginaţie.” 
(Augustin Buzura: „Eram pregătit pentru un război nesfârşit”, 
interviu realizat de Romulus Diaconescu, în Ramuri, 7-8, 
iulie-august, 1995)

2 Menţinută cu obstinaţie egotistă: „Eu nu dialoghez cu 
cititorul de astăzi, pur şi simplu scriu pentru cititorul ideal. 
(...) Pur şi simplu, nu mă interesează decât nevoia mea de a 
spune ce cred ca fi inţă trecătoare pe acest pământ. Că este sau 
nu este înţeles, că place sau nu place, nu mă interesează. (...) 
eu sunt singurul meu adversar (...) dacă scrierile mele nu vor 
fi  înţelese sau nu vor fi  acceptate, nici o pagubă.” (Augustin 
Buzura: „Puţini ştiu cât a trebuit să cerşesc pentru a scoate 
bani, să mă umilesc pentru a convinge”, interviu de Viorica 
Rusu,  în Adevărul literar şi artistic, 17 august 1999)

3 O va repeta: „mă limitez să dau socoteală doar în faţa 
propriei conştiinţe”  „nu sunt sfânt (...) nu mi-am falsifi cat 
biografi a ca atâţia alţii (...) dar nici nu sunt ipocrit” (Augustin 
Buzura, Înainte şi după Recviem..., în Adevărul literar şi 
artistic, 19 octombrie 1999)

4 Păstrată şi într-o declaraţie de peste trei decenii: „cărţile 
mele sunt expresia unei mari dureri şi nelinişti” (Augustin 
Buzura: Cultura poate apăra ţara mai bine decât o armată, 
interviu realizat de Tudorel Urian, în Cuvântul, nr. 9, 1999).
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Alex GOLDIŞ
„Cazul Doinaş”

 Micul text biobibliografi c de pe manşeta 
volumului de debut al lui George Neagoe* n-ar trebui 
să înşele: tânărul critic nu e un autor lipsit de simţul 
ridicolului, aşa cum lasă să se înţeleagă afi rmaţia că 
„şi-ar fi  dorit să se facă preşedinte” ca Bill Clinton 
sau muzician ca George Enescu, două personalităţi de 
care-l leagă arbitrarul zilei de naştere. În ciuda unor 
alunecări adolescentine de discurs, George Neagoe se 
simte cât se poate de bine în pielea de cronicar (el scrie 
în ritm susţinut la revistele „Cultura” şi „Apostrof”) şi 
mai ales în cea de cercetător cât se poate de scrupulos 
şi, aş zice… ambiţios.

 Pentru că numai ambiţia poate sta la originea 
unui proiect care decurge din preluarea ştafetei de 
la însuşi Nicolae Manolescu, profesorul care dă 
ghiont şi mână liberă noii generaţii de critici (dintre 
care, desigur, Neagoe e întâiul vizat, aşa cum lasă 
să se înţeleagă „Argumentul” cărţii) în clarifi carea 
contextului amestecat al literaturii proletcultiste: 
„Sunt 17 ani pe care nimeni nu i-a studiat. Revizuirile 
trebuie să le faceţi voi! Literatura nu vă foloseşte la 
nimic, dar vă face mai frumoşi”. Şi, nu-i vorbă, trimis 
de către magistru la „munca de jos” a revizuirilor, 
George Neagoe îşi sufl ecă mâinile şi se pune pe 
treabă, alegându-şi un subiect cum nu se poate mai 
delicat: o reevaluare a activităţii scriitoriceşti a lui 
Ştefan Augustin Doinaş din unghiul raporturilor sale 
contradictorii cu puterea politică.

 Spun reevaluare a „activităţii”, întrucât cărţile 
propriu-zise ale poetului nu sunt studiate în sine (şi, de 
aceea, nici exhaustiv), ci sunt privite mai degrabă drept 
„probe” care atestă un anumit traseu biografi c, alături 
de alte documente mai stringente în destinul de scriitor 
al lui Doinaş: dosarele de Securitate. Principalul atù al 
cărţii este, de fapt, acela al privirii parcursului biografi c 
al lui Doinaş prin oglinzile paralele ale dosarelor de 
Securitate. Ceea ce înseamnă că George Neagoe pune 
în locul monografi ei de tip clasic, cu segmentarea 
previzibilă viaţă-operă, o „monografi e ideologică”. 
Sintagma e tot mai frecventă în cărţile de critică 
semnate de ultima generaţie ca semn de distanţare faţă 
de perspectiva „autonomiei esteticului”, privită acum 
ca o ideologie printre altele. Au mai dispărut, odată cu 
ea, tonul ridicat al „revizuirilor” de la începutul anilor 
’90, când compromisurile politice ale cutărui autor 
afectau în mod direct viziunea asupra operei. George 
Neagoe evaluează cu distanţare (ca să nu zic neapărat 
obiectivitate) poziţionarea lui Ştefan Aug. Doinaş 
în epocă, pornind de la prezumţia că „persoanele 
vizate au acţionat în condiţiile de «normalitate» ale 
oricărei dictaturi, respectând adică regulile impuse 
ori fi ind obligaţi să le respecte în situaţii de şantaj 
afectiv, familial şi intelectual”. Pe lângă extraordinara 
muncă de documentare (tânărul cercetător cunoaşte 

în detaliu toate ascunzişurile – nu puţine! – biografi ei 
şi carierei lui Doinaş), Asul de pică are marele merit 
de a valorifi ca, în interpretare, Dosarele de Securitate 
ale scriitorului. Ceea ce nu înseamnă că cercetătorul 
respinge din start drept „false” toate afi rmaţiile 
agenţilor de acolo, ci că acceptă amestecul de adevăr 
şi fals, probat, de fi ecare dată, prin confruntarea cu 
versiuni alternative. E, orice s-ar spune, o utilizare 
inedită a Dosarelor de Securitate, privite drept material 
documentar demn de luat în seamă în interpretare – 
nu drept vehicule pentru rechizitorii interminabile şi 
inutile. Printr-o dezinvoltură hermeneutică vizibilă din 
cronici, Neagoe pune faţă în faţă notele informative 
ale lui Doinaş cu notele informative despre el; mai 
mult, pe ultimele le foloseşte chiar în decriptarea 
esopismelor operei, unele dintre ele greu de detectat 
azi, fără aportul ideologilor „rafi naţi” ai Partidului. 
Tânărul critic nu se dă în lături de la a scurma prin note 
informative (trimise, încă, de critica respectabilă, la 
„coşul de gunoi” al documentaristicii) după pasaje de 
„critică literară” – evident, pe linie partinică, dar care 
dau seama de potenţialul ideologic al operei şi/sau al 
receptării ei. De aici, şi corolarul teoretic la care nu pot 
decât să subscriu: orice studiu monografi c privind un 
autor activ sub comunism trebuie să includă şi studiul 
atent al documentelor Securităţii.

 E adevărat, pe de altă parte, că o sursă 
univocă de referinţă şi o modalitate de abordare 
clasică s-ar fi  dovedit cu totul insufi ciente pentru 
elucidarea comportamentului lui Doinaş în epocă, 
un personaj al cărui proteism natural a fost ridicat la 
pătrat de schizoidia impusă de regim. Din punct de 
vedere al identităţilor alternative, proabil că Doinaş 
este cel mai interesant caz al literaturii postbelice, de 
vreme ce jocul heteronimic pare, la el, incontrolabil. 
În jurul personalităţii lui Ştefan Augustin Doinaş 
gravitează permanent personajul empiric Ştefan Popa, 
pseudonimele literare Grigore Laza sau Ion Motoarcă 
(ultimul, pe cale de a deveni tânără speranţă a poeziei 
realist socialiste), dar şi Gogu Ivan sau Andrei Golfi n, 
identităţile „colaboraţioniste” ale scriitorului. De 
unde mai pui că Doinaş e activ – mai mult sau mai 
puţin, fi reşte – scriitoriceşte în cel puţin trei epoci, de 
la regimul antonescian până la cel ceauşist, fi ecare cu 
capcanele şi capriciile lui. 

Prin contextualizările foarte atente, George 
Neagoe gestionează cu tact şi, aş zice, chiar cu 
creativitate toate identităţile lui Doinaş. Cercetătorul 
e capabil, adică, să le explice în parte şi să le 
subsumeze, apoi, unei personalităţi unifi catoare, de 
regăsit în metafora „asului de pică”. Dacă e ceva care-l 
individualizează pe Doinaş în epocă, crede Neagoe, 
e tocmai faptul de a-şi fi  creat permanent o agendă 
proprie în raport cu toate condiţionările exterioare, 
fi e că a fost vorba de viaţa literară sau de instituţiile 
statului comunist. Fapt care face din poet un politician 
al literaturii demn de invidiat sau un „trickster” capabil 
întotdeauna să-şi negocieze câştigător poziţia în raport 
cu ingerinţele vremii. 
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Ceea ce reuneşte însă toate aspiraţiile (sau să 
le spunem, mai cinic, interese) lui Ştefan Augustin 
Doinaş, indiferent de identităţile contextuale, e nevoia 
irepresibilă de a publica şi de a se afl a în centrul vieţii 
literare. Cartea reface fi lmul tensionat al consacrării 
poetului, de la primele încercări literare până la apogeul 
de imagine din anii 80. Biografi a scriitorului are o notă 
pronunţată de senzaţionalism. Pe de o parte, cariera 
lui Doinaş suferă de multiple fracţiuni la nivel politic, 
dacă ţinem cont că debutul lui, care părea iminent atât 
în 1947, cât şi în 1956, e blocat în ultima clipă. Pline 
de nuanţe – şi cu merite incontestabile de naraţiune 
documentaristică – sunt pasajele despre eforturile 
supraomeneşti ale fostului deţinut politic, între 1958 şi 
1963, de a intra în graţiile regimului. Neagoe înfrânge 
aici aici un stereotip pe care încercam şi eu să-l 
demontez în Critica în tranşee: simpla disponibilitate 
a scriitorului considerat „vinovat” faţă de regim într-un 
fel sau altul nu-i asigura automat reintrarea în circuitul 
literar, după cum scriitura cea mai sinceră „pe linie” e 
permanent suspectată, de către culturnici, de lipsă de 
autenticitate sau „calcul” burghez. Acest purgatoriu al 
umilinţelor de tot soiul culminează cu un memoriu către 
Comitetul Central în care Doinaş cere, în genunchi, 
posibilitatea de „a munci şi a publica” („Vă voi dovedi 
că sunt cu totul ataşat Partidului şi Guvernului, că 
merit încrederea pe care v-o solicit astăzi din adâncul 
fi inţei mele”), sau cu situaţia paradoxală a pledoariei 
lui „Andrei Golfi n”, în notele informative, pentru 
buna credinţă partinică a lui… Ştefan Augustin 
Doinaş. În general, Neagoe speculează inteligent 
contradicţiile evoluţiei scriitorului, nu lipsită nici ea de 
senzaţionalism, de vreme ce „«un sabotor al ţării» sub 
Gheorghiu-Dej devenise procurorul şarlatanilor sub 
Nicolae Ceauşescu”. Căci, într-adevăr, din „duşman al 
poporului”, obligat la scrieri pe linie până la reabilitare, 
Doinaş face fi gură de disident în anii ’80, în măsură 
să ţină discursuri dure şi să redacteze poeme critice la 
adresa culturii ofi ciale, ba chiar să pactizeze deschis 
cu vocile de la „Europa Liberă”. Figura dominantă 
rămâne cea de contraspion, în fi ecare acţiune pe 
care o întreprinde: „Era aproape de neînchipuit cum 
o persoană s-a camufl at până la punctual în care să 
devină indispensabilă atât pentru regim, cât şi pentru 
potrivnicii acestuia. Integritatea sa din arenă a fost 
răsplătită prin creşterea capitalului de simpatie sau 
taxată prin cronici negative şi atacuri la persoană. 
Însă nici serviciile în calitate de sursă nu au trecut 
neobsevate, datorită lor fi indu-i tolerate bravadele. 
Se profi lează ca atare ipoteza că Doinaş a colaborat la 
fel de lejer cu ambele tabere. Prin operă, s-a numărat 
printre centrii de susţinere ai est-eticii. Prin misiunile 
primite de la Securitate, a pus la dispoziţie unele date 
grupul de literaţi ai Europei Libere”. 

Important e însă faptul că, prin pasiunea 
documentaristică şi prin talentul criticului 
(expresivitatea alunecă doar pe alocuri în metaforism 
zvăpăiat), Asul de pică reuşeşte să ridice experienţa lui 

Doinaş la nivel de exemplaritate. Tot mai multe acţiuni 
individuale considerate „ciudate” ar putea fi  explicate 
prin descompunerea atât de fi nă a contextului, permiţând 
dări de seamă mai nuanţate cu privire la problematici 
rezolvate până acum în alb-negru: modalităţile de 
consacrare a scriitorului în totalitarism, legitimitatea 
discursului său în raport cu focarele diverse de iradiere 
simbolică sau raportul dintre disidenţă şi compromis – 
atât de complex pus în scenă de „cazul Doinaş”. 
________
* George Neagoe, Asul de pică: Ştefan Augustin Doinaş, 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2013, 336 p. 

Andrei MOLDOVAN
Căderea de pe cruce

Andrei Zanca pare să aibă vocaţia epopeicului, a 
construcţiilor lirice de mare respiraţie, de vreme ce ţine 
să dea volumului său de poeme* un aspect romanesc, cu 
toate ingredientele unui lirism generos venit de demult 
şi modern în acelaşi timp. Doar în cuprinderi literare 
largi se simte poetul în elementul său. Pătrunderea 
autorului într-o dimensiune biografi că este cu putinţă 
doar printr-o reaşezare a lumii, printr-o acceptare a unei 
alte structurări a relaţiei fi inţei cu universul.

Epopeicul Crucii Nordului, cu rostu-i de a lumina 
existenţa, vine dintr-o sumă de episoade cu personaje şi 
simboluri comune, coerente poetic, ceea ce înseamnă că 
avem şi reveniri uneori, chiar dacă e vorba de perspective 
schimbate. Un câmp atât de generos nu poate trăi doar cu 
un mănunchi de sentimente împletite cu cugetări poetice. 
Este nevoie de mult mai mult. Autorul ştie bine asta, 
ba mai mult, lasă impresia că îşi construieşte propria-i 
provocare. Iată de ce recurge la dedublare (bătrânul, 
apoi câinele) ca la o falsă obiectivare, dar capabilă să 
contureze o altă faţă a fi inţei. Din motive similare, vocea 
profetică este dublată frecvent de o terfelire în spaţiul 
cotidianului, a efemerului (Între marmură şi băltoace).

Întregul este organizat ca o punere în scenă a 
unui spectacol în care interpreţii recurg deseori, în mod 
fi resc, la arta improvizaţiei. Astfel, lumea respiră diferit, 
mai amplu, mai grav, mai detaşat (Abia bănui). Autorul 
însuşi este uneori un „mirat” în faţa spectacolului lumii 
(X). 

Elegiac prin structura sa profundă, Andrei 
Zanca nu este autor de elegii, pentru că sentimentele 
sunt stăpânite în straturile adânci ale fi inţei sale, iar 
la suprafaţa textului se simte doar tremurul aerului 
din preajma cuvintelor. Îi convine mai mult statutul 
de înţelept, care îi conferă libertăţi mult mai mari şi 
mai felurite. Îşi permite să fi e sceptic, dacă e cazul, să 
cugete, să construiască, să abandoneze, într-un temerar 
demers al căutării propriei identităţi.

Cu toate astea, un sentiment pe care l-am putea 
numi „complexul Ovidius”, al exilatului fără întoarcere, 
îi marchează fără îndoială vocea lirică. Vreau să precizez 
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că nu are nici o legătură cu statutul autorului de trăitor 
într-o altă ţară. La urma urmei, sunt mulţi scriitori într-o 
situaţie similară, iar mijloacele lumii moderne ne permit 
să fi m oricând unde dorim pe glob. Ar fi  prea simplu. 
Volumul degajă o trăire mai adâncă, aceea de fi inţă 
străină în lumea în care trăieşte, lume cu care nu se poate 
sincroniza, în care nu găseşte matricea care îl defi neşte: 
„şi-o altă lumină-i în ochii tăi, pădurea/ de pădure 
petrecându-se// omătul de omăt scăzând depărtări/ în 
mistuire de gând, zac// vreascurile, petrecerea mea/ lent 
dăltuind desprindere// iar dacă întâmpin o desfrunzire/ 
însumi îniernând, mereu// vei fi  prima – ninsoare/ 
fi surând a hău pupila, palma// ivită dintr-o trecută 
nedumerire/ în cernerea de grai a petrecerii/stins.// atât 
de stinse frunzele sub care trecem/ încât abia azi aud 
fulguiala/ peste paşii mei/ de mai an” (Şi-o altă lumină).

Pentru poet, partea senină a fi inţei este aceea 
care se duce, se înalţă, se desprinde, iar partea neliniştită 
rămâne în lume, suferă, mărturiseşte, narează. Finalul 
volumului aduce găsirea şi identifi carea cu spaţiul 
sperat, ca o regăsire de sine: Nordul. Este o lume a 
lucrurilor simple, dar capabilă să defi nească esenţele: 
„Despică lemnele cu toporul în vântul/ şi foşnetul 
alungat de ierburi.// serile scurse-n frig de pe acum.// 
Bătrânul rezemat în topor, cufundat, totul./ doar 
pocnetul tăciunilor în sobiţa de fi er./ coşul fumegând.// 
Casa sub prima ninsoare./ dă cu seu de oaie bocancii 
din piele groasă de bou.// bătăi de pendul. Ger răstignit 
pe fereastră./ pădurea zugrăvită. ninge.” (Bătrânul în 
Nord) De fapt, totul stă sub semnul drumului, dinspre 
ţinuturile meridionale spre Nord, precum acel „vis al 
dreptei simple” barbian, dar semnifi când mai degrabă 
curgerea spre nesfârşit a dramei omeneşti.

Mijloacele poetice ale autorului nu sunt 
spectaculoase. La nivelul limbajului pare că nu ţine să 
surprindă prin infuzie surprinzătoare de termeni, aşa 
cum vedem azi la mulţi dintre poeţii generaţiilor mai 
tinere. Pentru Andrei Zanca nu în asta constă forţa 
inovaţiei lirice, de vreme ce poemele sunt populate 
de divinitate, neant, plecare, nebuni, pădure (arbori, 
frunze), neaua, marea, nimicul, drumul: „un negru, 
în doliu, aici/ unde doar nebunii mai au candoare.// 
ce ezitare sfi oasă de tălmăcire divină/ marea unduind 
sub licuriri.// mâna însemnată/ de neant, ne pleacă// 
ne pleacă până şi pădurea/ părăsind arborii// într-o 
desfrunzire, iarna/ pustie de nea, nimic// nimic nu ne 
poate/ scurta drumul înscris” (Aici ne suntem). Este ca 
într-o ecuaţie în care se modifi că raportul între termeni, 
pentru a releva un adevăr diferit. Poetul inovează nu la 
suprafaţă, ci la un alt nivel, cu un rafi nament pronunţat, 
propunând o gramatică cel puţin interesantă a textului. 

În acelaşi timp, el nu îşi refuză plăcerea creatorului 
de cuvinte atunci  când se iveşte prilejul, numai că 
inovaţiile sale nu sunt gratuităţi, ci fi ecare pare să aibă 
povestea sa: „căci nimic nu trece în nemaiîntoarcere”, 
„acest gol nimenindu-te”, „şi-i dezvăţare şi delumire 
înspre labirintul înţesat/ de umbrele din tine”. Autorul 
profi tă din plin de potenţialul poetic al limbii, mai cu 

seamă când modurile şi timpurile verbale îşi dovedesc 
virtuţile stilistice. Iată o relevantă schimbare de 
perspectivă, prin utilizarea imperfectului: „de neşters, 
ca linia în marmură/ zace în noi un nume uitat// dinspre 
el, orice s-ar rosti ar avea/ o noimă, ca visul unui 
plâns// din care mă trezesc şoptind/ nimic nu rămâne 
fără urmări, afară// înserarea. paşii trecătorilor./ zvonul 
maşinilor./ glasul nemotivat/ al unei fetiţe.// şi era luni, 
şi toamnă târzie, noiembrie.” (De ce e nevoie) Tentaţia 
este de a dezvolta subiectul în acest sens, dar ne vom 
mărgini la a observa că am fi  putut intitula comentariul 
nostru Fiinţa din conjunctiv – am rezistat tentaţiei! –, 
adică acea fi inţă a unei existenţe incerte, proiectate, dar 
nicicând palpabile, pentru că volumul de faţă ne-ar fi  
permis o argumentaţie aproape corectă. 

Recursul la virtuţile limbii explorând gramatica, 
adică nivelul comportamental al cuvintelor, îi permite 
lui Andrei Zanca să renunţe la ceea ce am numi în 
mod obişnuit „podoabe stilistice”. Este o cale spre 
profunzime, spre un spaţiu poetic ce nu este al locurilor 
comune. De fapt, poemele din Crucea Nordului se 
remarcă şi printr-o curgere în care detaliile cad rând 
pe rând, unul câte unul, ca să rămână doar esenţa care 
conturează general-umanul, Fiinţa de dincolo de ce ar 
putea să însemne contextul, surse de captivitate ale unui 
cotidian efemer.

Atrage atenţia şi modul în care poetul îşi 
intitulează poemele, primul vers devenind titlu, 
suplinind parcă o funcţie care lipseşte. Este un lucru 
care sugerează refuzul funcţiei paratextuale a titlului: 
„ŞI DOAR O FĂRÂMĂ DE OM/ eram, când m-au 
deprins cu renunţarea la joc.” În realitate este vorba de 
o îmbogăţire a funcţiei paratextuale ce o are titlul, prin 
asumarea unor virtuţi noi.

Putem înţelege, ţinând seama de considerentele 
de mai sus, că, fără să cadă în desuetudine, autorul îşi 
permite să oscileze între confesiune şi cugetare (Acolo 
în câmp VIII), să fi e uneori sentenţios, ca un privilegiu 
al scepticului (Ruleta rusească), să se apropie riscant 
de interogativ şi retoric (Înspre sfârşitul lui septembrie), 
să devină uneori contemplativ (Orice desfrunzire) să 
aibă curajul să viziteze clişee poetice pentru a ieşi din 
ele cu supleţe (Acest fulg), să se apropie de meditaţia 
eminesciană sau să-şi creioneze un contur de romantic 
modern. Şi toate astea într-o necontestabilă notă a 
fi rescului.

Reperele narativului îl ajută să dezvolte forme 
lirice de o mare diversitate, să comunice în nuanţe, 
iar nuanţele să devină esenţe. Povestea bătrânului şi a 
câinelui, redată la început ca un poem în proză, de la 
un soi de contemplare în oglindă, un joc al dedublării, 
trece pe nesimţite la o nelinişte a pierderii de sine: 
„Poate de aceea, când trec seara de-a lui, îmi pare că aud 
susurul unei voci răguşite, blânde. Şi-mi pare că zăresc 
o umbră strecurându-se printre felinare de-a lungul 
canalelor. Aud lipăitul stins al paşilor lui Cortazar. 
Singurul, căruia el i se încredinţase deplin în nopţile 
acelea lungi, interminabile şi care-i purta acum taina în 



50 cronică literară
neştiut.” (Bătrânul) Viaţa şi moartea se conturează ca 
puteri distructive ale fi inţei, deopotrivă, într-o părelnică 
percepere (Nopţi de insomnie).

Revine frecvent nevoia defi nirii, a clarifi cării 
raporturilor ce le are fi inţa cu lumea (Murmura un cânt 
IX). Aşa se face că necunoscutul devine aproapele 
(Nopţi), iar poetul îşi asumă un dezacord cu presupusa 
armonie generală: „şi-am fost mereu/ o palmă de nisip în 
orice mecanism/ niciodată, untdelemnul.// încet, acum./ 
în adumbriri de lizieră./ în mireasma stinsă a zăpezii.” 
(Ceea ce rămâne mereu) Lumea intră în acord cu sine, 
pe când fi inţa se decupează într-o percepere diferită 
(Numele).

Pentru Andrei Zanca însingurarea se produce 
printr-o îndepărtare a reperelor care-l defi nesc şi 
protejează: „EŞTI DEPARTE/ într-o beznă de iarnă./ 
şi-aud vântul cum îşi înscrie/ răvăşirea pe drumuri 
umblate.// adăpostiţi în încruntarea lor morţii./ focul 
tolănit în frig./ în adierea de bălegar şi rachiu.// dincolo 
de orgia de tăcere a pădurii./ acolo departe, într-o beznă 
de iarnă/ unde ura e o iubire lihnită.”. Prezentul este 
contestat ca fi ind absurd, iluzoriu efemer (În zadar). Şi 
asta cu toată tendinţa contemplativului de a se desprinde, 
de a fi  deasupra lumii contemplate (Ascultă).

Poetul oscilează între trăiri puternice şi fuga 
de sentimente, pentru că afectele împing fi inţa spre 
instabilitate (Întreaga taină), între o chemare a 
destinului, cu toată încărcătura sa dramatică şi evadare. 
Sunt carenţe sau calităţi ale unui sentimental. Crede 
că o cale abisală îi este menită (Ce însingurare înscrie 
II), în numele unei chemări mai presus de fi re, lucru 
pentru care se încarcă mesianic cu toată durerea lui şi 
a altora: „eram deja străini în propria ţară/ mult înainte 
de-a deveni fantoşe tragice/ într-o piesă scrisă cu sânge./ 
răni, răni deschise./ alte scenarii. alţi actori. alte măşti.// 
unde doar tot ce e muritor e real/ unde sudoarea frunţii 
are gustul trădării./ om fără cuvânt.// unde la început a 
fost cuvântul/ pe care va trebui să-l traversăm cu toţii.” 
(Nopţi de insomnie) Vocea profetică dobândeşte tărie în 
asemenea cazuri.

Pe cât de puternică este chemarea, pe atât de 
tare se conturează şi o umană împotrivire, fi e că e 
vorba despre o vocaţie a risipirii fi inţei în lucruri, chiar 
dacă ele au cel puţin imaginea durabilităţii (Noapte de 
noapte), fi e că este vorba, în alte forme, de un refuz al 
durabilului, nu doar refuz al identifi cării cu sacrul: „CE 
AMÂNARE DE COPIL/ lumea, ce risipă de muguri/ în 
plin declin al iernii/ străzi fl uturând/ sub vântul asfaltat/ 
cântul păsării// refuzând migrarea, ce risipă/ ce amânare 
de dumnezeu în noi”.  

Esenţele îl ademenesc, chiar dacă ele tind să se 
identifi ce cu Nimicul prin topirea lumescului (Şi simt tot 
mai desluşit). Poetul este acela care cutează să se ridice 
deasupra durerii printr-o spiritualizare a existenţei, într-
un efort de împăcare cu sine şi cu lumea (S-a apropiat 
printre arbori XI), de desprindere afectivă de imediat 
(Şi-apoi, într-un târziu), pentru că simte în sine un dram 
din materia de dinaintea Creaţiei (Ce însingurare înscrie 

II). Numai că omul fragil din pricina sentimentelor 
clădeşte pe incertitudine, pe probabilitate, pe abur (Să 
contempli o vale).

Atunci se produce lucrul cel mai omenesc cu 
putinţă: o abandonare a christicului, o cădere de pe 
cruce: „E târziu… însă aş putea acum să-ţi vorbesc/ 
despre căderea de pe cruce// în lungi după-amiezi, când 
nu mai există/ nici un drum de întoarcere…// doar calea 
verdelui stingându-se-n noapte/ şi apoi, deodată un gol 
în tine// ca spre a primi şi ospeţi  pe cineva tare singur./ 
ca un urlet. pe care nu-l poţi slobozi/ şi totuşi, nimic 
încleştat în tine.// un ţipăt avortat” (S-a apropiat printre 
arbori). Este o eşuare în Nimic sau o dobândire a lui, 
ceea ce nu este puţin. Poetul nu este departe să admită 
că ar fi  o altfel de înviere, printr-o altfel de înţelegere 
şi acceptare a fi inţei, într-un Nord domestic şi profund.

Andrei Zanca propune în Steaua Nordului o 
imagine veridică a lumii lăuntrice a unei fi inţe profund 
omeneşti, nu a unei icoane a ei.         
__________
* Andrei Zanca, Crucea Nordului – povestea unei singurătăţi 
mântuite, Editura Limes, 2012

Marius POPA
Amintirile lui Ştefan Agopian

După seria de reeditări a romanelor care i-au 
asigurat o evidentă notorietate înainte de ’89 (Tache 
de catifea, în 2004, Tobit, în 2005, şi Sara, în 2006, 
la Polirom), Ştefan Agopian revine cu un remarcabil 
volum de memorii, Scriitor în comunism, apărut, 
în 2013, la aceeaşi editură ieşeană. Ne afl ăm, fără 
îndoială, înaintea unui scriitor foarte difi cil de 
încadrat uneia dintre orientările noastre literare, în 
pofi da eforturilor sistematice ale criticii de a-l aşeza – 
„infailibil“ – în rândurile optzeciştilor. Să nu uităm că 
Agopian îşi mărturiseşte el însuşi, în volumul recent 
publicat, ostilitatea faţă de eticheta generaţionistă pe 
care i-a consacrat-o (de voie, de nevoie) istoria literară. 
De altminteri, s-a „polemizat“, nu o dată, şi în privinţa 
locului pe care l-ar ocupa autorul în literatura română. 
Fără a intenţiona să intru în jocul ierarhizărilor, Scriitor 
în comunism* vine să confi rme însă, fără discuţie, un 
prozator cu adevărat redutabil al lumii literare de azi. 

Memoriile debutează cu o evocare realistă 
a copilăriei şi a adolescenţei scriitorului, printr-o 
naraţiune cvasi-picarescă, impregnată cu detalii 
istorice prin care acesta îşi contextualizează, în 
repetate rânduri, restituirea biografi că („Din păcate, 
o nouă introducere plicticoasă este necesară pentru 
a putea povesti mai departe […] La începutul lui 
martie ’49 sînt naţionalizate «resturile proprietăţilor 
moşiereşti de cîte 50 de ha, lăsate prin legea de reformă 
agrară din martie 1945». Este începutul colectivizării 
forţate“). Or, astfel de „inserţii“ vin să transforme 
rememorarea copilăriei şi a adolescenţei într-o frescă 
de efect a societăţii anilor ’50 (cu multe dintre ororile 
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sale totalitare), de o autenticitate tulburătoare. Destinul 
copilului Agopian – impresionant prin subiectivitatea 
şi patosul cu care e narat –  include, în datele lui, o 
reprezentare aproape viscerală a ceea ce au însemnat 
anii de început ai comunismului românesc, cu toate 
că tinereţea scriitorului a diminuat, cum era şi fi resc, 
receptarea marilor tragisme ale epocii. Pesemne 
că dimensiunea cea mai neobişnuită din copilăria 
autorului nu e atât contextul istoric în care aceasta 
evoluează, cât relaţia cutremurătoare a copilului cu 
o mamă aproape scelerată, fi gura maternă negativă 
prin excelenţă, având o miză oarecum reprobatoare şi 
vindicativă. Adevărul e că arareori am putut întâlni o 
asemenea abordare a maternităţii în literatura noastră. 
Reprezentativ e, printre altele, un episod în care 
Marioarei, gătind (fără să ştie) ciuperci otrăvitoare, „la 
un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut ca o cîrpă pe 
duşumelele bucătăriei […] Am început să urlu, speriat 
nu atît c-a murit, ci că o să se ardă tocăniţa“. Fără ca 
băiatul să primească vreun răspuns din partea vecinilor 
convinşi că îşi încasează bătaia obişnuită, „am tăcut şi 
am ieşit în curte să mă joc cu iepurele proprietăresei“. 
Deznodământul întâmplării e, fi reşte, unul dintre cele 
mai „dezolante“ („Marioara şi-a revenit, spre părerea 
mea de rău, în cele din urmă, dar tocana se făcuse 
scrum, spre norocul meu şi al lui taică-meu“). 

Experienţa armatei – într-un scenariu complet 
„suprarealist“ – nu presupune niciun fel de instrucţie, 
iar tinerii recrutaţi exercită „meserii” dintre cele mai 
diferite de propria lor pricepere şi de propriul lor 
deziderat. După cum mărturiseşte Agopian, „ca să n-o 
mai lungesc, în fi nal am fost repartizat la infi rmerie 
pe post de «doctor» şi asta numai fi indcă ştiusem 
să-i spun comandantului ce-i aia o aspirină şi la ce 
se foloseşte ea“. Desigur însă că aceste anomalii ale 
sistemului nu pot fi  decât riscante, iar tânărul Ştefan şi 
camaradul său Emerik sunt pe punctul de a lichida un 
soldat bolnav de o presupusă amigdalită („După aia eu 
am zis că ar trebui să-i dăm un antibiotic şi Emerik a 
zis că foarte bine, o să-i facă el o penicilină, că a mai 
făcut la vaci […] Emerik a zis că la vaci doza e de 
4.000.000 u.i. (unităţi internaţionale), aşa că pentru un 
om jumătate de cantitate i se pare sufi cient“). Finalul 
însă e unul fericit („A doua zi am afl at de la doctor că-i 
făcuserăm o doză de aproape cinci ori mai mare şi că 
am avut noroc că n-a murit. Nu numai că n-a murit, dar 
s-a făcut bine în mai puţin de două ore“). 

Amintirile cu Nichita Stănescu sunt, fără 
îndoială, excelent puse în pagină. Avem parte, în 
sfârşit, de astfel de memorii care umanizează biografi a 
poetului şi care o sustrag de la spectacolul idilizărilor 
infi ltrate – excesiv deja – în receptarea „standardizată“ 
a autorului Necuvintelor. Printr-o serie de naraţiuni 
cuceritoare ai căror protagonişti sunt nimeni alţii decât 
Agopian şi Nichita, scriitorul confi gurează un portret 
din ce în ce mai verosimil al acestuia din urmă. Mai mult 
decât captivante se dovedesc, printre altele, poveştile 
de iubire cu Doina Ciurea, Gabriela Melinescu ori 

Liliana R., niciuna dintre ele de prea lungă durată („De 
altfel, cel puţin atunci când l-am cunoscut eu, pentru 
Nichita femeia era mai curînd un obiect estetic decît 
unul sexual. Se îndrăgostea de o femeie frumoasă aşa 
cum se îndrăgostea de vreo monedă grecească, dar 
se plictisea la un moment dat şi – cel puţin moneda 
– o făcea cadou“). Autorul memoriilor îi descrie, de 
altminteri, viaţa boemă, oprindu-se într-un fi nal – ceea 
ce ne poate stârni, fi reşte, o oarecare stupoare – asupra 
defectelor poetului, sintetizate (cu o notă uşor comică, 
însă) într-o listă de aproximativ o pagină şi jumătate 
(„Nichita credea că e un mare bucătar“, „Minţea 
cu multă fantezie şi nu se ruşina cînd era prins cu 
minciuna“, „Nu mînca în public, fără să aibă un motiv 
serios pentru asta“, „Îi era frică de miliţieni“ ş.a.m.d.). 

Tot atât de antrenantă devine, negreşit, şi 
„istoria“ lui Marin Preda, „un personaj legendar, pe 
seama căruia se brodau tot felul de poveşti, care de 
care mai absurde“. Nu întâmplător Agopian încearcă 
să elucideze – ca şi în cazul lui Nichita – episoade 
„ipotetice“ din biografi a cunoscutului romancier. 
Bunăoară, referindu-se la unul dintre zvonurile 
într-adevăr elucubrante despre prozator, autorul 
mărturiseşte: „s-a povestit că, tot la Pelişor fi ind, 
a prins o pisică şi a aruncat-o în sobă ca să-i audă 
urletele în timp ce arde, ceea ce este de-a dreptul 
absurd. Există în povestirile de debut ale lui Marin 
Preda multă cruzime faţă de animale, dar e greu de 
crezut că a trecut de la scris la fapte“. Întâlnirea lui 
Agopian cu Preda s-a petrecut la Cartea Românească, 
în vremea în care celebrul romancier era directorul 
editurii („M-am întâlnit cu Mircea Ciobanu, care mi-a 
spus că a aranjat o întîlnire cu Marin Preda. Urma să-i 
mulţumesc pentru apariţia cărţii şi să-l invit la masă, 
la Capşa“). În urma acestei întrevederi şi a discuţiilor 
savuroase de la restaurant, unde venise şi un cunoscut 
al lui Mircea Ciobanu – „doctorul“ –, grupul se mută 
în casa medicului, la un taifas întrerupt din când în 
când de o replică pe care Preda o repetă cu obstinaţie: 
„Am să vă îngrop pe toţi, monşerilor!“. Întrebat din 
ce cauză are o asemenea certitudine, prozatorul dă 
un răspuns cel puţin la fel de categoric: „Am să vă 
îngrop fi indcă voi sînteţi beţivi, iar eu nu sînt. Eu nu 
beau decît de cinci ani, pe cînd voi beţi de cînd vă ştiţi, 
vai de capul vostru!“. Lucrurile aveau să ia însă o altă 
întorsătură, intuită, probabil, de autorul Moromeţilor 
(„Aveam să-l revăd după aproape zece luni, în mai 
1980. Dar atunci, cu toate că ne asigurase că ne va 
îngropa pe toţi cei de faţă la petrecere, el era cel mort 
şi murise, culmea, din cauza alcoolului“).

„O călătorie la Bratislava“ e unul dintre cele 
mai „palpitante“ capitole ale cărţii, din care aş aminti 
o scenă al cărei erou se întâmplă să fi e, de data aceasta, 
George Ivaşcu, directorul revistei România literară la 
acea vreme. Într-o dimineaţă, afl ându-se în acelaşi 
hotel în care se afl a şi Agopian, Ivaşcu îl anunţă că s-a 
întâmplat o mare nenorocire şi că are nevoie urgentă 
de ajutor. Ajuns în camera directorului, acesta din 
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urmă îi mărturiseşte cum două dintre bananele verzi pe 
care le-a cumpărat „îi făcuseră pocinogul“ înainte să 
ajungă la toaletă şi cum, pe deasupra, a reuşit să strice 
closetul. Relativ amuzaţi amândoi, Agopian e cel care 
se transformă, în cele din urmă, într-un reparator „de 
excepţie“ al situaţiei („Nu era mare brînză, se rupsese 
sîrma care trăgea clopotul. Rămăsese destul de lungă 
ca s-o îndoi din nou şi s-o introduc la locul ei. Reparaţia 
a durat cam un minut“). 

Sunt mostre ale umorului desăvârşit care 
defi neşte memoriile în discuţie. Singurele rezerve 
pe care le-am putea expune se îndreaptă în zona 
câtorva reformulări succinte ale unor episoade (deja 
prezentate în detaliu) pe parcursul cărţii. Mai degrabă 
redundante decât clarifi catoare, aceste reiterări 
narative ar putea lipsi, indiscutabil, fără să afecteze în 
vreun fel economia de ansamblu a memoriilor. Poate 
că şi trivialitatea limbajului e pe alocuri gratuită. Fără 
îndoială însă că aceste pagini excelente semnate de 
Ştefan Agopian constituie o realizare de primă mărime 
în memorialistica românească de astăzi, pe care avem 
speranţa că autorul o va continua într-un viitor volum 
cel puţin la fel de convingător.     
_________
* Ştefan Agopian, Scriitor în comunism, Editura Polirom, Iaşi, 
2013, p.384

Cristina TIMAR 
 Maestrul şi (meta)textul 

Afl at la al patrulea roman, Şerban Tomşa, scriitor 
optzecist prin debut, dar afi rmat mai curajos după ’90, 
pare mai curând un povestitor travestit în romancier. 
Călugărul Negru* e o povestire supradimensionată, deşi 
mai potrivit ar fi  să-l vedem, în manieră postmodernă, 
ca fi ind o reţea de povestiri, fi ecare aducând în prim-
plan un personaj memorabil, al cărui caracter atrage 
un anumit destin şi infl uenţează destinul celorlalte 
personaje şi chiar al colectivităţii. De fapt, unul dintre 
cele mai reuşite personaje e chiar cel colectiv, dar vom 
avea ocazia să mai revenim asupra lui în cele ce urmează. 
Deocamdată, ceea ce atrage atenţia la o primă lectură a 
acestui roman dens, extrem de ofertant din perspectiva 
pistelor hermeneutice, e dimensiunea metatextuală, 
detectabilă încă din titlu, omonim cu cel al povestirii lui 
Cehov, suferind doar o corecţie ortografi că – adjectivul 
„negru” apare cu majusculă în versiunea lui Şerban 
Tomşa. În plan metatextual, Călugărul Negru, al lui 
Şerban Tomşa, e, precum Ulise, al lui Joyce, o rescriere 
demitizantă, parodică şi satirică a unui text aparţinând 
unui predecesor celebru, o replică dintr-un alt veac dată 
unui text consacrat. Şerban Tomşa, ca şi personajele 
sale – cu precădere cele din cercul superior, al elitelor, al 
iniţiaţilor, care, alături de personajul-narator sunt, după 
cum s-a remarcat deja, tot atâtea avataruri ale autorului 
însuşi – nu se sfi eşte de compania selectă a iluştrilor 
confraţi într-ale meşteşugului literar. Invocarea numelor 

marilor scriitori, a verbului nobil al titanilor literaturii, 
dă un spor de legitimitate spaţiului literar, care bate 
existenţa mediocră, promiscuă, demoralizantă în care îşi 
duce viaţa mulţimea. Şerban Tomşa îşi oferă o adevărată 
sărbătoare a literaturii într-un roman în egală măsură 
eclectic – prin măiastra stăpânire şi îmbinare a întregului 
arsenal de tehnici literare, de la realismul magic, la 
proza fantastică şi culminând cu cele postmoderne 
(parodia, ironia, intertextul, pastişa, livrescul, proza cu 
aparenţă de thriller poliţist, proza conspiraţionstă, á la 
Dan Brown, dimensiunea carnavalescă – şi extrem de 
personal, în special pe linia acelei atmosfere stranii, atât 
de caracteristice lui, pe care o regăsim şi în Gheţarul, a 
alunecării aproape imperceptibile din real în fantastic. 

Călăul şi Călugărul 

Figuri emblematice şi simbolice, Călăul 
şi Călugărul secţionează romanul, în aparenţă o 
confesiune a lui Oreste Şerbănescu, tânărul inadaptat 
şi depresiv, modest funcţionar într-o inutilă instituţie 
postcomunistă dintr-un orăşel de la malul Mării Negre, 
şi-i imprimă diverse valori şi accente literare. Prima 
parte, Sărbătoarea Călăului, e o cronică amănunţită 
şi alertă a evenimentelor dintr-o perioadă scurtă de 
timp, o săptămână de la sfârşitul lui august, începutul 
lui septembrie, fi ecare capitol corespunzând unei zile 
a acestei fatidice săptămâni, care va schimba defi nitiv 
destinul personajului şi al colectivităţii. Partea a doua, 
Călugărul Negru, se derulează mai lent, pe durata a 
câteva luni, într-un peisaj montan, hibernal, departe 
de mulţimea dezlănţuită, în solitudine şi încordare, 
determinate de aşteptarea întâlnirii cu miticul Călugăr 
Negru. 

Rudă mai îndepărtată a lui Kovrin, personajul 
genial şi atins de demenţă, al lui Cehov, Oreste e fratele 
mai mic al lui Tom Kastelka din romanul precedent al 
lui Şerban Tomşa, Gheţarul (2009), de care-l desparte 
o mai clară discernere a planurilor real şi imaginar, 
luciditate care-l va salva în fi nal de la destinul tragic 
al celorlalţi doi. Tocmai scrisul îl salvează pe Oreste, 
faptul că, printr-un concurs de împrejurări, unele de-a 
dreptul halucinante, devine cronicarul evenimentelor 
care i-au deturnat destinul de la ratare, mediocritate şi 
demenţă. Scrisul, ca act terapeutic şi salvator, devine 
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contrapunctul mai luminos al tragismului din operele 
amintite anterior, făcându-i eroului existenţa suportabilă 
şi dându-i un sens. 

Imaginea Călugărului e doar anticipată în prima 
parte, în schimb Călăul şi sărbătoarea organizată în 
cinstea sa grupează toate sensurile. Călăul simbolizează 
dimensiunea întunecată, animalică, instinctivă şi 
primitivă a umanului. Zilele oraşului Muridava, 
patronate de bogatul afacerist Rusos şi primar, au rolul 
de a exorciza vechi drame şi păcate colective, printr-
un procedeu invers, prin exces umoral, supraabundenţă 
pantagruelică şi epuizare psihică, fi zică şi sexuală, într-
un cadru carnavalesc, fără de care abolirea graniţelor 
cotidiene, apăsătoare, anoste şi reglate de reguli şi 
ierarhie, n-ar fi  fost cu putinţă. Într-o lume a valorilor 
răsturnate, în care imoralitatea a devenit normalitatea, 
se resimte profund nevoia iertării, a aruncării culpei 
colective pe umerii unui „ţap ispăşitor”, la care face 
referire şi al doilea moto al cărţii, citatul din Levitic, 
chiar dacă aceasta nu mai pare posibilă într-o lume cu 
un orizont spiritual aproape inexistent, decât în varianta 
unui rit degradat. Sărbătoarea Călăului culminează cu 
decapitarea rituală a celui mai onest şi moral cetăţean 
al urbei, croitorul Picioruş, condamnat la moarte de 
un juriu afl at în stare de ebrietate, deşi cel sacrifi cat 
la modul real va fi  un biet ied, urmată de ospăţul mult 
aşteptat şi vânătoarea rituală, care pune punct zilelor 
oraşului.

 Descrierea halucinantă a maselor dezlănţuite, 
înfometate ani de-a rândul şi trăind cu teama zilei de 
mâine, atât în regimul precedent, cât şi în cel actual, 
cărora o dată pe an li se oferă din belşug ceea ce îşi 
doresc (mâncare, băutură, spectacol), apetitul pentru 
carnavalesc şi retrăirea miturilor (în special cel al 
ţapului ispăşitor) dau probabil cele mai puternice şi 
intense pagini ale romanului. Iată doar o mostră din Ziua 
Peştelui: „Aburii mâncărurilor, culorile, fumul, feţele 
invitaţilor şi uniformele chelnerilor se amestecară într-
un iureş nebun care mă ameţi şi mă făcu să mă mişc ca-
ntr-un coşmar gelatinos şi lipicios. Borşul pescăresc era 
dumnezeiesc, după băutura usturătoare, iar racii roşii, 
fi erţi în vin alb, icrele, scoicile şi melcii fără niciun gust 
defi lau pe sub nasul meu şi se mistuiau în stomacurile 
arzătoare, ca nişte crematorii, ale invitaţilor.” (pp.160-
161) Sacrifi ciul ritualic e dublat de o serie de crime 
săvârşite în micul oraş maritim în ultima perioadă, a 
căror frecvenţă pare să se intensifi ce în timpul fatidicei 
săptămâni a zilelor oraşului, o parodie, în fond, a 
săptămânii patimilor. Victimele sunt însă tocmai inversul 
„ţapului ispăşitor” Picioruş. Fie că e vorba de medicul 
chirurg Vasile Chişu, de profesorul de sport venit în 
vacanţă, de sculptorul Naumovici, de fostul şef al lui 
Oreste, tiranicul Liviu Birtaşu, poreclit Attila, de un biet 
cerşetor, toţi au istorii de canalii, a căror moarte vine 
ca o pedeapsă binemeritată şi o purifi care a societăţii. 
În penultima zi a sărbătorii, ziua marii vânători rituale, 
în care carnavalescul atinge cote maxime, se mai comit 
trei crime, unul din cei ucişi fi ind chiar Oskar Omer, 

dublul lui Oreste, a cărui identitate o uzurpă pe durata 
şederii în Muridava. Ucis în aparenţă, Oskar, redevenit 
Oreste, rămâne captivul lui Ricky, un sol al diavolului, 
şi al organizaţiei misterioase, cu iz de grupare secretă, 
condusă de el, alcătuită din oameni de afaceri travestiţi 
în mari scriitori.

Cartea Memoriei şi Cartea Râsului 

Tema dublului (fi e că e vorba de cel masculin, 
Oreste-Oskar, sau de cel feminin, Ioana-Sevghin), 
impostura protagonistului şi întâlnirea cu misteriosul 
Călugăr Negru fac parte din cel de-al doilea scenariu 
al cărţii, care nu-l continuă pe primul, ci îl cuprinde 
şi îl domină, etalând o ideologie a elitelor de tip „big 
brother” care, având acces la o cunoaştere ezoterică, 
determină destinul maselor. Astfel, ceea ce părea o 
dublă impostură în prima parte a cărţii (faptul că Oreste, 
sosit în Muridava pentru a o regăsi pe Ioana, iubirea 
din adolescenţă, acceptă noua identitate a dispărutului 
tătar Oskar Omer, atribuită de cei trei bătrâni, datorită 
asemănării fi zice izbitoare şi atribuirea unui text găsit 
în romanul lui Thomas Mann despre gruparea secretă 
feministă Casa Esterei, care aminteşte, în treacăt, despre 
cartea magică a lui Cehov, supranumită şi „cartea 
diavolului”, care avea puterea de a schimba destinul 
celui care scria în ea) apare acum ca moment esenţial 
în iniţierea eroului în tainele Călugărului Negru. Primul 
pas important e intrarea în posesia „singurului roman al 
lui Cehov”, înmânat chiar de Ricky, despre care citise 
în textul găsit întâmplător: „După părerea lui Borges, 
cheia înţelegerii cărţii magice se afl ă în nuvela lui 
Cehov, Călugărul negru. Este însă extraordinar faptul că 
opul este confecţionat dintr-un pergament provenit din 
pielea unui prooroc, poate chiar a lui Ioan Botezătorul, 
şi are însuşirea de a schimba viaţa celui care îl deţine 
sau scrie în el. Scriind ceva, autorul face o alegere şi îşi 
trasează un destin. Cu cât scrie mai mult, cu atât devine 
prizonierul propriei opţiuni. Practic, ceea ce scrie îi 
determină viaţa ulterioară şi destinul.” (p.104) 

Asemenea accente metatextuale se vor aglomera 
în partea a doua a cărţii. Deşi izolat într-o cabană 
din munţi, sub pretextul scrierii unei cărţi, viaţa lui 
Oskar-Oreste se va dovedi, după cum îi promisese 
Ricky, trepidantă şi plină de evenimente, provocate de 
propriile spaime şi angoase. Mijloacele moderne de 
comunicare, e-mailul şi televizorul, îi asigură legătura 
cu lumea exterioară lăsată în urmă. Vizitele inopinate 
ale membrilor organizaţiei lui Ricky şi ieşirile nocturne 
în oraşul părăsit de curând în vederea aplicării metodelor 
de epurare ale membrilor grupării, deghizaţi când în 
mari scriitori, când femei, îl vor umple existenţa până la 
solstiţiul de iarnă, când ar fi  trebuit să aibă loc întâlnirea 
cu misteriosul călugăr. Volumul dăruit de Ricky îi 
accentuează neliniştile şi îl provoacă să mediteze. 
Lucrurile devin şi mai complicate în momentul în care 
cel care a împrumutat numele lui Cehov, din grupul celor 
şapte, îi spune: „În realitate, Călugărul deţine o Carte a 
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Memoriei care îl transformă pe cel care o primeşte într-
un cronicar al vremii sale. Cronograful face o selecţie 
în faptele relatate, alegând pe cele convenabile şi 
omiţându-le pe celelalte. Dacă vrei, le omoară. Atenţie, 
aceleaşi lucruri le face şi cu oamenii.” (p.229)

Cartea primită de la Ricky de către Oreste, cu toată 
seria avatarurilor sale, Oskar, Andrei Vasâlici Kovrin, 
Succesorul Călugărului Negru, accentuează puterea 
cuvântului dar şi iremediabila sa corupere şi cădere în 
derizoriu. Astfel se lămureşte dimensiunea parabolică 
a romanului, al cărui personaj principal e Cuvântul şi 
natura sa duală, de sabie cu două tăişuri. În această 
relaţie de putere, oamenii au privilegiul de a fi  mânuitori 
ai cuvântului, fi e pe latura sa nobilă, înalt creatoare, 
fi e pe cea ignobilă, destructivă. În mâinile unor mari 
creatori, cei atât de des invocaţi în roman, Cuvântul îşi 
reafi rmă periodic demnitatea, în ciuda ameninţărilor şi 
atacurilor, uneori descurajante, venite din partea zonelor 
abjecte ale umanului. În prezent, cuvântul traversează 
o nouă criză, poate cea mai profundă. Ajuns în mâinile 
unei umanităţi scelerate, dominatoare, cuvântul însuşi 
s-a pervertit: „Cuvintele nu au stăpân. Ele au ajuns să 
pervertească lumea. Stăpânite parţial de artişti, vorbele 
au trecut, din păcate, de partea prostovanilor. Şi-au 
trădat menirea primordială. (…) Totul e Cuvânt. (…) 
În principiu, un discurs nu este un păcat de moarte, 
dar contemporanii tăi au ajuns să trăiască exclusiv prin 
palavre. Aceste fi cţiuni de doi bani au îngenuncheat 
toate valorile umane.» (p.257) 

Eşecul eticii Noului Testament e eşecul 
umanităţii de a ieşi din sine şi a-şi depăşi egoismul. 
Etalonul nou testamental, fi ind încă prea înalt, omenirii 
i se oferă cărţi intermediare, care substituie dimensiunea 
morală cu alte valori. Ceea ce devine tot mai clar pentru 
eroul nostru este faptul că epoca dominată de Cartea 
Esterei, cartea poveştilor, se apropie de sfârşit, iar 
creatorul urmează să aleagă o nouă carte sub semnul 
căreia va sta omenirea în secolul următor. Această carte 
ar putea fi  o Carte a Râsului, o valoare inexistentă în 
vechile cărţi testamentale, care însă l-ar putea aduce pe 
om mult mai aproape de valorile milei şi compasiunii: 
„E posibil ca Dumnezeu să vadă că râsul este asemenea 
milei şi bunătăţii? Ni-l putem imagina pe El râzând? 
(…) Ar putea Dumnezeu să ne spună că doar râsul 
sănătos, sincer, eliberator îl face fi del şi tolerant pe Om 
şi îl salvează? Că Omul împlinit şi iertător este cel care 
iubeşte şi râde?” (p.259) 

Mult-aşteptata întâlnire cu misteriosul Călugăr 
Negru se petrece în noaptea de 21 decembrie, dar 
evenimentul capătă aparenţă de farsă, ba chiar de farsă 
sinistră. Succesorul Călugărului Negru şi cel care ar 
fi  urmat să fi e păstrătorul pergamentului realizează că 
e mai degrabă victima unei farse drăceşti. Adus într-o 
stare de semiconştienţă înapoi în orăşelul Muridava, 
Oreste-Oskar mai are o ultimă întâlnire cu Ricky, care 
nu lămureşte prea mult experimentul la care fusese 
supus. Se pare însă că avem de-a face cu un nou pact cu 
diavolul, un diavol farsor, pus pe şotii şi creat poveşti, 

adevăratul patron al literaturii, idee pe care o regăsim 
şi la un Denis de Rougemont, care nu apare atât ca un 
adversar al lui Dumnezeu, cât ca un supus cu un rol 
bine defi nit în procesul de transformare a umanităţii şi 
pregătire pentru un nivel superior de cunoaştere.

Roman experimental, atât la propriu, prin 
eclectismul tehnicilor romaneşti utilizate, cât şi la modul 
metaforic şi ideatic, prin convingerea că cineva de 
dincolo de noi experimentează, uneori la modul ludic, 
cu vieţile noastre, punându-ne mereu la încercare una 
din laturile umanităţii şi creându-ne iluzia că destinele 
ne aparţin şi nu suntem doar nişte biete marionete în 
povestea unei forţe mai mari, Călugărul Negru mizează 
pe forţa cuvântului pentru a ne deschide ochii asupra 
realităţilor nevăzute şi a propriei ignoranţe.
__________
* Şerban Tomşa, Călugărul Negru, Editura Tracus Arte, 
Bucureşti, 2013, p.293  

Cezar BOGHICI
Un poet al timpului răscumpărat

Cu toate că şi-a publicat prima carte de versuri 
în 2003, braşoveanul Cristian Muntean (n. 1971) 
nu aparţine generaţiei debutului său, după cum nu 
se situează nici în prelungirea generaţiilor imediat 
anterioare, manifestând o egală inapetenţă atât faţă 
de undergroundul literar, cât şi în ce priveşte poezia 
anilor ’80-’90. Fantasmele inconştientului douămiist 
nu-l atrag, dar nu cade nici în ispita postmodernismului 
textualist şi „realist”, căruia reprezentanţii noului val 
2000 s-au grăbit să-i cânte prohodul. E, aşadar, un 
poet fără generaţie, un franctiror care atunci când 
scrie poezie respiră mai mult aerul bibliotecii decât 
climatul veacului său, un (post)romantic tardiv, ce 
practică o poezie care s-a afi rmat încă din deceniul 
patru al secolului trecut şi a marcat o parte importantă 
a liricii moderniste de după al Doilea Război Mondial. 
Este vorba despre un postromantism cu accente 
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expresioniste (mai mult sau mai puţin evidente), 
detectabil în poezia intimistă a Magdei Isanos ori în 
lirica minoră, de atmosferă, a Margaretei Sterian, ca să 
luăm doar două exemple – întâmplarea face ca ambele 
să ilustreze poezia feminină, însă, altfel, sunt oarecum 
înrudite ca registru liric cu poetul nostru. 

Adevărul este că, dintre toţi poeţii, Cristian 
Muntean îl preferă pe Blaga. Chiar primul său volum 
se intitulează nostalgic-blagian, Singurătăţile dorului 
(2003). „Nostalgia” lui în plan literar nu se dezminte 
nici acum, la vremea „antologiei de autor”* ce 
cuprinde, pe lângă o selecţie din cărţile anterioare 
(Tăceri roditoare, 2005; Neînserate dimineţi, 2008; 
Citadela sufl etului meu, 2011), şi o secţiune de inedite, 
unde întâlnim aceeaşi amprentă a modelului Blaga, 
recognoscibilă din prima clipă în toate volumele, prin 
metaforism, prin sintaxa lapidară (fără ca poetul să-şi 
dorească să fi e clasicizant) şi prin refugiul în zariştea 
copilăriei sau, cum ar spune Blaga, în „cetatea zeilor 
din ochii de copil”. Acestora trebuie să li se adauge 
expresionismul formal şi în general discret al poetului, 
fi ltrat tot prin blagianism. Prin fondul nostalgic şi 
contemplativ, el rămâne însă o natură romantică. 

Preot ortodox, Cristian Muntean compune 
inclusiv versuri religioase, care la prima vedere ar 
putea părea o strămutare într-alt ev al unei lirici cum 
multă s-a scris în interbelic, ocupând paginile revistei 
„Gândirea”. Dumnezeu păşeşte, şi de această dată, 
sofi anic pe uliţă, după cum chipurile de sfi nţi coboară 
din nou de pe zidurile bisericii în poezie. În realitate, 
poetul se abate de la canonul gândirist, strict iconografi c 
şi decorativist, şi tratează acest material în manieră 
modernă, asociind descripţiei notaţia metafi zică. Când 
nu e prea retoric ori prea imnic, textele lui ating chiar 
puritatea poeziei mistice, la care se ajunge şi graţie 
metodei sale de a tăia abrupt versul şi de a crea astfel 
impresia de suspendare a rostirii. Iată un fragment 
dintr-un Psalm: „Frământarea îmi oboseşte/ în nelinişti 
pacea/ pe care o caut disperat/ în preajma Ta.// Iar restul 
e/ durere,// Durere// şi lacrimi”. Credinţa sa rămâne, 
cu toate acestea, în zona unei reculegeri pioase uneori, 
iar poeticul i se frânge sub greutatea refl ecţiei morale 
(Rugăciune, Psalm II, Rugă).

Deşi autorul mai înlătură din detritus – 

sunt eliminate, cu prilejul antologării, faconde 
sămănătoriste, aluviuni simboliste etc. –, şi în culegerea 
de faţă ne mai întâmpină piese în care expresia fortuită, 
metaforismul abstras, manierismul pun sub semnul 
îndoielii validitatea mecanismului destinat să producă 
efectul liric: poetul vorbeşte despre „taina primului 
sărut al universului” (în treacăt fi e spus, sărutul are un 
număr semnifi cativ de ocurenţe în carte – 41), aşază 
„sâmburi de viaţă-n coji de gheaţă”, pune „heruvimii” 
să lăcrimeze „somptuos bucuria vederii ascunse între 
aripi serafi ce”, face ca „întreg universul” să coboare 
în fi inţa iubită „taina supremei sale virtuţi”; alteori 
captează muzici facil-folclorizante: „E-atâta bucurie-n 
sufl et, doamnă,/ cât zâmbet de copil în toamnă./ Şi 
dorul/ se cocoaţă-n drag,  iar dragul/ se revarsă-n prag./ 
Drăguţă doamnă,/ vremea se pogoară-n toamnă/ şi 
dragele zâmbesc/ mereu/ în bucuria noastră/ ascunsă-n 
curcubeu” (Doamnei mele). Cristian Muntean este 
totuşi un autor apt să convertească verva sentimentală 
într-o expresie lirică a limbajului. Substanţialitatea 
creaţiei sale se relevă în perimetrul unei teme ce poate 
fi  interpretată ca purtătoare a unei tensiuni superioare 
– tema timpului, care intervine constant în canavaua 
celor 90 de piese califi cate a intra în această antologie.

La Cristian Muntean, timpul alcătuieşte viaţa 
lăuntrică. Poezia este pentru el modalitatea de a deveni 
conştient de interioritatea sa temporală. „Sunt trup 
sfârtecat/ între gânduri,/ iar sufl etul mi-e strigăt/ spre 
ziua ne-nserată,/ când lacrimile noastre/ se vor aduna/ 
la masa tăcerii,/ în aşteptarea/ Cinei celei de Taină”, 
afi rmă poetul într-un text reţinut din primul său volum, 
de unde se desprinde faptul că acesta îmbrăţişează, încă 
de la început, o concepţie escatologică asupra timpului; 
de sorginte romantică, s-ar spune, nu fără temei, căci 
romanticii aveau predilecţie pentru momentele de 
regres ale istoriei, dar găseau în ele mai mult prilejul 
unor notaţii de atmosferă, după cum şi Cristian 
Muntean surprinde, pe urmele lor, natura crepusculară 
(„Miroase-a toamnă,/ iar timpul a născut rugină/ între 
petale aurii” – Miroase-a toamnă), crepusculul lumii 
(„Streaşina vieţii a-ncărunţit/ de atâtea petale/ risipite 
în mii de culori/ spre soare” – Veşnicie). Tot spectacolul 
îi provoacă însă acestuia din urmă reacţii diferite, 
ceea ce se traduce printr-o însufl eţire a imaginilor în 
stil expresionist: „Şopteşte furtuna în strigăt metalic,/ 
pământul jertfeşte fi inţa/ spre soare,// bezmetica lume 
e-n agonie,/ şi-aşteaptă sfârşitul/ în fi ece clipă” (Serafi c 
dorinţa se-nalţă) sau „Fântâna de foc/ îşi oblojea rănile/ 
sfârâind între gânduri/ mirarea” (Timp); v. şi Nuferi 
negri sau o erotică ce aminteşte de acuarela cu maci 
roşii, a lui Emil Nolde: „Mi-a rămas parfumul tău/ pe 
buze/ sângerând a ploaie/ de maci” (Amintire 1).

Ca odinioară Lucian Blaga, Cristian Muntean 
îşi vede propria lume intrată într-un timp al 
decompensării generalizate, când sufl etele rodesc doar 
„iarbă ofi lită”, alcătuind un univers desacralizat, vid de 
semne revelatoare – poetic revelatoare („E lume/ goală 
de cuvânt,/ stropită-n frământări de humă” – Dor). 
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Aceasta se traduce şi printr-o dramă a temporalităţii; 
construcţii precum „durerea timpului oprit” sau „timpul 
nu mai e timp” semnifi că o durată afl ată ea însăşi în 
colaps şi concordă cu sentinţa „timp nu va mai fi ”, din 
Apocalipsa lui Ioan (10, 6), atribuită de către scriitorul 
biblic îngerului prevestitor al împlinirii făgăduinţei 
escatologice. 

Autor creştin, Cristian Muntean are privirea 
mereu aţintită către escaton, trăieşte cu sentimentul că 
se afl ă pe pragul noului eon, al „neînseratei dimineţi”, 
ce a sosit deja: „S-a făcut dimineaţă,/ iar timpul 
lăcrimează// mereu// în aceeaşi tăcere/ asurzitoare,/ 
ce te face să vezi/ printre stele/ neînseratele/ dimineţi/ 
ale/ propriului/ eu” (Tăceri mocnite între umbre). 
Timpul lumii noastre a ajuns la fi nal (2 Cor. 5, 17), 
dar pentru a conştientiza acest lucru, înainte ca „timpul 
mort” să-şi întindă trupul şi să devină veşnicie, omul 
are nevoie de un rest de timp – nu de alt timp, ci de 
o epură a timpului său (comentându-l pe Pavel din 1 
Cor. 7, 29, Giorgio Agamben vorbeşte, astfel, despre 
un timp mesianic, „care noi înşine suntem”) –, de un 
timp răscumpărat din timpul cronologic (Ef. 5, 16), 
care în concepţia paulină reprezintă timpul împărtăşirii 
tuturor credincioşilor cu Hristos (1 Cor. 1, 9) şi care 
la poetul nostru e în primul rând clipa regăsită a 
copilăriei, când „bucatele” prunciei se dăruiesc ca la 
o cină de taină (Copilărie). Altă imagine ocurentă în 
lirica supusă discuţiei, împărăţia sfi nţilor, ce constituie 
de asemenea o valorizare a temei timpului recuperat, 
poate fi  încadrată tot în constelaţia copilăriei, dacă 
ţinem seama cel puţin de o anumită tradiţie biblică, 
conform căreia Împărăţia cerurilor este accesibilă 
numai celor care şi-au regăsit natura copilărească (Mt. 
18, 3): „Cioburi de timp/ recompun masa tăcerii/ la care, 
rând pe rând,/ se adună strămoşii/ cu bărbile ninse de 
rugăciune,/ împărtăşind tăcuţi/ bucatele Împărăţiei...” 
(Cină). Caracterul recurent al acestei ultime imagini 
se datorează inclusiv formaţiei teologice a autorului, 
mai cu seamă faptului că acesta a publicat o carte 
despre Ierusalimul istoric şi escatologic (Ierusalim, 
istorie şi eshatologie, 2005; ed. II, 2010), iniţial teză 

de doctorat. Cristian Muntean cunoaşte foarte bine 
mistica escatologică a Noului Testament, potrivit 
căreia noi trăim o epocă – inaugurată cu Întruparea 
lui Hristos, dar devenită pregnantă după Înviere – în 
care starea încă naturală a lumii se întrepătrunde cu 
starea ei supranaturală (Lc. 17, 21; Rom. 8, 11, 23), 
ceea ce-l determină, ca poet, să construiască viziunea 
Împărăţiei lui Dumnezeu pogorâte pe pământ, sub 
forma unei poetice Communio sanctorum: „Ascuns 
în turle de biserici părăsite,/ sufl etul meu ospătează/ 
la masa tăcerii,/ printre chipuri de sfi nţi/ odihniţi între 
candelabrele vieţii,/ ce-i coboară aievea/ în pământeşti 
rugăminţi” (În turle de biserici părăsite). 

Contrastul dintre realitatea lumii fără Dumnezeu 
şi prezenţa reală a lui Dumnezeu în lume străbate 
de la un capăt la altul lirica lui Cristian Muntean, 
ca o structură dialectică ce ascunde eternul confl ict 
între speranţa escatologică şi timpul muritor. Drama 
morţii şi a timpului câştigă însă în densitate odată cu 
ultimele poeme; ea este asimilată acum unei apocalipse 
personale, ridicate repede la treaptă planetară, căreia 
îi corespunde o clarviziune înfi orată şi deloc reţinută: 
„A început să strângă timpul/ covorul acela ţesut/ cu 
amintiri rupte pe la colţuri/ [...] / Torcea îngerul mierea/ 
şi toamna se oprise/ ruginind./ Frigul s-a prins de mine/ 
zgâlţâindu-mi fi inţa/ cuvintelor nerostite./ Pasul meu 
uriaş/ cuprinse pământul/ strângându-l în braţe/ cu 
strigăt iernos” (Amintire 2). 

Cum poate să se sustragă eul poetic acestei 
drame? Recuperând din timpul dat sieşi un fragment 
de durată mai pură – elinii i-ar fi  spus kairós –, un timp 
contras şi prezervat în memoria afectivă, ca un soi de 
celulă stem a timpului: timpul de care are nevoie timpul 
pentru a se regenera. La Cristian Muntean această clipă 
fastă coincide cu copilăria – „Mi s-au oprit dimineţile/ 
în raftul copilăriei” –, ea e fereastra scundă pe unde 
Răsăritul poate să-şi reverse lumina în sufl et.

... un poet interesant, aşadar, care merită mai 
multă atenţie din partea criticii.
________
* Cristian Muntean, Nostalgii, Braşov, Ed. Pastel, 2013, 116 p.



57galeria de poete

Al. CISTELECAN

Păgîne şi creştine
(Zorica Laţcu / Teodosia)

Deşi nu erau misogini (nici n-ar fi  putut ca buni 
creştini şi militanţi de iluminare şi mîntuire), gândiriştii 
n-au avut prea multe adepte şi ucenice (şi nici nu se 
pot compara cu simboliştii şi sămănătoriştii la puterea 
de racolare în rîndurile „sexului frumos”; poate unde 
colaboratoarele lor trebuiau de-sexualizate şi chiar de-
senzualizate în prealabil). Poetesele nu lipsesc, totuşi, din 
paginile revistei (Crainic e generos cu toate încercările de 
vers creştin), dar puţine dau probă de abnegaţie şi vocaţie. 
Dintre toate, cea mai dăruită (în toate sensurile – şi cu talent 
şi cu devotament) e Zorica Laţcu, devenită, din 1948, sora 
Teodosia. „Poeta cu obrazul palid şi ochii în transă”1 s-a 
născut la 17 martie 1917, la Mezőtur (Ungaria), dar după 
război familia se stabileşte în Braşov unde tatăl, avocatul 
Ion Laţcu, îşi continuă cariera.2 La Braşov îşi face studiile 
primare (1924-1928) şi cele liceale (la „Principesa Elena”, 
între 1928-1936), după care urmează fi lologia clasică la 
Cluj (o face în paralel şi pe cea modernă). După cedare, 
se întoarce în Braşov, dar e rechemată ca preparator şi 
cercetător la Institutul de lingvistică al lui Puşcariu. 
Revine din refugiul sibian, odată cu Universitatea, la 
Cluj şi aici o şi cunoaşte Valeriu Anania, în casa Eugeniei 
Mureşan (iubita „ofi cială” a lui Blaga, în succesiunea 
Domniţei Gherghinescu-Vania, căreia, zice Anania, soţia 
protopopului se străduia serios să-i ia locul şi se lăuda că 
i l-a şi luat). În cenaclul Eugeniei citea şi Zorica „versuri 
al căror livresc se deconspira numai prin prezumţia, ştiută 
de toţi, că autoarea era predestinată solitudinii caste”.3 În 
conversaţii Zorica „se rostea cu mari difi cultăţi” (avea o 
infi rmitate, n.n.) „dar de îndată ce începea să spună versuri 
graiul ei se limpezea ca prin miracol şi silabele curgeau 
dulce, ca o incantaţie.”4 În 1948 se călugăreşte (pe cît 
zice cam toată lumea pe internet, sub infl uenţa lui Arsenie 
Boca, părintele ei spiritual) şi se stabileşte la Mănăstirea 
Vladimireşti, de lîngă Tecuci. Mănăstirea e însă mereu 
ameninţată de autorităţi şi maica Teodosia merge de două 
ori la patriarhul Iustinian pentru a-l determina să apere 
lăcaşul. Cu slabe rezultate, căci în 1955 călugăriţele 
sunt arestate, iar maica Teodosia e interogată la Galaţi. 
Bolnavă (de fapt, infi rmă), e transferată la Văcăreşti (în 
1956) şi eliberată, pe caz de boală, în august acelaşi an 
(cu domiciliu forţat la Gurguieşti, Brăila). Trece şi prin 
închisorile de la Miercurea Ciuc şi Constanţa, iar în 1957 
e amnistiată. Rămîne însă tot la Gurguieşti, pînă în 1970, 
cînd revine în Braşov. E perioada în care profesorul 
Teodor Bodogae o cooptează în grupul de traducători 
ai lui Origene şi Grigore din Nyssa. În 1990 se întoarce 
la Vladimireşti, dar pentru puţină vreme, căci în august 
moare.5

Zorica n-a fost „creştină” de la bun început, căci 
primul ei volum – Insula albă (Editura Dacia Traiană, 
Sibiu, 1944) – e unul de rafi namente neo-clasiciste destul 

de păgîne. Ba chiar şi cu ceva note de senzualitate livrescă, 
observate (deşi nu privilegiate) de unul dintre puţinii ei 
comentatori, Traian Blajovici, care o laudă mai degrabă 
pentru „latura morală a fondului şi calitatea formei”, 
socotind că, deşi „sensualitatea nu-i cu totul exclusă”, ea 
e, totuşi, doar „incidentală”.6  Şi Crainic o laudă pe această 
„copilă din Ardeal” cam pentru aceleaşi calităţi, găsind 
la ea „două lucruri izbitoare”: „maturitatea versului la 
o vîrstă atît de fragedă” (dar nu era chiar aşa fragedă la 
vîrstă în 1944, cînd apare cartea) şi „maniera neoclasică a 
tehnicei şi sentimentelor”.7 Deşi e o simplă notiţă, Crainic 
remarcă identifi carea poetei cu spaţiul şi spiritul helenic: 
poeta, zice el, „trăieşte în Ardeal şi scrie din Elada”.8 
(Chiar aşa face). Nu ştiu însă dacă „sentimentele” ei pot 
fi  socotite „primare”, cum le vede Crainic, şi nici dacă 
„expresia lor” poate trece drept „directă şi robustă,”9 
fi ind ele lucrătură de atelier şi rafi nament. E un lirism 
de decantări livreşti, mai degrabă unul de identifi care 
decît unul de măşti, deşi Zorica-şi asumă identităţi şi 
împrumută voci (ori se ascunde după ele). Pe alocuri (în 
Epitafuri antice) bat chiar adieri kavafi ene (dar nu dinspre 
Kavafi s, desigur, ci datorită re-scrierii premeditate în 
epigramatica antică), mai ales că atmosfera elenistă e 
reînviată întotdeauna pe stratul unei situaţii, cu grăunte 
epic: „Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee;/ 
Nici la palatul lui Priam, lovit de săgeţile-achee./ Marele 
Hector căzut-a, jertfi t de divinul Achile./ Morţi sunt 
feciorii lui Priam şi moarte-a lui Priam copile./ Moira nu-
mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee./ Prins şi legat, 
fui tîrît de-Agamemnon la tabăra-achee” etc. (Captivul). 
În totul, e o reconstrucţie de univers scoasă din lecturi, 
dar „personalizată” printr-o empatie care atinge gradul de 
topire. Zorica nu-i o excursionistă în antichitatea greacă 
şi nici o turistă de cărturărie; ea e o grecoaică autentică de 
pe vremuri şi de acolo relatează amintiri concrete: „Mi-
aduc aminte, Daphnis; cînd înfl oreau lumine,/ Pe ţărmul 
alb, departe pe mare, pe coline,/ Eu mă trezeam în cîntec 
de imnuri vechi şi sfi nte;/ Sufl am pe trupul neted argintul 
din veşminte,/ Mergeam cu pasul sprinten prin soare la 
fîntînă./ Săltau şi sînii tineri şi amfora în mînă./ Dormeam 
în ierburi coapte sub soarele amiezii,/ Uimiţi priveau la 
mine căpriţele şi iezii” etc. (Mi-aduc aminte). E o lume 
stilizată, arcadiană de bună seamă, dar resuscitarea ei se 
face cu o efi cientă infuzie de senzualitate (care nu-i chiar 
aşa de incidentală cum zicea Blajovici, mai sfi os el din 
fi re decît imaginaţia poetei): „Locul e plin de mireasma 
sfi oasei aduceri aminte./ Fete se uită-n fîntînă de-şi strîng 
cingătorile-n ţinte./ Poartă cununi de viorele în părul cu 
luciu de rază./ Flacără-n ochii lor umezi – dorinţa iubirii e 
trează./ Cînd se coboară la mal, să se scalde fecioarele-n 
mare,/ Apa se trage-n adîncuri şi valul tresare./ Spuma, 
uşoară dantelă, le mîngîie-n treacăt piciorul” etc. (Insula 
albă). Fetele aduse în scena hexametrică sunt cam 
ameţite de senzualitate (dar una strict castă şi candidă), 
toate trăiesc vertijul Zburătorului şi, fi reşte, îndeosebi 
cîntăreaţa, pe care Apollo o scoate cu totul din fi re: „Nu 
ştiu ce zeu mă atinse, în noapte, cu sufl ul fi erbinte./ Ştiu 
că din clipa aceea tot haosul îmi urlă în minte./ Vîntul 
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îmi scutură ruja – bogată şi dulce risipă./ Anii senini mi 
s-au dus, mi s-au dus: ca un vis de o clipă/…/ Cine e cel 
ce mă-mbată cu caldă mireasmă de fl oare./ Cine îmi arde 
obrajii cu blîndă mătase de soare?” etc. (Zeul). Chiar şi 
descripţiile strict peisagiste au o conduită senzualistă 
(ba chiar prea apăsată), căci senzualitatea, la Zorica, e 
constitutivă descripţiei: „A-nfl orit amurgul ca o rană;/ 
Apele-n adînc au sîngerat,/ Bat cu zvon de harfă tyreniană/ 
Valuri grele, ţărmu-nsingurat.// Vine noaptea sîngele 
să-l spele,/ Ca să lege rana-n neguri moi,/ Să presară 
pulbere de stele,/ Să oprească sîngele şiroi.// Ca să nu se-
aprindă-n depărtare/ Rana zilei roşii – pînă-n zori,/ Mîna 
blondă toarnă peste zare/ Vinul greu şi negru din ulcior” 
etc. (Noapte). Paradisiacele idilice sunt desenate toate 
cu tuşe senzuale, căci la Zorica detaliul se senzualizează 
spontan: „Ierburi subţiri ca mătasea-nfl oresc pe coline 
cu soare./ Caprele albe strivesc romaniţe şi muşchi sub 
picioare./ Iezii cu botul lor umed adulmecă ugere pline./ 
Tremură-n aerul moale un zbor străveziu de albine” etc. 
(Îmbrăţişare). Ce-i drept, şi senzualitatea se estetizează la 
fel de spontan (estetizarea ei e primul pas spre ulterioara 
hieratizare şi spiritualizare; e de remarcat însă că Zorica 
nu cade în preţiozităţi, deşi caută soluţii imaginative cît 
mai suave şi mai inocente): „În părul tău, cînd te-ai întors 
la mine,/ Plutea mireasma mîinilor străine./ Pe buza ta 
mai stăruiau, uşoare,/ Arome dulci de trandafi ri în fl oare,/ 
În ochii tăi orbiţi de strălucire,/ Plutea icoana altui trup 
subţire./ Pe fruntea ta era săpată-n cute/ Plăcerea vie-a 
nopţilor trecute./ Eu aş fi  vrut să am mireasma rară/ A 
unui cîmp cu fl ori de primăvară,/ S-alung din părul tău, 
plin de lumine,/ Mirosul tare-al mîinilor străine/ Pe buze-
aş vrea să am un gust de rodii” etc. (Întoarcere). Baia 
de elenism, cu rafi namentele ei de senzualităţi infuze, 
se încheie însă printr-o convertire creştină şi Domnul îi 
schimbă misiunea dată iniţial de Apollo: „Domnul mi-a 
zis: Să pătrunzi adîncimi nepătrunse, copilă./ Rostul tău 
slab să răsune ca versul străveziu de Sybilă./ Ţie ţi-am 
dat să deschizi ale veacului porţi ruginite,/ Ţie ţi-am dat 
să cunoşti ale cerului căi strălucite./ Eu te-am ales dintre 
toate să-mi fi i iubitoare mireasă/…/ Domnul acestea le 
zise, cînd lira mi-o puse în mînă./ Nu mă atingeţi, fecioare. 
Mă arde văpaia păgînă!” (Văpaia; dar de ce „păgînă”?! 
o fi  vreo nostalgie inconştientă). După popasul în Insula 
albă, Zorica trece la lirismul de iluminare şi fervoare, cu 
o componentă atît de învăpăiată a fervenţei, încît capătă 
adesea intensităţi senzuale. Iluminările Zoricăi au, de fapt, 
ceva din dinamica celor ale Sfi ntei Tereza din viziunea lui 
Bernini. (Părintele Cornel Toma, care face postfaţa ediţiei 
de poezii, trece peste „aventura păgînă” a Zoricăi şi chiar 
mută volumul de la locul lui, deschizînd ediţia direct cu 
Poemele iubirii, al treilea şi ultimul antum; nu se făcea, 
zic eu, nici una, nici alta; Insula albă nu e nici de păcat, 
nici de ruşine şi servea tocmai bine de preludiu la mistica 
adoraţiei).

Dintre gîndiriştii de prestigiu, Zorica e mai 
aproape de poetica mai alegorizantă a lui Voiculescu şi de 
maniera lui de a da contur cît mai pregnant iluminărilor 
interioare. Fondul de alegorii e scos şi de ea, fi reşte, din 

nomenclatorul celor biblice, reluate şi reinterpretate ori 
doar adaptate. Astfel, în Osana luminii (apărută în 1948, la 
Editura Episcopiei Ortodoxe a Clujului, episcopul Nicolae 
Colan fi ind un admirator al poeziei Zoricăi), ca la unii 
profeţi, şi la Maica Teodosia metafora inspiraţiei traduce 
metaforele materializate ale duhului (aici, vinul, mustul) 
iar poemul e o decantare de suferinţe cristoformizate: 
„Îmi strîng durerea-n inimă, ca-n teasc,/ Din ea, mustind, 
poemele se nasc;/ Şi fi erbe mustu-n clocot rubiniu,/ În 
buţi cu cerc de fi er de-abia-l mai ţiu.// S-a limpezit apoi 
în căni de lut/ Şi locul de mireasmă l-a umplut./ Ulcelele-
nfl orite îl cuprind/ În smalţul lor… şi mîinile se-ntind// Să 
ia din rodul viţei…/…// Atunci din rănile lui Dumnezeu/ 
Va curge sînge sfînt în vinul meu./ E clipa jertfei. Voi cei 
luminaţi,/ Voi cei desăvîrşiţi, luaţi, mîncaţi.// Cei ţintuiţi 
pe cruci şi traşi pe roţi,/ Cu sete, beţi dintru acesta toţi” 
(Vinul). Poemul are, deci, misiune şi vocaţie mîntuitoare, 
putere transfi guratoare, nu e doar imnică (în general însă 
asta va fi ). E, cum ar veni, de tăria sacramentelor. Fireşte 
că poeta nu va putea ţine exigenţe atît de absolute şi se 
va reculege şi ea într-o simfonie de fervoare, cu accent 
pe lirismul marianic şi cristologic. Imnurile au avînt şi 
adoraţia are ritm, cel puţin pe structura de beatifi care a 
acatistului: „Bucură-te, leagăn alb de iasomie,/ Către care-n 
roiuri fl uturii coboară,/ Bucură-te, raza stelei din vecie,/ 
Şipot care curge lin cu apă vie,/ Bucură-te, Maică pururea 
Fecioară,/ Dulcea mea Marie” etc. (Filă de acatist). Face 
şi Maica Teodosia, ca toţi gândiriştii, prelucrări de scene 
biblice şi iconografi e (de la o vreme cu metodă), dar nu 
face exces de autohtonizare a peripeţiilor divine şi n-o 
îmbracă pe Maica Sfîntă în iie şi pe sfi nţi în cojoace (cum 
făceau Pillat şi Crainic). Unele alegorii ale transfi gurării 
trag însă, vrînd-nevrînd, spre decorul autohtonizant: 
„Căsuţa mea din scînduri s-a aprins./ Ardea în noapte. 
Focul a cuprins/ Şi tindă şi odăi şi coperiş./ Voiam să plec 
din casă pe furiş,/ C-o legătură-n mînă. N-am putut,/ În 
văl de fl ăcări albe m-am zbătut/…/ Cu trupul plin de răni 
şi greu de har,/ M-am pomenit urcînd pe scări cereşti,/ 
Spre miezul dragostei dumnezeieşti./ Ştiam acum că focul 
a fost pus/ În casa mea, de mîna lui Isus” (Focul). Cînd 
nu imnifi că, Maica Teodosia transpune iluminări într-o 
poetică de substrat alegoric: „Crescut-au ghiocei în fulgi 
de nea?.../ Atît de albă-i primăvara mea!// Mi-e sufl etul de 
patimi necuprins/ Şi cerul fl oare peste el a nins;// Aleasă 
fl oare de mătăsuri moi/ A nins în noapte peste pomii goi// 
Şi i-a-nvelit în borangic uşor./ A prins o boare, caldă ca un 
dor,// S-adie rar miresmele din Rai” etc. (Primăvara mea). 
Elanul cristoformizant al poetei, autentic, se traduce într-
un fel de febră martirică (o jertfă totală, o ardere de tot ca 
dovadă a iubirii): „Pentru Tine, Doamne, numai pentru 
Tine,/ Vreau să-mi frîngă, albe, oasele sub roţi,/ Vreau 
să-mi curgă, rumen, sîngele din vine,/ Trupul meu cel 
fraged să mi-l rupă toţi./ Învelită-n haina marilor dureri,/ 
Sufl et plin de taina lumilor divine,/ Să păşesc pe calea 
grelelor tăceri,/ Către tine, Doamne, numai către Tine” 
(Dragoste). E un fel de înfl ăcărare martirică de primi 
creştini, dar ferită, pe cît posibil (chiar de tot nu-i posibil) 
de retorisme sacrifi ciale. Poemele iubirii din 1949 (apărute 

posteritatea lui romulus guga
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la Editura revistei „Ramuri” din Craiova) sunt ceva mai 
premeditat tematice şi rulează acelaşi concept sacrifi cial 
de iubire-dăruire-jertfă: „Am pregătit culcuşul în iatac,/ 
Pe rug arzînd cu fl ăcări mătăsoase,/ Şi-n toată graba 
mîinilor sfi oase,/ Mă voi găti, Iubite, ca să-Ţi plac.//…// 
În albe valuri de miresme-not,/ Că iată-n întuneric se-
nfi ripă/ Pe rug, o mare ardere de tot” (Iatacul). Linia 
asta mai tereziană a extazelor e întreruptă însă frecvent 
de un fel de lirism dogmatic, de un lirism de cateheză şi 
de strană (cam cum va deveni, de la o vreme, cel al lui 
Ioan Alexandru): „Ce-i dragostea? E sfînta legătură/ Ce 
leagă cu un nod nedezlegat/ Pe Făcător de umila făptură” 
etc. (Ce-i dragostea?). Meşteră deja exersată a versului 
(lucrează acum în sonete), Maica Teodosia versifi că 
dogme (spre bucuria postfeţei părintelui Cornel Toma, 
care evidenţiază conformitatea dogmatică a poeziei şi 
face din ea un fel de tratat, regretînd doar ”absenţa unei 
axiologii sau metodologii din cadrul esteticii creştine.”10 
Dar de ce şi la ce ne-ar trebui? Poezia creştină nu poate 
răbda aceeaşi estetică pe care o îndură toată poezia?! Şi 
ea trebuie să fi e întîi poezie şi abia apoi creştină; dacă nu 
e de primul fel nu e nici de al doilea) şi alte propoziţii de 
credinţă, în genul: „Iubirea crugul vremii nu-l socoate./ Ea 
curge de la Duhul, nesfîrşită” etc. (Înviere). E primejdia 
catehetică ce-i pîndeşte pe mai toţi poeţii creştini, măcar 
că Maica Teodosia îşi începe Poemele iubirii cu o ars 
poetica promiţătoare nu de lecţii de religie, ci de epifanii 
ale tăcerii pline de prezenţa divină: „Cuvintele, pe care 
nu le-am spus,/ Sunt tot atîtea trepte ce pogoară,/ Cu 
sufl etul tot mai adînc m-am dus,/ Pe treptele tăcerii, ca 
pe-o scară.// Ca-ntr-un cuprins de peşteră boltit,/ M-am 
coborît în lumea nerostirii,/ Şi-n cutele de piatră i-am 
gătit,/ Acolo-n fund, un ascunziş Iubirii.//…// De-acolo, 
din limanul necuprins,/ Din lumea fără mal a nerostirii,/ 
Pe treptele tăcerii s-au prelins/ Din ascunziş, luminile 
iubirii” (Tăcere). Ca şi poetica euharistică promisă în 
celălalt volum, nici această poetică a invelaţiilor divine 
nu va putea fi  însă ţinută. Intuiţiile „programatice” o duc 
pe Maica Teodosia dincolo de puterile ei poetice. 

Ediţia alcătuită de p. Toma valorifi că toate caietele 
(patru) rămase de la Maica Teodosia, selectînd, zice 
îngrijitorul, „cu multă rigoare poeziile reprezentative 
atît din punct de vedere tematic, cît şi sub aspect tehnic 
şi stilistic”.11 Nu ştiu dacă primul criteriu n-a funcţionat 
ca o cenzură, dar să sperăm că e aşa cum se spune (cel 
de-al doilea mai scapătă, din păcate: „Inima se zbate/ Ca 
codrul de vînt/…// Gîndul ca cocorul” etc.  – Autumnală). 
Liniile de fond ale atitudinii se continuă (se vede că sunt, 
cum ar veni, structurale, organice) şi Maica Teodosia 
beatifi că şi-n aceste caiete suferinţa ca mod de participare 
cristică: „O!, tu, măiastră suferinţă,/ Cu dor cuprinzi/ 
Întreaga mea fi inţă./ În ea aprinzi/ Lumini de cunoştinţă;/ 
Mă-nveţi întreg/ Adîncul omenesc” etc. (Măiastră 
Suferinţă). Stilistic vorbind, fi e e vorba de o delăsare, fi e 
de o simplifi care intenţionată, de o umilinţă premeditată 
a versului. Şi tematica are acum un program mai strict, 
unul iconografi c, în cadrul căruia Maica Teodosia trece 
de la icoană la icoană (cam cum trecea Xenia Iordachi 

Hagiu de la un hram la altul), investind descriptivismul 
în rugăciune: „Flori minunate cresc pe lîngă casă,/ Sunt 
lotuşi mari de aur şi iacinţi,/ Iasminul alb cu fl oarea de 
mătasă,/ Şi tufe mari de negri terebinţi.//…// Arhanghelul 
zorit în zbor se lasă,/ Şi cade în genunchi ca la un semn./ 
Căci Maica mătură cu mîna lină/ Fărîme de icoane 
idoleşti/ Care-au căzut rănite de lumină/ Sub focul ochilor 
dumnezeieşti” etc. (Strălucind Tu în Egipt). (Se vede şi 
din fl ora  iconografi ată că nu autohtonizează). Exerciţiile 
de spiritualizare rămîn şi ele în maniera alegorizantă de 
dinainte („Mi-e sufl etul stol alb de păsărele,/ Fugind de 
toamnă şi de ceaţa rece;/ S-a înălţat pe cer şi stă să plece,/ 
Departe de ale trupului zăbrele” etc. – Toamnă), nefi ind 
lucruri de schimbat. De n-ar fi  chenarul creştin în care sunt 
prinse, cîteva poeme ar putea trece drept romanţe curat 
laice (cam anacronice, fi reşte): „Garoafa roşie pe care/ 
La bal, aseară, o purtai,/ Ţi-am oferit-o, mîndră fl oare,/ 
S-o prinzi în părul tău bălai./ Ţi-am zis atunci cu duioşie:/ 
”Îţi dăruiesc iubirea mea/ Că-n fl oarea asta sîngerie,/ Mi-e 
prinsă toată inima” etc. (Garoafa roşie). Emoţionante (dar 
numai ca gest, nu ca artă) sunt rugăciunile Pentru neamul 
meu. Şi cam ciudate le-aş cataloga pe cele cîteva poeme 
dacofore sau dacomane (se vede că nici Maica Teodosia 
nu i-a putut ierta pe romani că nu i-au lăsat pe daci să ne fi e 
strămoşi exclusivi; psihanalitic vorbind – ca psihanaliză 
a istoriei – e interesantă această lirică de neam latin în 
care „romanul, hainul” e încă tot duşmanul propriilor săi 
urmaşi. Cum avem mulţi poeţi dacofi li şi romanofobi, ar 
fi  de făcut un temeinic studiu de gen). 

Cercetînd manuscrisul intitulat Ţie, Doamne, îţi 
voi cînta, păstrat la Mănăstirea Sîmbăta, Cristina Gabriela 
Nemeş scoate de acolo cîteva impresii lăsate de unii şi de 
alţii despre versurile Maicii Teodosia. Între ei, şi Onisifor 
Ghibu, care zice de poetă (în ‚58) că e înzestrată nu doar 
cu „talent poetic”, ci şi „cu inspiraţie de proroc, cu duh 
de apostol şi cu devotament de evanghelist” (poate de 
muceniţă ar fi  fost mai adecvat). N-o fi  chiar aşa, dar cîte 
ceva din toate e adevărat.
________

 Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinşi. De dincolo 
de ape, Prefaţă de Dan C. Mihăilescu, Cronologie de Ştefan 
Iloaie, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 127.

2 Datele biografi ce sunt luate din Coordonate-le 
bibliografi ce care deschid volumul Poezii (Ediţia a II-a, 
Cuvînt înainte de arhimandrit Teofi l Părăian, Ediţie îngrijită şi 
postfaţă de pr. Cornel Toma, Editura Sofi a, Bucureşti, 2008) şi 
din evocarea apărută în Lumina din 21 martie 2012. Un studiu 
bine documentat şi care ne-a fost, de asemenea, de folos a 
prezentat dr. Cristina Gabriela Nemeş, în cadrul Conferinţei 
Internaţionale organizate în 2013 de Universitatea „Petru  
Maior” din Tîrgu Mureş. 

3 Valeriu Anania, op. cit., p. 127. 
4 Idem. 
5 Datele prezentate prin diverse articole evocative 

nu coincid întotdeauna, dar în mare cam acesta e traseul 
existenţial al Zoricăi. 

6 Luceafărul, nr. 6/1944 (numărul se deschide chiar cu 
poezii de Zorica). 

7 Gîndirea, nr. 4-5/1944. 
8 Idem.
9 Ibidem.
10 Postfaţă la ediţia de Poezii, p. 258. 
11 Notă asupra ediţiei, p. 8. 

posteritatea lui romulus guga
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Aurel PODARU
fi ruţa din deag

fi i atent aurică m-a atenţionat într-o seară dan
colegul de breaslă din c.a.p. 
în timp ce ne-ndreptam spre casă
învăţătoarea aia drăguţă ştii tu care
e cu ochii pe tine măi băiatule
tu chiar nu-ţi dai seama?
că eu dacă n-aş fi  însurat… 

pe lângă fetele din sat cu rochii largi plinuţe
şi cu obrajii rumeni fi ruţa o adolescentă
în fusta ei scurtă şi strâmtă de oraş
părea o străină şi neajutorată

ea intră o dată în magazinul universal
unde întâmplător mă afl am şi eu
ochii ei negri mă priveau deschis
un zâmbet moale binevoitor în timp ce răsfoiam
cele câteva cărţi aduse pentru vânzare
deşi prin părţile locului nu era cine să le citească

avem la şcoală cărţi foarte bune dacă te interesează
spuse fi ruţa într-un moment când gestionara
intră după marfă în magazia din spate
vino diseară la căminul cultural 
am să iau câteva cu mine

seara m-am întâlnit cu fi ruţa la căminul cultural
purta un pardesiu lung de culoare deschisă
şi încheiat la toţi nasturii o eşarfă albă la gât
părul scurt tuns băieţeşte

scuză-mă că nu ţi-am adus nimic de citit
a zis ea dar nu ştiu ce cărţi preferi
dacă vrei vino la mine să-ţi alegi.

am tras-o uşurel spre mine şi-am sărutat-o 
ea închise ochii şi i-am simţit inima zvâcnind
apoi îşi lăsă capul pe spate mă privi scurt
şi desprinzându-se uşor din braţele mele
mă luă de mână şi-mi spuse haide să mergem

locuia în gazdă la marginea satului
şi până acolo am mai sărutat-o de câteva ori
ea nu s-a opus şi când am ajuns
m-a tras sub nucul de la poartă şi mi-a zis
rămâi aici până când aprind lumina
când s-a aprins lumina am sărit gardul
şi din trei salturi am traversat ograda

am plecat de la fi ruţa înainte de a se lumina de ziuă
pe acelaşi drum pe care venisem împreună
şi m-am întors acasă dinspre celălalt capăt al satului

a doua seară am sărit din nou gardul
am apăsat pe clanţă şi uşa s-a deschis scârţâind uşor

de ce nu o închizi cu cheia? am întrebat-o
păi dacă vii tu a zis fi ruţa râzând încetişor

fi ruţa era o femeie supusă pătimaşă
se aprindea la prima mea atingere
ce faci cu mine… şoptea pierdută
lăsându-se cu totul învoia mea 

pe de altă parte însă era rezervată
despre sine vorbea puţin şi fără chef
o singură dată pomenise de bărbatul ei
şi se corectă numaidecât fostul meu soţ.

de loc era din târnăveni făcuse liceul pedagogic
la târgu-mureş unde a şi lucrat vreo doi ani
se măritase între timp pe urmă plecase de-acolo
mă săturasem de toate…
dar de ce se refugiase la deag  n-a spus-o niciodată
aşa a fost să fi e…

am căzut de acord încă de la început
că relaţia noastră trebuie să rămână o taină
deşi la sat e greu să păstrezi un astfel de secret
nu-mi reproşa nimic nu insista niciodată
nici lacrimi nici manifestări de bucurie
nici declaraţii de dragoste nimic din toate acestea

dar într-o noapte când m-am trezit fi ruţa
stătea rezemată într-un cot şi mă privea ţintă
am mângâiat-o pe obraz am sărutat-o 
şi am întrebat-o de ce nu doarme

fi indcă mă gândeam spuse ea
şi eu am întrebat-o la ce te gândeai? 
mă gândeam de ce m-oi fi  aruncat ca o proastă
în braţele unui alt necunoscut?

O fată simplă de la oraş

o fată simplă îmbrăcată modest dar curat 
se oprise în dreptul vitrinei cu cărţi
o mică librărie din dâmbul pietros 
i-am spus ceva nu mai ţin minte ce i-am zis
ea a râs şi a pornit să se plimbe cu mine
nu m-a întrebat unde o duc şi după ce-am intrat
în casă şi am încuiat uşa 
(locuiam în gazdă pe strada zambilei)
fata s-a dezbrăcat fără mofturi 

un corp plinuţ lipsit de frumuseţe dar plăcut la atingere
ne-am iubit în amiaza mare cu fereastra deschisă
prin care dădeau năvală aerul proaspăt
al primăverii şi ciripitul voios al păsărelelor

când a plecat am întrebat-o mai vii? 
ea a râs şi a zis că mai vine
nu mi-a cerut nimic în schimb şi asta m-a făcut 
să-i port o amintire plăcută plină de respect

o fată simplă de la oraş.

asterisc
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KOCSIS Francisko
Vizitatorul

Totul încremenise. Era prea cald, nici o adiere 
nu răcorea frunzele acelei zile toride de la începutul 
lui iulie, nici măcar o vrabie nu se încumeta să iasă 
din refugiul mai răcoros în care s-a ascuns, aşteptând 
apropierea amurgului. Nu se vedea nici o mişcare pe 
toată lungimea străzii, trotuarele erau pustii şi încinse, 
asfaltul înmuiat, se vedeau mici valuri de bitum topit 
denivelând strada chiar înaintea trecerii de pietoni, unde 
rarele maşini opreau şi-şi lăsau amprenta cauciucurilor 
în pasta vâscoasă. Era o stradă de la marginea oraşului, 
dintr-o periferie sistematizată destul de târziu, cu 
gardurile mutate spre interior ca să facă loc trotuarelor 
înguste. Prin porţile de fi er sudat se vedeau curţile cu 
iarbă pârjolită de secetă şi soarele nemilos, grădinile 
păreau abia părăsite de aruncătoarele de fl ăcări, 
numai pomii păreau să reziste ceva mai bine asaltului 
neiertător al caniculei. Nu era de mirare că la această 
oră a amiezii nu se mişca nimic, nici oameni, nici 
animale, totul îşi conserva energia. Oamenii stăteau în 
camerele cu perdele trase, ceva mai răcoroase, dar şi 
aşa aerul fi erbinte îţi usca buzele, îţi storcea broboane 
de sudoare pe frunte şi pe gât, părul de la ceafă era 
lipit de piele şi lăsa din când în când să alunece spre 
şira spinării un strop de transpiraţie. Aerul era atât de 
sărac în oxigen, încât respiraţia se accelera peste ritmul 
normal, de parcă ai fi  luat-o la pas alergător. 

În această amiază toridă, sufocantă, pe trotuarul 
lipicios pe alocuri, apăru un bărbat tânăr, cu pas energic, 
venind dinspre centru. Mergea de parcă ar fi  fost cu 
douăzeci de grade mai puţin, nu-i păsa câtuşi de puţin 
de căldură, părea să nu-l afecteze deloc, nici n-o lua 
în seamă. Dar dincolo de ritmul alert, altceva era de-a 
dreptul straniu la el, îţi sărea în ochi, nu se putea să nu 
observi cum era îmbrăcat. La trei ani şi jumătate de la 
revoluţie nimeni nu putea să poarte asemenea haine, 
afară dacă nu cumva juca un rol într-un fi lm de-acum o 
jumătate de veac şi ar fi  înregistrat cu camere mascate, 
aşezate în locuri nevăzute. Dar el nu juca într-un fi lm, 
deşi îmbrăcămintea lui era din alte vremuri. Purta un 
costum de stofă ieftină, sare şi piper, o nuanţă gri la 
mare trecere între războaie, cămaşă albă cu guler scurt, 
răsfrânt abia atât cât să mascheze elasticul cravatei 
negre, pălărie de fetru de Boemia, cu boruri potrivite, 
curbate uşor în lateral şi aproape total în spate, de un 
negru spălăcit ce-i trăda vechimea. Pantofi i de piele 
păreau noi, proaspăt daţi cu vacs, lucioşi, bocănind 
supărător de tare cu blacheurile tocurilor în liniştea 
încremenită a străzii. Dar el nu lua seamă la acest 
amănunt şi părea preocupat numai să ajungă fără 
întârziere la adresa căutată. Mergea cu siguranţa celui 
care ştie precis unde se afl ă şi unde vrea să ajungă. 
Mica valijoară îmbrăcată în postav, în armonie cu toată 

înfăţişarea omului, sugera ori că se întoarce dintr-o 
călătorie, ori că e pe cale să plece. Mergea pe partea 
numerelor cu soţ, alert, bine dispus, părea că nu mai 
are mult şi-l vei auzi fredonând. Şi mergea cu atâta 
siguranţă de parcă ar şti locul ca-n palmă, de parcă l-ar 
fi  străbătut de cine ştie câte ori. Ajuns în dreptul unei 
porţi verzi, se proţăpi într-un fel şmecheresc şi apăsă 
butonul soneriei. În interior se auzi sunetul metalic 
strident, repetat de două ori, hotărât. Aştepta să apară 
cineva să-i deschidă. Timpul de aşteptare se prelungea 
şi era deja pregătit să apese din nou butonul, când auzi 
o uşă deschizându-se şi cineva cu mişcări exasperant 
de lente, parcă târându-se, se apropia de poartă. Când 
poarta se deschise, în cadrul ei apăru un bătrân de 
vreo şaptezeci şi cinci de ani, palid, cu pielea zbârcită 
lucind de transpiraţie, respirând greu. Se uitau unul la 
altul cu nedisimulată surprindere, mai ales vizitatorul 
părea de-a dreptul uluit, se aştepta să vadă pe altcineva, 
probabil.

– Bună ziua, ştiţi...
– Bună ziua, pe cine căutaţi?
Bărbatul îmbrăcat atât de nepotrivit pentru 

vremea aceea părea nu atât încurcat, cât contrariat, 
înşelat în aşteptări, aproape supărat.

– Pe inginerul Traian Rogoz.
Bătrânul îl privi abia atunci cu luare aminte şi-n 

ochi i se citi o surprindere vecină cu groaza. Încercă 
să-şi dreagă glasul, tuşi de câteva ori scurt, ca un fost 
fumător, apoi îi spuse privind în pământ, ocolindu-i 
privirea:

– Nu mai stă aici, a plecat de multă vreme...
– Aş putea afl a unde? Abia m-am întors şi aş 

vrea neapărat să-l văd înainte de a pleca la ai mei.
– Nu ştiu, nu sunt sigur, şi a trecut multă vreme 

de atunci...
– Nu cumva sunteţi bunicul lui, aveţi aceleaşi 

trăsături, sigur sunteţi rude...
– Nu, nu, eu sunt un fel de unchi al lui, dar noi 

n-am mai ţinut legătura după ce ei s-au mutat...
– Unde s-au mutat?
– S-au întors în Banat, după ce aici nu mai aveau 

de lucru, dar am auzit că părinţii lui au murit şi că el se 
pregătea să plece în America...

starea prozei scurte
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– Deci tot s-a hotărât, tare mai voia să se ducă 
acolo...

S-a lăsat tăcerea. Nu mai ştiau cum să continue, 
tânărul să afl e tot ce putea, bătrânul să scape de el.

– Am bătut mult drum ca să-l văd, dar 
dumneavoastră de ce nu mi-aţi trimis un mesaj când 
aţi văzut câte scrisori i-am trimis? Ştiu că poşta ajunge 
greu pe front, dar o scrisoare, două tot ajungeau, şi-
atunci n-aş mai fi  făcut ocolul acesta...

– Mă iertaţi, dar n-am primit nici o scrisoare, că 
altfel sigur v-aş fi  încunoştinţat că nu mai e aici, că au 
plecat...

Bărbatul părea descumpănit, dar ceva tot nu-i 
dădea pace. Cu mâna liberă şi-a împins puţin pălăria 
pe spate şi s-a scărpinat cu năduf în cap.

– Asta chiar că-i tare anapoda... dar acuma n-am 
ce face...

– Cu alte ştiri n-am cum vă ajuta.
– Tot aia e, dar trenul meu pleacă numai peste 

două ceasuri, rogu-vă să-mi daţi un pahar de apă şi 
după aia m-oi întoarce.

– Vă rog să intraţi aici pe verandă, staţi puţin la 
umbră, că pe căldura asta vi se sleieşte sufl etul. Staţi 
aici şi vă aduc imediat ceva de la frigider.

Au intrat, bătrânul a împins uşor poarta, după 
care i-a arătat locul unde să se aşeze.

Şi curtea lui era devastată de secetă şi caniculă, 
dar în jurul mărului iarba era verde şi proaspătă, se 
vedea că o udă în fi ecare zi, probabil pentru asta ţinea 
apă într-un butoi mare de plastic, ca să se încălzească 
în cursul zilei şi să nu fi e prea rece, că n-ar fi  fost deloc 
bine s-o stropească direct cu apa scoasă din puţul foarte 
adânc. Mai în spate, în grădina destul de mică, se vedeau 
câteva rânduri de roşii şi ardei, un strat de morcovi şi 
unul de sfeclă roşie, toate de un verde surprinzător de 
viu, dovadă că erau foarte grijuliu udate.

Vizitatorul s-a aşezat la masa îngustă de pe 
verandă, pe scaunul cu spătar drept, destul de incomod. 
Se uită cu luare aminte la masă, vopsită ca înainte de 
război, se aplecă să se uite şi la picioarele solide, de 
lemn masiv.

– Ia te uite, masa asta încă rezistă, se vede că e 
bine făcută, multe beri am băut aici împreună. Se pare 
că nu şi-au putut duce chiar toate lucrurile...

Apăru bătrânul cu un fl acon de apă rece, de la 
frigider. Pe distanţa de la bucătărie până pe verandă, 
fl aconul a „transpirat”, condensul trăda cât de rece e 
conţinutul lui. Bătrânul puse şi un pahar mare de sticlă 
pe masă şi-l invită să-şi potolească setea.

– Ce sticlă ciudată, n-am mai văzut din asta, 
moale şi cu dop înşurubat...

Bătrânul deveni şi mai palid decât a fost la 
început, deşi între timp părea că-şi recapătă stăpânirea 
de sine. Şi-a dat seama prea târziu că omul din faţa lui 
n-avea cum să vadă un astfel de fl acon.

– Sunt aduse de la francezi, aveţi dreptate, sunt 
rare... a încercat el să-i ofere o explicaţie şi să şi abată 
discuţia, dar nu ştia precis cum s-o facă.

Atunci, la geamul afl at chiar deasupra mesei la 
care stăteau, perdeaua s-a dat uşor la o parte şi dincolo 
de sticla acoperită de un praf fi n apăru chipul curios al 
unei femei. Bărbatul întoarse instinctiv capul şi privirile 
li se întâlniră, femeia înclină aproape imperceptibil 
capul, ca un fel de salut, chiar şi buzele schiţară un fel 
de salut mut, după care lăsă perdeaua să cadă la loc şi 
dispăru în semiîntunericul camerei.

– Nevastă-mea, n-o lăsat-o curiozitatea să-şi 
vadă de-ale ei, a trebuit să vă vadă... Aşa-s bătrânele 
astea, iertaţi-o...

– Nu-i nimic, nu mă supără... Dar spuneţi-mi, 
asta nu-i cumva masa domnului Rogoz? V-a lăsat-o 
dumneavoastră?

– Da, da, aia e, de pe vremuri, da’ cum de v-a 
sărit în ochi?

– Cum să nu, că doar câte partide de table am 
jucat noi aici, de cum am pus cotul pe ea deja am şi 
simţit că-i aia...

Bătrânul, ca să evite şi alte neplăceri, a luat 
repede fl aconul, a desfăcut capacul şi i-a umplut 
paharul cu apă. A aşteptat un pic fără să-l îndemne, ştia 
că-i mai bine să-şi tragă puţin sufl etul înainte de a bea 
apă atât de rece pe căldura asta, deşi tânărul nu dădea 
semne că ar fi  afectat de ea.

– Tare regret că nu l-am găsit... Aş fi  vrut mult 
să-l văd. Ştiţi, noi am fost împreună în armată, am 
plecat împreună pe front, dar ne-am pierdut unul de 
altul la cotul Donului...

Când începu să povestească, bătrânul deveni şi 
mai palid, părea că se va prăbuşi dintr-o clipă în alta la 
pământ. Se sprijini de colţul mesei şi încercă să-şi tragă 
celălalt scaun, dar acela se dovedi peste măsură de greu 
pentru puterile sale.

– Nu vă mai ţin, spuse vizitatorul, văd că sunteţi 
tare vlăguit, duceţi-vă în casă la odihnă.

– Aşa voi face...
– Poate dau de el în America, la ăia la imigrări, 

dacă o să ajung acolo, că aşa mi-e în plan...
– Poate, cine ştie, dacă nu s-o fi  prăpădit între 

timp...
– Nici pomeneală, că-i bărbat tânăr...
S-a ridicat fără să se atingă de pahar, şi-a luat 

valijoara şi a pornit încet spre poartă, urmat de bătrân.
– Domnule Rogoz... tot Rogoz vă cheamă, nu?... 

Domnule Rogoz, îmi cer iertare de deranj...
Apoi ieşi fără să mai întoarcă privirea şi porni 

în direcţia opusă celei din care a venit, cu acelaşi pas 
grăbit, ca unul care a plecat să prindă trenul şi nu are 
timp de pierdut. Nu părea să bage de seamă căldura, 
nu părea să-i pese de ea. În toată nemişcarea aceea, 
blacheurile lui răsunau ritmic, soldăţeşte.

Bătrânul a suspinat, şi-a şters fruntea de sudoare 
şi a întors cheia în broască. A rămas o clipă pe loc, şi-a 
făcut cruce şi a pornit spre casă. Ajuns lângă masă, s-a 
uitat la paharul plin şi s-a gândit că a avut o halucinaţie, 
căldura asta insuportabilă i-a dat vedenii, iar el s-a 
purtat ca un om care crede vederii sale. A luat fl aconul, 
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dar de pahar nu-i venea să se atingă. Tot atunci, brusc, 
îi trecu prin minte că vizitatorul său nu i-a întins mâna 
nici la venire, nici la plecare. Iată că asta e cea mai 
bună dovadă că totul s-a petrecut în mintea lui. Poate 
ar fi  bine să nu mai iasă deloc în timpul zilei din casă, 
măcar până trec aceste zile caniculare.

A lăsat paharul pe masă şi a intrat în casă.
– Cine a fost ăsta, Traiane?
– Nimeni, femeie, nimeni, un om rătăcit...
Femeia nu părea atât de uşor de convins.
– Atunci de ce l-ai chemat înăuntru, pe cine 

căuta?
– S-a rătăcit, nu mai ştia unde se afl ă.
– Săracu’ de el, se vede că nu are bani, s-a 

îmbrăcat cu hainele lui bunu-su...
Bătrânul tăcea, discuţia nu-i plăcea. Ar fi  

preferat ca bătrâna să stea pe fundul ei şi să nu se uite 
pe fereastră, dar nu te poţi pune cu drăcia de curiozitate.

– Dar tare mi se părea totuşi cunoscut, parcă 
l-am mai văzut undeva.

– Nu-ţi mai bate capul, femeie, acuma-i dus...
– Dus, dus, dar nu vine omul numai aşa într-o 

greşeală taman la noi... Dar tu ştii cine e, Traiane, tu 
ştii, nu-i aşa? Dar nu vrei să-mi zici...

Bătrânul tăcea. Nu ştia ce să facă sau dacă e 
bine să-i spună. Şi-apoi, dacă şi ea l-a văzut ca şi el, 
înseamnă că n-a fost o halucinaţie, nu pot avea doi 
oameni aceeaşi halucinaţie. Se foia, nu ştia unde să-şi 
ţină mâinile, îşi scărpina barba nerasă de câteva zile, 
apoi, dintr-o dată, zise:

– Da, femeie, îl cunosc pe omul acela...
– Ştiam eu, dar n-ai vrut să recunoşti, poate ai 

vreo datorie la el...
– Nici vorbă, femeie, îl cunoşti şi tu...
– Asta nu se poate, mi s-a părut mie cunoscut, 

dar cred că aduce numai cu cineva dintre cunoscuţi...
– Nu, l-ai cunoscut, dar cam de mult...
– Dar cine-i?
Bătrânul s-a apropiat de peretele opus ferestrei, 

a luat din cui o fotografi e înrămată, făcută pe vremuri, 
mai păstra ceva din nuanţa sepia a fotografi ilor de 
dinainte de război. Înfăţişa doi soldaţi cu centurile în 
mâini, cu bonetele date într-o parte, ţinându-se pe după 
umeri. În spatele lor, sub fereastra de la verandă, se afl a 
masa la care a stat şi acum vizitatorul de mai devreme. 
O fotografi e făcută în urmă cu mai bine de cincizeci de 
ani, înainte de plecarea lui Traian şi a lui Dinu pe front, 
când au ţinut o petrecere pe cinste. Se apropie cu ea de 
fereastră şi trase perdeaua. Bătrâna s-a apropiat şi ea.

– El a fost... Dinu...
Bătrâna şi-a dus mâna la buze, a suspinat 

probabil, dar nu s-a auzit nimic, apoi a tras adânc aer în 
piept şi s-a prins cu mâinile de braţul bătrânului.

– Doamne... Doamne, Dumnezeule, a venit după 
tine...

– Taci, femeie, muşcă-ţi limba...
– Dar...
– Nu poţi să taci, femeie? Îmi provoci destinul?

Bătrânul a scăpat fotografi a din mână. A căzut 
încet, atât de încet de parcă ar fi  alunecat numai prin 
aer, a durat atât de mult că aveai timp să-ţi aminteşti 
o grămadă de lucruri, dacă nu chiar toată viaţa. În 
mod sigur însă, Traian Rogoz şi-a amintit toate clipele 
petrecute cu Dinu. În ultima clipă şi-a dat seama că 
nu numai fotografi a înrămată cade la pământ, ci şi el 
se prăbuşeşte, pentru că îşi vedea femeia dintr-o parte 
şi nu mai reuşea nicicum să audă ce spune. În urechi 
începură să-i răsune paşii lui Dinu pe trotuar. Tot mai 
aproape, de parcă l-ar ajunge din urmă.

Mircea PORA
Un om...

Nu poţi să stai la infi nit în arealul jenant al unui 
apartament, fi e el şi decomandat, cu trei, patru camere. 
Dar dacă eşti, într-un anume fel, prizonierul unui 
asemenea adăpost, atunci pentru supravieţuire trebuie 
să te schimbi... După toate previziunile, cineva mai 
puternic decât tine va supraveghea procesele de 
adaptare... mai mult decât atât, te va ajuta să te strecori, 
asemeni unui peşte printre toate greutăţile. Omul de 
care vorbim nu e un exemplar de excepţie al speţei, ba 
dimpotrivă, o creatură care-n urma sa lasă mai degrabă 
dâre cenuşii. Dacă trece pe stradă, nimeni nu-l remarcă, 
un fel de pion bun de călcat în picioare, într-o piaţă 
poate primi ghionturi de la cumpărătorii mai grăbiţi, pe 
un peron de gară toată lumea-l lasă-n pace, căci nu 
atrage atenţia prin nimic. Poartă un nume cam ciudat, 
totuşi nesemnifi cativ, toată cariera lui, în orice caz în 
cea mai mare parte, fi ind legată de câteva birouri, în 
fi ecare dintre ele îndeplinind funcţia de contabil. A 
verifi cat şi ţinut în frâu, pe rând, fi nanţele unui centru 
de piscicultură, a două institute de cercetare în 
domeniul verzelor furajere, a unei societăţi de creştere 
şi comercializare a cailor şi, spre fi nal, al unui cimitir 
mai mărginaş, cu o activitate susţinută. Să nu se creadă 
însă, cum de atâtea ori se întâmplă, falsul luând locul 
adevărului, că Dânsul ar fi  fost întotdeauna învăluit în 
mantii cenuşii, c-ar fi  avut mintea prea îngustă, 
picioarele şi mâinile prea scurte, pentru a nu fi  altceva 
decât o frunză printre multe altele ce se târăsc pe 
pământ. În liceu se puneau multe speranţe în el, mai 
ales la disciplinele umaniste. Serbările de sfârşit de an, 
aniversările cele mai felurite, pretenţioase, se salvau 
din dezastre totdeauna prin scenetele sau poeziile lui. 
Mai mulţi actori reuşiseră, pe tot felul de scene, să-şi 
facă un nume pornind de la aceste producţii literare, în 
fond, ocazionale. Pe care, culmea, el nici nu le semna, 
detaşându-se de ele, imediat ce le aşternea pe hârtie. 
Putem spune că în perioada aceea Dânsul se înălţa ca o 
fl oare. Nu se putea vorbi, fi reşte, în epocă, de o fericire 
explozivă, somptuoasă, de o revărsare de bogăţii, 
permanente surprize, stări emoţionale extreme, din 
cauza cărora, cum ar spune umoriştii, poţi să şi mori, 
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dar cu moderaţiune, era de luat în calcul, de subliniat, 
un echilibru, o armonie în funcţionarea tuturor 
mecanismelor societăţii. Legile, doar legile, erau 
adevăratele regine ale existenţei. Nu se amestecau, 
spre exemplu, valorile sociale între ele. Fiecare cu 
direcţia, cu culoarele sale. Dacă într-o staţiune, să 
zicem, se întâlneau în dreptul unei cofetării un domn 
cu un ţăran, foarte bine, dar cu siguranţă cel de al doilea 
se grăbea, e adevărat cu demnitate, să acorde respectul 
celui dintâi. E însă tot atât de sigur că în cadrul 
schimbului de priviri, de vorbe, nu s-ar fi  putut auzi sub 
nici o formă întrebarea... „Ce faci, măi ţărane, chiar 
aici ţi-ai găsit să vii, mămăliga nu-ţi mai place?” 
Trenurile de călători erau elegante, cu vagoane sigure, 
permanent verifi cate, trase de impresionante 
locomotive cu aburi. La clasa a treia se găseau cei cu 
pungile mai mici şi predominante erau mirosurile tari 
de brânză, ceapă, cârnaţi cu mult usturoi în compoziţie. 
Toate acestea, împachetate în ziare, diverse cârpe, 
nicidecum şerveţele, se ţineau în traiste, colţuri ale 
unor geamantane mari, uneori făcute din lemn. Tot 
acolo îşi aveau sediul şi sticlele de ţuică sau vin. 
Predominanţi la nivelul trei de confort erau cei de 
provenienţă rurală, ţărani, pigmentaţi cu preoţi, 
învăţători, funcţionari de primării, tineri ce mergeau la 
armată sau spre oraşe pentru găsirea unei ocupaţii. Aici 
se discuta mai puţin, mai mult se tăcea sau, când venea 
somnul, se sforăia. Peisajelor frumoase nu li se acorda 
nici un comentariu, deal, vale, lac, defi leu, pădure, 
fi ind preluate la pachet, cu indiferenţă. O notă de 
vulgaritate, dar nu ofensivă, învăluia totuşi aceste 
restrânse comunităţi călătoare. Pluşul albastru al 
compartimentelor de clasa a doua deschidea poarta 
spre nivelurile de sus ale societăţii. Valizele de lemn, 
damigenele, traistele, boccelele, butoiaşele, sacii, 
raniţele nu mai puteau fi  văzute aici. Oricât ai fi  inspirat 
de adânc, nu se simţea nici cea mai vagă adiere de 
ceapă, varză, fasole bătută, usturoi, răchie. Într-un timp 
relativ scurt, oamenii aceştia se detaşaseră de bunicii, 
poate chiar de părinţii lor, care umblaseră în opinci, se 
pricepeau la cai, la căruţe, nefi ind alergici la gândaci, la 
pureci, la urzici. În timpul voiajului, mâncându-se 
discret, pe furate, un sandwich, câteva fursecuri, se 
discutau fără stridenţe probleme sociale, de interes 
naţional, ţara era cântărită în raport cu continentele, 
picanteriile mondene avându-şi, la rândul lor, locul 

rezervat în conversaţie. Nu lipseau nici glumele, dar 
ele erau riguros selectate. Peisajelor, pentru a avea un 
tablou complet al situaţiilor, li se acordau epitete 
generoase, recurgându-se adesea la comparaţii dintre 
cele mai onorante. Străinătatea le era cunoscută acestor 
oameni, câte ceva deprinseseră din faţetele ei. Avocaţi 
de un oarecare prestigiu, medici mai răsăriţi, profesori, 
politicieni de mâna a doua se legănau astfel, în 
călătoriile lor, pe canapelele învăluite în odihnitorul 
pluş albastru. Ajungem, în sfârşit, în decorul fotoliilor 
roşii, ce amortizau aproape orice zgomot, clătinare cât 
de vagă a vagonului. Privind pe geam, credeai că 
mersul, parcă printr-o masă de aburi, prin vată, ţine de 
miracol. Pomi, case, stâlpi, dispăreau din raza vederii 
într-o clipă. Doar fl uieratul locomotivei, auzit din când 
în când, te făcea să crezi că te afl i, totuşi, într-un tren şi 
nu pe terasa unui tihnit sanatoriu. Aici voiajau cel mai 
adesea vârfurile societăţii, un amestec de snobi, 
producători de bani, rataţi de nivel înalt, cupluri 
strălucitoare-n aparenţă, dar cu serioase avarii în viaţa 
intimă, privată, scriitori, poligloţi, blazaţi de diferite 
niveluri. Mâncatul în astfel de compartimente era 
aproape exclus, poate doar un baton de ciocolată 
protejat într-un şerveţel, câteva înghiţituri de cafea 
provenind dintr-un termos pierdut printre meandrele 
unei poşete. Se vorbea puţin, din vârful buzelor despre 
moşii, recolte, capitale mari, continentale, posibile 
crize economice, atmosfera din anumite cercuri politice 
infl uente. Mondenităţile, evenimentele ce zguduiau 
opinia publică, pentru 24, 48 de ore, erau şi ele trecute 
în program spre a fi  comentate. O sinucidere, 
destrămarea unor cupluri, apariţia surprinzătoare a 
unor copii din fl ori, un incendiu devastator, surparea 
galeriilor unei mine, la noi sau aiurea, un carambol 
feroviar. Din când în când, în termeni prudenţi, se mai 
vorbea şi de-o-nmormântare sau de-o suferinţă, spre 
exemplu, un cancer, cu care se luptă o doamnă 
cunoscută, un actor cam demult dispărut de pe scene, 
un general ce se umpluse de decoraţii în ultimul război. 
Pe mai toţi îi amuza ceea ce serviciul de estetică 
feroviară inscripţionase pe pereţii unor compartimente 
sau chiar pe tablele exterioare de pe vagoane ce indicau 
rutele de mers: „Să călătorim comod, nu trăim prea 
mult”… Cu îngăduinţa cititorului sau a raftului de 
bibliotecă unde se va ofi li în uitare cartea, căci rândurile 
acestea se vor constitui-ntr-o carte, tabloului zugrăvit 
până aici, pentru a fi  complet, îi mai lipsesc câteva 
trăsături de penel. Sobru, cu mâinile la spate, se plimbă 
pe alei Învăţământul, sub călcătura-i ca de urs fi ind 
tasate programe, proiecte, nenumărate cataloage. El 
poate fi  acuma în vacanţă, la odihnă, oarecum eliberat 
de griji, dar din toamnă şi până-n vara anului viitor, 
divizat în mii de indivizi, în aşa-numiţii învăţători, 
profesori, va căuta să pună stavile ignoranţei, prostiei 
omeneşti. Pe urmă, pentru un anume timp, iarăşi se va 
plimba pe alei, prin biblioteci, singur, îngândurat. 
Administraţia, cu clinchetele, cu gesturile şi frazele ei 
monotone va fi  de găsit peste tot, la fel şi durerile, 
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eşecurile, bolile, moartea. Pe deasupra acestei 
comunităţi, i se putea spune chiar naţie, treceau nori, 
dar nu de furtună, peste ea se abăteau ploi, zăpezi, dar 
nu distrugătoare, putem chiar afi rma că în tot şi în toate 
era de găsit un element idilic, liniştitor. Să nu-i uităm, 
ca un ultim detaliu, pe poeţii, pe feluriţii artişti, care pe 
oriunde treceau lăsau în urmă foşnete, mirosuri de 
grădină. Acestea pot fi , în linii mari, cadrele unei 
societăţi muzicale. Perturbările suferite de ea erau rare 
şi de mică amplitudine. La instrumentele fi ne, vioară, 
harfă, pian, cântau cei cu degete subţiri, frunţi înalte, 
gânditoare, la instrumentele mai puternice, violoncele, 
trompete, fagoturi, îşi dădeau osteneala cei ce contau 
mai mult pe muncă, mai puţin pe vocaţie, iar restul, 
după regulile muzicii şi mişcările baghetei dirijorului, 
băteau în tobe, sufl au în alămuri sau supuşi, prudenţi, 
cântau în cor. Pe Hanibal Săndulescu l-am lăsat tânăr 
în mijlocul acelei lumi muzicale. Se pregătea de primii 
paşi într-o viaţă pe care şi-o imagina întinzându-i-se 
înainte ca o cărare, unde monotonia şi episoadele 
plăcute s-ar fi  împletit între ele. Ar fi  dus mai departe, 
în timp, amintirea porţelanurilor, covoarelor, mobilelor 
din casă, iar când luminile copilăriei, adolescenţei s-ar 
fi  stins, s-ar fi  aprins atotputernice candelabrele 
tinereţii, iubirile mărunte culminând poate cu o mare 
pasiune, apoi, fi reşte, căsătoria, cariera, câteva ieşiri în 
străinătate, copiii şi, mai pe urmă, continuarea cărării, 
o vreme pe lumină, iar mai apoi pe sub ghirlande de 
umbră tot mai mari. Dar din cauza unor zguduiri despre 
care s-a vorbit mult, în amănunţime, ba chiar s-au scris 
cărţi, tratate, au fost concepute fi lme, peste societatea 
muzicală, cu pasagere străluciri de argint şi fi ldeş, au 
păşit în rânduri strânse, imposibil de oprit, „Bunzile 
Negre”… Muzica, relativa muzică, ce până atunci 
împânzise pădurile, uşurase trecerea zilei în noapte, 
făcea ca o anumită frumuseţe a vieţii să fi e percepută 
concret, fu treptat acoperită de zgomote, explozii, 
prăvăliri. Cu foc mocnit ard prin garderobe fracuri, 
smokinguri, blănuri, pălării, poşete, rochii elegante de 
seară, se fac toate mai mici, ceva otrăvit le uzează, iar 
la fi ecare colţ de stradă parcă se schimonoseşte cineva. 
Într-un corp comun, uniform, se unesc trenuri, 
restaurante, şcoli, teatre, reşedinţe fastuoase, 
îmbătrânirea se aşterne pe chipuri, câmpul, zâmbetul, 
sărbătoarea, fumegă vag, peste tot, prin toate, străbate 
acul de foc al „Bunzilor Negre”. Despre cărarea 
frumoasă a vieţii nu mai vorbea nimeni. Şoapta luase 
locul opiniei răspicate, teama foşnea ca un liliac 
pretutindeni, cea mai mare fericire era să dormi cu 
speranţa că în acele ore nu vei fi  căutat de nimeni. Cei 
cărora începuse să le fi e foame aşteptau căruţele cu 
marmeladă, tăiţei, slănini, biscuiţi. Se puneau mari 
nădejdi în conserve, în turte, în halva, în bomboanele 
acrişoare, tari ca piatra. Torturile sofi sticate, cu nume 
ce aminteau de monarhi, conţi, duci, viconţi, se 
preparau în regim de clandestinitate. Nu era bine nici 
să vorbeşti prea mult despre şampanie sau cine ştie ce 
vinuri care se băuseră cândva sau se mai beau şi acum, 

dar nu aici, unde după fi ecare pom se simţea o prezenţă, 
o supraveghere. Desfătările, lucrurile populare luară 
locul celor izmenite, clasice. Nu tangoul decadent 
aţâţător de pofte, nu valsul cu avânturile sale 
înnebunitoare, nu bâţâiala fără ax ideologic, fără 
minimă fi lozofi e, ci hora celor mulţi, învârtirea cu 
mâinile-nfrăţite, la stânga, la dreapta, cu strigăte, 
tropăieli până la epuizare. S-a inventat astfel, în această 
furtună înnoitoare, „Hora Spitalelor” unde se produceau 
medici, muribunzi, internaţi cu 40 de grade, proaspete 
mămici, cei ce urmau să intre urgent în operaţii. Apoi 
„Hora Şoferilor”, a „Moşilor cu Muşchii Încordaţi”, a 
„Încornoraţilor”, nenumărate hore... La o anume 
propunere aprobată în unanimitate, s-a procedat la 
acoperirea cu cearşafuri a numeroase statui. Prin acest 
gest, tăcerea, mâhnirea parcurilor devenise şi mai 
mare. Plimbându-te pe aleile tăcute, parcă târai după 
tine un mort. Nu scăpaseră nici muzeele de mutilări, se 
stinseseră parcă pentru totdeauna multe din luminile 
marilor scene. Erai obligat, tu ca persoană, să faci parte 
din câteva coruri, al farmaciştilor, ceasornicarilor, 
foştilor boxeri. Oamenii începuseră să spună că de 
dimineaţa până seara plouă mereu. Ce să mai vorbim 
de ce se petrecea în trenuri? Un singur individ, dacă 
voia, ocupa lejer toată garnitura. Mulţi, ajunşi probabil 
la un oarecare grad de saturaţie, îşi făceau concediile 
pe malul apelor, jucând table sau uitându-se ceasuri 
de-a rândul după peşti. Dacă la intervale le cădeau 
dinţii, erau buni căzuţi. Pe patinoarele rămase pe mai 
departe-n folosinţă, mulţi spuneau că, în fapt, alunecă 
fantome. Nu văzuse nimeni, niciodată, în direct 
„Bunzile Negre”, ci doar indivizi despre care se zicea 
c-ar fi  fi re de contact infi me între aceste instanţe şi 
turme. Luat de un asemenea val, neprevăzut, năprasnic, 
Hanibal Săndulescu, pierzându-şi toate bunurile, trăia 
de unul singur într-un apartament de două camere. 
Totul modest, rece, auster, încremenit. Într-un fel de 
geamantan ce aducea cu o broască plină de nămol, îşi 
depozitase toate amintirile, toţi anii arşi până acum, 
plaiurile verzi, dar şi hârtoapele, cum, de altfel, îi 
plăcea să spună. Călătoriile în străinătate nu le mai 
făcuse, căsnicia, din start, ca o supă de fasole rece, se 
destrămase imediat, vila părintească nici măcar un an 
nu fusese-a lui, iar de îndeletnicirile artistice nu se 
alesese mai nimic. După ce părinţi-i plecară pe calea 
fără de întoarcere, simţi că de jur-împrejur sunt doar 
nisipuri mişcătoare, plopi uscaţi, lucruri de pe care 
praful nu dispare niciodată. Salvarea de la naufragiu i-a 
venit, în cele din urmă, de la absolvirea unei şcoli de 
contabili. Mii şi mii de metri a făcut prin birourile pe 
unde lucrase. Aproape peste tot umezeală, creioane, 
liniare şi gume, o lipsă de fantezie totală. Cu timpul i se 
cimentă ideea că între un birou şi un cavou nu e o mare 
diferenţă. Aceeaşi nemişcare, lipsă de aer, cer 
îngălbenit. Şi să-l ai ca şef nu ştiu câtă vreme pe unul 
ca Mamutu... Da, chiar aşa-l chema, vorbea puţin, 
suspina după dealurile natale, avea expresia unei şunci 
de porc fi erte peste limită. După Mamutu l-a avut ca 
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şef, asta la institutul de cercetări privind varza furajeră, 
pe Galopolu, simplu sufl eteşte ca o compunere şcolară 
de clasa a treia. Pasiunea lui George, în orele mai 
relaxate de serviciu, era şepticul, dar organiza uneori, 
mai ales după trecerea vreunui control, şi ample 
concursuri de înjurături. Premiile câştigătorului 
constau în halbe cu bere şi acordarea, peste regulament, 
a unor zile libere. Într-o duminică, pe neaşteptate, 
Săndulescu fu invitat de şeful său să se delecteze la un 
prânz cu specialităţile culinare preparate de soţia lui. 
Care nu i-a fost mirarea să-l întâlnească acolo, ca un 
om al casei, pe Mamutu şi pe doamna lui. Din discuţiile 
presărate cu iarbă, praf de pureci, vomitive, Hanibal 
înţelesese că cei doi se au bine cu Poimâţu, 
administratorul blocului în care el tocmai locuia. Dar 
seria surprizelor, altfel zis, lanţul cunoştinţelor, nu se 
oprea aici. Îi fură necesari lui Săndulescu vreo câţiva 
ani, cu discuţii, întâlniri întâmplătoare, coincidenţe, ca 
să înţeleagă, în sfârşit, că „toţi”, într-un fel sau altul, 
erau rude sau legaţi de aproape „toţi”... O întreagă 
reţea. Astfel, frizerul Apostolache, la care se tundea, 
era văr întâi cu primul procuror al aşezării, Alexandru 
Tâmp, şi cu numărul doi din jandarmerie, un oarecare 
Dospoiu, fi ul vitreg al lui Poimâţu, Fane avea ca soţie 
pe Sudorica, o verişoară a adjunctului vămii, Turtea, 
chirurgul nas-gât-urechi al spitalului, Chică se înrudea 
cu doamna Mamutu, Afrosina, un fi u al lui Galopolu, 
Bicică conducea fi scul, şi tot aşa... fi ni, veri, nepoţi, 
fraţi, buni, fraţi vitregi, fraţi de pahar, cunoscuţi din 
armată, de pe stadioane, cunoscuţi după miros, 
capacităţi ale minţii etc. Ca pe o bandă rulantă, glume 
proaste, grosierisme, nunţi cu strigări, ieşiri la iarbă 
verde, fumul grătarelor, fripturile pe care alunecau 
micii ca nişte bile fi erbinţi. Nu se mai vorbea, e 
adevărat, de la o vreme direct despre „Bunzile Negre” 
dar chiar dacă ele plecaseră în urma lor rămăsese ceva 
plat, uniform, un decor ieşit parcă de sub nişte şenile. 
Într-una din ieşirile la iarbă verde organizate de familia 
Atrăstătoaie, după ascultarea glumelor fără excepţie 
bazate pe sex, mai mult ca-n alte dăţi, Săndulescu se 
dete pe brazdă. Se simţea popular, apropiat de vâna 
sănătoasă a celor mulţi, cu poftă de mâncare, jocuri, 
mişcare, băutură. La această din urmă dorinţă exageră, 
astfel că de la un moment dat n-a mai ştiut ce se 
întâmplase cu el. De trezit se trezi acasă, în apartament, 
întins pe pat, cu Poimâţu alături. Administratorul 
blocului, o bună parte din viaţă contabil şi el la un 
institut de selecţie a iepurilor pentru export, i-a spus 
râzând... „Nici nu ştii ce simpatic ai fost, dumneata, 
care de fel eşti mai închis, cum să spun, nu prea 
vorbeşti. Toţi ne-am strâns să te ascultăm. Ai pomenit 
de nu ştiu câte ori de o societate muzicală, chiar aşa ai 
zis, unde toate se armonizau ca-ntr-o orchestră. Îţi 
făcea plăcere să trăieşti atunci. Părinţii dumneavoastră, 
aşa a reieşit, aveau o vilă, vă întâlneaţi în nu ştiu ce 
grădini cu multe domnişoare, dansaţi, societatea era 
limpede, fără ascunzişuri, ca un râu de munte. Aţi zis 
ceva şi de nişte talente cu care v-aţi fi  născut. Pe urmă, 

dar a i c i 

vorbeaţi tot mai greu, v-aţi referit la nu ştiu ce „Bunzi 
Negre” care, venind, au distrus aproape tot. La fi nal, aţi 
zis că acum păşim printr-un fel de deşert, dar că la 
capătul lui se afl ă – şi aici noi am cam râs –„Bunzile 
Albastre”, care vor schimba multe lucruri în bine. Şi aţi 
mai spus, asta de mai multe ori, că de-a lungul vieţii 
tare v-aţi consumat”... Apartamentul lui Săndulescu, 
care l-a ajutat să traverseze atâţia ani, locul în care-l 
adusese aproape pe braţe Poimâţu, în câte feluri n-ar 
putea fi  el descris... Fie ca un cotlon meschin, obscur, 
aproape o ascunzătoare, absolut anodin, fi e asemeni 
unui rădvan pe ale cărui roţi te legeni în multe dimineţi 
luminoase. Reprizele cu lumină se cam încheiaseră, 
rămânând, ca un par bătut în mijlocul curţii, partea 
cealaltă. Aici îşi avea depuse Hanibal amintirile cele 
mai frumoase. Cu timpul, fără voia expresă a cuiva, 
luaseră forma unei bile albastre ce se rostogolea, cu de 
la sine putere, prin toate colţurile încăperilor. 
Fotografi ile, scrisorile din vremuri, în fapt, arseseră de 
mult, dar părţi infi me din pulberea lor mai putea fi  
simţită ca o vagă adiere, prin diverse cutii, sertare, 
geamantane. Aici, în acest apartament, cariat ca o 
măsea de bătrân, primise vestea pensionării, a 
permisiunii de-a se retrage din linia primă de activitate, 
pentru a intra după buna lui voie sub plasele de 
păianjeni, protectoare, de unde cei mulţi, voioşi, cu 
voci puternice, de la o zi la alta, te zăresc tot mai vag. 
În baie fi ind, privindu-se în timp ce se rădea, punându-
şi parcă fi ecare trăsătură sub puternice lentile, ajunse la 
concluzia că, în fapt, cu toate sensibilităţile lui, nu 
fusese decât un mediocru, pe care evenimentele în 
rostogolirea lor nestăpânită, impetuoasă, îl turtiseră 
complet. Poate aşa se explică şi faptul că nu putuse să 
lege o relaţie efectivă nici chiar cu mobilele lui. Patul, 
divanul, dulapurile, noptierele, îi stăteau în preajmă, 
transmiţându-i însă o răceală de beton. Şi apoi, 
chestiunea de nepovestit, cuiva normal, cu cărţile. 
După pensionare, dar şi înainte, nopţi la rând auzise 
zgomote din cămăruţa, zisă de lucru, unde era amplasată 
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şi biblioteca. Până la urmă, spre a lămuri misterul, se 
puse să efectueze câteva pânde. Şi ce să vezi, surpriză, 
chiar posibilitate de-a rămâne încremenit... la anumite 
intervale, în şir indian, cărţile lui, ca şi când cineva 
secret le-ar fi  manevrat, ieşeau din rafturi şi prin geamul 
de cineva deschis, ajungeau în stradă iar de-acolo se 
pierdeau prin buruienile periferiilor. Deşi le căutase 
peste tot, de găsit nu le mai găsise niciodată.  Povestea 
apartamentului lui Săndulescu, a relaţiilor acestuia cu 
el, este totuşi ceva mai complicată. Adăpost, asta da, 
loc de retragere în faţa vuietului de pe străzi, iarăşi da, 
redută în dreptul căreia neaveniţii erau stopaţi, din nou, 
da. Dar era şi sediul unor mici relaxări, mutări de 
mobilier, simulări de plecări în concedii, pregătiri 
pentru vizite excepţionale, considerate o vreme 
salvatoare, împotriva unui monstru ce-şi avea 
tentaculele întinse peste tot, şi anume plictiseala. 
Aceasta venea de pretutindeni, ca o ceaţă grea, cu efect 
aiuritor. Dinspre gară se scurgeau înspre oraş zgomotele 
garniturilor ce soseau sau plecau, dinspre aeroport, 
şuieratul agresiv al motoarelor ce ridicau pe umerii lor, 
în aer, zeci de tone de metal, pieţele îşi transmiteau 
până în cele mai îndepărtate colţuri acea forfotă care 
clătina din rădăcini orice bună dispoziţie. Pe urmă, râul 
ce se scurgea printre cartiere, lent, cenuşiu, ca o 
invitaţie la boală, la moarte. Toate acestea, şi multe 
altele încă, se cuprindeau de mijloc şi formau hora 
plictiselii, ce tocea totul, pe nesimţite, cu paşi de la 
stânga la dreapta şi invers. Pe urmă, la tonele de 
monotonie existente, venea şi blocul cu contribuţiile 
sale. Aerul mereu întunecos de pe etaje, o atmosferă de 
permanent noiembrie pe scările tocite, uşor alunecoase. 
Liftul, o ladă, în culisarea ei fără scăpare, apariţia 
lunară a administratorului, un fel de pepsi-cola, cu ochi 
holbaţi de broscoi, cu catastifele de încasat bani, dispus 
să relateze o bandă lungă de fl eacuri. Se adaugă, 
precum un pumn de mălai la mămăligă, şirul de babe 
ale blocului, făcându-se de la o zi la alta tot mai galbene 
prin apartamente. Ele constituiau elementul funebru, 
roiul de lilieci ce ţi se roteau mereu în jurul capului. Pe 
urmă, stolul bârfi toarelor, al curioaselor, pentru orice 
mişcare, orice fâlfâit de perdele şi, în sfârşit, dar asta e 
doar un fel de-a spune, scurgerea pe trepte, pe etaje, 
asemeni unor picături de lichid ce străbat pereţii, a 
perechilor înzestrate cu tot ce este necesar pentru a 
parcurge viaţa cât se poate de cuminte. În faţa lor nu 
puteai decât să-ţi scoţi căciula. Săndulescu, căci despre 
el vorbim, începuse, dat fi ind muntele de timp liber ce-l 
avea la dispoziţie, să-şi facă prieteni, mai bine zis, 
cunoscuţi, printre cei ce jucau cărţi, şah sau table prin 
parcuri... Parcul Poporului, Miron Costin, Nicolae 
Ceauşescu, Burebista, Carol I... Câte nu puteai să auzi, 
să afl i, din sporovăielile acestor oameni. Cine cu cine 
se culcă, ce se mai fură, nu ştiu pe unde circulă trenuri 
cu viteze ameţitoare, sute de kilometri la oră, se sare, 
curent, cu paraşuta de la înălţimi ameţitoare, există 
insule de vis pentru concedii şi alte plăceri, inima unui 
chinez bate în pieptul unui turc, în sfârşit, unul mic şi 

ciufulit, chiar într-un parc, în timp ce dădea în valuri 
5-5 şi 6-6, proclamă că, de fapt, intraserăm cu toţii 
într-o epocă nouă. Nu spusese, totuşi, care ar trebui să 
fi e elementele defi nitorii ale etapei ce tocmai începuse. 
Ceea ce însă observa Hanibal pe stradă semăna mai 
mult cu un haos. La diverse emisiuni t. v., căci uneori 
se mai uita şi la ele, se vorbea de stagnări, ba chiar de 
involuţii. Termenii folosiţi erau ciudaţi, o bună parte 
aparţinând unor limbi străine. Într-una din zile afl ă un 
lucru care nu-l lăsă indiferent. Pur şi simplu, acasă-n 
patul lui, murise Mamutu. Automat se gândi şi la 
Galopolu, Ţâraică, Atrăstătoaie, Poimâţu... „Oare ce-o 
mai fi  cu ei?”... Atât şi nimic mai mult. Un stol de 
contabili. Pe urmă, combinând tot ce văzuse şi auzise-n 
atâta amar de ani, trase concluzia, folosind termenii lui, 
că „Bunzile Albastre” până la urmă tot trebuie să vină, 
chiar şi societatea muzicală cu armoniile ei, dar că mai 
e încă de parcurs deşertul rămas în urma trecerii 
„Bunzilor Negre”... În sfârşit, după mărirea pensiei cu 
0,0001%, luase hotărârea să meargă la un medic. Îl 
neliniştea faptul că toată fi inţa lui era acum reprezentată 
de două picioare foarte subţiri, un cap mic ca o măciulie 
de mac, un stern cu câteva coaste la adăpostul cărora se 
găsea inima, mică, asemeni unei mingi de ping-pong. 
Cât priveşte mâinile, apuca lucrurile cu un fel de mini-
căngi, dar nu era sigur dacă acestea chiar puteau fi  
numite mâini...

P. S. Săndulescu să fi e, pur şi simplu, eroul 
rândurilor de mai sus... Ce-am reuşit, însă, să spun 
despre el e nemulţumitor... Nu i-am prins copilăria 
şi primele iubiri, de regulă fi rave, tremurătoare, 
de adolescent. Despre mediul lui familial am spus 
categoric prea puţin. Reieşea destul de vag c-ar fi  
fost vorba despre nişte oameni aparţinând nivelului 
mijlociu al păturii intelectuale dintr-o epocă ce a 
premers perioadei de dominaţie a „Bunzilor Negre”. 
Probabil că şi despre „Bunzile Negre”, caracteristice 
unei ţări unde chiar se purtau „bunzi”, ar fi  trebuit să 
fi  fost făcute mai multe precizări. Se explică, oarecum, 
în textul de mai sus, dar nu sufi cient, că prin răsturnări 
economice, sociale, culturale, morale, prin pierderea 
aproape a tuturor bunurilor sale, în perioada „Bunzilor 
Negre”, dar şi în a celei ce-a urmat plecării acestora, 
comparată cu un fel de deşert tranzitoriu spre ceva mai 
bun, epoca „Bunzilor Albastre”, Săndulescu, dintr-o 
posibilă carieră artistică, a căzut în cadrele mediocre 
ale unui contabil. Aici se oferea pentru analize un 
teren ce n-a fost sufi cient exploatat... Descrieri de 
birouri, ante calculator, surprinderi de dialoguri, 
de viaţă colectivă şi privată. Aici, la punctul „viaţă 
privată”, se deschide un mare spaţiu, un mare capitol 
ce-a făcut obiectul pasiunii atâtor străluciţi scriitori... 
cad, în fapt, ca retezate de un cuţit uriaş mai toate 
ţelurile unor vieţi ce s-ar fi  vrut cât de cât deschise spre 
abundenţe, conforturi, plăceri. Contabilii, ca de altfel 
toţi funcţionarii mărunţi, viermuiesc prin întuneric, 
călăresc şoareci, îşi văd iluziile arzând rapid, ca nişte 
beţe de chibrit. Aproape toţi se cufundă într-un fel de 
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găleată, sunt prizonierii unui teritoriu mic, meschin, 
închis. Nu călătoresc, nu citesc, evenimente vesele, 
relaxante fi ind pentru ei necazurile, nereuşitele altora, 
eşecurile celor din jur. Curiozitatea, pur şi simplu, 
îi omoară. Vor amănunte despre un mire, o mireasă, 
un adulter, o nuntă, logodnă, o agonie, un deces, o 
înmormântare. Generozitatea, gesturile dezinteresate, 
sinceritatea le sunt, de regulă, străine. Pe urmă, pentru 
rotunjirea evocărilor, povestirii, detalii, cât mai multe 
detalii, despre Mamutu şi familie, la fel amănunte 
despre Galopolu, Atrăstătoaie, Poimâţu. Portrete fi zice, 
rudimente de cultură, mici extravaganţe cât permiteau 
imaginaţia şi salariile lor. Pe urmă, în tot acest joc, ce 
se petrece în sufl etul, mai ales al lui Hanibal. În lunga 
aşteptare a regimului „Bunzilor Albastre”, în fi inţa lui 
treptat se atenuează, până la dispariţie, orice deschidere 
spre artistic, elevaţie spirituală, rafi nament, intrând, 
în schimb, pe poarta cea mare, deschisă, a eului său, 
submediocritatea vieţii de mărunt funcţionar, de om 
de subsol. În această lugubră horă a decăderii nici nu-
şi dă seama de descompunerile pe care le suferă. În 
exterior, pe nimeni nu interesează acest lucru. Pentru 
că ni s-a permis să mai continuăm acest post-scriptum, 
spre a îndestula cititorii de literatură, atmosferă 
funcţionărească, diverse practici sociale, politice, 
culturale, cred că ar fi  necesar să rotunjim puţin şi 
fi gurile foştilor parteneri de serviciu a lui Săndulescu. 
Primul despre care ar trebui vorbit e Mamutu, Volces 
Gh. Mamutu. Exista o corespondenţă între nume şi 
om? Se putea pomeni, în cazul său, de o namilă, de 
un adevărat buldozer, cu labe mari şi picioare asemeni 
pilonilor de pod? Sau, dimpotrivă, contabilul în cauză, 
era, într-un anume fel, doar victima unui nume stupid? 
Spre dezvoltare, cu siguranţă, s-ar fi  impus şi tema 
doamnei Mamutu. Dar Atrăstătoaie? Ca şi Mamutu, 
asta e sigur, nici el nu se bucura de un „nomen” 
privilegiat de conte sau marchiz. Ar fi  presupus asta că 
s-ar putea s-avem de-a face cu un primitiv, cu un fel de 
potcovar, bun doar de evitat?... sau, din nou acel sau, 
avem de-a face în pielea lui Atrăstătoaie, cu un om fi n, 
cultivat, o mătase, o oglindă, aruncat în mirişte de un 
potrivnic destin? Eu cred că suntem datori cititorilor şi 
cu precizări despre Poimâţu. Posibil să fi  avut un mic 
grad ofi ţeresc în armata „Bunzilor Negre”, să fi  fost un 
informator al nu se ştie căror servicii, unul dintre iubiţii 
preferaţi ai servitoarelor în îndepărtata sa tinereţe? Sau 
despre Poimâţu şi doamna sa sub nici o formă nu e nimic 
de spus, fi ind ei în esenţă doar două mici biografi i?... 
Un bun prieten al familiei noastre, închis, printre altele, 
10 ani, pe traseul Aiud-Gherla-Piteşti-Canal-Jilava, 
numit chiar Scriitorescu, Angel-Camil Scriitorescu, 
citind rândurile de mai sus, mi-a sugerat să scriu ceva 
şi despre parcurile prin care se mai plimba Săndulescu. 
Şi, bineînţeles, şi despre oamenii întâlniţi de el acolo. 
Să ştiţi, cât priveşte parcurile, că nu era vorba despre 
nişte grădini ale naturii, arbuşti, pavilioane, alei, 
peluze, în maniera lui Le Notre, ferească Dumnezeu, ci 
de suprafeţe de teren care semănau accentuat cu ceea ce 

se înţelege prin termenul de „paragină”. Erau, în fapt, 
un soi de amenajări printre blocuri, datând din perioada 
„forte” a „Bunzilor Negre”. Primul element ce sărea în 
ochi, în registru negativ, era iarba prezentă doar sub 
formă de petece, cea mai mare parte a suprafeţei ziselor 
parcuri fi ind constituită din pământ uscat, noduros, 
dezagreabil la privire. În ceea ce priveşte băncile, 
mai toate erau dărâmate, procesul de refacere fi ind 
minimal. Lipseau, în special, spetezele, ce fuseseră 
sustrase spre a fi  folosite la foc, garduri, coteţe. Erau 
şi situaţii în care dintr-o bancă mai rămăsese doar un 
singur picior înfi pt jalnic în pământ. Partea cu adevărat 
comică e însă legată de statui... În realitate era vorba de 
adevăraţi monştri de lemn cam de cinci metri înălţime. 
În pustietatea parcurilor păreau apariţii din alte lumi. 
Cu timpul, anumite părţi din conţinutul lor dispăruse. 
Burebista rămăsese fără o mână, Nicolae Ceauşescu 
fără amândouă, Miron Costin nu mai avea jumătate 
din piciorul drept. Cât despre câini, se putea vorbi de 
adevărate batalioane. Mari, mici, şchiopi, surzi, fără 
cozi, cu un ochi scos din circulaţie. Şef peste toţi părea 
să fi e Dulăul, o adevărată dihanie care, spre deosebire 
de ceilalţi, putea fi  văzut în toate parcurile. Trebuie să 
precizăm că Săndulescu mai frecventa uneori aceste 
locuri. Se relaxa el, cu adevărat, privindu-i pe cei ce 
jucau cărţi, table, şah sau, pur şi simplu, trăncăneau?... 
Greu de răspuns la întrebare. În tot cazul, era vorba de 
indivizi de serie, parcă toţi tunşi zero, receptivi doar la 
necesităţile primare ale vieţii...

Alex CISTELECAN

Sfârşitul economiei politice şi ultimul ei 
consilier

Deşi poate părea greu de crezut astăzi, pieţele 
n-au fost întotdeauna atât de reputat isterice ca acum. 
Cel puţin în instrucţiunile lor clasice de întrebuinţare, 
ele erau ceva mai predictibile, chiar prevăzătoare, iar 
jocul liber al actorilor şi forţelor din sfera economică nu 
trebuia să ducă neapărat la un şir monoton de explozii 
incontrolabile de panică şi euforie, la un echilibru 
obţinut doar ca sumă şi medie a dezechilibrelor 
constante.

starea prozei scurte
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Paradigma burgheză clasică imaginase un fel de 
mediator integrat al pieţei. Ingeniozitatea dispozitivului 
consta tocmai în faptul că nu era vorba de un element 
aplicat din afară, de sus, pieţei libere, ci de însuşi 

elementul central, motorul nemişcat al acesteia: 
interesul. Dacă e să-l urmăm pe Hirschmann, interesul, 
această noţiune aparent atât de naturală şi evidentă, era 
în modelul clasic burghez un concept sinteză, încărcat 
cu depuneri istorice şi subtilităţi pragmatice. Interesul 
era fi gura sub care vechiul confl ict dintre raţiune şi 
pasiuni îşi găsea soluţia „realistă”, modernă: nu ca o 
victorie a raţiunii, ci ca o sinteză rezonabilă între cei 
doi inamici, în urma căreia o pasiune particulară – şi, 
am spune, cu puternice afi nităţi burgheze – era elevată 
din rândul pasiunilor obişnuite şi investită cu raţiune. 
Interesul, concentraţia perfectă de pasiune şi raţiune 
– ,,as the passion of self-love upgraded and contained 
by reason, and as reason given direction and force by 
passion” – era, astfel, stindardul ideal sub care burghezia 
să-şi modeleze lumea modernă: sufi cient de pasional 
pentru a asigura dinamismul, energia şi „naturaleţea” 
creaţiei sale, dar totodată îndeajuns de raţional pentru 
a-i garanta echilibrul, echitatea. (Mâna invizibilă 
a lui Adam Smith, care produce ordine şi împarte 
bunăstare generală doar urmându-şi propria pasiune de 
îmbogăţire, face sens pe deplin abia în lumina acestei 
deplasări – totodată istorice şi conceptuale – cristalizate 
în noţiunea modernă de interes)1.

Goldies, but oldies. Putem specula pe marginea 
cauzelor care au dus la abandonarea acestui proiect 
minunat de lume, în care naturaleţea şi armonia 
întregului oglindeau naturaleţea şi raţionalitatea 
particularului şi viceversa – putem, dar nu e acum 
locul. Cert este însă că astăzi, atât în discursul ofi cial 
cât şi în practica economică, lucrurile stau puţin altfel: 
mâna invizibilă a devenit nevăzătoare, pasiunile au 
fugărit interesul, iar pieţele (şi actorii lor: investitorii) 
sunt mai reputat isterice ca oricând. Din raţionalitatea 
procedurală şi teleologică a lumii burgheze parcă 
lipseşte ceva. 

Unde am putea înregistra dimensiunea şi 
dedesubturile acestei mutaţii istorice dacă nu în 
manifestul celui mai important fi losof dintre bancherii 
naţiunii – Lucian Croitoru. Numai aici, la capătul 

extrem al politicii monetare, ştiinţa contabilă întâlneşte 
ontologia fundamentală. Doar aici, în singurătatea 
concluziilor sale, discursul fi nanciar capătă valenţe 
oraculare, profetice, iar la baza deciziilor care stabilesc 
rata dobânzii şi limita infl aţiei se dezvăluie a sta o 
privire străpungătoare, până-n inima naturii umane 
şi a posibilităţilor ei realiste de salvare. Doar aici, 
metaforica bancară e pe faţă.

Din perspectiva dialecticii hirschmanniene de 
mai sus, Sfârşitul reglementării şi ultimul reglementator 
(Curtea Veche, 2013) este o carte care deschide, sau 
mai degrabă redeschide, o epocă pripit apusă, şi în 
care discursul Băncii Naţionale redescoperă farmecul 
şi simplitatea unui vechi gen literar – tratatul medieval 
despre pasiuni. O carte în care paradigma interesului, 
care domina oarecum anost până nu de curând tratatele 
obişnuite de policy bancar, lasă loc paradigmei 
pasiunii şi, implicit, metaforei vizionare şi metafi zicii 
umorilor naturale. Pe scurt, sau pe lung, un tratat al 
patimilor şi pasiunilor capitalului care, ca orice tratat 
respectabil, bifează apăsat atât la descriptiv, cât şi la 
normativ, şi în care o viziune metafi zică asupra omului 
ca fi inţă iremediabil naturală susţine o declaraţie 
fermă de dereglementare şi naturalizare a exceselor şi 
dezechilibrelor actuale şi viitoare ale pieţei libere de 
capital. 

Ce este omul? Conform Băncii Naţionale, 
omul este fi inţa absolut liberă să se supună propriilor 
pasiuni. E bila şi manta naturii sale interioare. „Natura 
umană este foarte puţin sau deloc supusă procesului 
de învăţare. Neschimbându-se, trăsăturile profunde 
ale omului vor da naştere la forţe profunde [profund e 
totul] şi puternice care nu vor dispărea, chiar dacă pot 
fi  estompate pentru anumite perioade” (p. 26). La baza 
politicilor noastre monetare stă aşadar o viziune tragică 
asupra omului, ca fi inţă care-şi trăieşte în mod pasional 
propria natură şi în mod natural, dezinvolt, propria 
pasiune. Monadă închisă ermetic, fi inţă asignată total 
naturii sale, condamnată fără drept de apel la tumultul 
pasiunilor sale – cam asta e libertatea omului în cheie 
bancară. După cum se vede, natura omului este aici 
exact negativul, complementul istoriei sale, iar tragedia 
libertăţii umane este tocmai de a se împiedica şi încâlci 
mereu în depunerile istorice şi formele de mediere 
socială, instituţională pe care ea însăşi le creează.    

Dar ce e, în fond, acest stăpân absolut care 
e natura umană? Formula lui Croitoru menţionează 
următoarele ingrediente: „capacitatea omului de a dori 
şi a raţiona, incapacitatea sa de a cunoaşte (a prevedea) 
viitorul şi, în sfârşit (!?), thymos-ul (spiritualitatea), din 
care rezultă dorinţa omului de a fi  respectat” (p. 14)2. 
Una peste alta, o listă tare borgesiană. Ceva Platon, puţin 
Hegel, nişte Fukuyama, plus o grămadă de Ayn Rand3. 
Dezordinea e însă doar aparentă, pentru că puse laolaltă, 
elementele compun un veritabil tabel al facultăţilor 
neoliberale: ca în bancul cu piesele de bicicletă pe 
care oricum le-ai asambla, obţii tot un tanc, la fel şi 
aici, oricum ai recombina elementele naturii umane, 
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rezultatul aduce de la o poştă cu un mare investitor. 
Jumătate de raţiune şi de două ori pasiune – raţiune 
serios limitată, dar mânată de o dorinţă nelimitată de 
afi rmare şi recunoaştere: tot ceea ce complică tabloul 
acestui cocalar originar/ investitor strategic e simplu 
moft cultural.

Ce pot să sper? La ce ne putem aştepta de la 
BNR, în aceste condiţii brusc atât de originare? Nu la 
foarte multe. „Trăsăturile profunde ale omului… nu se 
schimbă prin învăţare… iar acţiunea împotriva acestor 
forţe nu are sorţi de izbândă (p. 13). „A te asigura că 
pieţele fi nanciare nu vor deveni euforice este echivalent 
cu a suprima alegerile economice libere, care, fi ind 
făcute de oameni, pot deveni oricând euforice” (p. 21). 
Nu te pui cu natura umană. Nu intri cu reglementarea 
în jocul pasiunii şi al dorinţei de recunoaştere, i.e. în 
piaţa liberă. „Reglementarea înseamnă limite impuse 
exogen… Limitele exogene nu sunt cu nimic mai 
ştiinţifi ce decât tehnicile convenţionale adoptate pentru 
a trata incertitudinea sau pentru a judeca probabilităţi” 
(p. 15). Logic: dacă raţiunea e limitată – şi inefi cientă 
tocmai în chestiunea anticipaţiilor – înseamnă că orice 
încercare de reglementare a pieţei, adică a naturii 
umane, e a priori supusă erorii. Deşi concluzia rezultă 
oarecum apodictic din premisele arbitrare de la care 
porneşte Croitoru, consilierul Băncii Naţionale simte 
totuşi nevoia să mai aducă în sprijin nişte argumente. 
Pe lângă unele consideraţii din registrul judecăţilor 
analitice a priori – dacă reglementările sunt într-adevăr 
reglementări, atunci sufocă libertatea umană; dacă nu 
sufocă de tot libertatea umană, înseamnă că nu sunt 
reglementări sufi ciente (p. 16) –, Lucian Croitoru 
apelează şi la arsenalul de bază al retoricii reacţiunii, 
la ceea ce acelaşi Hirschmann numea argumentul 
perversităţii. Problema cu reglementările nu este doar 
faptul că reglementează fi e prea mult, fi e insufi cient; 
problema principală cu reglementările este că par sau 
pretind a fi  nişte reglementări – că, altfel spus, deşi nu 
o fac în realitate, reglementările creează aparenţa că ar 
controla nebunia pieţei. Falsă impresie care produce 

exact efectul opus celui scontat: crezând că este apărat 
de excese şi dezechilibre prin incidenţa reglementărilor, 
investitorul, bunul sălbatic, îşi va lăsa garda jos şi se va 
abandona pasiunii sale. „Instituirea/creşterea cerinţelor 
de capital nu poate avea efecte stabilizatoare,… deoarece 
duc la subestimarea neobservabilă a riscurilor”. (p. 
17) Ar fi  interesant de aplicat acest argument şi la alte 
sectoare de reglementare publică – de la politicile de 
sănătate la prevenirea şi combaterea criminalităţii, de 
pildă. Cel mai mare pericol cu politicile de prevenţie 
e deci să crezi că realmente previn ceva – prin urmare, 
ca să fi m cu adevărat pregătiţi pentru foarte probabilele 
pericole viitoare, e necesar să fi m complet nepregătiţi; 
doar astfel, nemişcând un deget, nu ne vom face iluzii 
în privinţa gravităţii şi iminenţei lor. Perfect circular, 
perfect logic.

În caz că începem să ne întrebăm care mai e 
misiunea instituţiilor publice şi, în speţă, treaba lui 
Croitoru la BNR, să mai zăbovim o clipă: nu orice fel 
de reglementare este inefi cientă sau prea efi cientă – sau, 
conform argumentului perversităţii, amândouă la un loc. 
Aşa stau lucrurile doar în ceea ce priveşte „reglementarea 
exogenă” – reglementarea de tip „comandă şi control”, 
care pretinde a înţelege ceva şi a preveni foarte 
probabilele dezechilibre şi explozii de iraţionalitate de 
pe piaţă. Ceea ce, dată fi ind raţiunea umană extrem de 
limitată şi pasiunea umană atât de nelimitată, e evident 
sortit eşecului. Nu însă şi „reglementarea endogenă”. 
Cu ce se mănâncă ea? Reglementarea endogenă e 
cea care nu impune parametri şi standarde artifi ciale 
libertăţii economice, ci urmăreşte doar creşterea 
„transparenţei sistemului fi nanciar şi îmbunătăţirea 
cerinţelor privind contabilitatea activelor imobiliare” 
sau, în cuvintele lui Greenspan, încercarea de a face în 
aşa fel încât «pieţele noastre să aibă în toate perioadele 
sufi cientă fl exibilitate şi rezistenţă, neîmpovărate de 
protecţionism şi reglementare rigidă»”. „Abia atunci”, 
priveşte încrezător spre orizont Croitoru, „ar fi  strategia 
compatibilă cu natura umană şi cu direcţia istoriei” (pp. 
21-22). Ce se vede deci la linia orizontului profetic: 
o reglementare fi nă, aproape insesizabilă, ca simplu 
regim de transparenţă, fl exibilitate, corectitudine 
contabilă şi neîmpovărare cu reguli rigide. Una peste 
alta, reglementarea endogenă nu este altceva decât 
absenţa reglementării exogene. Ea nu încearcă să apere 
pieţele de căderea în iraţionalitate, ci încearcă să apere 
iraţionalitatea pieţelor de ingerinţa raţiunii limitate 
a reglementatorilor. În consecinţă, neintervenţia 
reglementatorului nu se mai manifestă doar negativ, 
ca absentă – neintervenţia devine activă, obiectivă ca 
neintervenţie: intervenţia bancherului central constă în 
a îndepărta posibilele încercări de intervenţie politică, 
de compromis social în dinamica fi rească a pieţei de 
capital.  

În sprijinul acestei idei uşor bizare, Croitoru 
vine cu un argument pe cât de paradoxal, pe atât 
de încetăţenit astăzi: „Complexitatea sistemului 
fi nanciar şi capacităţile limitate ale omului de a şti ce 

scanner



71

se va întâmpla în viitor sugerează că reglementarea 
trebuie să rămână simplă” (p. 21). Principalul merit 
al reglementării trebuie să fi e simplitatea ei; şi asta 
tocmai pentru că lumea economică de astăzi e tot 
mai complexă. Nu e foarte limpede motivul pentru 
care încercările noastre de reglementare şi modelele 
noastre de înţelegere ale lumii economice ar trebui să 
meargă tocmai în sens opus faţă de evoluţia obiectului 
lor de studiu şi reglementare. Croitoru pretinde că „o 
reglementare complexă face sistemul fi nanciar too big 
to manage”. Pe când, desigur, o reglementare simplă 
nu face neapărat sistemul fi nanciar mai administrabil, ci 
doar ne oferă un sistem de reglementare mai inteligibil. 
Ca în povestea cu beţivul care îşi caută cheia pierdută 
sub felinar nu pentru că ar fi  pierdut-o acolo, ci pentru 
că acolo e lumină, la fel şi reglementarea optimă a lui 
Croitoru e optimă nu pentru că ar reglementa ceva, 
ci pentru că măcar o putem înţelege şi mânui. Dacă 
oricum cheia de înţelegere şi reglementare a sistemului 
economic e iremediabil pierdută, măcar să ne prefacem 
că îl reglementăm la lumină. 

Însă raţionamentul lui Croitoru, pe cât e de 
sinuos, pe atât trece astăzi drept universal respectabil: 
întregul demers al consilierului BNR nu e decât o 
formă extremă a unui trend general, în care pe măsură 
ce sporeşte complexitatea sistemului economic, se 
simplifi că, debilizează chiar modelele noastre de 
înţelegere. Doar astfel o perspectivă complicată, 
stufoasă în aranjamentul său conceptual, precum e 
paradigma marxistă, cu palierele sale diverse, suprapuse 
şi intersectate de tematizare a sistemului economic, 
poate trece drept inadecvată unei lumi cel puţin la fel 
de complexe, pe când metaforele simpliste şi atât de 
intuitive ale economiei neoclasice (trickle down, job-
creators etc.) şi recursul spontan la anistorismul naturii 
umane trec, în schimb, drept instrumente adecvate. 
Doar aşa fetişismul care susţine operaţiile marilor 
agenţi economici poate fi  proclamat realismul cinic, 
dar atât de adevărat al naturii umane. Doar aşa Ayn 
Rand şi Lucian Croitoru îşi pot da mâna în zona incertă 
de întâlnire a politicii bancare cu metafora vizionară, 
pentru a dicta de-aici, de deasupra istoriei, poezia 
naturii umane care va informa viitoarele crize iminente, 
naturale, de panică şi euforie, perioadele recurente de 
acumulare de capital şi ulterioară distrugere masivă de 
bogăţie socială cu care ne vom confrunta. Şi ce model 
de inspiraţie a reglementării poate fi  mai simplu decât 
modelul simplifi cat al naturii umane – modelul profund 
randian de investitor prometeic, dezlănţuit, în goana sa 
deopotrivă generativă, creatoare şi distrugătoare, spre 
recunoaştere. Într-adevăr, nici un model de reglementare 
nu poate fi  mai nemodelat, mai neformatat – deci mai 
simplu – decât acesta.   

Dar lucrurile nu sunt totuşi chiar atât de simple. 
Pentru că există natură, dar mai există şi providenţă. 
Şi abia providenţa face ca mersul natural prin istorie 
al pieţei libere să aibă un sold pozitiv – succesiunea 
de crize şi bule să aibă totuşi, per ansamblu şi în ciuda 

excepţiilor periodice, un preţ social care să merite 
cheltuiala. Cine altcineva decât providenţa poate să 
fi  prevăzut un mecanism atât de ingenios de reglare 
naturală a dezechilibrelor naturale ale pieţei, cum e faptul 
„benefi c” că, cităm, „în mod natural euforia durează 
mai mult decât panica şi panica este mai puternică decât 
euforia” (p. 19). Aici, în această dispunere psihologică 
a afectelor, în acest balans micro – panica mai puternică 
decât euforia, însă euforia mai de durată decât panica – 
se sprijină în ultimă instanţă echilibrul macro fi nal, post 
festum, al întregului sistem economic. Dacă ar fi  într-
adevăr o persoană, aşa cum pretinde sub tot mai multe 
forme astăzi, piaţa liberă ar fi  un tip cu adevărat special 
de dependent anonim: unul care, chiar dacă are mereu 
tendinţa să se îmbete criţă cu propriile expectative, se 
laudă că este întotdeauna capabil să se ciupească la 
realitate şi să se scoată împărţind generos nota de plată 
comesenilor săi. Această succesiune fatală de panică 
şi euforie, de supradoză şi dezintoxicare pe cheltuiala 
altora, este, pentru Croitoru, raţionalitatea de longue 
durée, sau cel puţin dinamicitatea, pieţei libere.

Echilibrul clasic, de raţiune şi pasiune al 
interesului burghez este astfel înlocuit cu echilibrul 
limfatic, umoral al afectelor naturale: respiraţia 
interioară a pasiunii, fl uxul şi refl uxul panicii şi 
euforiei. Economia politică a intereselor este măturată 
de economia naturală a pasiunilor, iar frumosul şi 
armonia formelor burgheze lasă loc spectacolului 
violent, dar sublim al pieţei de capital. Din această 
perspectivă, trimiterea la Fukuyama pe care o sugerează 
titlul cărţii e cumva oblică, refractată: la Croitoru şi 
în misiunea Băncii Naţionale, istoria nu se sfârşeşte 
pentru că debuşează în utopie – ci pentru că ne aduce 
înapoi la natură, pentru că se auto-anulează. Sfârşitul 
reglementării şi demiterea ultimului reglementator au 
loc nu pentru că formele lor de reglementare şi mediere 
a naturalităţii capitalului ar fi  ajuns la împlinire – ci, 
dimpotrivă, pentru că s-au golit de orice sens, de orice 
efi cienţă. Istoria sfârşeşte pierzând bătălia sa cu natura, 
e evacuată din utopie înapoi pe uşa de la intrare. Că 
astfel, prin această naturalizare şi dezistoricizare 
abruptă, libertatea este din nou făcută să coincidă cu 
necesitatea, şi supusă imediatului, naturalului tocmai 
în numele supremei sale eliberări – e un preţ secundar, 
pare-se, în campania susţinută de reîntremare ideologică 
pe care capitalul o poartă în această perioadă post-criză. 
Important e să nu treacă ordonanţa 50. 

Faptul că cineva – şi încă unul din maximii 
consilieri ai politicii noastre economice – poate justifi ca 
ravagiile crizei actuale şi, în general, reprimarea socială 
la care e obligat astăzi să recurgă capitalul în încercarea 
sa de auto-reproducere, ca o simplă expresie – doar că la 
scară mai mare – a unei oscilaţii fi reşti, naturale, de toane 
umane, nu e însă atât de idiosincratic, de neînţeles pe 
cât pare. Fundătura metafi zică din care vorbeşte Lucian 
Croitoru – şi în care, adesea, ne obligă să pătrundem şi 
noi, discutând, de pildă, despre defi niţia corectă a naturii 
umane sau despre posibilităţile realiste de reglementare 

scanner



72
capitalistă ale capitalului – nu e întâmplătoare. Always 
historicize. Inactualitatea acestui manifest, abordarea sa 
pretenţios metafi zică, îi trădează tocmai actualitatea sa, 
intenţia sa prozaică, pragmatică4. Naturalismul ingenuu, 
primitiv al perspectivei sale lucrează, naturalizează 
şi, deci, legitimează la două capete: nu doar că 
momentul difi cil al capitalismului şi al reproducerii 
sale sociale este scuzat, justifi cat prin naturalizarea 
sa – primul efect al operaţiei de „metafi zicizare” şi 
„inactualizare” a discursului economic –, dar inclusiv 
natura este suplimentar „naturalizată”, defi nită tocmai 
prin delimitarea ei negativă de orice formă de istorie, 
artifi cialitate, cultură, societate – de orice formă 
de mediere socială vie sau depusă ca tradiţie. Cine 
spunea că băncile au scăpat uşor din criză exagera: 
iată la ce fl otări de argumentare sunt nevoite să 
recurgă, la ce piruete de dezistoricizare, naturalizare 
şi recontextualizare abruptă trebuie să apeleze pentru 
a-şi scuza prestaţia lamentabilă şi iraţionalitatea tocmai 
demascată a dominaţiei lor sociale. 
_________

1 Din această perspectivă, e interesantă dedublarea 
ulterioară a conceptului de interes, în special în tradiţia 
socialistă – deci de critică imanentă, modernistă, a modernităţii 
burgheze – în perechea interes real şi interes perceput: mişcare 
critică prin care raţionalitatea este extrasă din conceptul 
burghez de interes, care devine simplu „interes perceput”, 
aparent, deci fals, în acelaşi timp în care se încearcă salvarea 
dozei de pasiune din compoziţia conceptului şi transferarea ei 
în ceea ce ar fi , altfel, o noţiune pur raţională, aridă: conceptul 
de interes real, raţional. Din aceeaşi perspectivă, e poate la 
fel de interesantă şi evacuarea ulterioară operată de post-
modernism et. co a conceptului de interes real, tocmai în 
numele pretenţiei sale neacoperite la raţionalitate – deplasare 
care are legătură, pe undeva, cu dezvoltarea urmărită în corpul 
textului.   

2 Deşi autorul pretinde o descendenţă platoniciană 
pentru acest tablou al naturii umane, deplasările faţă de 
expunerea din Republica sunt semnifi cative: în special, 
dematerializarea componentei „apetente” de la Platon, care la 
Croitoru devine „dorinţă” şi practic se suprapune cu thymos-
ul. Abia astfel pot fi  evacuate din natura umană obiceiuri 
particulare cum ar fi  a mânca, a locui, a te îmbrăca, care sunt 
elevate, inter-subiectivizate şi de-limitate în dorinţa naturală 
de a mânca, locui şi te îmbrăca mai bine decât celălalt. 
Valenţele reacţionare care subîntind redescoperirea recentă a 

categoriei de thymos ar merita un studiu mai extins – pentru 
moment, să ne mulţumim a observa doar că, aşa cum sunt, 
ruminaţiile lui Croitoru pe marginea thymos-ului sunt totuşi 
infi nit mai simpatice şi digerabile decât elaborările similare 
ale lui Sloterdijk din Mânie şi timp. 

3 Spiritul enciclopedic al autorului îl predispune la 
savuroase divagaţii fi losofi ce, cum ar fi  următoarea: „Cei care 
susţin că inovarea fi nanciară a dus la criză fac paşi mari înapoi 
din punct de vedere fi losofi c. Ei se întorc la genealogia răului 
a lui Rousseau, care a arătat în «Discurs asupra originii şi a 
fundamentelor inegalităţii între oameni” (1755) că omul în 
«fericita stare de natură» era inocent. Din această inocenţă 
originară, omul a extras răul prin capacitatea sa de a se 
perfecţiona. Acesta este un pas înapoi în raport cu progresul 
făcut de Kant, la care capacitatea omului de a se perfecţiona era 
sursă de progres, nu sursă a răului… În mod ironic, întărirea 
reglementării nu este decât o validare la propriu a acestei 
viziuni a lui Rousseau” (p. 26, notă de subsol). Următoarele 
două note elaborează pe marginea lui Herodot, Platon, von 
Mises, Hegel, Fukuyama şi Kant. 

4 Natura însăşi a misiunii cerea ca pentru realizarea ei 
să fi e desemnat cineva de încredere de la Banca Naţionale. În 
structura instituţională a statului român modern, ca de altfel a 
oricărui stat „liber”, Banca Naţională are o poziţie particulară: 
rolul său este de a le convinge pe celelalte instituţii că munca 
lor – i.e. încercarea de articulare a unor dispozitive de mediere 
socială care să atenueze din mizeria subiectivă şi obiectivă a 
stării naturale – este imposibilă şi inutilă. De aici, ceea ce se 
numeşte autonomia acestei instituţii. 

Chemarea la teorie

În ultimele decenii, critica literară românească 
a fost în mare parte non-teoretică. Dacă lăsăm în afară 
compilaţiile şi cursurile pentru studenţii fi lologi, se 
poate lesne observa că studiile de teoria literaturii au 
fost puţine şi, de cele mai multe ori, au avut un ecou 
redus în lumea literară. Situaţia ar putea fi  explicată 
prin faptul că la noi criticii se vor cu toţii „practicieni”. 
Le place mai mult să emită judecăţi de valoare şi să 
stabilească ierarhii în rândul poeţilor şi prozatorilor 
decât să-şi umple timpul cu abstracţiuni şi cu refl ecţii 
de ordin general. Neavând un public al lor, specializat, 
şi nici reviste specializate, ei se adresează cu 
predilecţie scriitorilor, care sunt principalii lor cititori. 
Pe aceştia însă problemele teoretice (ca şi cele istorico-
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literare) îi interesează prea puţin. Din această cauză, genul prin care un critic român se face de obicei cunoscut şi 
prin care el reuşeşte să se impună este recenzia. Pentru studiul teoretic sau cel istorico-literar se găsesc prea puţini 
cititori. Dacă prin alte părţi Universităţile sunt cele care fac prestigiul unui critic, la noi revistele săptămânale (în 
ultima vreme şi televiziunile şi internetul) îndeplinesc rolul acesta. De aici decurge şi succesul de care se bucură 
în critica noastră stilul colocvial, cu note de familiaritate şi cu exprimări spontane, adeseori metaforice – un stil 
publicistic epurat de termeni tehnici, cunoscuţi doar specialiştilor. Nu e singura explicaţie pentru interesul scăzut 
faţă de teoria literaturii, mai sunt şi altele care ţin de trecutul criticii româneşti şi care ar merita discutate şi ele 
cândva.

S-au scurs deja mulţi ani de când prin alte părţi ale Europei a fost lansată, pe un ton destul de imperativ, 
o „chemare la teorie”. La noi chemarea aceasta s-a auzit mai slab, dar s-a auzit totuşi. Au existat şi la noi două 
perioade când o tendinţă metacritică a stimulat invenţia terminologică a teoreticienilor şi i-a făcut să se angajeze în 
clarifi carea unor probleme de ordin general. Încercări de înnoire a limbajului critic s-au făcut simţite în câteva cărţi 
apărute în secolul trecut, la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80, şi în secolul actual, la începutul anilor 2000. 
În prezent, demersurile de acest fel par să fi  încetat, fi ind înlocuite cu verifi carea şi aplicarea conceptelor create 
în perioadele anterioare. Au fost concepte de opoziţie, gândite cu scopul de-a le înlocui pe cele vechi, moştenite, 
care nu mai erau operaţionale în analizarea literaturii de ultimă oră. Toate au avut o specifi caţie secundă şi s-au 
referit la autor („experienţa revelatoare”), la operă („anarhetip”, „personajul trialogic”, „poezie naivă”, „poezie 
tranzitivă”), la receptare („expresivitatea involuntară”), la curente şi orientări („neomodernism”, „protocronism”) 
sau la fenomene literar-culturale, mixte („modernitatea conservatoare”, ). Câteva, deşi au apărut pe terenul 
literaturii, au fost concepte transversale, utilizate în mai multe domenii ale spiritului. Lingvistica, ştiinţa pilot 
în critica structuralistă, şi-a redus puterea de infl uenţă, lăsând loc pentru noţiuni care proveneau din psihologia 
analitică, din istoria artei sau din sociologie. 

Intenţia revistei „Vatra” este de-a atrage atenţia asupra acestor înnoiri terminologice care au avut loc în 
critica românească în cele două perioade amintite, fără a avea pretenţia să ofere un catalog complet al conceptelor 
lansate atunci. Criteriul de selecţie a fost acela al ocurenţelor. Am optat pentru conceptele care au intrat deja în 
limbajul criticii actuale (unele mai mult, altele mai puţin) şi care au o acoperire istorico-literară consistentă. Nici 
unul n-a izbutit să se internaţionalizeze, deşi au existat intenţii şi demersuri măcar pentru unele dintre ele. Am 
evitat termenii cu folosinţă efemeră, insufi cient elaboraţi din punct de vedere teoretic sau cu slabă susţinere în 
istoria literaturii române. Fapt este că lipsesc din repertoriu concepte importante (euphorionism, roman corintic, 
întoarcerea autorului, postmodernism etc.), asupra cărora ne propunem să revenim într-unul din numerele noastre 
viitoare. Prezentarea conceptelor nu s-a făcut după norme unitare, dinainte stabilite, aşa cum se procedează în 
cazul dicţionarelor de termeni literari. Scopul nostru n-a fost de-a clarifi ca până la ultima nuanţă fi ecare concept, 
ci de a semnala o activitate de ordin terminologic care a survenit în critica noastră în două momente distincte ale 
istoriei sale contemporane. (Gheorghe Perian)

Călin TEUTIŞAN
Anarhetip

Termenul reprezintă o inovaţie 
conceptuală a universitarului clujean Corin 
Braga şi este teoretizat în volumul De la 
arhetip la anarhetip (Iaşi, Ed. Polirom, 2006). 
Procedural, miza comună a studiilor cuprinse 
aici stă în elaborarea şi punerea în aplicare 
a unor structuri interpretative cu caracter 
sistematic, prin provocarea limitelor teoriei şi 
regândirea unor cadre conceptuale. 

Eseul introductiv, intitulat Competenţele 
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şi limitele comparatistului, problematizează specifi cul 
interpretării comparatiste, care ar fi , din ceea ce textul 
lasă să se înţeleagă, un tip de intuiţionism sintetic şi 
de vizionarism ştiinţifi c. Plecând dintr-o atare poziţie, 
inovaţia conceptuală a lui Corin Braga se situează 
la incidenţa dintre morfologia culturii, antropologie 
şi psihologia imaginarului. În Despre anarhetipuri, 
penultimul eseu al volumului, autorul elaborează o 
sistematizare istorică a trăsăturilor modelului cultural 
al ultimului secol. În prelungirea dezbaterii asupra 
raporturilor dintre modernism şi postmodernism, fi şa 
esenţială a consecinţelor postmodernităţii se reduce, 
în opinia criticului, la două elemente importante: 
„pierderea certitudinii ontologice sau, mai precis, a 
încrederii în sistemele care fundamentează ontologia” 
şi, în al doilea rând, „deconspirarea naraţiunilor 
metafi zice explicative”, care „mută accentul de pe 
cercetarea esenţialistă pe o cercetare nominalistă”. Lor 
li se adaugă, prin consecinţă, o „umilinţă hermeneutică” 
izvorâtă din relativismul aproape absolutist al epocii.

De aici încolo cercetarea se înscrie în linia unui 
principiu pe care l-am putea numi al psihopatolologiei 
culturale. Este abordat, înainte de orice, statutul 
subiectului uman, limitele sale ontologice, ilimitările 
sale imaginative. Aşadar, „subiectul modern [...] era 
preocupat de asigurarea şi garantarea unei identităţi 
esenţiale, monocelulare, unice”, în timp ce „subiectul 
actual poate fi  defi nit ca o pulverizare a personalităţii, 
mai mult, ca o asumare programatică a identităţii 
multiple”, sub presiunea unei „tot mai accelerate 
policronii şi politropii” la care trebuie să facă faţă. 
După Corin Braga, controlul acestei „celerităţi sporite a 
existenţei” poate fi  obţinut prin intermediul imaginaţiei, 
menite să unifi ce şi să echilibreze subiectul multiplu. 
În apărarea schizomorfi smului controlabil al omului 
contemporan, autorul acuză (discret la început, apoi în 
formulări clare) obsesia patologică a unicităţii, care ar 
fi  caracteristică omului modernist. Omul contemporan e 
defi nit de Corin Braga drept „suprasubiect” sau „subiect 
multiplu neexplodat”. 

Dezbaterea pe care o poate naşte această teorie 
ar viza diferenţa dintre suprasubiect şi subiectul unic. 
Ne putem întreba dacă subiectul unic, ca deziderat 
psihologic, şi suprasubiectul, ca deziderat imaginativ, 
se afl ă cu adevărat la o distanţă epistemologică 
irecuperabilă unul faţă de celălalt. Cu atât mai mult cu cât, 
în „gestionarea” imaginativă a personalităţilor multiple 
ale omului contemporan e implicat, până la urmă, 
conceptul de unitate (fi e ea a contrariilor / alterităţilor / 
diferenţelor etc.), pentru a se evita schizoidia. 

Drept răspuns, Corin Braga propune un concept 
„tare”: anarhetipul (din greacă: a, an – „fără”, „anti”; 
arkhê – „început”, „origine”; typos – „tip”, „model”). 
Preluat de la Boyan Manchev, termenul capătă la 
Braga deschideri mai larg epistemologice. Prin opoziţie 
faţă de arhetip (care propune „un sens unifi cator, un 
scenariu explicativ”, conferit operei de la bun început 
şi detectabil pe tot parcursul acesteia ca „nucleu de 

semnifi caţie ordonator, cosmoidal”), anarhetipul este 
proiecţia în artă a subiectului multiplu pomenit mai sus. 
El funcţionează ca un anti-model, ca un anti-pattern, 
ca refuz programatic al organizării şi al fi nalităţii 
structurale a operei. Una dintre numeroasele metafore 
folosite de autor în descrierea anarhetipului este 
organismul nevertebrat, care-şi întinde pseudopozii în 
direcţii nebănuite, imprevizibile. Aşadar, „anarhetipurile 
implică activitatea unui mimesis anarhic, ce refuză 
conformitatea cu tipurile ideale şi produce entităţi 
fortuite şi ireductibile, singulare, o galerie de 
«monştri»”. Apoi, „structurile anarhetipice sunt structuri 
în care componentele se relaţionează anarhic, evitând 
sistematic imitarea vreunui model sau integrarea într-un 
sens unic şi coerent”, caracterizându-se, în opoziţie cu 
arhetipul, prin lipsa unui centru şi a ideii de fi nalitate. 
În chip logic, unui asemenea „model” de creaţie trebuie 
să-i corespundă şi un model hermeneutic. Mai exact, 
o sub-hermeneutică anarhetipală, cum o numeşte 
Braga, a cărei formulă şi miză este de „a amplifi ca şi 
de a elabora până la capăt latenţele imaginilor şi ale 
scenelor”. Un tip de critică, s-ar spune, având funcţia 
întrucâtva paradoxală de metaforă revelatorie, afl ată 
undeva în spaţiul operativ al critifi cţiunii. 

Corpusul de opere invocate ca făcând parte 
din categoria creaţiilor anarhetipale se întinde de la 
romanele Antichităţii târzii şi romanele cavalereşti 
renascentiste până la cărţile de călătorie din secolele 
XVI-XVIII, ori la romanele unor scriitori ca Proust 
sau Thomas Pynchon. Sonoritatea numelor invocate 
îndreptăţeşte opinia că, mai degrabă chiar decât un anti-
canon (termen folosit recurent în eseurile din volumul 
lui Corin Braga), anarhetipul generează un canon 
alternativ, concept ivit deja în teoria şi critica literară 
contemporană. Acesta reprezintă încă unul dintre 
posibilele paradoxuri ale anarhetipului, care-i confi rmă 
funcţionarea „frauduloasă” în raport cu normele 
preexistente, şi chiar în raport cu sine.

O simplă privire asupra acestor exemplifi cări 
ne arată că anarhetipul îşi lărgeşte aria istorică de 
funcţionare dincolo de marginile unui curent cultural sau 
altul, ale unei epoci sau alta. Precum în cazul barocului, 
discutat cândva în sensul de „bazin semantic” (Gilbert 
Durand), anarhetipul devine un astfel de concept 
cuprinzător. Defi niţia şi descrierea lui îi îngăduie 
autorului să-i ofere competenţe dincolo de sfera 
literară şi chiar de cea culturală lărgită. Anarhetipul, 
spune Corin Braga, „defi neşte nu doar deconstrucţia 
paradigmei moderne (adică postmodernitatea), ci şi 
modul de funcţionare al unei noi paradigme în curs 
de constituire atât la nivelul individului, cât şi la cel 
al societăţii (adică post-postmodernitatea) [...]. La 
cel mai general nivel, probabil că însăşi noua ordine 
internaţională pe cale de a se confi gura poate fi  defi nită 
drept anarhetipică. Dacă modernitatea a fost construită 
pe confl ictul exterminator între sisteme care se doreau 
totale, iar postmodernitatea a marcat disoluţia acestor 
polarităţi confl ictuale (adică a Războiului Rece), post-
postmodernitatea care a debutat la 11 septembrie 2001 
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se vede obligată să conceapă un nou model de relaţii 
internaţionale”. Aşadar, anarhetipul poate fi  văzut ca un 
concept totalizator (e momentul acum să ne amintim de 
diferenţa semantică dintre „totalizator” şi „totalitar”), 
cu funcţii literare, metaliterare, general culturale, dar şi 
antropologice, istorice şi geopolitice.

Pentru o mai nuanţată înţelegere a anarhetipului, 
el trebuie discutat în relaţie cu o a doua inovaţie 
conceptuală a cercetătorului, propusă tot în volumul 
De la arhetip la anarhetip, şi anume eschatipul. Acesta 
din urmă îşi limitează aria de cuprindere la fenomenele 
culturale, în speţă la cele literare, şi desemnează o a 
treia formă (după arhetip şi anarhetip) de funcţionare 
a operei. Eschatipul este mai apropiat, ca descriere 
teoretică, de poietica şi de estetica artei, reprezentând 
o confi guraţie „invers simetrică” faţă de arhetip. „Ceea 
ce le deosebeşte, afi rmă autorul, este punctul ocupat, 
în evoluţia interioară a acestor opere [...], de către 
scenariul organizator. Când acest scenariu se situează 
în momentul originar, generator, corpusul respectiv se 
dezvoltă arhetipal; când el rezultă abia în fi nal, rezumator 
şi teleologic, corpusul este eschatipic”. Aşadar opera 
însăşi, pe parcursul creşterii şi dezvoltării ei, generează 
eschatipul, revelat ca atare doar la sfârşitul procesului 
creativ şi funcţionând apoi ca posibil arhetip pentru opere 
ulterioare. Prima (şi cea mai simplă) deducţie pe care 
o permite această defi niţie este următoarea: eschatipul 
presupune faptul că opera e capabilă de invenţie 
arhetipală. Teoria se dovedeşte extrem de ambiţioasă. 
Pentru a deveni operaţională (deocamdată, în volumul 
numit, ocupă câteva pagini cu defi niţiile termenului şi 
sugestiile unor exemple), ea obligă la un viitor travaliu 
aplicativ pe o serie extinsă de texte / fenomene / procese 
culturale, în sensul demonstrării funcţionalităţii ei în 
concretul estetic. Până atunci, însă, e de reţinut faptul că 
eschatipul şi arhetipul sunt „două varietăţi ale aceleiaşi 
tipologii”, datorită prezenţei unui „logos organizator” 
(fi e el plasat la sfârşitul, fi e la începutul operei), în timp 
ce anarhetipul este o confi guraţie aparte, opozitivă, 
bazată pe tridimensionalitate fractalică. Multipolaritatea 
acestei pseudostructuri anunţă o libertate nu doar a 
imaginarului, ci a poeticii însăşi.

Virgil PODOABĂ
  

Dicţiunea

Un termen extrem de productiv, de creativ şi 
efi cace

Dicţiunea* e un termen provenit din latinescul 
dictio, onis (exprimare, pronunţare; vorbire, fel de a 
vorbi, exerciţiu de vorbire), însemnînd, în fonetică, 
fel de a pronunţa sunetele, silabele şi cuvintele, în arta 
recitării şi în cea teatrală, manieră de a spune versuri şi 
de-a articula corect şi clar un text, iar în sens clasic (şi 
literar), cuvînt, expresie, stil. Despre el s-ar putea spune 

că, din ceea ce era şi însemna, a ajuns să fi e un termen 
special, care în a doua jumătate a secolului XX, a devenit 
extrem de productiv, de creativ pe plan intelectual în 
cultura română şi în altele, precum cea franceză, fi ind 
investit cu sensuri noi, creative, foarte efi cace din punct 
de vedere operaţional în diferite domenii ale cunoaşterii, 
ca şi, fi reşte, în literatură şi arte.

În critica şi teoria literară, termenul dicţiune a 
fost investit şi cu sensuri specifi ce (mult mai puternice 
decît cele obişnuite) şi ridicat la nivel categorial. Astfel, 
în România, într-o carte apărută în 1981, Dicţiunea 
ideilor, Mircea Martin face din dicţiune o categorie 
extrem de importantă şi efi cace, deopotrivă formală şi 
existenţială, aplicabilă nu numai oricărui tip de discurs 
literar şi criticii artistice sau creatoare, dar şi discursului 
pur teoretic şi celui fi lozofi c. 

Nivelele dicţiunii martiniene

În privinţa dicţiunii în accepţia lui Mircea 
Martin, trebuie spus de la bun început că, deşi se 
adecvează perfect literaturii în genere, tuturor genurilor 
literare tradiţionale şi moderne, el o descrie apelînd nu 
la exemplul literaturii, ci la acela al criticii literare şi 
mai ales la cazul-limită al discursului teoretic. Dicţiunea 
martiniană are mai multe nivele de sens, iar primul 
este cel formal sau, mai precis, stilistic. Însă forma 
– sau stilul – nu are aici un înţeles retoric, de decor, 
de supliment formal, de haină frumoasă, exterioară 
subiectului care a produs discursul teoretic, ideile. Din 
contră, accentul cade, în descrierea acestui nivel al 
dicţiunii, pe instanţa producătoare de idei sau doar care 
lucrează cu ele, pe fi inţa vie care le-a creat sau doar şi 
le apropriază şi le manevrează, pe subiectul discursului 
teoretic, pe personalitatea sa autonomă, insubstituibilă: 
ceea ce contează nu sînt „numai ideile în sine, dar şi 
felul în care ele sînt trăite de o personalitate anume – 
care se şi formulează prin intermediul lor.[...] Ideile sînt 
întotdeauna ale cuiva” (1). Or, tocmai faptul că există 
întotdeauna un subiect care-şi apropriază şi emite ideile, 
o fi inţă umană unică în care să se înrădăcineze, constituie 
condiţia de posibilitate şi garanţia existenţei a ceea ce 
Mircea Martin numeşte „stil al ideii”(2). Căci: „Departe 
de a fi  exclusiv o problemă de formă, stilul angajează 
omul, mai precis autorul în întregime (s. n.). Efortul 
creator autentic are loc într-un plan în care conţinutul şi 
forma nu se mai pot disocia. Autenticitatea în critică, la 
fel ca autenticitatea în literatură, însemnă tocmai această 
adecvare deplină care conduce la o unitate inextricabilă. 
Stilul nu e, aşadar, un simplu instrument şi nici, cu atît 
mai puţin, un adaos decorativ (s. n.), el este o prezenţă 
în profunzime”. Cum se vede, nu numai în literatură, dar 
şi în critică şi teorie, fi reşte, în cele care se străduiesc 
să fi e creative, stilul nu e altceva decît o chestiune 
de adecvare impecabilă, fără fi sură, a conţinutului la 
formă, a ideii la expresie. Conform lui Mircea Martin, 
el „îndeplineşte exigenţa unităţii indestructibile între 
idee şi expresie” şi se recunoaşte după marca expresiei 
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insubstituibile: „Efect de sinteză organică dar şi de 
lucidă stringenţă, stilul unui critic adevărat – ca şi, să 
adăugăm, a unui teoretician veritabil – se recunoaşte în 
primul rînd prin darul formulării exclusive, al expresiei 
irepetabile şi memorabile” (3). Prin urmare, „proba 
criticului”, ca şi a teoreticianului, nu va fi  „nici intuiţia 
şi nici verva ideologică”, ci „capacitatea de adecvare şi 
de expresie, de adecvare a expresiei, în măsura în care 
aici se fi nalizează demersul său, cu virtuţile care l-a 
făcut posibil. Astfel privind lucrurile, limbajul încetează 
să mai aibă pentru critic o valoare instrumentală” (4). 

Dicţiune şi adevăr

În această accepţie, non instrumentală, atît în 
literatură, cît şi în critică, teorie sau fi lozofi e, stilul nu 
impietează cu nimic valoarea de adevăr, ci, din contră, o 
potenţează şi nuanţează, sugestia, ca şi metafora, lucrînd 
în favoarea exactităţii, nu a confuziei: „literatura – ca şi 
critica – vînează adevărurile omului care nu sînt deloc 
neutre, ci, în plus, cît se poate de nuanţate. Calitatea 
artistică a scriiturii este o şansă, dacă nu o condiţie, de a 
accede la o asemenea complexitate. Mijloacele aparent 
precare ale sugestiei sînt în realitate mai efi ciente 
faţă de infi nitul sufl etesc. Mişcarea de înaintare şi de 
repliere instantanee şi parţială a gîndului pe care o 
presupune sugestia e mai adecvată în acest domeniu 
de fragilă consistenţă decît distincţia netă şi defi nitivă. 
Ceea ce nu înseamnă că sugestia ar pulveriza afi rmaţia. 
[…]. Sugestia nu este, aşadar, contrariul exactităţii, şi 
critica literară nu se poate dispensa de mijloacele ei”. 
Şi asta pentru că sugestia şi metafora, imaginile în 
genere, utilizate de critici, teoreticieni şi fi lozofi , nu sînt 
scopuri în sine, n-au o funcţie decorativă, ci sînt doar 
nişte modalităţi ale adecvării stringente a expresiei la 
conţinut, care, doar ea, conferă scriiturilor în discuţie 
calitate artistică: „Calitatea artistică a scriiturii nu se 
confundă însă nici cu sugestia şi nici – am mai spus-o – cu 
metafora. Ea înseamnă în primul rînd solidaritate deplină 
şi exclusivă a conţinutului cu forma: ceea ce se spune nu 
poate fi  spus mai bine decît a fost spus” (5). Evident, 
în această concepţie antiretorică despre stil, calitatea 
artistică a textelor critice, teoretice sau fi lozofi ce nu 
poate fi  descrisă, metaforic, decît ca rigoare încarnată: 
„Imaginile nu sînt «carnea» desprinsă de scheletul – el 
însuşi important – al ideii, ci făcînd împreună cu acesta 
un corp. Dacă e să acceptăm, iată, o asemenea metaforă 
teoretică, atunci ne vom manifesta opţiunea pentru o 
rigoare încarnată” (6). Astfel încît calitatea literară sau 
artistică nu numai că cu nu diminuează valoarea de 
adevăr a acestor tipuri de text, ci este o cauţiune şi o 
şansă suplimentară de longevitate pentru acesta, căci 
aici calitatea literară nu este o valoare autonomă, ci una 
subordonată mereu celei de cunoaştere, iar forma are 
aici o funcţie euristică, nu estetică: „Mikel Dufrenne 
observă, fără să fi e, desigur, nici primul, nici, singurul, 
că frumuseţea expresiei aduce o importantă cauţiune 
adevărului conţinut (s. n.). Observaţie căreia i-am putea 

adăuga o alta, în alt plan, la care ţinem foarte mult: ştiut 
fi ind faptul că ideile (mai ales în critică) se perimează 
relativ repede, pregnanţa cu care sînt exprimate ar putea 
reprezenta o şansă suplimentară de longevitate (s. n.). 
Prinse în chilimbarul formelor memorabile, ele înfruntă 
mai sigur trecerea timpului. […]. Nici în critica teoretică, 
nici în aceea practică, frumuseţea nu trebuie cultivată în 
sine, ci întotdeauna subordonată cunoaşterii. Forma nici 
nu are aici o funcţie estetică, ci una euristică” (7).

Momentele de vîrf, momentele nodale ca 
secvenţele dicţiune infl amată

Trebuie menţionat că, în tipurile de discurs în 
discuţie, monolitismul formă-conţinut despre care e vorba 
– constînd în solidaritatea deplină şi exclusivă, organică, 
a conţinutului cu forma, mai exact, în „concrescenţa 
ideii cu expresia” (8) – este „o performanţă intermitentă” 
(9), manifestîndu-se în special în ceea ce a fost descris 
sub sintagma de „secvenţa aprinsă” (10) sau în ceea ce 
Mircea Martin însuşi numeşte secvenţele de-o importanţă 
esenţială, care sînt, mai ales, „momentele nodale” 
şi momentele conclusive, de concentrare stringentă, 
„ale dezbaterii critice”, cele năzuind la infailibilitatea 
estetică pe care Baudelaire o pretindea expresiei poetice: 
„Există, desigur, mai multe forme pentru aceeaşi 
idee, dar una singură realizează o asemenea unitate 
osmotică. Odată realizată, această unitate nu rămîne 
fără consecinţe asupra constituţiei înseşi a ideii şi, mai 
ales, asupra ecoului său în receptor. Unitatea organică 
devine pregnanţă. Exclusivitatea formei nu poate dura 
de-a lungul întregului text critic, însă anumite secvenţe 
de importanţă esenţială pentru însăşi discuţia de idei e 
cazul să aibă pregnanţa pe care o merită. Există fraze de 
serviciu, dar fraza conclusivă se cade să fi e memorabilă. 
Baudelaire vorbea de «infailibilitatea» expresiei poetice. 
Ei bine, de ce criticul să nu încerce să aducă şi el textul său 
– măcar în momentele de vîrf – la o asemenea intangibilă 
demnitate” (11). În ele, la fel ca în poezie, nimic nu poate 
fi  mişcat de la loc, nici un cuvînt, nici măcar o virgulă, 
fără a leza nu doar integritatea expresiei, ci şi conţinutul 
a ceea ce este exprimat.

Dar teoreticianul Mircea Martin nu rezervă 
exigenţa de dicţiune doar acestor momente de vîrf, ci o 
extinde şi asupra scenariului de ansamblu al dezbaterii 
sau demonstraţiei critice, teoretice sau fi losofi ce: ea nu se 
rezumă doar la nivelul microstructural al discursului, la 
alegerea cuvîntului şi la turnura propoziţiilor sau frazelor, 
la amprenta lor stilistică unică, ci îşi întinde jurisdicţia 
şi la nivelul construcţiei de ansamblu a demonstraţiei 
– la arta argumentării. În viziunea sa, dicţiunea ţine 
deopotrivă de „modul de construcţie şi formulare ce 
face ideile recognoscibile şi inconfundabile” (12), 
manifestîndu-se şi ca „arhitectură de idei”, nu numai 
ca expresie verbală insubstituibilă şi memorabilă: 
„Exclusivitatea formei funcţionează aici mai ales la 
un alt nivel, nu al frazei, dar al construcţiei teoretice, 
al conexiunii ideilor şi al coerenţei argumentelor” (13). 
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Dicţiunea la nivel macrostructural: 
demonstraţia care cîntă

În domeniul demonstraţiei teoretice, inclusiv, al 
celei ştiinţifi ce, de pildă, în cea din geometrie, construcţie 
înseamnă, de fapt, artă a argumentării: pe lîngă coerenţa 
argumentativă obligatorie, aceasta implică desfăşurare 
implacabilă a argumentelor, articulare armonică, 
fl uenţă, ritm, acord, într-un cuvînt, muzică. Desigur, o 
muzică specială. Împotriva lui Valéry, care afi rma că o 
demonstraţie nu cîntă, criticul şi teoreticianul român 
susţine, din contră, „că în critică, în fi lozofi e, în genere 
în spaţiul teoretic, o demonstraţie trebuie să cînte şi 
chiar cîntă prin efectul de convergenţă al argumentelor 
şi prin vibraţiile consimţămîntului intelectual obţinut. 
Termenul de acord e înzestrat cu o omonimie ce ni se 
pare îndelung semnifi cativă. O demonstraţie trebuie (în 
acest sens) să cînte şi în geometrie sau măcar să încînte 
prin arta formulării teoremei” (14).

Or, nimic nu cîntă şi nu devine artă a rostirii 
decît în funcţie de subiectul care rosteşte sau, în cazul 
de faţă, scrie: de vibraţia sa la ceea ce spune. De 
participaţia sa. De măsura în care subiectul este prezent 
deopotrivă în ce-ul şi în cum-ul discursului critic şi 
teoretic. Aici, legătura între expresie şi exprimat e atît de 
strînsă şi de imposibil de dezlegat încît, spre a-i indica 
organicitatea, Mircea Martin vorbeşte de „concrescenţa 
ideii cu expresia”. Iar aceasta, departe de a se cantona 
în microstructural, devine, graţie artei argumentării, 
şi o caracteristică macrostructurală, vizînd totalitatea 
discursului critic sau teoretic. Dicţiunea nu ţine doar 
de fonologic, sau doar expresivitatea propoziţiilor şi 
frazelor, ci şi, nu mai puţin, de ansamblul construcţiei 
ideatice: „dicţiunea care ne interesează nu înseamnă 
pronunţie neapărat festivă, ci răspicare fi rească, 
adecvare continuă. Nimic declamativ, aşadar, întrucît 
ceea ce se declamă e anterior declamaţiei propriu-zise. 
Or, aici am vorbit de concrescenţa ideii cu expresia. 
Nimic care să ţină de o cosmetică fonologică sau de vreo 
gesticulaţie fotogenică. Am spus dicţiunea ideilor (nu a 
cuvintelor) spre a sublinia că actul expresiei, aşa cum îl 
concepem, implică şi punerea în pagină şi decupajul de 
ansamblu. Nu simpla formulare ori reformulare, deci, 
dar construcţia şi reconstrucţia, încatenarea ideilor, 
emergenţa lor captată şi călăuzită” (15).

 
Punctul dicţional de inserţie somatică

Dar, de asemenea, această legătură care 
produce dicţiunea este totodată şi atît de profundă 
în organicitatea ei, dar mai ales atît de dependentă de 
subiectul care-o realizează, încît s-ar putea spune, fără 
a suprainterpreta, că dicţiunea îşi înfi ge rădăcinile în 
subiect chiar pînă la nivelul respiraţiei subiectului 
care scrie (16): adică pînă-n punctul dicţional de 
inserţie somatică a unităţii formale de discurs. E, cum 
am mai spus, punctul despre care a scris, însă din 

perspectiva generală a relaţiei dintre datul biologic al 
subiectului creator şi forma operei individuale, un alt 
mare critic al generaţiei lui Mircea Martin, Ioana Em. 
Petrescu (17), pentru care desenul şi ritmul ce compun 
„tiparul prim”, prelogic şi prelingvistic, înscris în 
chiar carnea şi sîngele subiectului creator, înrădăcinat 
în biologic, constituie punctul de plecare genetic al 
formei oricărei opere literare şi spirituale. E vorba de 
ceea ce ea numeşte „nucleul generativ al imaginii”, 
plasat la nivelul pe care-l botează „provizoriu, intuiţia 
pură a formei” sau „nivelul profund de confi gurare a 
imaginii” literare, artistice, în care se înrădăcinează în 
ultimă instanţă, implicit, şi dicţiunea martiniană: „Or, 
acest nivel ordonator – afi rmă Ioana Em. Petrescu 
într-un pasaj conclusiv al demonstraţiei sale din eseul 
Nivele confi gurative în construirea imaginii – nu ţine 
de conştiinţă, nici de subconştient, ci ţine de ritmurile 
naturii din noi, ale naturii care sîntem. Respiraţia, 
pulsul, ritmurile biologice ne dau, din interior, tiparul 
prim liniştitor al ordinii care va deveni apoi inteligibilă. 
[…].Iată cîteva dintre argumentele care ne fac să credem 
că nivelul profund de confi gurare a imaginii – tiparul ei 
«imanent» – nu e logic, ci biologic”(18).

Chiar dacă Mircea Martin n-o afi rmă expres, 
înrădăcinarea nu numai a secvenţei infl amate, de 
dicţiune maximă, ci şi a ansamblului discursului pînă 
în bios-ul autorului său, în orice caz, în experienţa sa 
existenţială, e implicită în practica, fenomenologia şi 
teoria martiniene ale acestora. Căci, pentru ambele 
nivele de aplicaţie, el a epurat termenul de dicţiune de 
sensul său pur retoric, menţinîndu-l sau poate atribuindu-
i-l pe acela bio-existenţial, probabil, originar, trimiţînd 
la relaţia organică dintre ritmul pulmonar şi forma de 
articulare în limbaj, dintre cadenţa respiraţiei proprii şi 
expresie, dintre, mai mult şi în genere, cadenţa trăirii 
existenţiale proprii şi expresie: „Dicţiunea ideilor şi nu 
retorica lor – precizează criticul teoretician – pentru 
că dicţiunea implică organicitatea şi, dacă termenul nu 
e, cumva, prezumţios, trăirea: cum cad în noi anumite 
idei, cum le răspicăm mai departe şi cum le construim 
nu ca pe un obiect depărtat şi străin, dar ca pe o ipostază 
existenţială proprie, ca pe o posibilitate a noastră de a fi ” 
. Aşadar, departe de a fi  o formă de calofi lie sterilă şi de 
a avea o funcţie estetizantă, dicţiunea lui Mircea Martin 
are prioritar o funcţie ontică. Chiar bio-ontică. Criticul 
sau teoreticianul nu scriu bine şi frumos de dragul formei 
ca atare, ci deopotrivă pentru a exprima cît mai adecvat 
obiectul despre care scriu, cuplîndu-se şi punîndu-se, 
uneori pînă la nivelul respiraţiei, pe aceeaşi lungime 
de undă existenţială cu el, iar apoi, reconectîndu-se la 
sine însuşi, pentru a-şi exprima mai departe, cu ocazia 
acestuia şi în prelungirea lui, propria persoană: în 
dicţiune. Pe scurt, ei scriu bine pentru a exprima şi a 
se exprima. Ideile altuia, opera, într-un cuvînt, obiectul 
trebuie mai întîi să „cadă” în noi, să-l primim, să 
participăm la el, să-l lăsăm să lucreze în noi, de fapt, să 
ne lucreze, pentru ca apoi să putem să-l „răspicăm mai 
departe” şi să-l „construim nu ca pe un obiect depărtat şi 
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străin, dar ca pe o ipoteză existenţială proprie”. Fireşte, 
doar căzînd mai întîi în noi, doar atingînd în soma 
noastră şi răsunînd în ea, doar avînd cu el în prealabil 
o relaţie (bio)simpatetică, resimţindu-l şi înţelegîndu-l 
ca atare, aşa cum e, obiectul – ideea, opera celuilalt 
– poate să-şi producă în noi răsunetul ontic, pe care 
să-l răspicăm şi construim, iar astfel, adică răspicîndu-l 
într-o dicţiune proprie şi construindu-l într-o manieră 
proprie, să ne facem din el, apropriindu-l inclusiv la 
nivelul trupului nostru, o posibilitate existenţială.

Aşadar, nici vorbă, în dicţiunea impecabilă, de 
formalism, ci, din contră, de existenţialismul formei 
de ex-primare (în sensul etimologic, de ex-premere). 
De-abia aici, în punctul maxim al împlinirii formale 
a propriului text, criticul, teoreticianul trăieşte şi 
pe contul său. După ce, în contactul simpatetic cu 
obiectul, a aderat la vocea celuilalt, acum va trăi – 
desigur, pe baza şi în prelungirea primei adeziuni – şi 
adeziunea la mesajul propriu, desfi inţînd astfel, sau 
măcar îndulcind, separaţia subiect-obiect. De-abia 
aici, el se alege, optează, în sfîrşit, pentru sine, ex-
primîndu-şi persoana, (ex)punînd-o apăsat în relief 
(premere), la vedere, în afară (ex): „Preocuparea 
pentru formă – afi rmă el în secvenţa fi nală a eseului 
despre dicţiunea ideilor – nu este în acest context decît 
un mod de adeziune la mesaj, un accent participativ 
expurgat. […] . Autosufi cienţa formală e detestabilă 
dacă n-ar fi  mai întîi imposibilă. Pentru noi, a alege 
– fi e şi un cuvînt – înseamnă deja a te alege şi a avea 
stil înseamnă a putea reuni gîndirea, scrisul şi viaţa 
personală într-o fi gură omogenă. Nu credem, aşadar, 
numai în vocaţia teoretică a formei, precum Valéry, dar 
şi în forţa ei de iradiere ontologică” (19). E uimitor cum 
tocmai în momentul maximei atenţii la formă, adică 
exact în punctul dispariţiei sale prin obiectivare, chiar 
acolo unde majoritatea concepţiilor despre formă pierd 
subiectul şi experienţa subiectivă care o generează, 
teoreticianul dicţiunii regăseşte subiectul, ca şi 
existenţialul său, şi încă, contrar perspectivei quasi-
obşteşti în postmodernism, mai întărit ca oriunde. 

__________
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Robert CINCU
Experienţă revelatoare

  

Conceptul de experienţă revelatoare a fost 
elaborat de Virgil Podoabă şi apare prezentat pe 
larg în cartea Fenomenologia punctului de plecare1. 
Denumirea foarte sugestivă de experienţă revelatoare 
ne poate duce cu gândul, pe bună dreptate, la concepte 
similare dezvoltate de-a lungul timpului – de la 
teoretizări ale iluminării sau revelaţiei în perioada 
Evului Mediu până la concepte mai recente precum 
reveria (în sens bachelardian) sau experienţa interioară 
(la G. Bataille). Tot în acest sens merită amintit şi 
„punctul de plecare” pouletian în raport cu care Virgil 
Podoabă schiţează o defi niţie a experienţei revelatoare: 
„o specie de fenomenologie a punctului de plecare al 
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operelor literare, constând în această experienţă genetică, 
însă o fenomenologie diferită de cea pouletiană, fi indcă 
cuprinde, în principiu, toate tipurile de experienţă 
genetică posibilă, nu numai aceea cu timpul, la care 
se rezumă Poulet. Cred că există o experienţă genetică 
şi că aceasta e o experienţă interioară prin excelenţă, 
situată în subiectul creator […]. E ceea ce am numit 
experienţă revelatoare.” (Op. Cit., protocronism195) 
Pentru a clarifi ca şi mai mult lucrurile putem apela la un 
exemplu, iar aici celebrul roman al lui Marcel Proust e 
mai mult decât edifi cator în condiţiile în care fenomenul 
pe care îl descrie scriitorul francez (plecând de la 
episodul madlenei şi până la timpul regăsit) este tocmai 
cel al experienţei revelatoare.

Natura acestui tip de experienţă nu trebuie să 
fi e în mod obligatoriu excepţională, ci, mai degrabă, 
este sufi cient să fi e percepută ca revelatoare de către 
scriitor – orice fel de apariţie divină, spre exemplu, este 
o experienţă revelatoare prin excelenţă, însă revelatoare 
pot fi  şi raporturile omului cu propriul intelect, cu 
ceilalţi oameni, cu animalele, cuvintele, sinele etc. 
în ciuda caracterului lor comun, repetitiv: „Chiar 
dacă există destule experienţe ce se repetă mereu, iar 
unele chiar zilnic, ba şi mai des, prima oară a unei 
astfel de experienţe, experienţa revelatoare ca atare, 
e reprezentată doar de acea experienţă din serie care 
lasă urme indelebile în memorie – fi reşte, inclusiv în 
cea trupească sau în cea a inconştientului în genere – 
şi transformă subiectul care-o trăieşte sau îi pune (şi 
ne pune, nouă, celor care-l privim dinafară) problema 
transformării, chiar dacă transformarea nu are loc 
niciodată […].” (p. 118) Tocmai această diversitate 
a experienţelor revelatoare antrenează, de fapt, prin 
caracterul genetic, o literatură diversifi cată.

Avem de-a face, aşadar, cu o idee care-şi propune 
să plaseze la originea operei literare o experienţă 
personală a scriitorului. Aici ar trebui clarifi cat faptul 
că nu întreaga experienţă a scriitorului e importantă, 
ci, în mod special, contează experienţa revelatoare 
tocmai datorită faptului că ea se prefi gurează ca 
element genetic al operei. Practic acestei experienţe i 
se datorează opera literară în primul rând, amintirile 
sau activităţile scriitorului rămânând în continuare 
simple elemente biografi ce detaşate. Cu alte cuvinte, 
legătura strânsă dintre opera şi viaţa scriitorului pe care 
o pune în discuţie conceptul de experienţă revelatoare 
are în vedere un singur moment biografi c, un moment 
care, din multe puncte de vedere, este prezent (explicit 
sau implicit) şi în opera literară. Prin recunoaşterea 
experienţei revelatoare ca element genetic, opera 
depăşeşte statutul său comun, încetează să mai fi e 
privită ca un simplu obiect şi deja avem în vedere o 
evoluţie de la experienţa revelatoare spre textul propriu-
zis, iar, în fi nal, reactualizarea experienţei revelatoare 
prin lectură. Ceea ce pare să preceadă opera propriu-

zisă (experienţa revelatoare care este tocmai punctul de 
plecare al operei) şi ceea ce pare să-i urmeze (lectura 
care reactualizează experienţa revelatoare) apar la Virgil 
Podoabă nu atât ca elemente separate, ci, mai degrabă, 
ca părţi componente ale operei însăşi. Acest lanţ complet 
al operei apare descris în funcţie de cele trei momente 
ale sale în felul următor: „unul pre-formal (experienţa 
revelatoare de la originea operei), unul formal (opera 
împlinită formal, ca fenomenalizare în propria ei formă 
fi nită) şi altul post-formal (lectura ca re-fenomenalizare 
şi realizare a operei în Celălalt)” (p. 137). Opera literară 
începe aşadar de la experienţa revelatoare a scriitorului, 
experienţă care îl marchează şi care acţionează asupra 
sa ca impuls creativ autentic. Un fapt mai puţin comun 
aici este ideea conform căreia lectura reactualizează 
experienţa revelatoare, iar pentru a clarifi ca acest aspect 
trebuie înţeles timpul experienţei revelatoare, un timp 
plasat, paradoxal, în atemporalitate.

Într-un anume sens, în cadrul experienţei 
revelatoare trecutul, prezentul şi viitorul coexistă în 
simultaneitate. Este vorba de o formă de timp în stare 
pură, aşa cum ar numi-o Proust. Momentul cheie 
revelator, de obicei, are forţa de a readuce în prezent 
trecutul. Dar nu într-un prezent oarecare, ci într-un 
prezent suspendat, ieşit din continuitatea temporală 
comună. În ceea ce priveşte viitorul, valenţele acestuia 
sunt satisfăcute tocmai prin caracterul generativ al 
revelaţiei. Ieşirea pentru un moment din timp, împreună 
cu reactualizarea trecutului constituie începutul unui 
proces creativ artistic. Deşi e departe de a fi  confi gurată, 
opera literară îşi începe oarecum existenţa încă din acest 
punct atemporal revelatoriu. Scrierea propriu-zisă, iar 
apoi reactualizarea experienţei revelatoare prin lectură 
(de către alţi subiecţi), constituie o marcă a viitorului, 
o marcă începută încă din momentul generativ al ieşirii 
din timp. Vorbim însă în acest caz de situaţia exemplară. 
Este foarte posibil ca experienţa revelatoare să fi e 
privată de anumite dimensiuni temporale, cel puţin la 
o privire superfi cială. Chiar dacă sistemul descris mai 
sus funcţionează perfect pe un scenariu, să-i spunem, 
proustian, în cazul revelaţiilor datorate intervenţiei 
divine lucrurile stau puţin altfel. Spre exemplu, chiar 
dacă o legătură cu transcendentul poate plasa subiectul 
într-un timp discontinuu, atemporal, aici se observă 
mai puţin o prezenţă a trecutului. De asemenea, dacă 
experienţa revelatoare nu este fructifi cată artistic, foarte 
probabil ea este privată întrucâtva şi de dimensiunea 
temporală a viitorului. Desigur, aceste aspecte sunt doar 
nuanţe ale problemei, punctul central al plasării în timp 
a experienţei revelatoare constituind totuşi caracterul 
atemporal al momentului, discontinuitatea timpului, 
posibilitatea (cel puţin) de a reactualiza experienţa printr-
un demers literar. De altfel, însuşi Virgil Podoabă are în 
vedere experienţa revelatoare în primul rând în calitatea 
sa de concept literar, iar eventuale aspecte de natură 
existenţială legate de acest concept, deşi sunt discutate pe 
alocuri, rămân totuşi în afara problematizării teoretice. 
Poate că în raport cu această problemă putem preciza 
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trei termeni, sufi cient de sugestivi, pentru a determina 
specifi cul temporal al conceptului: momentaneitate, 
repetabilitate, extratemporalitate.

Am precizat mai sus faptul că experienţa 
revelatoare, odată recunoscută ca parte din opera 
literară, schimbă în mare măsură datele problemei sau, 
mai exact, stabilitatea unor standarde literare comune. 
În primul rând ar fi  acest aspect al lărgirii conceptului de 
operă literară care încetează să mai fi e privită în limitele 
sale formale. Putem chiar admite faptul că, privită 
din perspectiva propusă aici, opera literară seamănă 
tot mai puţin cu un obiect şi din ce în ce mai mult cu 
un proces, chiar unul extrem de complex. O astfel de 
schimbare de perspectivă introduce un nou posibil 
sistem de valori în funcţie de care opera literară este 
judecată şi, poate chiar, o serie de procedee pentru a 
determina aceste noi valenţe. În acest sens, identifi carea 
simpatetică pare a fi  o metodă prin care cititorul se 
apropie de experienţa revelatoare din text: „Doar după 
ce experienţa revelatoare a fost scrisă, evident, ea poate 
fi  de-scrisă (şi re-scrisă) în metadiscurs. Fenomenologic 
sau altfel. Doar după ce, cum ar zice Cornea, dintr-un 
secret inefabil al persoanei, a ajuns, într-un fel sau altul, 
în limbaj şi a fost astfel circumscrisă, ea poate să fi e 
înţeleasă pe calea identifi cării simpatetice şi pusă în 
evidenţă ca realitate specifi că prin descriere” (p. 42). 
Rolul cititorului pare a fi  în acest caz acela de a cunoaşte 
experienţa revelatoare din texte (pe calea identifi cării 
simpatetice), iar criticului îi revine, în plus, rolul de a 
descrie/rescrie această experienţă. De fapt, întregul 
proces al lecturii pare redefi nit prin prisma acestui 
concept, în condiţiile în care lectura este acum o formă 
de reactualizare a experienţei revelatoare care a generat 
iniţial opera. Se stabileşte deci o strânsă legătură între 
cele două extremităţi (aparent) îndepărtate ale operei 
(punctul iniţial şi cel fi nal, în sens simplist spus), o 
dovadă în plus a faptului că dimensiunea formală (textul 
propriu-zis) este doar un element al operei, în nici un 
caz singurul. Un alt raport interesant pe care îl aduce 
în discuţie conceptul de experienţă revelatoare este 
cel dintre limbaj şi experienţă – prin însăşi natura sa 
experienţa revelatoare se confi gurează ca un fenomen 
atât de complex încât re-prezentarea prin limbaj devine 
problematică (însă tocmai aceste difi cultăţi potenţează 
creativitatea lingvistică a scriitorilor): „eu cred că există 
o luptă pe viaţă şi pe moarte, de tipul celei hegeliene 
pentru recunoaştere, între subiectul creator şi experienţa 
sa, pe de o parte, şi limbaj, pe de altă parte. Iar în această 
luptă, care pe care, marele scriitor, marele artist, are de 
partea sa putere. El poate face ceva, uneori mai mult, 
alteori mai puţin, în funcţie de cât e de puternic, în faţa 
limbajului, a stihiei limbajului. Dacă n-ar fi  aşa, n-am fi  
avut niciodată şi n-am avea în continuare mari scriitori 
şi artişti, cu limbaje şi stiluri diferite de cele anterioare 
sau de cele contemporane lor.” (p. 200)

În Fenomenologia punctului plecare, Virgil 
Podoabă vorbeşte inclusiv despre o posibilă dezvoltare 
a conceptului de experienţă revelatoare, de la categoria 

individualului la cea colectivă. Mai exact, criticul ia în 
considerare posibilitatea ca acest tip de experienţă să fi e 
trăit nu doar în cazuri izolate, ci şi în plan colectiv, fi e că 
vorbim de anumite grupuri, fi e chiar de un întreg popor. 
Poate că subiectul cel mai interesant în acest sens este 
cel legat de istoria comunistă a României – criticul nu 
exclude posibilitatea ca această lungă perioadă să fi  avut 
un real impact asupra poporului român (similar în multe 
privinţe cu experienţa revelatoare) astfel încât impulsul 
artistic al multor scriitori să se datoreze tocmai acestei 
experienţe.

În ceea ce priveşte efectiv aplicabilitatea 
conceptului în sfera criticii literare trebuie subliniat, 
totuşi, faptul că nu orice text literar poate fi  analizat 
din această perspectivă. Există cazuri unde biografi a 
autorului ne este complet necunoscută, iar problematizări 
explicite în opera sa despre experienţe revelatoare nu 
apar. În acest caz putem doar intui o eventuală experienţă 
care a stat la baza textului. Există, de asemenea, texte 
care nu se revendică de la experienţe revelatoare ci, spre 
exemplu, de la diverse artifi cii stilistice – iar în acest 
caz e greu de determinat dacă avem (sau nu) de-a face 
cu o formă inferioară de literatură datorită faptului ca-i 
lipseşte acel element cheie al experienţei revelatoare. 
În alte cazuri însă, şi acestea ne interesează în primul 
rând, conceptul pare a fi  nu numai relevant, dar şi 
absolut necesar pentru a înţelege şi a observa valenţe 
importante ale operelor literare care altfel poate ne-ar 
părea invizibile.
_____
 Virgil Podoabă, Fenomenologia punctul de plecare, Editura 
Universităţii Transilvania, Braşov, 2008.

Alex CIOROGAR
Expresivitate involuntară

Din unghi epistemologic, ori dacă e să judecăm 
dintr-o perspectivă metodologică mai largă, putem 
spune că există, la modul general, trei moduri de a 
face critică sau, mai bine zis, trei categorii de critici 
literari. Sunt, în primul rând, cei care, în demersul lor, 
pleacă de la premisa că înarmându-se cu noi concepte, 
instrumente şi metode de investigare a obiectului de 
studiu vor reuşi să schimbe faţa şi traiectoria disciplinei. 
Sunt apoi cei care refuză, în mod programatic, orice 
„metodă”. Nu în ultimul rând, sunt cei care pleacă de la 
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modifi carea nu a bagajului critic, ci de la reconsiderarea 
obiectului literar în sinea lui. În linii mari, e vorba 
despre cele două aspecte binecunoscute ale disciplinei 
prezentate, în alte circumstanţe, de Richard Rorty: fi e 
că se încearcă schiţarea unei imagini de ansamblu, fi e că 
se încearcă descrierea unor detalii, critica şi-a îndreptat 
atenţia, pe rând, spre fi losofi e, lingvistică, sociologie, 
psihologie (şi altele) în speranţa că va putea prelua, 
din aceste domenii oarecum apropiate, anumite teorii 
„tari” cu privire la esenţa „adevărată” a înţelesului sau a 
interpretării. Iluzia că unele „probleme” pot fi  rezolvate 
în mod defi nitiv survine şi ea, mai mult ca efect, în 
acest proces de negociere. Istoria culturală ne arată că, 
în aceste condiţii, o disciplină suferă o mutaţie atunci 
când ea îşi schimbă raportul cu celelalte ştiinţe afl ate în 
aceeaşi categorie. Or, după cum se ştie, cele mai mari 
discuţii le incită acele abordări care înlătură vechile 
probleme declarându-le a fi , în fapt, false probleme. 
Cu alte cuvinte, sunt trasate liniile directoare ce vin 
să delimiteze noile probleme ce trebuie investigate. 
Paradoxul demersului lui Eugen Negrici constă în aceea 
că acesta poate fi  înscris în două dintre cele trei categorii 
enumerate mai sus, fi indcă prin adoptarea unei noi 
perspective asupra „literaturii” (adică a unei teorii ce 
presupune metode, concepte şi instrumente specifi ce), 
criticul schimbă, în esenţă, natura obiectului investigat. 
Despre ce este vorba? Expresivitatea involuntară e 
un concept „teoretic” doar în măsura în care el există 
şi poate fi  identifi cat într-un anumit text. Vice-versa, 
textul nu oferă semne ale expresivităţii involuntare doar 
dacă e citit prin intermediul viziunii expuse de Negrici. 
Unul din principalele motive responsabile pentru 
naşterea acestui paradox constă în faptul că „teoria” lui 
Negrici nu presupune un sistem teoretic coerent cu legi 
sau norme uşor identifi cabile ori taxonomice. Suntem 
nevoiţi să vorbim, în acest caz (e vorba de mai multe 
cazuri similare, specifi ce acestei perioade „istorice”, 
vezi, de pildă, şi cazul lui Sorin Alexandrescu), de un 
melanj eterogen de viziuni, concepte şi instrumente 
critice şi teoretice. 

Au trecut patru decenii de când Eugen Negrici 
a folosit pentru prima oară într-un articol sintagma 
„expresivitate involuntară”. Universitarul îşi îndrepta, 
încă de atunci, atenţia, din diverse motive, asupra 
textelor, zice el, „primitive, paraliterare sau, pur şi 

simplu, neliterare în intenţie, unde nimeni nu îmi putea 
răpi plăcerea cutreierării printre ruine, de-a lungul 
desenelor neobosite ale pereţilor igrasioşi, printre 
formaţiuni geologice stranii şi miraculoase întocmiri 
infantile”, admiţând, odată cu acest „transfer”, că 
libertatea (de toate soiurile) i-a fost una din principalele 
dorinţe. Pentru Negrici, diversifi carea receptării şi 
înnoirea obiectului sunt singurele în măsură să înalţe 
intensitatea plăcerii şi a implicării interpretului: „Acum 
ştiu şi pot să afi rm cu siguranţa unei experienţe asumate 
că în puterea noastră de a descoperi elemente din afara 
intenţiei producătorului stă voinţa obiectului – artistic 
sau nonartistic”. Negrici învaţă, cu succes, lecţia lui 
Wimsatt şi Beardsley din „The Intentional Fallacy”, 
deşi, istoric vorbind, nu avea cum s-o reţină şi pe cea 
a lui Umberto Eco din „Limitele interpetării” (care 
apărea, pentru prima oară, doar în 1990). Revendicându-
se, în mare parte, de la teoria şi opera semioticianului 
italian, cu toate că elimină noţiunea cititorului-
model sau că minimalizează importanţa modurilor de 
producere a semnelor, Negrici combină cu mai mult 
sau mai puţin succes viziunile acestuia cu preceptele 
psihologiei moderne (în speţă, cele ale lui Piaget din 
1961 – „Mecanismele percepţiei”), dar şi cu fi losofi a lui 
Merleau-Ponty (fenomenologia percepţiei). E vorba, la 
modul concret, de interpretarea făcută din prisma altei 
epoci. Astfel, opera e văzută nu ca formă, ci ca un câmp 
de posibilităţi, procesul fi ind, desigur, acela de semioză 
deschisă. Pentru Negrici, studierea fenomenologiei 
raporturilor dintre operă şi cititor i se înfăţişează ca fi ind 
prioritar, fi indcă acesta poartă mesajul operei prin epoci 
şi medii diferite, accentuând intensitatea receptării 
printr-o integrare contrastant-semnifi cativă a textului în 
cât mai multe contexte. 

Conform principiului „cine-mparte, parte-şi 
face”, Negrici îşi adjudecă etapa neprofesionistă a 
literaturii vechi, aducând-o din zona semnifi caţiilor 
latente în zona expresivităţii (texte destinate iniţial 
unor cu totul altor funcţii). Dacă nu putem vorbi despre 
un sistem teoretic, putem vorbi, în schimb, despre un 
sistem al lecturii. Dorinţa de înnoire, încercarea de a 
evita prejudecăţile se transformă, la Negrici, în mize 
teoretice, traductibile într-o economie a actului critic. 
Autorul „expresivităţii involuntare” înţelege arta sub 
forma unui proces de comunicare, fapt ce ne permite să-i 
încadrăm demersul sub umbrela generală a „semioticii”. 
Dacă structuralismul (şi acesta nu lipseşte din studiile 
lui Negrici, ba dimpotrivă) se ocupă de un model şi nu 
de fi inţa concretă a operei, semiologia respinge analiza 
operei ca structură semnifi cantă şi impune studiul 
istoriei interpretărilor punând-o (opera) în relaţie directă 
cu semnifi caţia acesteia într-un proces de consum. Cu 
alte cuvinte, accentul cade pe raportul dintre forma 
şi deschiderea (posibilităţile de devenire istorică a 
semnifi caţiei) operei. Efortul cel mai mare, spune 
Negrici, îl va solicita textul nedestinat a fi  literatură, 
unde, neexistând o ambiguizare intenţionată de tip 
literar a enunţului, criticul e obligat să se folosească 
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de contexte literare spre a-l face să pară încărcat de 
semnifi caţii. Mai simplu spus, a interpreta înseamnă a 
găsi într-un mesaj alte mesaje noi, fapt ce obligă, din 
nou, criticul să se concentreze nu asupra expresiei, ci 
asupra conţinutului. Încercarea lui, spune autorul, nu 
ar propune decât organizarea intenţiilor formative din 
cadrul procesului receptării. Mai mult, a interpreta 
devine acelaşi lucru cu a stabili locul unui semn sau al 
unui grup de semne în contexte în care acestea capătă 
semnifi caţii mai profunde, imposibil de descoperit 
printr-o raportare la un singur sistem de referinţă.

Cum valorile „joase” sunt produse ale 
schimbărilor de perspectivă, Negrici este convins 
că o „materie” nu este niciodată epuizată pe deplin. 
Restructurarea perspectivelor asupra formelor istorice 
consumate, interpretate altădată, va fi  posibilă, crede 
Negrici, prin simpla antrenare în actul tranzitiv al noului 
bagaj de amintiri cu care timpul ne înavuţeşte. Criticul 
încearcă desprinderea acelor elemente ale textului care 
sunt în măsură să provoace o tensiune semnifi cativă 
atunci când sunt alese contexte de semn contrar. E uşor 
de înţeles de ce în aceste texte se face simţită o formă 
uşoară şi stranie de protocronism: atunci când compară 
proza populară veche cu textele suprarealiştilor, Negrici 
spune că „Astfel, într-o anumită măsură, prozele 
populare schiţează, în exprimare, ceea ce teoriile 
suprarealiste înţeleg prin supunere la funcţionarea 
reală a gândirii”. Evoluţia sensibilităţii artistice, 
dialectica modifi cării sistemului de aşteptări reprezintă 
factorii care permit emoţiei să semnifi ce prin blocarea 
regularităţii. Iată subtitlurile şi, totodată, sub-conceptele 
expresivităţii involuntare: Previzibilitatea expresiei, 
Formularea banală, Imaginaţia convenţională, 
Clişeu (Previzibilitatea), „Poetica” inactuală, Proza 
versifi cată, Naraţiunea de „larg consum”, Insufi cienţa 
formală, Neîndemânarea profesională, Sub semnul 
amorfului, Structuri narative „imprecise”, Scriitura 
difi cilă, Formularea „confuză”, Neputinţa modelării: 
stângăcii, neglijenţe, imperfecţiuni, Neputinţa 
dominării: grandilocvenţa, enormităţile, Neputinţa, 
Incompletitudinea – operele neterminate, nedefi nitivate, 
întrerupte.

În procesul de defi nire a „expresivităţii 
involuntare”, Negrici sub-instaurează o demonizare 
a lui Lovinescu, în timp ce prefi gurează un soi de 
angelizare a lui Călinescu. În acest sens, veleităţile 
avangardiste, am zice, ale lui Negrici sunt diminuate, 
înjumătăţite, fi indcă, dorind să înlăture prejudecăţile, 
criticul îşi construieşte o mare parte din argumentele 
pe baza acestor prejudecăţi, chiar dacă avertizează 
asupra necesităţii prevenirii tendinţelor de şablonizare 
în receptare. Cu toate acestea, preia de la Lovinescu 
problema dinamicii valorilor, fi indcă crede în 
reconvertirea, în plan sincronic, a valorilor resuscitate 
prin modifi cările aduse de timp în codul de referinţă 
a cititorului. Pe lângă acest tip de valori, Negrici 
identifi că încă două tipuri de valorizare: valorile de 
adaos (fi gurile spiritului sau ale gândirii producătoare) 

şi valorile de convertire (schimbarea de funcţie ca 
condiţie a multiplicării valorilor expresive). Altfel spus, 
Negrici propune o istorie formalistă a literaturii – teoria 
schimbărilor de funcţie (a unui text) – literaritatea ca 
funcţie a textului, fi ind principalul element al istoriei 
literare şi nu componentele literare. Dacă actul critic 
se realizează doar ca relaţie, spune Negrici, opera 
literară nu trebuie analizată în imanenţa ei, fi indcă ea 
există doar în relaţie cu un subiect. Impactul dintre două 
sensibilităţi este cel ce oferă structură operei. Chiar dacă 
declară că nu simte o atracţie faţă de „metode” (faţă 
de structuralism, de pildă), Negrici îşi face un obicei 
(deci o metodă) din suspiciunea conform căreia totul e 
susceptibil de conotaţie. Nu e vorba de structură, spune 
el, ci de structurare, fi indcă, şi aici se întoarce la Piaget şi 
Merleau-Ponty, nu percepem decât relaţii şi nu gândim 
decât prin raportare la un context. Percepţia înseamnă, 
iată, bombardarea obiectului cu ipoteze subiective. 
Platonic cu grad înalt, Negrici declară cu convingere 
că interpretarea reprezintă iluzia unei iluzii (iluzia 
cunoaşterii prin artă). Un studiu, după cum am arătat 
deja, funcţional, dar şi genetic, ciclul „expresivităţii 
involuntare” reprezintă, în cuvintele autorului, un „mic 
manual de educare a privirii care provoacă înnoirea”. 
Chiar dacă „lectura cu bucurie” îşi arată cum poţi citi 
ca literatură un text care nu intenţionează să fi e efi cient 
din unghi artistic, Negrici îşi asumă, implicit, şi o 
anumită morală a culturii. O lărgire a ariei generale a 
lecturii „literare” îşi spune, printre rânduri, că scrisul 
în limba română e important şi nu literatura scrisă în 
limba română. Cu alte cuvinte, Negrici transformă 
„vocea activă” a literaturii într-una „pasivă”. Această 
tentativă de eliberare a obiectului reprezintă, în acelaşi 
timp, şi o respingere, după cum am mai spus, a tendinţei 
de instituţionalizare a schemelor perceptive, având 
în vedere nu structura pretins obiectivă a operei, ci 
structura raportului de consum. În acest sens, Negrici 
pregăteşte, pe teren autohton, spaţiul viitoarelor studii 
pragmatice, dar şi al celor post-structuraliste: „O iluzie 
nutresc acei teoreticieni care-şi închipuie că e posibil să 
reducem limba la un limbaj al semnelor, astfel încât un 
cuvânt să însemne un singur lucru”. Nu există, spune 
Negrici, un raport univoc între semnifi cat şi semnifi cant. 
În consecinţă, mesajele ce au, în mod aparent, o funcţie 
strict  referenţială pot fi  şi ele receptate artistic, datorită 
faptului că codurile noastre nu sunt o sumă de defi niţii 
logice şi abstracte, ci, mai degrabă, dispoziţii emotive, 
gusturi şi obişnuinţe ale culturii, reprezentări subiective, 
prefabricate, previziuni individualizate ce dau naştere 
unui val de asociaţii semantice şi unor sugestii fonice 
confuze. Acestea primesc conotaţii incodifi cabile şi 
arbitrare, ce, la rândul lor, dau naştere unor scheme de 
înţelegere personală, subiectivă. Dacă, în perspectiva 
criticului, un text e un mecanism precis care invită la 
imprecizie, referinţa conceptuală poate da naştere unui 
impuls sensibil. Supunând textul unei lecturi teziste, 
Negrici mizează pe ambiguitatea, pe polisemia latentă 
a unor texte nebeletristice vechi. 
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Revenind la paradoxul prezentat la începutul 
acestui articol, vom spune că un alt motiv al 
contradicţiei inerente studiului lui Negrici, e acela 
că, fi ind un demers ce se revendică, în principal, de 
la anumite teorii ale close-readingului (Formalismul 
rus, şklovskian; New Criticism-ul american: Northrop 
Frye, W. Empson; naratologia franceză: Genette, dar 
şi Sartre), studiul îmbină aceste „tehnici” cu anumite 
orientări de semn opus (distant-reading) – deschiderea 
(semiotica lui Eco), contextualizarea hermeneutică 
(gadameriană), prefi gurările obişnuinţelor retorice 
şi ideologice à la Foucault -, colorându-le cu nuanţe 
„scientiste” (fenomenologia lui Merleau-Ponty, fi losofi a 
bergsoniană, antropologia culturală a lui Levi-Strauss 
sau psihologia lui Piaget). Întocmai operei, şi procesul 
de interpretare e determinat istoric, motiv pentru care 
recontextualizarea înseamnă reafi rmarea principiului 
mutaţiei valorilor. 

Aducerea unor texte în zona expresivităţii 
presupune, în subtext, un anumit misionarism şi, 
totodată, o morală pe care autorul şi le asumă. Odată 
cu Negrici, criticul se transformă dintr-un „ucigător” 
(G. Călinescu), într-un echipaj de „resuscitare”. 
Exerciţiile, posibilităţile de reconvertire sau revitalizare 
a expresivităţii, a literarităţii, a elementului artistic se 
concretizează în tensiunea dintre vechiul mesaj şi noul 
context. Apropo de lecţii învăţate, în ipostaza sa de critic 
non-conformist, Negrici învaţă şi aplică o ultimă lecţie: 
cea a marilor poeţi – „toţi marii creatori au încercat o 
organizare artistică, personală a mesajului, cu preţul 
ruperii sistemului relaţional prestabilit şi a temporarei 
neinteligibilităţi”.

Nu în ultimul rând, ca o consecinţă sau efect 
atât al incidenţei politicului în sfera culturii, cât şi 
a prestigiului criticii foiletoniste, „impresioniste” 
(elitismul estetist) din anii ’60 şi ’70 (o încercare de 
refacere a tradiţiei critice interbelice), studiile lui Negrici 
sunt simptomatice pentru starea istorică a disciplinei 
din acea perioadă. Dacă teoriile occidentale (lingvistice, 
sociologice, psihologice şi fi losofi ce) puteau fi  preluate 
şi aplicate relativ uşor în studiile literare de la noi, fi indcă 
tolerate de regim, excesul şi barochizarea abstracto-
textuală specifi că criticii universitare, academice pare 
să deschidă terenul pentru noua literatură a anilor ’80, 
fi ind în acelaşi timp şi o altă variantă a re-interpretării, 
diferită de cea a re-valorifi cărilor marxiste. Pe jumătate 
pragmatist (fi indcă anti-cartezian şi anti-pozitivist) 
şi pe cealaltă jumătate pragmatician (fi indcă pune 
accentul pe procesul de contextualizare), Negrici 
propune un concept şi o cvasi-teorie literară în care se 
reconfi gurează atenţia dinspre obiect înspre subiectul 
receptor, subiectul producător, dar şi înspre contextul 
receptiv. Pentru Negrici, literatura e un simplu construct 
şi valorile sunt perisabile. Odată cu imposibilitatea de a 
stabili limita dintre artă şi non-artă, literaritatea a devenit 
fl uidă şi noţiunea de estetic şi-a pierdut relevanţa. 
Valoarea e, iată, relativă. Admiţând puncte de vedere 
contradictorii (inexistenţa unei intenţionalităţi auctoriale 

cu imposibilitatea de a accede la aceasta), conceptul 
„expresivităţii involuntare” nu e atât un concept teoretic, 
sau cel puţin nu unul solid, ci, mai degrabă, o încercare 
de a restabili raporturile dintre un text şi diferitele opinii 
critice emise asupra acestuia, în încercarea de a evita 
clişeizarea, monopolizarea şi banalizarea cunoaşterii 
din interiorul studiilor literare şi umaniste. Printre altele, 
i se poate reproşa lui Negrici şi faptul că nu descrie şi 
nici nu compară realităţile contextelor social-istorice ori 
culturale ale diferitelor epoci în care au fost produse şi 
receptate diferitele „scrieri” pe care le-a avut în vedere, 
dar din alt punct de vedere, volumele lui Negrici pot fi  
înţelese ca o reacţie naturală a intelighenţiei române: o 
foame pe care critica şi istoria disciplinei încep să le 
resimtă în acea perioadă ca urmare fi rească a lipsei unor 
constructe teoretice puternice (şi eliberatoare), altele 
decât cele ale realismului-socialist. Altfel spus, e vorba 
de o încercare de a recupera cât mai mult teren într-un 
timp cât mai scurt, efort inscriptibil, de altfel, într-o 
logică a unei politici culturale subversive, dar şi a unei 
economii critice specifi ce condiţiilor realităţii româneşti 
din anii ’60, ’70 şi chiar ’80. Eugen Negrici este, prin 
urmare şi prin excelenţă, un teoretician eclectic a căror 
studii au contribuit la dezvoltarea ştiinţei literare, 
„expresivitatea involuntară” reprezentând, pe de o parte, 
rezultatul unor eforturi depuse pe terenul pragmaticii 
textuale şi, pe de altă parte, în câmpul cercetărilor de 
estetică a receptării.

Caius DOBRESCU
Modernitatea conservatoare

Conceptualizarea „conservatorismului” se 
produce în acest remarcabil studiu*  după o metodă 
pe care aş numi-o a „clarităţii implicite”, obţinute prin 
insistenţe subtile mai degrabă decît prin sistematizări 
didactice. Fără îndoială, Adrian Lăcătuş este conştient 
de riscurile ce derivă din punerea în relaţie a acestei 
embleme doctrinare nu doar cu autori care nu şi-
au asumat-o ca atare niciodată, cum este cazul celor 
patru mari romancieri asupra cărora se concentrează 
(Robert Musil, Hermann Broch, Witold Gombrowicz 
şi Milan Kundera), dar chiar cu un gînditor care, din 
punct de vedere politic cel puţin, a respins-o explicit, 
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manifestînd o simpatie ostentativă faţă de Revoluţia 
sovietică, aşa cum este cazul lui Ludwig Wittgenstein. 
Soluţia există, totuşi, şi rezidă în atenţia şi subtilitatea cu 
care este „aproximat” acest concept central:  

„Paradoxul major al conservatorismului modern 
cred că este acesta: în măsura în care modernitatea este 
văzută ca o fugă de libertatea spirituală individuală, ca o 
fugă de realitatea limitată a eului înspre forme gnostice 
de salvare trans-individuală, adevăraţii moderni sînt 
conservatorii empirişti şi hedonişti ce rămîn să cultive 
posibilităţile de realizare ale individului în condiţiile 
contingenţei tradiţiei. (...) De altfel, ei nu au o relaţie 
programatică propriu-zisă cu formele tradiţiei, şi 
nici o adeziune la ideea comuniunii colective, ci mai 
degrabă împărtăşesc o viziune asupra omului ca fi inţă 
limitată. Astfel, simpatia lor faţă de tradiţie vine dintr-o 
perspectivă negativă sau funcţionalistă conform căreia 
tradiţia constituie cadrul care organizează şi limitează 
libertatea indivizilor, permiţîndu-i astfel acesteia să 
existe ca o formă de libertate pozitivă, atît în sens logic, 
cît şi în sens moral.” (pag. 14).

Adrian Lăcătuş reface cu o remarcabilă coerenţă 
această viziune „personalistă” asupra tradiţiei şi 
conservatorismului. Modelul modernităţii conservatoare 
propus aici este legat în mod esenţial de ipoteza unui 
„regional” al refl ecţiei morale. Mai precis încă, este 
vorba despre un mod de a regîndi, pe baza unor mari 
exemple central-europene, relaţia dintre etic şi estetic. 
Aici este the crux of the matter. Etosul care ne este 
descris nu presupune prescripţii clare, compunînd în 
sistem, ci problematizarea, menţinerea incertitudinii în 
conştiinţă, ca tensiune (şi aici glisăm, iată, în vecinătatea 
imediată a esteticului) formatoare. Funcţia artei este 
generarea, întreţinerea, reducţia fenomenologică a 
incertitudinii şi tensiunii interioare. Dar şi dispunerea 
inteligibilă, în succesiuni armonice de aproximări, a 
dilemelor conştiinţei.

În demersul său de circumscriere a unui specifi c 
central-european, Adrian Lăcătuş prezintă un curs 
specifi c al istoriei ideilor, marcat de neutralizarea 
distincţiei etic-estetic la Kirkegaard şi la Nietzsche. 
Neutralizare care, în mediul vienez, este modulată/irizată 
specifi c prin preocupări pentru fi lozofi a limbajului şi 
psihologia percepţiei şi care se apropie foarte mult de 
fi lozofi a analitică (apropiere greu de imaginat în spaţiul 
german). Wittgenstein este văzut ca expresia prin 
excelenţă a acestei sinteze neobişnuite. Lui i se dedică 
un capitol întreg, fi indcă, prin contururile complexe 
ale gîndirii sale, se aproximează cele ale continentului 
intelectual central-european (capitolul 6: ,,Modernism 
şi conservatorism în etica lui Wittgenstein”, pp. 76-104).

Pe de altă pare, demonstraţia face apel la un curs 
specifi c al istoriei politice şi sociale în sfera de infl uenţă 
habsburgică, marcat de fuziunea dintre catolicism şi 
naturalismul raţionalist. Nevoia de a crea o identitate 
supra-etnică a adus în consonanţă universalismul 
creştin şi universalismul Luminilor, reconciliate 
într-o ideologie estetică avîndu-şi originea, se poate 

presupune, în barocul „fl amboaiant” al Contrareformei. 
Substanţa mai degrabă estetică a cosmopolitismului 
habsburgic permite, voluntar sau nu, un important spaţiu 
al libertăţii private, al gîndirii personale neînregimentate 
(„Romancieri precum Musil, Broch, Gombrowicz şi 
Kundera sînt nişte gînditori în roman. Însă gînditori de 
tip privat”, pag. 55). 

O oportunitate pe care autorii de la cumpăna 
secolelor al XIX-lea şi al XX-lea au sesizat-o: 
modernizarea „moale”, tardo-ritualistă, este mai puţin 
opresivă pentru expersia liberă a persoanei, pentru 
libertatea etico-estetică a intimităţii, decît secularizarea 
şi raţionalizarea riguroase ale „democraţiei de masă”. 
Un paradox, aş adăuga, pe care l-au resimţit intens, de 
pildă, scriitorii francezi, cînd, după prăbuşirea celui de 
al doilea Imperiu, s-au întîlnit cu cenzura mult mai dură 
a celei de a treia Republici. 

Identităţi tradiţionale de grup, estetizate, 
ritualizate, pot fi  mult mai puţin apăsătoare pentru 
o identitate personală sofi sticată decît identitatea 
etnică, rasială sau de clasă impusă de o modernitate 
consecvent-raţionalizate. Tot astfel cum consolările 
integrale aduse de conformitatea ideologică sînt mult 
mai puţin compatibile cu demnitatea esenţialmente 
sceptică a libertăţii personale decît interogaţia ezitantă 
şi „vulnerabilă” a practicilor spirituale tradiţionale. 
Sintetizînd examenul aplicat religiilor seculare de unul 
dintre marii fi lozofi  politici ai celei de-a doua jumătăţi 
a secolului XX, Eric Voegelin (autor, de altfel, el însuşi 
de origine central-europeană), Adrian Lăcătuş observă 
că: „Modernitatea capătă (...) defi niţia unei fugi din faţa 
incertitudinii şi a unui refugiu într-o formă de certitudine 
defi nită într-o manieră gnostică”, (pag. 10). Tocmai faţă 
de această presupusa unidimensionalitate a adeziunii 
gnostice se impune scepticismul găzduit/protejat de 
tradiţiile de civilizaţie ca formă prin excelenţă a libertăţii 
interioare.

Pornind de la acest model, Adrian Lăcătuş 
formulează ipoteza cea mai spectaculoasă şi mai radicală 
a demersului său, şi anume aceea că romancierii pe care îi 
consideră reprezentativi pentru spiritul central-european 
ilustrează ceea ce am putea numi o altă modalitate a 
modernităţii. O altă strategie de investire a capitalului 
fi lozofi c al modernităţii. Musil, Broch, Gombrowicz 
şi Kundera asumă nu doar alte idei sau alte specii de 
ideologie decît omologii lor occidentali, ci şi un alt mod 
de a gîndi. Sau: un alt mod de a se raporta la gîndire, la 
natura şi exerciţiul intelectului. Sau, din nou: un alt mod 
de a face experienţa gîndirii, a refl ecţiei, înţeleasă ca un 
proces complex, care afectează conştiinţa pînă în zonele 
sale cele mai intime. 

Pe urmele lui Lukács şi Adorno, autorul 
analizează atent relaţia dintre eposul modern şi 
tensiunile secularizării. Fapt esenţial, romanul modern 
central-european ne este prezentat nu ca un simptom, 
ci mai degrabă ca un diagnostic al acestui proces. 
Altfel spus, ca un proiect coerent şi complex, extins 
pe mai multe generaţii, articulat, conştient de sine, 
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fără trebuinţă de un „tutore” fi lozofi c, fi indcă şi-a atins 
prin forţe proprii majoratul intelectual, în sens kantian. 
Un proiect „conservator” în sensul, asumat în mod 
deschis de Adrian Lăcătuş ca foarte special şi personal, 
de conservare a concreteţii individuale, a valorilor 
persoanei umane şi spaţiului privat/intim, în faţa unor 
procese de uniformizare care, într-un mod numai aparent 
paradoxal, au nu o dată ca aliaţi esteticile inovaţiei 
continue şi ideologiile „revoluţiei permanente”. 

Nu este vorba aici despre un simplu relativism 
cultural, care s-ar opune universalismului modernităţii 
raţionaliste. Este vorba despre menţinerea raţionalităţii 
în spaţiul, umanizant, al experienţei interioare, despre 
punerea universaliilor nu ca matriţe ale abstracţiei 
constrîngătoare, nu ca instrumente disciplinare, ci sub 
specia potenţialităţii creative. Pentru Adrian Lăcătuş este 
foarte important să nu ne prezinte această problematică în 
eprubetă, în neantul pur al intelectului speculativ, ci să o 
facă să iasă la suprafaţă din ţesătura densă, „autentică”, a 
istoriei socio-culturale (la pagina 85 este citată aprobativ 
opinia lui Richard Rorty conform căreia Wittgenstein 
ar fi  unul dintre acei fi losofi  care descriu viaţa umană 
cu ajutorul metaforei „unei continue reînnoiri a unei 
ţesături de credinţe şi dorinţe”). Nu avem aici o tratare 
a materiei în maniera obişnuită a „studiilor culturale”. 
Experienţele intelectuale analizate în lucrare nu sînt 
văzute ca expresia unui travaliu, oricît de complex şi 
sofi sticat, al formelor mentale colective. Deoarece, 
reacţionînd, e adevărat, la presiunile structurale ale 
modernităţii, romanul fi lozofi c central-european se 
dovedeşte, în acelaşi timp, un mediu, o subcultură, un 
univers mental destul de coerent pentru a rezista unora 
dintre cele mai teribile seisme ale istoriei secolului 
XX şi a se reproduce, în datele sale fundamentale, 
peste graniţele defi nite istoric ale modernităţii vieneze. 
Iniţiat în atmosfera decadentismului fi n-de-siècle, 
„modernismul conservator” recompus de Adrian 
Lăcătuş traversează epoca interbelică a războaielor 
ideologice, ajunge în socialismul real şi supravieţuieşte 
chiar şi în epoca războaielor culturale contemporane. 
Or, tocmai această succesiune de mutaţii istorice scoate 
la suprafaţă solidaritatea internă (suplă, diafană chiar, 
dar totuşi distinctă şi funcţională) a autorilor redevabili 
acestei tradiţii. 
___________
*Adrian Lăcătuş, Modernitatea conservatoare. Aspecte ale 
culturii Europei Centrale, Editura Universităţii Transilvania, 
Braşov, 2009

Adriana STAN
Neomodernism

Concept de largă circulaţie critică şi didactică, 
neomodernismul se poartă ca dr. Jekyll & mr. Hyde. În 
programele şcolare sau în alte generalizări curente cu 
privire la cultura noastră postbelică, el se înfăţişează 
neutru şi inofensiv, ca descriptor cronologic şi tipologic 

pentru porţiunea literaturii române dintre 1965-1980. 
Majorităţii optzeciştilor, în schimb, şi lui Ion Bogdan 
Lefter, cel care a circumscris termenul, neomodernismul 
le arată o faţă destul de hâdă, atitudini malefi ce şi 
păcate de care literatura noastră s-ar fi  mântuit numai 
prin pogorârea postmodernismului. Însă, s-ar zice că 
nici acesta n-a reuşit de tot să ucidă fi ara, căci până 
şi la începutul anilor 2000 neomodernismul continuă 
să dea din coadă reacţionar, profi tând de „haosul 
valorilor simbolice” de după ’89 pentru a-şi „ranforsa 
programele” şi a se îndărătnici în vechile sale poziţii de 
autoritate. Cel puţin asta reiese din încheierea articolului 
recapitulativ publicat de I.B. Lefter într-un număr al 
Observatorului cultural din 20031. În el, criticul de 
frunte al optzecismului admite, mai explicit ca până 
atunci, că are ceva de împărţit cu neomodernismul: 
„Câmpul mediatic şi-a îndreptat ofertele mai ales către 
scriitorii şi jurnaliştii cu prestigiu deja acumulat, deci 
mai vârstnici, deci… neomodernişti în cele mai multe 
cazuri, oferindu-le şansa unei noi expuneri”. 

Căci, deşi brevetat cu referire la o tipologie 
literară, termenul e departe de a se reduce la aceasta. 
Dimpotrivă, el s-a încărcat şi cu conotaţiile disputei 
ideologice, de mare actualitate în anii ’90, între 
conservatorism şi liberalism, specifi cată cultural în 
binomul estetism modernist vs. postmodernism. Prin 
urmare, „neomodernismul” semnalează – sau arată cu 
degetul – şi un tip de establishment intelectual care, 
în logica naturală a înlocuirii vechiului cu noul, ar 
cam fi  trebuit lustrat după ’89. Că optzecismul a dus 
o campanie de politică culturală nu mai constituie, 
desigur, o noutate pentru nimeni, fi ind un aspect cât se 
poate de fi resc pentru orice fenomen literar afi rmat pe 
baze generaţioniste. De altfel, I.B. Lefter însuşi a fost 
primul să sublinieze că îşi concepe schiţa de istoriografi e 
literară din perspectiva angajată şi „militantă” a 
prezentului şi a propriei sale paradigme. Însă tocmai 
pentru că intră în jocul atâtor subtexte (strategice) şi 
supratexte (tipologii „euroamericane standard” placate 
realităţilor româneşti), lectura modernismului autohton 
făcută din unghi postmodern rămâne uneori defi citară 
pe coordonata care ar fi  trebuit să formeze punctul de 
greutate şi argumentul său principal: recursul efectiv la 
texte. Or, aceasta este o limită ce se confundă tocmai cu 
principala calitate a discursului lui I.B. Lefter, unul din 
foarte puţinii critici români capabili şi consecvenţi în a 
gândi la o scară macro. 

Într-adevăr, autorul Recapitulării modernităţii 
nici nu vede neomodernismul ca pe o realitate literară de 
sine-stătătoare („bună, rea”, cum ar fi  zis Marino), ci ca 
pe o anexă la cazul mai cuprinzător al modernismului, 
un fel de malformaţie a acestuia, mai degrabă decât 
un proces natural de transformare şi declin. E un 
apendice istorico-literar care „nici n-ar fi  existat dacă 
hiatus-ul (…) anilor ’50 nu l-ar fi  făcut absolut necesar, 
indispensabil”2. De fapt, deşi îl include în scenariul său de 
istorie literară „în şase trepte”, I.B. Lefter discreditează 
din mai multe direcţii neomodernismul. Semnifi cativ 
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e, înainte de toate, faptul că abordează fenomenul prin 
negaţie, în raport cu acele poetici care îl transgresează (v. 
studiile despre M. Ivănescu şi despre experimentalismul 
postbelic). Celei mai mari părţi a literaturii şaizeciste şi 
şaptezeciste criticul îi minimalizează atât conţinutul, cât 
şi valoarea, deoarece se îndoieşte de noutatea, şi, deci, 
de independenţa programului său creativ. Căci concepţia 
sa teleologic-evolutivă despre istoria literară ridică 
la rang de normă – şi transformă, pe alocuri, în mit – 
principiul noutăţii. În mod paradoxal, tocmai promotorul 
postmodernismului, o paradigmă a simultaneităţii, 
reciclării şi haosului temporal, percepe ceasul literaturii 
bătând atât de regulat, de la o oră la alta şi sincron cu ora 
de pe alte meridiane. El valorizează „noutatea” aproape 
ca un adevărat modern. Se înţelege că, la această bursă 
a valorilor prezentului, neomodernismul „nostalgic” şi 
afl at „în contratimp” cu ce se întâmpla atunci pe „pieţele 
culturale occidentale” îşi pierde tot creditul. Idealul 
progresului literar îl determină pe critic chiar să caute 
limite clare între o noutate autentică şi una falsă care 
s-ar fi  manifestat pe parcursul anilor ’60-’70. În opinia 
sa, dacă „experimentalismul” rămâne, în marginalitate, 
forţă inovatoare şi vestitor al postmodernismului, 
literatura canonică şi canonizată din perioada respectivă 
se caracterizează prin „novatorism”, o pseudo-noutate 
adică, apărută ca efect al trezirii din proletcultism, 
dar care ascunde un „conformism” de sensibilitate şi 
retorică. Într-un fel, (neo)modernismul pare să reînvie 
fi ind, de fapt, deja mort. Mai multe formule pregnante - 
„replay”, „evoluţie regresivă”, „caută viitorul în trecut”, 
„merg înainte întorcându-se înapoi”, „condamnaţi la 
anacronism”3 – descriu perioada anilor ’60-’70 ca pe un 
cimitir estetic al elefanţilor.

I.B. Lefter consideră că scenariile creative 
antebelice se reactualizează din anii ’60 cam în aceeaşi 
formă, doar la altă viteză, cu o etapă de „dezmorţire” şi 
„reacomodare cu limbajele estetice”, apoi în ritm „tot 
mai accelerat”. Criticul tinde să localizeze respectivele 
structuri doar pe terenul poeziei: „rafi namentele de 
limbaj şi ermetismele direcţiei Barbu, radicalismele 
experimentale de tip avangardist, complexitatea 
universului arghezian, subtilitatea codului poetic 
bacovian”4. Însă, deşi nu insistă pe ea, lasă impresia 
că nici proza n-ar face excepţie de la acest caz de 
compulsie la repetiţie (a modernismului). Prin urmare, 
doar va constata „reluarea”, concentrându-se, în rest, 
pe direcţiile modernismului constituite încă înainte 
de cel de-al doilea război mondial. Nici aici totuşi 
argumentaţia nu se risipeşte în analize, căci, în ciuda 
aparenţei frontale, dată de siguranţa articulării opiniei, 
critica lui I.B. Lefter e transversală. Ea procedează prin 
decupaje, care conferă discursului impresia unui şantier 
oricând extensibil, se opreşte asupra (ne)suprapunerilor, 
faliilor şi incongruenţelor terminologice. Şi adevărul e 
că incongruenţele nici n-ar putea fi  evitate, de vreme ce 
criticul operează cu premisa unui „concept integrator 
de modernism”, „aşa cum poate fi  el elaborat în urma 
examinării secolelor XIX-XX ale culturii europene şi 

apoi euro-americane, (…) considerat postulat ca atare, 
fără să-mi mai propun să-l rezum sau să-l reconstruiesc”5, 
dar care, după numărul citărilor, pare a-i datora cel 
mai mult lui Hugo Friedrich şi, deci, modelului liric 
modernist. Or, fi reşte că un astfel de parcurs deductiv 
– de la structura invariantă la structurile variantelor – 
va găsi mai ales pricini de nemulţumire, pe măsură ce 
realităţile investigate se vor dovedi a nu verifi ca schema.

 Materia pe care I.B. Lefter o măsoară prin 
conceptul „standard” de modernism nu este totuşi 
direct literară (adică poezia, proza, dramaturgia primei 
jumătăţi a secolului XX), ci „critică şi eseistică”. 
Aceasta nu pentru că marii critici interbelici ar fi  
refl ectat foarte adecvat întinsa şi eteroclita literatură 
contemporană lor, ci mai ales pentru că ei au reprezentat 
o forţă activă şi catalizatoare pe tabloul literar al epocii, 
exercitând un „rol decisiv în modelarea mentalităţilor 
culturale şi a retoricilor creative în vogă”6. Cât despre 
literatura efectivă din prima jumătate a secolului XX - e 
greu de spus cu ce procent de modernitate o creditează 
I.B. Lefter însuşi. Căci afi rmă ambiguu: „chiar dacă a 
rezultat un corpus de texte insufi ciente pentru o deplină 
sincronizare cu literaturile europene importante, esenţial 
rămâne efortul de modernizare”7; în plus, se opreşte 
tocmai la cazurile literare care fi surează şi împing 
mai departe paradigma (Bacovia, parţial Arghezi), nu 
la cele care ar realiza-o deplin (Barbu, Blaga) şi care 
sunt reactivate în poeticile anilor ’60. Însă modul „nou-
istorist” în care evită iluzia lecturii inocente, „naturale” 
a unei epoci literare trecute, abordând-o la nivel de 
construct şi fi cţiune critică formează, fără îndoială, 
punctul de maximă subtilitate al Recapitulării sale. 

Pe de altă parte, chiar dacă autorul trece 
sistematic prin oglinzile criticii şi caută „modele 
explicative” de mare generalitate, perspectiva sa 
rămâne interioară sistemului literar şi, oarecum, chiar 
formalistă. În mod desigur discutabil, I.B. Lefter 
consideră junimismul, modernismul, postmodernismul 
„modele de evoluţie culturală fără legătură efectivă cu 
politicul, cu istoria mare”8. Astfel că, defi nit îndeosebi 
la nivelul structurilor retorico-tematice şi al conceptelor 
care le corespund, „modernismul” reconstruit de el nu 
este şi o „modernitate”. Nu întâmplător atunci, criticul 
polemizează cu Adrian Marino care, într-un sens cultural 
mai larg, vedea „modernul” ca structură deschisă, în 
„perpetuă evoluţie”. Accepţia mai restrâns-literară a 
modernismului îi permite însă lui I.B. Lefter să tragă sub 
această umbrelă şi curentele tradiţionaliste din prima 
jumătate a secolului XX. Lăsând temporar la o parte 
încărcatul lor „conţinut” ideologic, criticul constată că, 
la nivel de „mijloace de expresie”, şi tradiţionalismele 
confi rmă căutările şi procedeele creaţiei de tip „estetic”. 
Rezultă astfel o imagine mai compactă a modernismului 
românesc – dar, desigur, cu cât mai solidă, cu atât mai 
uşor de răsturnat in corpore (întrucât formează „baza 
conceptuală de defi nire a curentului postmodern, care 
de el, de modernism, se desparte”9). Nu în ultimul 
rând, înţeleasă strict ca tipologie literară, decupată din 
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mentalităţile şi chiar conotaţiile socio-ideologice care 
ar informa-o, „structura” modernistă va fi  extinsă direct 
asupra fenomenului şaizecist-şaptezecist, indiferent 
de schimbările de context, semnifi caţie sau valoare 
simbolică dintre primul şi cel de-al doilea modernism.       

Oricum, dacă acest modernism s-a istoricizat 
atât de greu, prelungindu-se inerţial pe încă două 
decenii postbelice, faptul se datorează, în bună măsură, 
incapacităţii criticilor interbelici de a-l conştientiza şi 
impune ca formulă omogenă. I.B. Lefter inventariază cu 
minuţie numeroasele bâlbâieli ale exegezei interbelice în 
jurul formulelor moderniste. Contradicţiile se dovedesc, 
fatalmente, mai numeroase decât consecvenţele. 
Trăgând linie, Călinescu, Lovinescu şi foiletoniştii stau 
destul de rău, arătând „o mare dezordine” conceptuală 
în ezitările de încadrare a unor texte contemporane, 
de fi xare a unor direcţii inovatoare etc. Intenţiile pot 
fi  bune, în sensul încurajării unei literaturi pe cale de 
modernizare şi sincronizare, dar practica omoară, căci 
primatul estetic şi „miopia criticii curente cronicăreşti” 
împiedică, în realitate, percepţia fenomenelor literare 
de ansamblu, „transindividuale”. Din această privinţă, 
autorul Recapitulării… ajunge să le reproşeze 
interbelicilor şi ceea ce – mentalitar şi metodologic – nu 
puteau fi : căci în logica impresionismului textocentric 
dominant atunci, ei poate că nu aveau cum să-şi pună 
problema „construirii unor modele literare mai precis 
formalizate”, nici să ajungă la viziunea sistemică a unei 
literaturi încă afl ată în fazele ei de creştere, încă disputată 
de forţe ideologice contrare. La urma-urmelor, limitele 
interpretării sunt istorice, deci explicabile istoric. 

Totuşi, nemulţumirea principală a lui I.B. Lefter 
nu e neapărat de natură teoretică, ci terminologică şi ea 
vizează oscilaţiile conceptului de „modernism”. Într-
adevăr, termenul e inconstant în interbelic, căci criticii îl 
utilizează la concurenţă cu „simbolismul”, percepându-l 
pe acesta ca un curent distinct, respectiv – îl delimitează 
de doctrinele tradiţionaliste, refuzând să meargă dincolo 
de „conţinutul” ideologic al acestora din urmă. Celor 
două defi cienţe majore li se adaugă şi receptarea 
superfi cială, pe alocuri condescendentă, a avangardelor. 
Or, din integrarea acestor noţiuni doar aparent 
divergente (simbolism, tradiţionalism, avangardă), care 
îi încurcă pe criticii vremii pe piste false, conceptul de 
„modernism” ar fi  avut de câştigat în unitate şi coerenţă 
(şi, prin asimilarea avangardei, s-ar fi  despărţit mai 
tranşant de romantism). Nu e, totuşi, foarte clar dacă 
interbelicilor le-a lipsit doar terminologia efectivă 
sau şi percepţia ca atare a fenomenului modernist şi a 
implicaţiilor acestuia. Căci uneori s-ar zice că bunele 
„intuiţii” ale criticilor respectivi nu trebuiau decât să 
poarte un nume şi „să ajungă la concept” (dar „n-a fost 
să fi e…”). I.B. Lefter vorbeşte când de „perspectiva lor 
datată”, când de „vocaţia modernităţii” şi „gustul lor 
estetic modern”. El pare, pe de altă parte, să-i scuze cu 
jumătate de gură, găsindu-le „circumstanţe atenuante” 
într-un context cultural „nu tocmai favorabil elaborărilor 
conceptuale îndelungate, calme, limpezi”. Ba chiar 

ajunge să se contrazică pe sine afi rmând surprinzător că 
„rezultatele sunt cu atât mai impunătoare”.   

De fapt, ţinta polemicii lui I.B. Lefter e mai 
întotdeauna alta decât cea implicată în cursul aparent 
al demonstraţiilor sale. Nu evidenţiază neajunsurile 
criticii interbelice decât pentru a-şi proteja conceptul 
modernismului de eventualele retuşuri de care defi niţia 
„standard” ar fi  fost susceptibilă în contextul culturii 
române. Nu atacă „zonele centrale ale sistemului” literar 
– adică pe cele care ar confi rma conceptul – decât prin 
zonele lui de margine (Bacovia fi ind, cum spuneam, 
simptomatic în acest sens). Nu susţine omogenitatea 
modernismului de dinainte de ’47 decât pentru a putea 
justifi ca bătrâneţea şi, deci, sterilitatea formei sale 
reluate din anii ’60. Or, din toată această dispunere de 
forţe, neomodernismul iese cu desăvârşire în pierdere. 
Tipologia sa literară, „subsumabilă” structurii constituite 
– şi „maxim evoluate” – până în ’47 se prezintă ca 
un anacronism, mai ales că în Occident era vremea 
postmodernităţii. „Potenţialul său combinatoriu” e, 
aşadar, sortit să se epuizeze curând în „conformism”. Iar 
criticii săi sunt, deducem, mult mai puţin scuzabili decât 
antecesorii lor interbelici, ale căror defi cienţe (risipirea 
în „analize mici”, fără priviri „generalizatoare”) le-au 
moştenit, în loc să le corecteze. Retardarea creativă şi 
metodologică e, prin urmare, generalizată.  

Ca orice diagnostic acut, şi acesta ţine de 
specializarea medicului. Concluziile critice ale lui 
I.B. Lefter sunt coerente şi logice din unghiul specifi c 
al programului optzecist „postmodern” de ruptură cu 
trecutul (imediat). Dar tratamentul prescris de critic 
– un fel de cură de dezintoxicare totală – e radical şi 
exclude remediile homeopatice de comprehensiune. 
Căci, mutat în alt organism, cu alt climat şi alt bioritm, 
virusul modernist îşi poate păstra baza genetică, dar 
îşi schimbă manifestările şi poate avea alte efecte. Or, 
poate că tocmai aceste efecte şi valoarea lor istorică ar 
trebui să completeze analiza perioadei neomoderniste 
din viaţa literaturii române.

____
Note:
 Ion Bogdan Lefter, „Neomodernismul. Pe marginea 

unui concept istorico-literar”, în Observator cultural, 157, 
2003.

2 Ion Bogdan Lefter, „Literatura anilor ’60-’70: 
experimentul ca despărţire de neo-modernism (schiţă 
tipologică şi scurt inventar)”, în Experimentul literar 
românesc postbelic, coord. Monica Spiridon, Ion Bogdan 
Lefter, Gheorghe Crăciun, Paralela 45, 1998,protocronism24. 

3 Idem, pp. 23-24.
4 Ion Bogdan Lefter, „Neomodernismul. Pe marginea 

unui concept istorico-literar”, nr. cit.
5 Ion Bogdan Lefter, Recapitularea modernităţii. 

Pentru o nouă istorie a literaturii române, Ediţia a II-
a, cu un epilog despre neomodernism, Paralela 45, 
2012,protocronism14. 

6 Idem,protocronism12.
7 Ibidem,protocronism24.
8 Ibidem,protocronism227. 
9 Ibidem,protocronism11. 
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Virgil PODOABĂ

Personajul trialogic şi trialogicul în 
genere

               
 O carte fundamentală, europeană

 Despre eseul lui Vasile Popovici – Lumea 
personajului. O sistematică a personajului literar (Ed. 
Echinox, Cluj, 1997) – poţi exclama fără jena admiraţiei 
extreme şi neacoperite: iată, în sfîrşit, o carte românească 
de critică literară care are tot ce-i trebuie spre a fi  o carte 
fundamentală! 

Situat, vorba poetului, peste timp şi mode, dar 
ancorat în sinea autorului şi în bibliografi a adecvată, 
acesta are însuşirile specifi ce ale unei cărţi mari în 
sens – larg – european: adică are intuiţie fondatoare, 
cogito propriu, creaţie conceptuală, metodă, stil şi – 
nu în ultimul rînd, ci chiar în primul – calitatea de a-şi 
depăşi propria condiţie şi de a fi  mai mult decît o carte 
de critică. În orice caz, una nu doar despre fenomenul 
personajului literar în general, altminteri, subiectul ei, 
ci şi despre, spre a fura titlul lui Teilhard de Chardin, 
fenomenul uman sub un aspect important al său: cel al 
relaţiei dintre eu, tu şi el si al statutului ei fenomenologic 
şi ontologic. „Marele merit al cărţii lui Vasile Popovici 
este că îndărătul personajelor îl caută pe om”, afi rmă 
pe drept cuvînt, pe coperta a patra a acesteia, Livius 
Ciocârlie, sesizînd esenţialul acestui eseu. 

Parte calităţile enumerate mai sus au fost deja 
afi rmate în acelaşi loc – în extrase din referatele lor 
doctorale la ipostaza de teză de doctorat a eseului – de 
cîteva prestigii critice şi universitare din Bucureşti, Cluj 
şi Timişoara. În plus, lor nu le-au scăpat nici alte încă 
cîteva virtuţi, nu mai puţin eclatante decît cele de mai 
sus, ale talentului şi gîndirii lui Vasile Popovici: vigoarea 
construcţiei teoretice şi fi neţea analitică, seducţia 
argumentativă şi, mai ales, puterea de a cuprinde pe 
calea intuiţiei sintetizatoare şi de a degaja analitic 
ordinea specifi că a unui fenomen, pînă la el, aş zice, 
inordonabil cu adevărat, personajul literar. Astfel, Paul 
Cornea remarca (mai degrabă) darurile eseistului, adică 
abilitatea teoretică şi graţia stilistică decît caracterele 
gîndirii, descriindu-l drept „un eseist briant, combinînd 
cu dexteritate instrumentaţia teoretică şi graţia scriiturii”. 
În schimb, pe Marian Papahagi îl impresionau virtuţile 
retorice ale gîndirii eseistului: „Frumuseţea eseurilor 
constă tocmai în credibilitatea ipotezei teoretice şi în 
eleganţa argumentării ei”. Mai departe, Ion Pop trage 
linia şi face socoteala, sintetizînd, într-o singură frază, 
caracteristicile talentului şi gîndirii autorului, observate 
disparat şi de ceilalţi: „Ipoteza teatralizării personajului 
narativ devine, pentru Vasile Popovici, punctul de 
plecare al unei incitante construcţii teoretice, în care 
rigoarea poeticianului se asociază fericit cu libertatea 
imaginaţiei critice şi talentul expresiv al eseistului”. 
În sfîrşit – şi parcă spre a nu lipsi aproape nimic de pe 

copertă – Nicolae Manolescu hotărăşte sec importanţa 
cărţii eseistului în domeniul specifi c. „Studiul lui Vasile 
Popovici este excepţional şi va constitui de aici încolo o 
referinţă obligatorie a criticii de proză realistă”.

Probabil că aşa va şi fi . Deşi. Deşi mai poţi 
ca să ştii? Mai degrabă să fi m sceptici, fi indcă la noi, 
spre a deveni un nume de „referinţă obligatorie”, nu-i 
de-ajuns să scrii o carte excepţională într-un anumit 
domeniu. Ci mai trebuie, pe deasupra – mai ales în 
intervalele de deschidere spre lumea largă – să te 
sintonizezi necondiţionat cu gusturile neochiriţei, 
de fapt, newchiriţei intelectuale postcomuniste, căci 
acum aggiornarea se face, peste capul Europei, taman 
cu America. Acum, trebuie să corespunzi pretenţiilor 
hiper-sincroniste ale grupului ei de presiune, ajuns rapid 
la putere – fi reşte, la puterea culturală. Deopotrivă în 
perioadele de deschidere, ca şi în cele de închidere, sărim 
mereu – evident, cu excepţiile de rigoare – peste cal şi 
din lac în puţ: sîntem fi e prea sincronişti, ca acum, fi e 
prea autohtonişti, cu furăm pe fi nalul epocii comuniste. 
Zvîrlim mereu, ca personajul lui Budai-Deleanu din Trei 
viteji, cu toporul în lună. Exagerăm mereu – mă refer la 
media intelectuală, cea foarte socializată, nu la excepţii 
– din teama de a nu fi  provinciali. Şi păţim tocmai lucrul 
de care ne temeam mai rău, devenind îndată ridicoli. 
Exaltăm, unii, cînd un presupus model românesc, cînd 
vreunul străin, alţii (iar uneori chiar şi aceeaşi). Cădem 
dintr-o mistifi care într-alta. Dintr-o mitologie într-alta. 
Din cea neaoşistă în cea universalistă. Şi retour. 

Fireşte, Vasile Popovici nu se afl ă – ca intelectual 
şi critic – nici în siajul hiper-sincronismului visător şi 
(ex)săltat, americanizant, nici – mai încape vorbă? – 
în cel al autohtonismului protocronist, românesc get-
beget. Din contră, el se situează fi resc – prin Lumea 
personajului, ca şi prin cărţile anterioare – în linia 
rezonabilă şi mai veche (însă la noi mereu nouă), 
încă nu cu totul... exhaustă, a poziţiei maioresciene, 
scriind cu aceeaşi simpatie comprehensivă şi chiar cu 
aceeaşi atitudine axiologică despre Slavici sau Preda şi 
despre Tolstoi sau Gide. Căci criticul nu scrie nici de 
pe poziţia, fi e şi implicită, a vechii sau noii mentalităţi 
autohtonizante, nici de pe aceea a actualei mentalităţi 
americanizante, ci de pe o poziţie universalistă şi berală, 
fi reşte de sorginte... europeană. 
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Cele trei apriori-uri trsestetice şi transistorice

În critica românească de azi şi de ieri, Lumea 
personajului nu este doar una dintre cele mai importante 
cărţi ale generaţiei 80, căreia-i aparţine criticul însuşi, şi 
nici ale criticii româneşti postbelice şi chiar... în genere, 
ci este de-a dreptul – aş îndrăzni să afi rm – o carte mare, 
fundamentală în sensul etimologic al termenului,despre 
fenomenul ales (cel al personajului literar şi, prin 
el, despre cel uman), care nu-şi găseşte însă analogia 
veritabilă în cîmpul criticii noastre. Afi rmaţie, evident, 
riscantă mai ales la noi, unde nu există decît cîţiva, 
mereu cam aceiaşi, abonaţi la valoare şi notorietate, 
dar care merită să fi e măcar lansată chiar cu riscul 
(aproape cert) de a fi  ignorată sau cu acela (probabil) de 
a fi  taxată, de la altitudinea surîsurilor fanariote, drept 
sărită de pe fi x şi... ridiculă. Totuşi, prin proprietatea, 
noutatea, puterea de cuprindere şi de pătrundere a 
intuiţiei fondatoare, ca şi prin calitatea intelectuală, 
coerenţa şi arta edifi cării ei, cartea lui Vasile Popovici 
apare, repet, ieşită din comun în istoria criticii noastre, 
altminteri nu lipsită de destule valori de prim rang, şi nu 
este comparabilă, cel puţin după ştiinţa subsemnatului, 
decît cu Minciună romantică şi adevăr romanesc a lui 
René Girard. Aproape la fel ca şi a acestuia, intuiţia sa 
originară are o capacitate de deschidere hermeneutică, 
de comprehensiune şi explicaţie excepţională, iar la noi 
– chiar unică. Aşa cum intuiţia mecanismului mimetic 
al dorinţei triunghiulare depăşeşte, în cuprindere, 
fenomenul romanescului devenind ulterior punctul de 
plecare al sistemului girardian de interpretare a culturii 
universale, intuiţia fondatoare a cărţii lui Popovici 
transcende, spre antropologic, cum a sesizat Livius 
Ciocârlie, fenomenul personajului literar, dezvăluindu-i 
matricile antropologice transistorice: adică cele trei 
apriori-uri transestetice. Astfel, criticul face, apelînd 
la metoda fenomenologică, mai mult decît critică 
literară, şi monologicul, dialogicul şi trialogicul vor 
deveni cele trei transcedenţe – fenomenologice – ale 
personajului literar. Sau, spre a deforma şi deturna niţel 
argoul foucauldian, cele trei infraepisteme preexistente 
manifestărilor sale istorice. De aceea, eseul lui Vasile 
Popovici nu reprezintă doar, cum afi rma Nicolae 
Manolescu, „o referinţă obligatorie a criticii de proză 
realistă”, ci mai mult decît atît: pe lîngă acest gen de 
importanţă critică, Lumea personajului este şi o carte 
despre subiectul uman şi chiar despre fenomenul uman 
în genere, cum am mai spus deja mai sus. O carte care, 
traversînd literatura, are şi o miză transestetică, sau mai 
curînd cisestetică, aceea de a ajunge, prin literatură, 
dincolo sau, mai degrabă, dincoace de literatură, prin 
personajul literar – dincoace de el, la tiparele sale 
fenomenologice, preliterare, prefi cţionale şi preformale, 
în zona eide-lor fenomenului uman, în concret, a celor 
trei infraepisteme sau apriori-uri transistorice, nu 
istorice precum acelea ale lui Foucault. Totuşi, prin 
intermediul lor, Vasile Popovici va construi nu o ordine 

a fenomenului uman în genere, ci una manifestă în 
cîmpul literaturii epice, în lumea personajului literar, 
ceea ce el numeşte ”o sistematică a personajului literar”, 
de fapt o tripartiţie a acestuia: în pesonajul monologic, 
personajul dialogic şi cel trialogic. De ce aceasta? 
Fiindcă, la ele criticul a avut acces, repet, prin analiza 
personajului literar. Care, însă, subliniez din nou, nu 
se limitează doar la lumea acestuia. Primele două 
categorii, monologicul şi dialogicul, sînt preexistente şi 
cunoscute deja într-un fel sau altul, iar Vasile Popovici  
nu a facut decît să le redefi nească conceptele pentru  
putea defi ni conceptul ultimei în contextul teoretic şi 
de cercetare fenomenologică al cărţii sale. În schimb, 
acesta din urmă, trialogicul, e descoperirea sa, invenţia 
şi construcţia sa conceptuală în totalitate. 

Geneza trialogicului*

Dar de unde pleacă şi cum ajunge criticul aici, 
la personajul trialogic şi la infraepistema trialogicului? 
Care este geneza lor subiectivă? În orice caz, el nu 
ajunge, totuşi, la ele pornind de la literatură, însă nici de 
la vreo teorie a altcuiva sau de la vreun construct teoretic 
propriu, cum se-ntîmplă cel mai adesea în critica română. 
Nu. Punctul lor de plecare se afl ă înaintea literaturii, 
şi înaintea oricărei teorii, într-o experienţă personală 
– fi reşte, o experienţă revelatoare, cum am numit-o 
cîndva – pe cît de evidentă şi răspîndită, pe atît de opacă 
şi incomprehensibilă pînă la el. Aceasta este mărturisită 
inechivoc de criticul însuşi în Introducerea eseului: 
„Miza teoretică a celor dintîi abordări analitice (Marin 
Preda şi Ioan Slavici) – afi rmă el – mi-a scăpat mult 
timp. Urmărind cum totul se schimbă atunci când într-
un cerc de persoane pătrunde o fi inţă străină (s.a.), fapt 
banal ce ţine de experienţa noastră cotidiană, am ajuns 
să înţeleg treptat ramifi caţiile subterane ale fenomenului 
şi conexiunile lui cu alte moduri general umane de a 
fi . Însuşi acest fenomen, pe care iniţial îl consideram 
marginal în literatură, nu m-a preocupat decît pentru 
că urmăream să lămuresc misterul unei experienţe 
personale. Încercam să văd dacă senzaţia de stînjeneală 
provocată prin intruziunea unei persoane străine într-un 
anumit spaţiu intim fusese vreodată exploatată literar. 
Analiza situaţiilor teatralizate m-a făcut încetul cu 
încetul să înţeleg atît natura propriei mele experienţe, 
independente de cîmpul cultural, cît şi amploarea 
fenomenului. Avansam pe un teren necunoscut, 
situat într-un spaţiu de interferenţă a esteticului cu 
antropologicul” (p.10). Iată uimirea fi losofi că iniţială de 
la care va porni travaliul comprehensiv şi constructiv al 
criticului: mai întîi, „senzaţia de stînjeneală provocată 
prin intruziunea unei persoane străine într-un spaţiu 
intim”, iar apoi, ca o consecinţă a acestei stînjeneli, 
mai ales faptul că, la apariţia străinului, a celui de-
al treilea (cum va fi  numit mereu în carte), o situaţie 
comunicaţională vie îşi schimbă subit cursul sau cade 
de-a binelea.

 Reminiscenţă, poate, ancestrală, etologică, 
supravieţuind şi în culturile moderne, acest 
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comportament reacţional al maimuţei goale pare să îl 
perceapă pe străin, pe cel de-al treilea, drept intrusul 
malefi c. Disturbatorul. Cel care bulversează sau chiar 
schimbă, ori ucide ordinea prealabilă. Oricum, e o 
experienţă pe care o avem fi ecare, însă trecem pe lîngă 
ea. Nu o sesizăm. Nu-i sesizăm importanţa, profunzimea 
şi consecinţele. Cu cît ceva este mai la-ndemînă şi mai 
evident, cu atît, fi reşte, e mai greu de văzut şi de înţeles. 
Pătrundem cu uşurinţă cele obscure şi încîlcite, dar ne 
izbim de opacitatea celor ce ne sar în ochi. În orice caz, 
experienţa lui Vasile Popovici o trăim cu toţii, fără să 
ne atingă, aproape zilnic, dar îi ignorăm, cu aceeaşi 
frecvenţă, însemnătatea şi portanţa. 

Aşa i s-a întîmplat şi subsemnatului pînă ce l-a 
întîlnit şi cunoscut, la Oradea, pe eseistul Radu Enescu. 
Fireşte, schimbarea aceasta s-a produs de îndată ce a 
fost acceptat în intimitatea acestuia. În prezenţa lui 
Radu Enescu, scena descrisă de Popovici devenea nu 
doar bătătoare la ochi, ci de-a dreptul ţipătoare: de 
cum apărea cineva, discuţia noastră – la care uneori 
mai participau Al. Cistelecan şi Traian Ştef – era în 
primejdie de moarte. Apariţia intrusului îl determina fi e 
să schimbe brusc vorba şi să devieze conversaţia într-o 
direcţie „inocentă”, desigur înţeleasă numai de noi, fi e 
s-o stopeze şi să pună punct întîlnirii, oricît de pasionantă 
pînă atunci. Explicaţia acestei situaţii ar părea simplă şi 
ea ar ţine deopotrivă de contextul politic comunist şi de 
psiho-antropologie: probabil că regretatul Radu Enescu 
– altminteri intelectual rasat,  cu lecturi fundamentale 
de fi losofi e, literatură şi nu numai, dar suferind de un 
timor structural, pe care se străduia să şi-l ascundă sub 
o mască teatrală quasi permanentă – vedea în intrus pe 
turnător, pe securist, iar în dosul acestuia trebuie că se 
pitea un personaj prezent în toate culturile tradiţionale şi 
chiar moderne – străinul malefi c din mitologie. 

Dar nu explicaţia unui caz particular e importantă 
aici, ci existenţa în genere şi pretutindeni, universalitatea 
experienţei lui Popovici şi a miturilor străinului. Şi care 
s-ar prea putea să aibă chiar un supra-mit european 
subtil, atît în versiune greacă cît şi creştină. Iar acesta 
n-ar fi  exclus să fi e tocmai următorul mit al lui Hermes 
sau al Îngerului. După o relatare a lui Plutarh din De 
garrulitate 2, (Despre vorbărie, apud Walter F.Otto, 
Zeii Greciei, Humanitas, 1995, p. 123), pentru situaţia 
stranie în care cea mai animată conversaţie cade subit şi 
se instalează, aparent fără nici un motiv, tăcerea totală, 
vechii greci spuneau: „– A intrat Hermes!”, iar noi, 
creştinii, cînd ne afl ăm în aceeaşi situaţie, mai exclamăm 
încă şi azi: „– A trecut un înger!”. Oare nu avem aici 
chiar mitul miturilor străinului, adică o codifi care mitică 
a intruziunii străinului prin excelenţă? Oare Hermes şi 
Îngerul, mesageri prin excelenţă ai Tărîmului Celălalt 
pe tărîmul nostru, nu reprezintă străinul absolut care 
pune în criză, fi e şi numai pentru o clipă, ordinea (nu 
doar) comunicaţională a lumii noastre? Nu sînt ei oare 
– şi unul, şi celălalt – epifanii ale stranietăţii radicale? 
Nu sînt ei personifi cări, intruse în lumea noastră, ale 
lui das Ganz Andere? Nu cumva intruziunile acestor 

alotropii ale „Celui cu totul altul” pun în criză întreaga 
ordine a lumii noastre, pe toate nivelurile ei, dezvăluind 
deopotrivă fragilitatea ordinii discursului nostru, ca 
şi a celei din noi şi din afara noastră? Oare Hermes 
şi Îngerul, purtători acreditaţi de sus ai veştilor rele 
şi a celor bune, nu sînt chiar revelatorii supremi ai 
situaţiei noastre precare în lume?  Oare, motivînd că 
apariţia lor pune brusc capăt oricărui fel de schimb de 
vorbe, nu devenim dintr-odată conştienţi că umbra de 
ordine de care avem parte depinde esenţial de ordinea 
discursului, că sporovăiala noastră nemăsurată şi 
iresponsabilă, pălăvrăgeala (lat. garrulitas) noastră 
de dragul pălăvrăgelii, garulitatea noastră exuberantă 
ameninţă să ne arunce în nediferenţiere, în haos şi, 
fi nalmente, în violenţa dezordinii? Sau că, invers, 
comunicarea măsurată, responsabilă, autentică, evitarea 
babiloniei care ameninţă mereu discursul oamenilor 
sînt aducătoare de ordine? Nu cumva „clipa stranie” 
cînd amuţim cu toţii, cum o numeşte Walter F.Otto pe 
aceea provocată de intrarea lui Hermes, este chiar clipa 
revelaţiei situaţiei noastre comunicaţionale, fragile şi 
oscilante, cu consecinţe asupra ordinii sau dezordinii din 
noi sau din afara noastră? Oare străinul suprem, Hermes 
sau Îngerul, nu este cel care ne aduce aminte, în această 
clipă de suspensie a discursurilor, că nu ne putem juca 
cu cuvintele, că în ele se ascunde o putere malefi că şi 
benefi că deopotrivă, în fi ne, că prin discurs ne putem 
prăbuşi ori salva? S-ar prea putea ca „clipa stranie” în 
care o stare conversaţională vivace se stinge fără motiv 
aparent şi se dizolvă în tăcere la intrarea lui Hermes sau 
la trecerea Îngerului să fi e chiar clipa intruziunii oricărui 
fel de străin, malefi c sau benefi c, pe scena comunicării 
noastre, dezvăluindu-ne aşa cum şi ce sîntem cu adevărat. 
În bine, ca şi rău. În „a intrat Hermes” sau „a trecut un 
Înger”, ca şi în scena de muţenie subsecventă, nu avem 
oare de a face cu explicaţia indirectă, pe plan teologic, 
a miturilor străinului, însă prin mitul străinului prin 
excelenţă? S-ar prea putea. S-ar prea putea, însă, ca în 
intruziunea străinului terestru şi pedestru care suspendă 
(epoché) sau deturnează scena comunicaţională relatată 
de Vasile Popovici (şi confi rmabilă de oricine) să mai 
supravieţuiască, sub camufl ajul cotidianităţii ei, ceva, 
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măcar o urmă, de pildă, din intruziunea străinului înaripat 
grec şi creştin – a mesagerului Celuilalt Tărîm. S-ar 
prea putea, în fi ne, ca scena tulburării apelor discursului 
uman la apariţia neaşteptată, all’improvviso, a străinului 
divin să fi e chiar scena arhetipală a bulversării acestui 
discurs prin intruziunea oricărui fel de străin, iar printr-o 
experienţă personală şi aparent banală, dar revelatoare, 
Vasile Popovici să fi  avut acces la una universală şi 
exemplară, care l-a dus pe el insuşi, mai departe, la 
construirea descrierea fenomenologică a realităţii şi a 
conceptului trialogicului. Tot ce se poate. Dar... 

Că e aşa sau ba, nu e, în fond, treaba 
comentatorului, ci a eseistului însuşi. Certe sînt, însă, 
două lucruri. Pe de-o parte, faptul că punctul de plecare 
ontic al trialogicului şi, prin el,  indirect, al eseului 
Lumea personajului se afl ă într-o experienţă personală 
preformală şi, simultan, răspîndită pretutindeni, deci, nu 
doar închisă în intrazitivitatea persoanei, ci şi deschisă 
spre universal. Iar pe de alta, faptul – simptomatic – că 
despre acest gen de experienţă fondatoare a actului critic 
autentic critica românească a tăcut mîlc. A tăcut mîlc 
aproape în bloc, cu toate că avea la dispoziţie, cel puţin 
în Memorii-le lui E.Lovinescu, un subiect critic ce-şi 
dezvăluie complet, pînă la rădăcina ireductibilă, punctul 
de plecare ontic al criticii şi teoriei sale estetice. A tăcut 
mîlc, comportîndu-se ca şi cum n-ar exista, deşi Lucian 
Raicu a abordat deja de multişor, dar fără să le numească 
în vreun fel şi să le construiască conceptul general, 
punctele de plecare subiective, plasate în experienţele 
revelatoare ale autorilor lor, ale foarte multor opere 
literare – altminteri, nu esenţialmente diferite de punctul 
de plecare al operelor critice (ori al altor opere de ară 
şi cunoaşteri) – şi le-a făcut empiric fenomenologia în 
Refl ecţii asupra spiritului creator şi nu doar. În cazul lui 
Vaile Popovici, experienţa revelatoare analizată stă, mai 
degrabă indirect, şi la originea altor eseuri, anterioare, 
decît Lumea personajului, însă, în special şi direct, ea 
se afl ă la originea conceptului personajului trialogic şi 
trialogicului în genere. Concept căruia m-am limitat 
aici să-i discut punctul de plecare, geneza subiectivă şi 
căruia nu-i voi mai redescrie conceptul nu numai pentru 
că a făcut-o foarte clar şi articulat eseistul însuşi, ci mai 
ales pentru a retrimite eventualul cititor al acestui text 
la lectura însuşi acestui eseu capital prin creativitate şi 
prin celelalte calităţi menţionate mai sus, rămas, după 
aproape 20 de ani de la apariţie, cam la fel de puţin 
cunoscut ca atunci. 
________

*Notă
Textul de faţă reprezintă versiunea revizuită şi adăugită 

masiv, dar şi reorientată pentru necesităţile buchetului tematic 
din care face parte acum, a comentariului, urmînd o strategie 
de discurs cu o ţintă diferită,  pe care l-am dedicat eseului 
Lumea personajului de Vasile Popovici în Vatra, la apariţia 
sa, în 1997. 

Călin CRĂCIUN
Poezie naivă

Poezia naivă e, cu siguranţă, o realitate literară 
ce constituie, conform lui Gheorghe Perian (criticul ce 
o teoretizează, îi atestă rolul şi-i identifi că principalele 
trăsături*), ce-a de-a doua tradiţie a literaturii române. 
O discuţie însă despre ea impune precizarea că între 
conceptul poeziei naive vizat de Schiller şi cel luat 
în considerare de criticul român, ca şi de istoriografi a 
noastră literară în general, diferenţele sunt substanţiale. 
Schiller avea în vedere poezia antică, a clasicismului 
grec mai ales, pe care o considera ivită dintr-o contopire 
a spiritului poetic cu natura, astfel încât poetul „simte 
natural”, e eminamente natură. Distinge acest tip 
de poezie de cel „modern” (i.e. romantic) – „poezia 
sentimentală”, în care spiritul poetic mai poate doar să 
„simtă naturalul”, adică doar să aibă nostalgia acelei 
trăiri privilegiate a stării naturale, astfel că singura formă 
de recuperare a evanscenţei ei e intermedierea esteticii 
idealiste. Distincţia schilleriană are un suport estetico-
fi losofi c subtil, din care se înţelege cât se poate de clar 
că termenul „naiv” vizează defi nirea unei categorii 
estetice din câmpul literaturii culte. În cadrul literelor 
româneşti conceptul poeziei naive, în sine, nu are – şi 
putem spune aceasta cu regret – un astfel de suport, iar 
termenul „naiv” a fost aplicat, din simpla necesitate a 
diferenţierii manifestării culturale respective de poezia 
cultă, cu sensurile de dicţionar explicativ, din care se 
reţine mai ales semnifi caţia specifi că picturii naive 
(fuga de rigiditatea unor reguli şi inspiraţia din creaţia 
folclorică). Nu e însă mai puţin adevărat că accepţia 
românească nu e, în sine, absolut incompatibilă cu cea 
shilleriană. Dacă esenţa poeziei naive vizate de Schiller 
e „simţirea naturală”, atunci ceea ce caracterizează 
istoriografi a românească drept naiv are pe alocuri o 
esenţă similară. Diferite întru totul rămân contextele 
culturale în care apar şi concretizările lor estetice, atât 
în ceea ce priveşte forma, cât şi la nivel atitudinal.

Poezia naivă – şi mă voi referi de acum înainte 
doar la accepţia ei românească – se defi neşte prin relaţia 
diferenţială cu poezia cultă, dar în acelaşi timp şi cu cea 
folclorică, chiar dacă faţă de aceasta din urmă era iniţial 
mai apropiată.

Dominând secolul al XVIII-lea românesc, ea se 
deosebeşte de cea cultă prin lipsa reţelei de coerenţe ce 
caracterizează evoluţia acesteia din urmă, de la nivelul 
rigorilor prozodice impuse de clasicism, anulate abia 
în cadrul modernismului de secol XX, şi până la cele 
impuse de raportările conştiente la vreun curent estetic 
cu susţinere doctrinară clar articulată. E atunci de la 
sine înţeles că pe când i-a acordat fi e şi o minimă atenţie 
critica literară a considerat-o inferioară, nedemnă de 
titlul de literatură, în sensul modern al termenului. Cu 
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atât mai mult cu cât ea este specifi că mediului format 
din simpli ştiutori de carte din târgurile româneşti ale 
perioadei fanariote, lipsiţi de pretenţii culturale înalte, 
ale căror expectanţe estetice erau pe deplin satisfăcute 
de acest gen, ce cuprinde povestiri în versuri, cântece 
de lume, cântece de stea, fabule, istorioare versifi cate 
ori cântece menite seducţiei. Demn de menţionat este că 
perioada ei de manifestare în forţă este cea a hiatusului 
din cadrul literaturii culte, de care vorbeşte istoriografi a 
literară, cuprins între momentul incipient (aparţinându-
le Mitropolitului Dosoftei şi apoi lui Miron Costin) şi 
cel în care se regăsesc poeţii Văcăreşti, C. Conachi sau 
Alexandru Beldiman. 

Oricât au încercat „muzeiştii” clujeni, în frunte 
cu Sextil Puşcariu, să o asimileze tradiţiei folclorice, 
deosebirile poeziei naive faţă de folclor sunt de asemeni 
fundamentale. Creaţia folclorică e una eminamente orală 
şi e caracteristică lumii ţărăneşti, rurale, având ancorare 
profundă în spiritualitatea arhaică. O defi neşte o mare 
încărcătură simbolică şi mitologică specifi că „spaţiului 
mioritic” (Blaga), un anume sentiment al fi inţei (Noica) 
sau viziunea unui „creştinism cosmic” (Mircea Eliade). 
Ivită din mediul pestriţ orăşenesc sau măcar în curs de 
urbanizare, poezia naivă se naşte prin scris, dar autorii 
s-au anonimizat întrucât nu aveau „o conştiinţă de autor 
bine articulată” şi, în plus, „versurile lor s-au păstrat 
doar în transcrierile unor copişti nepăsători” (Gheorghe 
Perian). Gradul în general redus de cultură al creatorilor 
respectivi determină deosebirea fundamentală a 
creaţiilor lor de cele culte, în timp ce distanţarea lor 
tot mai accentuată de lumea rurală are drept consecinţă 
ruperea de mitologia şi de viziunea, de sorginte arhaică, 
asupra lumii. Cu toate acestea, o legătură destul de 
strânsă cu folclorul există datorită caracterului migraţiei 
în ambele sensuri a unor teme, motive literare şi chiar 
a unor formule sau a unor versuri „standardizate”. Pe 
baza acestui fapt nu de puţine ori s-a căzut în capcana 
de-a fi  considerate identice ca esenţă. Totuşi, e vorba de 
două manifestări culturale diferite, a căror confuzie a 
fost cu atât mai uşor de făcut cu cât ambele au o natură 
populară. Atâta doar că popularitatea folclorului arhaic 
se manifesta în mediul ţărănesc, pe când cea a poeziei 
naive în cel târgoveţ, astfel că aceasta din urmă a şi 
putut fi  numită „folclor urban”, ceea ce nu desemnează, 
bineînţeles, în cazul de faţă, o simplă metamorfoză a 
celui arhaic.

Istoriografi a literară, spuneam, a tratat în general 
creaţia naivă ca fi ind nedemnă de statutul de literatură, 
ca un fapt cultural de massă ce caracterizează mahalaua. 
Călinescu neagă existenţa unui fi lon naiv însemnat, iar 
atitudinile „anexioniste” nu reuşesc de asemeni să-i 
găsească un statut ceva mai important în cadrul evoluţiei 
literare româneşti, cu toată strădania de-a o lega de 
literatura europeană ori cu cea de a-i accentua valoarea 
estetică pe baza principiului expresivităţii involuntare 
(Eugen Negrici).

O perspectivă fundamental diferită are însă 
Gheorghe Perian. Considerând-o cea de-a doua tradiţie 

literară românească, criticul clujean îi conferă un rol 
mult mai important în cadrul evoluţiei literaturii române 
din mai multe motive. Unul dintre ele, minor, este faptul 
că ea a suplinit creaţia cu adevărat cultă în perioada 
hiatusului amintit. Mai important însă este faptul că 
atunci când fi lonul cultural a reînceput să evolueze şi 
să se revigoreze a purtat, în diferite grade, şi mărci ale 
poeziei naive. Ele sunt identifi cabile la poeţii din vremea 
Văcăreştilor, dar, surprinzător, reapar în perioade 
ulterioare, mai ales în cadrul postmodernismului, care 
„a legitimat-o şi a îndemnat la cunoaşterea ei”, ba , 
mai mult, „Dezvoltând un spirit democratic şi luând o 
atitudine binevoitoare faţă de manifestările de creaţie 
ale maselor, postmodernismul a închis prăpastia dintre 
poezia cultă şi cea naivă, stabilind o nouă relaţie, de 
hibridare, între diversele tradiţii poetice” (Gh. Perian). 
Iată că poezia naivă nu rămâne o manifestare literară 
paralelă celei culte, ci îşi face uneori simţită prezenţa 
chiar în interstiţiile ei. 

De fapt, în momentul în care se reactivează 
şi îşi formează o conştiinţă de sine literatura cultă 
românească e infl uenţată deopotrivă de spiritul 
balcanic şi de cel occidental. E un mixaj de elemente 
specifi ce culturii înalte a clasicismului european şi de 
„impurităţi” provenite din poezia naivă, mai ales din 
cântecul de lume. Concludent în acest sens e exemplul 
lui C. Conachi. Om cultivat şi care a înţeles, pe urmele 
lui Ienăchiţă Văcărescu, necesitatea creării unei 
literaturi româneşti, s-a străduit din răsputeri să scrie în 
manieră clasică, dar i-a fost irezistibilă şi tentaţia de-a 
scrie în maniera cântecului de lume. Şi tocmai aceasta 
din urmă îi dă operei sale savoare. Să observăm, de 
asemeni, că Anton Pann e considerat reprezentantul cel 
mai important al epocii, deşi culegerile sale apar mai 
târziu, în perioada paşoptistă. Opera lui reprezintă în 
mod cert o trecere a poeziei naive în cadrul celei culte. 
Tocmai de aceea a şi creat difi cultăţi mari de abordare 
criticii şi istoriografi ei noastre. Fiind în general marcate 
de occidentalofi lie, acestea au considerat mai mereu că 
o literatură autentică nu se poate legitima decât prin 
încadrarea cât mai completă în tiparele occidentale. 
Au încercat astfel cu obstinaţie găsirea unor surse 
occidentale creaţiilor tributare spiritului balcanic 
sau fi lonului naiv, atâta timp cât tocmai pe acestea le 
considerau mai reuşite din punct de vedere estetic. S-a 
susţinut că ceea ce ne pare fi lon naiv autohton ar fi  în 
realitate conectare la tradiţia trubadurescă europeană 
sau la poezia udrită (Nicolae Manolescu), inspiraţie din 
cea anacreontică ori din poezia barocului târziu (Vasile 
Fanache). Mai prudent, Paul Cornea pune amestecul 
de erudiţie şi „frivolitate” balcanică din poezia vremii 
respective, turnat cam nefi resc în tipare clasice, pe 
seama felului de-a fi  al poeţilor înşişi, dar nu merge mai 
departe în lămurirea problemei. Într-adevăr, cântecul 
plin de „ofturi”, de suferinţe erotice teatralizate până la 
impresia trucării ori de dorinţe frivole, afi şate când în 
răvaşe intime, când exhibiţionist, defi nea felul de a fi  
al poeţilor şi, mai mult chiar, al publicului. Caracterul 

chemarea la teorie



93

lor „popular” e dovedit nu doar de larga circulaţie, ci 
şi de practica seducţiei specifi că epocii. Deseori erau 
cântate şi chiar create la comanda celor mai puţin 
inspiraţi cu scopul înduplecării frumoaselor mult 
râvnite. Or, răspunzând gustului unui public în general 
semidoct, interesat mai mult de satisfacerea propriului 
gust estetic, supus inerţiei balcanice, şi de desfătare 
erotică decât de „Creşterea limbii româneşti/ Ş-a patriei 
cinstire”, cultivarea poeziei naive ne apare aşadar 
condiţionată primordial de mecanismele mentalităţii şi 
tabieturilor sociale, nu neapărat de efortul racordării 
literaturii române la cea europeană. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât Ienăchiţă Văcărescu, de pildă, nu credea în 
superioritatea spiritului apusean. Abia mai târziu, în 
fervoarea occidentalofi lă paşoptistă, poezia naivă trece 
în plan secund, gusturile fi ind cu totul altele. Nu miră 
deci că abia un marginal, Anton Pann, simte în vremurile 
noi dorinţa culegerii şi publicării unor creaţii cum sunt 
cele din Spitalul amorului.

Conceptul poeziei naive este aşadar de 
importanţă covârşitoare pentru demersul istoriografi c, 
fi ind în măsură să clarifi ce probleme spinoase, cum 
sunt cele ale surselor, dar şi ale resurselor literaturii 
române incipiente. Şi nu doar pentru atât. Să observăm 
că defi nirea şi ilustrarea sa convingătoare e opera 
unui critic interesat de urmărirea fi liaţiilor instituite în 
literatură de-a lungul timpului, pe axa diacronică deci, 
însă nu mai puţin pe cea sincronică. O atare perspectivă 
l-a condus pe Gheorghe Perian la constatarea că 
fi lonul naiv se insinuează în cadrul literaturii culte 
şi îşi câştigă legitimitatea prin spiritul „democratic” 
al postmodernismului. Tocmai de aceea teoretizarea 
poeziei naive e esenţială înţelegerii resorturilor 
mentalitare cu răsfrângere estetică ce conduc, dincolo 
de genialitatea individuală, fenomenul literar românesc.

Rolul său e major şi din perspectivă etnocritică. 
Fiind marcă a componentei balcanice, spiritul poeziei 
naive are un rol mult mai însemnat în cadrul evoluţiei 
literaturii noastre, traversând cam toate marile epoci. 
Deşi a fost de obicei ostracizat de elita noastră culturală, 
nu au lipsit voci pe care să le defi nească. E vorba, în 
ansamblu, de scriitorii legaţi de vectorul balcanic. Iar 
strict în domeniul poeziei, e sufi cient să-i semnalăm 
infl uenţa, dintre destule alte variante, în lirica simbolistă 
a lui Ion Minulescu, în modernismul lui Ion Barbu şi 
Miron Radu Paraschivescu, la fel cum îi marchează 
pe  neomoderni ca Cezar Baltag sau pe postmoderni 
ca Şerban Foarţă ori Mircea Cărtărescu. Putem atunci 
conchide că poezia naivă a devenit un concept cheie în 
cadrul criticii şi istoriei literare româneşti, în măsură să 
contribuie la clarifi carea problemei specifi cului cultural 
şi a mărcilor estetismului autohton. În defi nitiv, la o mai 
adecvată perspectivă a judecăţii estetice.
___________

* Vezi volumele A doua tradiţie. Poezia naivă 
românească de la origini până la Anton Pann, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 2003 şi Antologia poeziei naive româneşti din 
secolul al VIII-lea, Selecţia textelor, prefaţă, note şi glosar de 
Gheorghe Perian, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006.

Cosmin BORZA
Poezie tranzitivă

Conceptul de „poezie tranzitivă” cunoaşte 
un destin teoretic similar cărţii care l-a lansat. A fost 
legitimat şi impus în dezbaterea culturală autohtonă 
prin Aisbergul poeziei moderne, carte publicată de 
Gheorghe Crăciun în 2002. Deşi a stârnit un interes 
mai mult decât vădit, mulţi critici prevăzându-i atât 
o carieră internaţională, cât şi un rol determinant în 
reconfi gurarea canonului liric naţional, la peste zece 
ani de la apariţia sa, studiul este, din câte cunosc, încă 
„în curs de traducere în limba franceză”, iar impactul 
său asupra revizuirilor critice profesioniste rămâne, 
din păcate, minimal. „Poezia tranzitivă” întemeiată de 
Crăciun ajunge un concept mai mult decât potrivit pentru 
a demantela cele mai stabile clişee terminologice ale 
istoriei şi criticii literare, însă prea puţin fecund pentru 
recitirile punctuale ori pentru reaşezarea panoramică a 
mutaţiilor lirice ale secolelor XX şi XXI. Dacă s-ar scrie 
o istorie a complexelor teoriei literare româneşti, această 
noţiune ar putea funcţiona ca studiu de caz exemplar.

Situaţia se justifi că, mai întâi, prin miza 
teoretică nu doar majoră, ci şi marcat normativă,  cu 
care Gheorghe Crăciun şi-a învestit conceptul. „Poezia 
tranzitivă” este menită să-i releve liricii moderniste 
latura ascunsă, nevăzută de majoritatea teoreticienilor. 
Validând – aproape fără obiecţii – relevanţa tipologiei 
propuse de Hugo Friedrich în Structura liricii moderne, 
teoreticianul român îi contestă caracterul totalizant: în 
loc să fi e uniformă, poezia modernă s-ar caracteriza 
printr-un dualism făţiş. Fără a-l recunoaşte drept model 
teoretic, Crăciun preia întocmai problematizările lui 
Marcel Raymond care, în studiul său din 1933, De 
la Baudelaire la suprarealism, dovedeşte că direcţia 
„vitalistă”, „prozaică”, „whitmaniană” impune mutaţia 
artistică necesară modernizării liricului (v. Cartea a treia. 
Aventura şi revolta). Astfel, „artei categoriilor negative” 
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(dezumanizarea, anormalitatea, deformarea, 
transcendenţa goală, incongruenţa, descompunerea) i 
se contrapune o estetică alternativă, aceea a valorilor 
„pozitive” promovate de Bacovia, de Frost, de Kavafi s, 
de Maiakovski, de Montale, de Pessoa, de Ponge, de 
Pound, de Whitman, de William Carlos Williams, de 
Wordsworth, de personiştii americani, de „optzeciştii” 
români etc.: afi rmarea vieţii şi a realităţii imediate, 
comune, cotidiene, banale, vitalismul, reumanizarea 
artei, impunerea unui nou antropocentrism, 
deschiderea spre cititor şi spre generalitatea umanului, 
democratizarea ori renaturalizarea limbajului poetic etc. 
Nu întâmplător, vocabularul critic din Aisbergul poeziei 
moderne se aseamănă cu o copie în negativ a lecturilor 
canonice ale modernismului poetic: „Scopul poetului 
tranzitiv este «contagiunea» cititorului, trecerea «bolii» 
sale ontologice de la sine la celălalt, destinatarul poeziei. 
Acest poet este un «dezertor», un individ care fuge de 
propriile sale probleme ale unui ego ireductibil, pentru 
a regăsi în afara sa problemele tuturor, generalitatea 
umanului. Mesajul unei poezii tranzitive este un 
mesaj făcut să treacă mai departe, o transparenţă, o 
semnifi caţie care curge, traversează spaţiul material al 
poeziei, pentru a se opri în conştiinţa cititorului – factor 
avut în vedere în mod explicit. [...] Construit anume ca 
să permită trecerea neperturbată a sensului, limbajul 
poeziei tranzitive evită fi gurile lexicale obscurizante, 
încetinirea lecturii, complicarea sintaxei, ruptura cu 
formele uzuale ale vorbirii. Tranzitivitatea este un 
efect al pedalării pe denotaţie. Poezia tranzitivă are 
ca referinţă realitatea. Ea străbate, parcurge această 
realitate, o absoarbe în structurile ei. Nu o ocoleşte, nu 
o modifi că până la a o face de nerecunoscut, nu o neagă, 
nu urmăreşte să o distrugă. Materia din care se hrăneşte 
poezia tranzitivă este cotidianul, banalul, viaţa imediată, 
comună, obiectivă”. 

Numai că polemica dintre poezia tranzitivă 
(conceptualizată de Crăciun) şi cea refl exivă, 
metafi zică, vizionară, puristă, dezumanizantă (pe 
care ar teoretiza-o Friedrich) nu este una veritabilă. 
Dimpotrivă, cele două direcţii poetice (ireconciliabile 
din punct de vedere formal şi vizionar) se dezvoltă 
paralel, ca şi cum una nu ar fi  infl uenţată ori deturnată 
de cealaltă. De aici, tendinţa Aisbergului poeziei 
moderne de a defi ni metaforic-alegoric, lax, fl uid, 
vag, principiile tranzitivităţii poetice. Termeni ca 
„transparenţă” lingvistică, „viaţă imediată”, „realitate 
obiectivă”, „comunicare directă” poet-cititor nu sunt 
chestionaţi şi relativizaţi, aşa încât, în mod paradoxal, 
„poezia tranzitivă” funcţionează ca un pat al lui Procust 
uşor manipulabil în cazul analizelor propriu-zise. De 
pildă, insule ale acestui tip de lirism sunt decelate în 
aproape toată istoria poeziei româneşti, dar, constată 
Crăciun, adevărata „poezie tranzitivă” se scrie doar 
începând cu deceniile opt şi nouă, când se impune 
generaţia „optzecistă”. Tocmai de aceea, adeseori, 
conceptul cunoaşte valenţe de parti-pris generaţionist, 
care-i diminuează pertinenţa teoretică.
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Dar friabilitatea „poeziei tranzitive” este 
determinată mai ales de perspectiva nu doar personală, 
ci şi profund restrictivă, prin care Crăciun abordează 
ideea de „tranzitivitate”. În primul rând, scriitorul român 
asumă limitativ tocmai dubletul conceptual schiţat 
Tudor Vianu în Dubla intenţie a limbajului şi problema 
stilului, anume faptul că orice fapt lingvistic presupune 
o relaţie de complementaritate între latura sa „refl exivă” 
şi cea „tranzitivă”: „Cine vorbeşte «comunică» şi «se 
comunică». O face pentru alţii şi o face pentru el. În 
limbaj se echilibrează o stare sufl etească individuală şi 
se organizează un raport social. Considerat în dubla sa 
intenţie, se poate spune că faptul lingvistic este în aceeaşi 
vreme «refl exiv» şi «tranzitiv»”. În al doilea rând, 
Crăciun nu intră deloc în dialog cu teoretizări conexe 
ale acestui tip de poezie, cu toate că acestea i-ar fi  putut 
oferi deschideri conceptuale fundamentale. De pildă, în 
1984, în prefaţa antologiei lui Marin Sorescu, Drumul, 
Mircea Scarlat apelează – aproape în termenii din 
Aisbergul poeziei moderne – la o dihotomie căreia i s-ar 
putea lesne suprapune sintagme ca „poezie refl exivă” ori 
„poezie tranzitivă”: „Poezia modernă are două structuri, 
nu una, cum apare (exemplar descrisă, dar ignorând-o pe 
cealaltă) în celebra carte a lui Hugo Friedrich (Structura 
liricii moderne). Cea analizată de el, anticipată încă 
din secolul al XVIII-lea, îşi are punctul nodal în 
opera lui Baudelaire. Dar există o a doua structură, 
la fel de importantă, a poeziei moderne, ce pleacă 
de la Walt Whitman. Sunt structuri complementare, 
presupunându-se şi incitându-se reciproc. Fără cea 
de-a doua cale, imaginea despre poezia modernă ar fi  
mult falsifi cată: căci aici se încadrează «inventarele», 
«prozaismul» poetic, altfel spus: tocmai ceea ce a adus 
realmente nou poezia secolului nostru! Baudelaire 
inaugurează direcţia ce lărgeşte sfera poeticului prin 
«poetizare» (a «urâtului» chiar) – Mallarmé, Rimbaud, 
Valéry ş.a. – în timp ce Whitman se afl ă la originea 
direcţiei vitaliste, depoetizante (Ernst Stadler, poezie 
«prozaică», discursivitate şocantă, «inventare», 
cultivarea arbitrariului ş.a.m.d.), în care se înscrie şi 
Marin Sorescu; viaţa este preferată artei, vitalismul 
atenuând estetismul, fără a se renunţa – evident – la 
o estetică”. În comentariile următoare, totuşi, Scarlat 
insistă că „referentul livresc este o prezenţă tutelară 
în poezia soresciană” ori că poetul „şaizecist” „se 
teme de exprimarea nudă a emoţiilor precum asceţii 
de ispitele lumeşti”. Nu întâmplător, într-un eseu din 
1985 – Restul e literatură – Gheorghe Perian identifi ca 
principala trăsătură a poeziei „optzeciste” (a „realului”, 
a cotidianului) în dimensiunea sa „intranzitivă”: 
„Aspectele realului, oricât de precise ar fi  ele, odată 
intrate în poem, se derealizează, se delexicalizează. 
[...] Referinţa poemului este nu atât în realitate, cât 
în cultură. S-ar putea vorbi de o dublă articulare a 
limbajului poetic: el orientează atenţia îndeosebi spre 
faptele de creaţie anterioare, pe care le-a înmagazinat, 
şi mai puţin spre emoţiile şi sentimentele ce constituie 
personalitatea autorului”.
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Mai mult, defi nind „poezia tranzitivă”, Crăciun 
nu se arată interesat de dezbaterile occidentale 
privitoare la noţiuni ca „referinţa” sau „realul”, deşi 
acestea îi structurează conceptul. Dacă ar fi  făcut-o, 
întregul tablou sinoptic din Aisbergul poeziei moderne 
s-ar fi  destabilizat, după cum dovedeşte analiza sintetică 
a Lindei Hutcheon din Poetica postmodernismului 
(cap. Problema referenţei): „Aşa cum afi rmă Nelson 
Goodman [...], cadrele referenţei par să fi e mai mult o 
problemă a sistemelor de descriere decât a lucrurilor 
descrise. Aceasta nu neagă faptul că materialul brut 
există (sau a existat), dar sugerează că înţelegerea de 
către noi a acestuia se întemeiază pe mijloacele noastre 
de descriere disponibile. Termenul însuşi de referent 
implică, desigur, ideea că «realitatea» la care ne referim 
nu este un dat, un material brut, ci mai degrabă «aceea 
despre care vorbim». [...] Realul există (şi a existat), dar 
înţelegerea lui de către noi este întotdeauna condiţionată 
de discursuri, de modurile noastre de a vorbi despre 
el”. De altfel, o tânără cercetătoare română, Catrinel 
Popa, descoperă conceptualizări similare în numeroase 
studii din a doua jumătate a secolului trecut, fapt ce o 
determină să adauge prefi xoidul „meta” termenului 
propus de Crăciun: „S-a vorbit mult despre coborârea 
poeziei în stradă, s-au vehiculat concepte ca acela de 
realism poetic, de poezie a realului etc., dar mai rar s-a 
observat că până şi cea mai «transparentă» însemnare 
de acest fel se vrea implicit şi teorie a poeziei, 
problematizând deseori (im)posibilitatea fi delităţii faţă 
de referent. [...] vom numi poezie metatranzitivă acel 
segment al creaţiei poetice care, mimând transparenţa, 
îşi încurajează destinatarul să facă abstracţie de «cadrul 
teatral» pe care îl presupune (în mod tacit) scrierea unui 
poem. [...] eul poetic încetează să se mai manifeste ca o 
instanţă triumfală, superioară, fascinată de perenitatea 
artisticului şi covârşită de importanţa propriului rol. 
Obsesia autenticităţii existenţei şi limbajului, dublată 
de luciditate, adică de conştientizarea omniprezenţei 
convenţionalului (care nu se mai restrânge la sfera artei, 
ci domină toate celelalte sfere ale realului), îl determină 
să se folosească de idealul preciziei referenţiale ca de 
o armă cu două tăişuri.” (Labirintul de oglinzi. Repere 
pentru o poetică a metatranzitivităţii).

În fapt, nici nu sunt necesare atare subtilităţi 
lingvistice iniţiate în marginea conceptului propus 
de Crăciun pentru a înţelege că tranzitivitatea poetică 
se fundamentează pe un paradox ineluctabil. Pe de o 
parte, oricâte demersuri demitizante, nonconformiste 
şi deconvenţionalizante ar implica, toate reprezentările 
artistice sfârşesc prin supunerea faţă de un nou set 
aplatizant de tipare creatoare, denaturând iremediabil 
contactul cu realul. Pe de cealaltă, cotidianul se 
dovedeşte imposibil de recuperat de vreme ce este 
defi nitiv afectat de numeroasele straturi artifi ciale 
aglutinate prin metamorfozele repetate ale existenţei 
moderne. „Autenticitatea” se cere de două ori „jucată”: 
o dată, prin opoziţie cu tiparele culturale, a doua 
oară, prin desprinderea de automatismele (de noile 
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convenţionalizări) impuse de ceea ce ar trebui să fi e 
„fi rescul” vieţii. Încercând să reprezinte cât mai direct 
realitatea, poeţii „tranzitivi” ajung să se confrunte 
atât cu nenumăratele convenţii ce le predetermină şi 
le prejudiciază autenticitatea „reprezentării”, cât şi cu 
pluristratifi carea (adeseori artifi cială a) complexului 
existenţial ce poartă numele de „real”.

Contrar opiniei comune, poezia „tranzitivă” 
(„anti-lirică”, „anti-refl exivă”, „cotidianistă”, „a 
realului”, „concret(ist)ă”, „denotativă”, „referenţială”, 
„enunţiativă”, „prozaică” etc.) nu se identifi că doar cu 
un complex de valori umaniste „pozitive”. Scriitorii 
care contestă ruptura insurmontabilă dintre cuvinte 
şi lucruri, care încearcă să depăşească solipsismul 
„jocurilor secunde” moderniste (generate de conştiinţa 
intranzitivităţii limbajului literar), tânjind după 
„întoarcerea referentului” (în termenii lui Peter Brooks), 
se văd nevoiţi să recunoască şi să se raporteze mereu 
la iluzoriul propriului demers. În loc să inaugureze o 
revitalizare sau o reumanizare a discursului liric, „poezia 
tranzitivă” consfi nţeşte conştientizarea artifi cialităţii şi a 
limitelor literaturii. 

Lionel Decebal ROŞCA
Protocronism

1. Construite programatic prin raportarea la 
termenul şi conceptul de sincronism (lansate de Eugen 
Lovinescu în 1924-1925), conceptul şi termenul de 
protocronism (din gr. protos = „primul” şi chronos 
= „timp”) au fost formulate de criticul literar, 
comparatistul şi esteticianul Edgar Papu pentru prima 
dată în două articole din revista „Secolul XX” (nr. 
5-6/ 1974, respectiv 6/ 1976); dezvoltate ulterior în 
volumul Din clasicii noştri (1977), precum şi în alte 
contribuţii, ele aveau totodată să declanşeze una dintre 
cele mai ample polemici din literatura/ cultura română 
postbelică. Disputa s-a declanşat în urma unei recenzii 
echivoce a lui Nicolae Manolescu la volumul lui Papu 
din 1977, căreia i-a replicat aprins Paul Anghel, urmînd 
apoi ample discuţii pe marginea noului concept (mese 
rotunde, dezbateri organizate de revista „Luceafărul” 
în 1977, 1978 şi 1985, interviuri în „Flacăra”, în 
„Săptămîna” şi în alte publicaţii ş.a.m.d.) la care au 
luat parte intelectuali de cele mai diverse orientări. 
După momentul ’77-’78, dezbaterea teoretică a început 
să scadă în amplitudine, dar a sporit în intensitate, 
recalibrîndu-se în tonalităţi (tot mai) accentuat 
polemice. Practic, din acest moment protocronismul 
se „clasicizează”: polemicile îl menţin în prim-planul 
scenei literare, majoritatea intelectualilor semnifi cativi 
ai epocii (literaţi, dar nu numai) susţin una sau alta 
dintre tabere, treptat încep să apară chiar cărţi construite 
prin referinţă la conceptul de protocronism (uneori 
fără a menţiona explicit termenul), pentru ca anii ’84-



96

’86 (datorită atît evoluţiei factorilor economici, sociali 
şi politici interni şi externi, cît şi apariţiei pe agenda 
culturală a unei noi teme de discuţie: postmodernismul) 
să marcheze nu doar apogeul, ci şi începutul declinului 
dezbaterilor pe această temă. Deranjat de un discurs 
naţionalist tot mai vizibil „deviant” faţă de linia 
ofi cială, regimul îl va însărcina pe Gheorghe „Gogu” 
Rădulescu, vechi demnitar comunist cu atribuţii aparte 
(şi) în sfera culturii, să pună capăt în mod ofi cios 
polemicilor. În urma unui articol al acestuia (apărut 
în „România literară”, nr. 42/ 1986) care le aducea, 
voalat, cea mai gravă acuzaţie ideologică posibilă în 
acei ani, aceea de preluare a mesajului extremei-drepte 
interbelice, susţinătorii protocronismului rămîn ofi cial 
fără drept la replică (acesta va fi  posibil doar în Italia, 
sub auspiciile lui Iosif Constantin Drăgan); chiar dacă 
şi după acest moment cîţiva adepţi necondiţionaţi îşi 
continuă activitatea, intervenţiile lor nu mai au ecourile 
de altădată, fi ind limpede de acum că discuţiile despre 
protocronism ţineau deja de domeniul trecutului. După 
1989 discuţia nu s-a mai reluat în aceiaşi termeni, cu 
atît mai mult cu cît, din cauza asocierii cu defunctul 
regim, protocronismul şi susţinătorii săi au fost excluşi 
din „noua ordine” politică şi culturală (deşi unii dintre 
aceştia aveau să reapară treptat, însă în alte ipostaze). 
Cu toate acestea – şi, desigur, în alte forme – fondul de 
idei al dosarului protocronist a continuat să alimenteze 
(alături de proaspăt re-descoperitul dosar de idei 
interbelic) practic toate dezbaterile identitare din 
România ultimelor două decenii.

2. În esenţă, ideea lansată de Edgar Papu (care 
îşi plasează, însă, explicit demersul în seria unor 
preocupări similare anterioare) susţine, contrar părerilor 
curente şi „în opoziţie cu ideea sincronismului, adică a 
năzuinţei ce alimentează o conştiinţă retardatară”, că 
în arealul românesc (iniţiativele de acest fel pot veni 
însă, în principiu, din orice cultură extra-metropolitană) 
„scriitorii şi, în genere, oamenii de cultură români nu 
ar fi  fost întotdeauna îndatoraţi unor surse străine, cu 
precădere occidentale, dar nu o dată în decursul vremii 
ei ar fi  intuit şi pus în operă, cu mult înaintea acestora, 
atitudini şi tehnici de creaţie, rămase neomologate în 
context internaţional, prin handicapul unei limbi de 
circulaţie limitată, precum şi a unei culturi prea puţin 
cunoscute şi mai ales nerecunoscute. Cercetătorilor 
trecutului nostru literar le-ar reveni obligaţia urgentă 
de a aduce la lumină anticipaţiile sau priorităţile 
româneşti şi de a le argumenta într-un cadru comparatist 
corespunzător.” (Florin Mihăilescu) O atare schimbare 
de perspectivă încearcă să ofere Papu prin studiile 
reunite în volumul din 1977, în care argumentează că 
Neagoe Basarab ar prefi gura barocul, D. Cantemir, 
romantismul, Negruzzi, naraţiunea istorică realistă, 
Heliade–Rădulescu, confesiunea psihanalitică, 
Alecsandri, impresionismul, Eminescu şi Caragiale, 
modernismul, Mateiu I. Caragiale pe di Lampedusa etc. 
Îmbinînd insolit intuiţia revelatoare şi fi neţea analitică 
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de excepţie cu supralicitarea enormă şi imprudenţa 
epistemologică, aceste studii au produs rezultate 
variabile calitativ şi controversate, dar au generat o 
„temă” (şi, totodată, au impus un termen cîteodată 
chiar mai fascinant decît conceptul aferent, care, sub 
aceeaşi „etichetă”, se va vedea adeseori substituit de 
altceva) ce va fi  apoi dezvoltată cu „variaţiuni” de 
către o paletă foarte eterogenă de susţinători, auto/ 
desemnaţi indiscriminatoriu de ei înşişi/ de adversari 
ca „protocronişti”. Dintre aceştia, Ilie Bădescu se va 
dovedi cel mai coerent, prin efortul consecvent de 
a da subiectului o întemeiere istorică, sociologică şi 
ideologică sporită. Concret, într-o serie de articole 
şi cărţi (continuată şi după 1989), el încearcă (după 
modelul neo-evoluţionismului) „o reconstrucţie a 
teoriei [sincronismului] pentru a salva ideea generală” 
sub forma unui neosincronism apt să gestioneze o „nouă 
perspectivă asupra fenomenelor de sincronizare, ce-
şi propune să ţină seama de toate tipurile de raporturi 
temporale care există între culturi şi societăţi diferite: 
şi de cele de katacronie (kata, «în urmă», cronos, 
«timp»), şi de cele de protocronie (anticipări), şi de cel 
de metacronie (meta, «dincolo de»), nu numai de cele 
care provoacă egalizări (nivelări) de ritmuri şi niveluri 
temporale (syncronie)”; „în noua perspectivă, teoria 
sincronizării nu mai este asimilată teoriilor dezvoltării, 
ci teoriilor schimbării.” Nefi nalizată şi amendabilă nu 
doar în privinţa recursului (obligat) la instrumentarul 
marxist (ingredient standard al discursurilor post-
colonialiste mai vechi sau mai noi), „reconstrucţia” 
lui Bădescu nu avea să împlinească însă nici ea 
dezideratul (încă actual al) re-articulării moderne a 
unei teorii generale de dezvoltare a României. Din 
nucleul constant al „protocroniştilor” au mai făcut 
parte Mihai Ungheanu (critic de idei în primul rînd, 
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activ organizator şi participant la campania de presă pe 
tema protocronismului şi totodată meticulos „arhivar” 
al sesiunilor de dezbateri, ale căror minute le strînge 
în volum), Paul Anghel (polemist redutabil, dar cu 
contribuţii teoretice mai degrabă nebuloase, după cum 
o atestă şi volumul postum din 2002, O istorie posibilă 
a literaturii române. Modelul magic), Dan Zamfi rescu 
(militant fervent pentru ideea deprotocronismului – 
asimilată însă într-o manieră mai curînd personală – atît 
prin polemica de presă, cît şi prin volume ce îmbină, într-
un deconcertant aliaj, erudiţia scrupuloasă – capabilă să 
zdruncine vechi prejudecăţi privind mai ales istoria şi 
cultura noastră veche –, activismul politic angajat în 
omagial pînă la adulaţie şi formulări enorme pînă ridicol). 
S-au mai manifestat în favoarea protocronismului Artur 
Silvestri (foarte activ din anii ’80), Mariana Brăescu, 
Doru Popovici, Ilie Purcaru, Nicolae Dragoş, Eugen 
Florescu etc. şi, mai mult dintr-o veche solidaritate de 
echipă/ comuniune de Weltanschauung decît dintr-o 
reală implicare de substanţă în programul teoretic 
al protocronismului, restul grupului de la revistele 
„Luceafărul” şi „Săptămîna”, cu familiarii săi. Opinii 
intermediare au formulat Adrian Marino, Nicolae Balotă, 
A.D. Rachieru ş.a.m.d., iar împotrivă s-au pronunţat 
Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Mircea 
Iorgulescu, Norman Manea, Al. Paleologu, Zigu Ornea, 
Eugen Simion, Alex Ştefănescu etc. (precum şi posturile 
de radio în limba română din străinătate). Interesat mai 
puţin de epistemologia protocronismului în sine şi mai 
mult de analiza eventualelor „protocronii”, Papu trasase 
totuşi nişte graniţe epistemologice, precizînd, de pildă, 
că printr-o „protocronie” trebuie avută în vedere o 
anticipare, o primă iniţiativă pe teren românesc, dar una 
rămasă izolată, fără a întemeia o serie culturală, ci avînd 
doar o valoare profetică, deosebindu-se, ca atare, atît de 
ideea de avangardă (ca anticipare cu ample consecinţe), 
cît şi de cea de unicat. Însă, fascinaţi de deschiderile 
nelimitate promise de ideea purei priorităţi, dar şi de 
rezonanţa termenului însuşi de protocronism şi preferând 
să ignore nuanţele, sub stindardul acestui termen au 
început să se înregimenteze adepţi cu agende (ascunse 
sau „la vedere”) extrem de diverse, care au împins 
treptat conceptul într-o derivă incontrolabilă. Această 
expansiune a questei după „priorităţi” (nu propriu-zis 
„protocronii”) se va petrece nu doar în domeniul artelor, 
ci şi în cel al ştiinţelor exacte (unde semnalări plauzibile 
totuşi fac I.M. Ştefan, Edmond Nicolau, Solomon 
Marcus etc. – cf. şi Dicţionar cronologic al ştiinţei 
şi tehnicii universale, 1979), însă ea se va amplifi ca 
nemăsurat mai cu seamă în teritoriile necartografi ate 
ale istoriei naţionale, unde iniţiative de acest gen se 
întîlneau în chip fericit (pînă la un moment dat) cu 
apetenţa pentru manipulare a aparatului propagandei 
ofi ciale a regimului. De altfel, tocmai această „goană” 
după priorităţi autohtone împinsă înspre zorii tot mai 
problematici ai istoriei locale (goană cu rădăcini mai 
vechi în cultura română modernă, de la B.P. Hasdeu şi 
N. Densusianu la „tracomania” interbelică diagnosticată 

de Şerban Cioculescu, dar stimulată în ultimele decenii 
ale regimului comunist şi de mecenatul tracologului 
amator din Italia Iosif Constantin Drăgan, care, pe lîngă 
contribuţii personale în domeniu, a editat şi revista 
„Noi, tracii”/ 1974-1992) a dus, în timp, la identifi carea 
(eronată, dar rezistentă a) protocronismului cu diverse 
forme de primordialism, fapt care, alături de asocierea 
cu grupul de la „Săptămîna” (şi astfel/ mai apoi cu 
regimul politic compromis), a contribuit hotărîtor la 
faima de subiect nefrecventabil a protocronismului.

3. De altfel, ecourile episodului protocronist 
compun, la rîndul lor, o istorie sinuoasă şi difi cilă. În 
epocă, dar şi mai tîrziu, disputa aprinsă dintre susţinătorii 
şi adversarii protocronismului a făcut imposibilă 
degajarea unei imagini obiective, mai toţi potenţialii 
evaluatori fi ind implicaţi în confl ict, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, alături de una sau de alta dintre 
cele două tabere (în fapt, liniile de fi sură din lumea 
literar-culturală au precedat apariţia protocronismului 
şi doar s-au adîncit şi clarifi cat pe durata disputelor, 
pentru a infl uenţa apoi, substanţial, şi noua geometrie 
postrevoluţionară a cîmpului cultural şi politic). 
Treptat, exagerările unor partizani ai protocronismului 
şi asocierea generalizată (deşi doar parţial justifi cată) 
a acestuia cu detestatul regim politic şi cu linia sa 
ideologică ofi cială au făcut ca protocronismul să intre în 
percepţia colectivă într-o manieră preponderent negativă. 
În anii ulteriori momentului 1986 („execuţia” publică a 
protocronismului instrumentată de Gogu Rădulescu) şi 
1989, atît ideea protocronistă, cît şi susţinătorii ei au fost 
împinşi în planuri tot mai îndepărtate ale actualităţii, 
rămînînd ca semnifi caţiile curente ale termenului, 
construite mai mult prin colportaj, să evolueze mai 
curînd spre zona superstiţiilor negative, a interdicţiilor 
cvasi-magice de tip tabu şi a strategiilor stigmatizatoare. 
În acest context, primul studiu de amploare atingător 
temei (Katherine Verdery 1991/1994) surprinde prin 
perspectiva analitică echilibrată (deşi nu inatacabilă) cu 
care abordează subiectul, proprie studiilor academice 
occidentale. Acelaşi echilibru analitic (afectat mai 
degrabă de spaţiul limitat al intervenţiei) caracterizează 
şi seria de articole din 2002-2003 ale lui Mircea Martin, 
dar va începe treptat să intre în refl ux, fapt vizibil deja 
la Florin Mihăilescu (2002). Tendinţa se va accentua 
în anii următori, în consonanţă cu emergenţa unei noi 
viziuni asupra trecutului recent, concretizate plenar 
(şi ofi cial) în Raportul Comisiei Prezidenţiale Pentru 
Analiza Dictaturii Comuniste În România (2006) – 
viziune la care cartea Alexandrei Tomiţă (2007) aderă 
pe deplin – potrivit căreia „«Protocronismul» a fost 
ideologia, sponsorizată de partid, care afi rma precedenţa 
românească în cazul unor descoperiri ştiinţifi ce şi 
culturale majore şi a reprezentat, de fapt, fundamentul 
tiraniei naţionaliste a lui Ceauşescu […]. Născut din 
ceauşism şi crescut din drojdia orgoliului naţional, 
protocronismul năştea, la rândul lui, ceauşism.” Din 
păcate, şi lucrările elaborate î n ultimele două decenii de 
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unii specialişti străini în probleme româneşti furnizează 
nu o dată afi rmaţii fără acoperire documentară, 
tributare mai curînd fondului de colportaj acumulat pe 
această temă. „Ideea centrală [a protocronismului] este 
negarea infl uenţelor exterioare, în special a infl uenţelor 
occidentale. România, dimpotrivă, ar fi  anticipat creaţiile 
occidentale. Atacurile lui Papu sunt îndreptate împotriva 
intelectualilor care aleargă după modelele şi aprecierile 
Vestului, împotriva urmaşilor lui Lovinescu. Lucrarea 
lui Papu este un ecou al poziţiilor lui Ceauşescu, care se 
revoltă în 1972 împotriva tendinţelor de supraevaluare 
a ceea ce vine din străinătate, contra atitudinii servile în 
faţa producţiilor din străinătate”; „optimist” în legătură 
cu forţele creatoare ale naţiunii, protocronismul ar 
fi  fost un distrugător al „disidenţei”, fi indu-i propriu 
faptul că „îmbină apărarea tradiţiei populare cu ordinea 
Revoluţiei şi ura faţă de elite”; uniunile de creaţie ar fi  
fost opera protocroniştilor, ei le-ar fi  administrat şi prin 
intermediul lor aceştia ar fi  acces la privilegii, premii, 
edituri ş.a.m.d.; nu doar că „Protocroniştii înţeleg să 
acapareze terenul în benefi ciul şi prin intermediul unei 
restructurări ideologice: şovinism, autarhie, mobilizare 
antioccidentală, discursul lor fi ind în conformitate cu 
conducerea politică”, dar tot ei au acaparat şi reeditarea 
scriitorilor interbelici, spre propriul benefi ciu, critica 
literară văzîndu-se astfel redusă la „supraaprecierea 
operelor naţionale” contrapuse celor din literatura 
universală, oscilând „între tragic şi ridicol” şi refuzând 
orice „refl ecţie asupra modernităţii”, afi rmă, de 
pildă, Catherine Durandin (Istoria românilor, 1998). 
Pentru Dennis Deletant, protocronistă ar fi  fost însăşi 
ideologia ofi cială a comunismului românesc sub 
Ceauşescu, ba mai mult, după 1977, nici un om de 
cultură n-ar mai fi  fost promovat în funcţii, n-ar mai 
fi  primit premii şi n-ar mai fi  avut infl uenţă culturală 
dacă nu îmbrăţişa protocronismul, devenit „o bază de 
avansare şi de infl uenţă în cadrul lumii literare”, în 
timp ce toţi cei care au combătut protocronismul ar fi  
fost persecutaţi, „depistaţi” şi vânaţi „fără difi cultate” 
(Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, 
Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, 
1998). La sfîrşitul anilor ’80 ar fi  existat două grupuri, 
susţine, la rîndul său, Peter Siani-Davies, „unul relativ 
mic, indigenist sau protocronist, afl at de partea lui 
Ceauşescu şi a aparatului de partid, şi un alt grup, mai 
numeros şi adesea de orientare liberală, lipsit de orice 
putere sau infl uenţă” (în fruntea acestora din urmă ar fi  
fost… Ion Iliescu şi Silviu Brucan, care ar fi  propus o 
coaliţie între grupul lor, pro-gorbaciovist, şi grupul celor 
„reprimaţi” din cultură); cît priveşte primul grup, afl ăm 
că Edgar Papu şi adepţii săi „se bucurau de o tot mai 
mare preţuire ofi cială” (în dauna altui grup mai mare de 
intelectuali care ar fi  produs „scurta breşă de reformă de 
la sfârşitul anilor ’60”), precum şi că, „Numiţi adesea 
protocronişti – din cauza accentului pus pe pseudo-
supremaţia gândirii române (dacice) în toate domeniile, 
începând de la economia politică până la sociologie –, 
ei susţineau că o cultură proprie puternică nu se putea 

dezvolta decât în stare de izolare faţă de contaminarea 
cu valori străine” (Peter Siani-Davies, Revoluţia română 
din decembrie 1989, 2006). În anii din urmă, odată cu 
(re)angajarea tot mai pronunţată a intelectualilor în 
disputele politice, scrupulele academice par să fi  fost 
(din nou) abandonate iar tonul pamfl etar a (re)devenit 
norma, tot aşa cum protocronismul a redevenit doar o 
strategie stigmatizatoare (vezi recentul caz „Andrei 
Marga şi caloriferul transilvan”).

4. Crucială în clarifi carea fenomenului 
protocronist este înţelegerea faptului că, în ciuda aerului 
„de familie” al ansamblului şi a tratării nediferenţiate a 
temei de către apologeţi, detractori sau exegeţi, avem 
de-a face, în realitate, cu un conglomerat complex şi 
neomogen de idei, interese şi indivizi, solidifi cat 
(temporar doar) sub presiunea momentului istoric, încît 
orice judecăţi in corpore, analitice sau axiologice, se 
dovedesc vicioase, mai ales cînd se ignoră amploarea 
întregului său context istoric, epistemologic şi ideologic. 
Marcată de o istorie cu (prea) frecvente reorientări de 
vector civilizaţional, lumea românească a intrat în 
modernitatea de provenienţă occidentală cu o (încă 
nerezolvată) criză de (sub)evoluţie, o criză structurală, a 
ansamblului sistemelor sale, care se traduce (şi) printr-o 
problemă identitară multiplă, în care o fundamentală şi 
constantă criză a identităţii se cuplează şi cu o criză a 
autorităţii/ legitimităţii acestei identităţi. În acest sens, 
se poate spune că „Fondul problematic al culturii 
române moderne are în articulaţia sa profundă tensiunea 
caracteristică a raportului dintre identitatea naţională şi 
integrarea europeană” (Grigore Georgiu, Naţiune. 
Cultură. Identitate, 1997), iar această tensiune generează 
o permanentă oscilaţie între un complex de inferioritate 
(ce merge de la forme curente pînă la forme acute ale 
(auto)stigmatizării) şi un compensatoriu complex de 
superioritate (ce cunoaşte forme benigne, cu certă 
funcţionalitate socială pozitivă, dar şi destule aberante), 
între care încearcă să medieze un „Al treilea discurs” 
(reprezentînd o linie de mijloc mai slab reprezentată, dar 
sufi cient de bogată în nuanţe). Or, compus sincronic 
dintr-o aglomerare de discursuri eterogene care, 
epistemologic, nu coagulează într-o paradigmă (pentru 
că au comun doar punctul de plecare: polimorfa 
ideologie naţională), protocronismul (în toate ipostazele 
sale) nu este nici el altceva, privit diacronic, decît o 
variantă a unui asemenea „complex”, o variantă care se 
defi neşte în chip fundamental prin raportarea la binomul 
„România – referinţa (modelul/ spaţiul/ centrul) 
occidental/ă” şi care se poziţionează chiar la schimbarea 
de fază dintre complexul de inferioritate şi cel de 
superioritate, o variantă, în sfîrşit, a cărei fi zionomie 
specifi că rezultă din intersecţia unică dintre seria istorică 
şi morfologică de care aparţine şi datele momentului 
concret în care aceasta s-a manifestat. Detaliind 
principalele componente ale „nebuloasei” 
protocronismului, se observă pentru început că ideea 
lansată de Edgar Papu (cu dezvoltarea „neo-sincronistă” 
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încercată de Ilie Bădescu) – anunţată deja ca posibilitate 
sistemică chiar de Lovinescu (Istoria civilizaţiei române 
moderne, III), nu de Jdanov sau de Ceauşescu – 
reprezintă, de fapt, doar un caz particular al teoriei 
sincronismului, acesta, alături de teoria „formelor fără 
fond” a lui Maiorescu, subîntinzînd o paradigmă pentru 
care, dincolo de plasarea diferită a accentelor în relaţia 
„referinţa europeană – România”, prima rămîne 
incontestabil reperul dominant, iar a doua, cel „recesiv” 
(Mircea Florian); ca instrument literar-cultural, 
protocronismul iniţiat de Edgar Papu (singura versiune 
care justifi că cu adevărat termenul) – prezent, însă, 
măcar ca intuiţie, şi în scrierile unor Adrian Marino, 
Anton Dumitriu, Octav Onicescu, Solomon Marcus, 
Constantin Noica, Constantin C. Giurescu, Marin 
Mincu, I. C. Chiţimia, Virgil Cândea, Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Alexandru Duţu, Dan Horia Mazilu, Victor 
Papacostea, Antonie Plămădeală etc. – rămîne în primul 
rînd „un concept de lucru al comparatismului” (Stan 
Velea), însă un concept marcat de o congenitală 
fragilitate epistemologică, care s-ar cere amplu şi lucid 
(re)evaluat şi marcat în aplicarea practică de severe 
restricţii epistemologice. Putînd fi  pusă sub lozinca 
„România, spaţiu de sinteză, punte între Orient şi 
Occident”, o a doua familie de discursuri emise sub 
egida protocronismului (Paul Anghel, Dan Zamfi rescu, 
C.V. Tudor etc.) urmează cu adevărat matca paradigmei 
autohtoniste a eternei noastre dezbateri identitare; aici 
referinţa europeană este treptat (şi deliberat) ocultată 
(deşi niciodată eliminată complet) şi tot aici pot fi  
identifi cate eventualele contaminări „periculoase” cu 
repertoriul tradiţionalist interbelic de factură religioasă 
şi/ sau politică. Ultima serie de discursuri – care căutau 
varii compensaţii simbolice, în ceţurile „mileniului 
imperial al Daciei” (I.C. Drăgan) sau chiar mai adînc, în 
proto-istorie – ţine de un caz extrem al amintitei 
paradigme autohtoniste care, într-adevăr, elimină 
complet referinţa europeană. Departe de a fi  însă o 
invenţie a ceauşismului, discursul de tip „străbunist” 
este unul nu doar recurent în cultura noastră modernă, ci 
şi unul practicat pe scară largă în toate culturile cu 
defi cit de autoritate simbolică. Chiar şi aşa, producţia 
„dacomană”, care provenea într-un procent insignifi ant 
de la protocronism (revista „Noi, tracii”, de pildă, 
ajungea în România doar la cîţiva, pe baza unui foarte 
select(iv) abonament, şi acesta întrerupt în 1988) şi într-
unul copleşitor de la propaganda ofi cială de partid 
(Secţia de Propagandă a CC al PCR, Institutul de Istorie 
a PCR, cel de Istorie şi Teorie Militară etc.), a contaminat 
cercetarea istoriografi că academică într-o măsură mult 
mai mică decît se sugerează de obicei. Bine primite 
iniţial, ultimele două familii de discursuri au fost cele 
care au sfîrşit prin a deranja partidul, pentru că 
progresiva lor expansiune transgresa limitele fi xate de 
(şi acceptabile pentru) acesta, şi pentru că, astfel, atenta 
totodată la monopolul său ideologic. O altă distincţie 
s-ar cere operată între un protocronism „savant” 
(concretizat îndeosebi în volume) şi un protocronism 

„de campanie”, supus doar regulilor polemicii (la 
români), componenta cea mai vizibilă, dar şi cea mai 
dezagreabilă şi mai contraproductivă (pe termen lung) a 
fenomenului protocronist. Legat de acest aspect se 
impun însă cîteva precizări. În primul rînd, „războiul” 
nu a fost unul unilateral (sprijinul regimului, al lui 
Ceauşescu personal pentru protocronism rămîne un 
aspect discutabil, iar adversarii au fost în permanenţă 
mai numeroşi decît cei „vreo douăzeci şi ceva” de 
militanţi ai protocronismului, cum îi numea Monica 
Lovinescu, şi benefi ciau de considerabil sprijin politic, 
în interiorul regimului – Gogu Rădulescu ş.a. – sau în 
afară – „Europa Liberă” ş.c.l.), iar adversarii 
protocronismului au avut (şi ante şi post ’89) ultimul 
cuvînt. În al doilea rînd, această „luptă pentru a controla 
defi nirea valorilor literare” s-a purtat „pentru mize 
enorme: înseşi fundamentele vieţii literare” (cf. Verdery 
1994); războiul doctrinar a fost, aşadar, permanent 
cuplat cu unul economic, purtat între „grupuri de 
prestigiu” (Sorin Adam Matei) preexistente pentru 
vînzări, recenzii, premii şi tiraje, pentru „controlul 
asupra istoriilor literare, compendiilor, dicţionarelor, 
antologiilor şi îndeosebi manualelor şcolare”, dar şi 
asupra uniunilor profesionale „care mediau producţia 
artistică, infl uenţa asupra birocraţiei care determina 
existenţa culturii, acces la numeroase surse importante 
pentru sporirea autorităţii culturale, fi e în combinaţie cu, 
fi e independent de statusul politic”, şi, desigur, pentru 
miza supremă: asigurarea bunăvoinţei regimului politic 
(şi a conducătorilor săi) care, (şi) în condiţiile statului 
comunist, era de fapt principiul ultim al oricărei 
autorităţi (inclusiv culturale) şi, totodată, principalul 
distribuitor al tuturor resurselor amintite (precum şi al 
altora, de natură mai problematică). Trebuie totuşi spus, 
în ciuda vagului ce învăluie atari aspecte, că privilegiile 
epocii (catedre, alte poziţii academice, conduceri de 
reviste, venituri constante şi consistente din elaborarea 
manualelor, deplasări în Occident, acces la posturi-
sinecuri sau la alte înalte funcţii ofi ciale ori alte 
gratifi caţii din partea regimului politic, gen apartamente, 
vile, substanţiale premii literare etc.) par asociate mai 
degrabă cu adversarii protocronismului. În ceea ce-i 
priveşte pe adepţi, în ciuda unor mituri persistente, 
aceştia: n-au benefi ciat întotdeauna de bunăvoinţa 
partidului (biografi ile unor Edgar Papu, Doru Popovici, 
Dan Zamfi rescu, Adrian Păunescu, C.V. Tudor o 
demonstrează); n-au atras niciodată un număr uriaş de 
aderenţi dornici de promovare; n-au ajuns niciodată să 
conducă marile instituţii ale lumii politice sau literare 
(cum ar fi  fost, poate, de aşteptat de la nişte „favoriţi” ai 
regimului – din contră, au fost chiar excluşi din funcţiile 
de conducere ale Uniunii Scriitorilor, atît în alegerile din 
1977, cît şi în cele din 1981) şi nu au ocupat funcţii 
politice importante în aparatul de partid şi de stat; n-au 
avut la îndemînă resurse nelimitate: au controlat în 
principal două reviste, care n-au fost cele mai 
prestigioase în epocă (poate doar cele mai notorii); n-au 
decis cine avea sau nu dreptul de a scrie în presă, cine 

chemarea la teorie



100

avea dreptul să publice sau nu un volum (sau în cîte 
exemplare), cui i se aproba sau nu montarea unei piese 
de teatru etc.; n-au fost cei mai publicaţi literaţi (nici nu 
există o „literatură protocronistă”); nu au dictat canonul 
literaturii române şi nici nu au impus „vulgata” literaturii 
române prin manuale aprobate de instanţele ideologice 
ale epocii; au constituit, fără îndoială, una dintre „cutiile 
de rezonanţă” ale propagandei ofi ciale cu tentă 
naţional(ist)ă, dar n-au fost secţia de propagandă a 
partidului, nici propaganda însăşi, nici artizanii 
ideologiei naţionaliste a partidului, nici unicii ei difuzori 
în corpul social şi nici interlocutorii unici sau (măcar) 
privilegiaţi ai conducătorilor aparatului de partid şi de 
stat – n-au fost, aşadar, nici „fundamentul tiraniei 
naţionaliste a lui Ceauşescu” (Raportul Comisiei 
Prezidenţiale), nici „noua gardă pretoriană” a regimului 
(A. Tomiţă) şi nici S.A.-urile „ideologice” ale lui 
Ceauşescu; în sfîrşit, incomod chiar pentru regim de la 
un anumit moment dat, protocronismul n-a avut nici pe 
departe atîta infl uenţă încît să provoace „delegitimarea” 
marxismului şi, cu atît mai puţin, căderea regimului. Ce 
a fost, aşadar, protocronismul? În esenţă, se poate spune 
că, redeschizînd, după deceniile de extremism politic, 
război şi îngheţ stalinist, discuţia interbelică despre 
„specifi cul românesc” şi relansînd teorii şi argumente 
autohtoniste mai vechi sau mai noi (la care îşi aduce 
propria contribuţie), protocronismul reprezintă avatarul 
din anii ’70 – ’80 ai secolului trecut al neîncetatei 
dezbateri identitare care, sub un chip sau altul, 
traversează ca un fi r roşu spaţiul public şi cîmpul 
ideologic şi discursiv ale culturii româneşti moderne şi 
contemporane şi, totodată, un episod din resurecţia 
postbelică a ideologiei naţionale; în plus, termenul şi 
conceptul lui Papu au funcţionat (involuntar) în epocă 
asemeni unui cal troian pentru amintitele teorii şi 
argumente autohtoniste, deschizîndu-le cale în cetate 
într-o formă acceptabilă din perspectiva regimului 
politic (cel puţin pînă în clipa în care „adevăratele 
culori” ale respectivelor discursuri au început să răzbată 
prea puternic printre „interstiţiile” teoretice ale ideii 
originare). Din păcate însă, calitatea momentului istoric 
şi a actanţilor („Vremurile erau măreţe, iar oamenii le 
compensau”, Geo Bogza) n-a dus la clarifi carea 
respectivelor probleme, sistemice şi (mereu mai) 
difi cile, ci doar la compromiterea lor. Drept urmare, 
după 1989 discuţia privind relaţia „România – referinţa 
occidentală” (acum complicată cu noi dimensiuni) avea 
să se reia mai intens ca niciodată. Dar, în condiţiile în 
care protocronismul fusese compromis, iar barierele 
ideologice căzuseră, teoriile autohtoniste, libere de-
acum să-şi dezvolte plenar premisele, au renunţat la 
orice „camufl aj”, explodînd într-o puzderie de formule 
ideatice şi ideologice (probabil la fel de numeroase ca şi 
emitenţii lor). Într-adevăr, de la discursurile politice 
naţionaliste radicale, de stînga (C.V. Tudor şi „România 
Mare”) sau de dreapta (Ilie Bădescu şi „Mişcarea pentru 
România” a lui Marian Munteanu) la neo-ortodoxismele 
şi neo-spiritualismele contemporane (de la Vasile 

Lovinescu la ELTA) şi de la „tracomania” renăscută (de 
la Pavel Coruţ la Napoleon Săvescu) la variate 
„primordialisme” care de care mai fantaste (de la 
„originismul” lui Artur Silvestri la „Adevărul despre 
Poporul Român” al lui Gh. Funar), discursurile 
„protocroniste” au diseminat în practic întreg imaginarul 
epocii, în cele mai diverse domenii, forme şi stiluri: acum, 
mai mult ca niciodată, pare îndreptăţită observaţia lui Gh. 
Grigurcu potrivit căreia (aşa-zisul) protocronism „se 
prelungeşte în texturi amestecate, în speculaţii 
pretenţioase, într-o atmosferă tulbure în care e mai greu 
să-i întrezărim punctele originare şi să-i dibuim resorturile. 
Un insidios proteism ajunge a-i masca obîrşiile şi 
funcţionalitatea. […] Mai curînd decît un mesaj 
tendenţios, e mărturia unei conştiinţe într-un anume fel 
confi gurate.” Bilanţ trist, dar semnifi cativ pentru destinul 
culturii/ Lumii româneşti actuale: în timp ce toate aceste 
forme prosperă, din tot ceea ce (n-)a fost/ (n-)ar fi  putut să 
fi e protocronismul, singură componenta lui cea mai 
generoasă, cea mai onestă şi cea mai profund ancorată în 
valorile umaniste ale culturii universale (discursul 
comparatist practicat de către Edgar Papu, ostracizat ca şi 
creatorul său) a dispărut fără urmă şi fără urmaşi.

5. Bibliografi e critică: Katherine Verdery, 
Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu 
[Ed. I-a National Ideology Under Socialism: Identity and 
Cultural Politics in Ceausescu’s Romania, University 
of California Press 1991], Trad. de Mona Antohi şi 
Sorin Antohi, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994; Florin 
Mihăilescu, De la proletcultism la postmodernism (O 
retrospectivă critică a ideologiei literare postbelice), 
Constanţa, Ed. Pontica, 2002; Mircea Martin, „Cultura 
română între comunism şi naţionalism”, în „22”: I, nr. 
652 (17-23 septembrie 2002); II, nr. 660 (31 octombrie - 
5 noiembrie); III, nr. 661 (5 – 11 noiembrie); IV, nr. 665 
(3 – 9 decembrie); V, nr. 675 (11- 17 februarie 2003); 
VI, nr. 678 (4 – 10 martie); VII, nr. 692 (10 – 16 iunie); 
VIII, nr. 693 (17 – 23 iunie); Alexandra Tomiţă, O istorie 
«glorioasă». Dosarul protocronismului românesc, 
Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2007; Lionel D. 
Roşca, La umbra timpului în fl oare. Protocronismul: 
prolegomene la monografi a unei idei, Cluj-Napoca, Ed. 
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013.
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Adrian LĂCĂTUŞ

Revoluţia radială: pluralismul gîndirii 
conceptuale la Caius Dobrescu

Există în general o limită a publicului şi, în 
ultimă instanţă, a intelectului nostru atunci cînd 
percepem diversitatea. Pentru a evita senzaţia de 
indeterminare sau vertij, operăm reducţii, decupaje, 
ierarhizăm, subordonăm, anulăm, ocultăm, diminuăm 
părţi ale fenomenelor cu care ne întîlnim. În aceste 
strategii ale asigurării confortului mental şi intelectual 
suntem în general toleranţi faţă de categorii dintre 
cele mai vechi şi mai datate. Personalităţile literare 
complexe, care au scris semnifi cativ în mai multe 
genuri, sunt de obicei tratate în acelaşi mod: una dintre 
dimensiuni trebuie să fi e dominantă, adevărată, iar 
celelalte secundare sau chiar irelevante. Ba mai mult, 
existenţa însăşi a acestei pluralităţi pune în discuţie 
şi greutatea angajamentului în cadrul genului pe care 
îl examinăm. Un poet excepţional, cu un discurs 
puternic individualizat (chiar şi în cadrul Grupului de 
la Braşov) şi cu o constantă exigenţă experimentală, 
atît a formei cît şi a temelor, în evoluţia sa (de la 
Spălîndu-mi ciorapii şi Efebia, prin De-adevă, pînă 
la Odă liberei întreprinderi şi Euromorphotikon), un 
romancier la fel de original şi inclasabil, fuzionînd 
registrele diferite ale culturii populare moderne 
şi discursului refl exiv analitic (de la Balamuc sau 
pionerii spaţiului, pînă la Teză de doctorat şi Minoic), 
Caius Dobrescu este teoreticianul literar cel mai 
complex, şi cu cea mai mare anvergură problematică 
al ultimilor ani. În ordinea lucrurilor de care vorbeam 
mai sus, această afi rmaţie este departe de a se impune 
de la sine publicului. Începînd cu volumul său de 
debut în eseu, Modernitatea ultimă (Univers, 1998), 
şi continuînd cu Semizei şi rentieri (Nemira, 2001), 
Inamicul impersonal (Paralela 45, 2001), Mihai 
Eminescu – monografi e (Aula, 2004), Revoluţia 
radială (Editura Universităţii Transilvania din 
Braşov, 2008), Plăcerea de a gândi (Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013), Dobrescu 
este creatorul unei opere teoretice impresionante 
prin originalitate şi relevanţă cognitivă. Temele 
sale, raporturile (adesea surprinzătoare) pe care le 
identifi că şi analizează, jargonul teoretic folosit nu 
sunt pe agenda discursului dominant în critica şi teoria 
literară românească şi din acest motiv reverberaţia 
conceptelor sale este limitată. Îmi dau seama acum 
că nici la ideea acestui dosar propus aici de redacţia 
Vetrei, cărţile lui Caius Dobrescu nu răspund direct, 
în ciuda creativităţii conceptuale efervescente pe care 
o dovedesc. Ceea ce caracterizează în primul rînd 
conceptele cu care Dobrescu descrie procesele culturii 
şi literaturii moderne este dinamica, mobilitatea, 
modulaţia lor continuă: fenomenele şi numele lor 

culturale difuzează, iradiază, vibrează, pulsează, se 
metamorfozează, hibridizează etc. Pentru un astfel de 
spirit heracleitic a fi xa un concept într-o defi niţie, a 
absolutiza consensul, a izola şi conserva semnifi caţiile 
reprezintă fantasme epistemologice, sau chiar moduri 
involuntare de a falsifi ca înţelegerea, substituindu-i 
confortul intelectual: „Din punctul nostru de vedere, 
tensiunile persistente şi afi nităţile ciudate dintre 
sensuri sunt la fel de importante ca evoluţia acestora. 
Mai precis, în cazul unor concepte […] evoluţia 
sensului nu poate fi  reprezentată corect ca o suită 
de momente distincte, ci ca o proiecţie istorică a 
incompatibilităţii totale şi parţiale dintre semnifi caţii 
care presupun opţiuni morale şi intelectuale distincte 
şi, uneori, concurente. Este, de altfel, posibil să 
presupunem că tocmai războaiele de frontieră dintre 
speciile semantice ale unui concept sunt cele care 
asigură durata lungă a utilizării sale” (Revoluţia 
radială, p. 303).

Caius Dobrescu posedă nu doar convingerea 
că literatura este discursul cel mai complex, dens, 
inteligent, sensibil şi problematizant al indivizilor şi 
societăţilor, dar şi capacitatea intelectuală şi, de ce 
nu, ştiinţifi că, de a ieşi din discursul auto-referenţial 
al esteticii şi ştiinţelor literaturii tocmai pentru a-i 
da acesteia din urmă relevanţa cognitivă, socială şi 
politică pe care o are. Cărţile sale dau valoare reală 
interdisciplinarităţii (de multe ori o monedă calpă 
de care e plină piaţa ideilor), pe care o practică mai 
degrabă ca pe un stil decît ca pe o metodă, complet 
metabolizată în scriitura critică. Foarte sintetic, 
temele majore şi permanente ale eseurilor lui Caius 
Dobrescu sunt literatura ca expresie a imaginarului 
politic şi social (adesea în oglindă cu fantasmele 
sensibile ale discursului ideologic sau politic 
propriu-zis), relaţia implicită şi profundă dintre 
literatură şi sfera politică; pluralismul, mai mult decît 
ambivalenţa, culturii burgheze moderne ale cărei teme 
şi mutaţii revoluţionare nu şi-au epuizat consecinţele; 
modernizarea ca proces eminamente, plural, 
contradictoriu, deschis; literatura, politica, arta, ca 
substitute moderne ale experienţei religioase (forme 
de asceză, gnoză, transgresiune, soteriologie etc.) şi ca 
expresii ale contradicţiilor culturale ale secularizării. 
În cadrul acestor delimitări (aici) artifi ciale nu doar 
conceptele sunt foarte mobile şi transgresive ci şi 
zonele culturale şi istorice. „Localizarea” (pasionată şi 
adesea polemică) a exerciţiului teoretic şi conceptual 
asupra literaturii române (în Modernitatea ultimă, 
Inamicul impersonal, Mihai Eminescu şi Plăcerea de 
a gândi) oferă perspective şi interpretări novatoare (şi 
în mod inexplicabil neglijate) asupra modernităţii şi 
postmodernităţii literare româneşti.

chemarea la teorie



102

Adi DOHOTARU

„Viaţa a devenit o marfă”. Nicolae 
Dărămuş şi lupta împotriva marii terori 

anti-ecologiste

Flora şi fauna nu sunt doar resurse, ele sunt valori 
de sine stătătoare, nu pot fi  cuantifi cate în discursul 
economic şi al tehno-ştiinţei dominante din zilele noastre. 
Este una dintre concluziile cărţii Inocenţii marii terori, 
care constituie o  apariţie editorială deosebită la sfârşitul 
anului trecut şi totuşi neobservată de ochelarii miopi 
şi mult prea urbani ai criticii literare şi publicistice a 
establishment-ului cultural. Volumul aparţine eseistului 
ecologist Nicolae R. Dărămuş* şi a fost editat de 
Alexandria Publishing House din Suceava, motiv în plus 
de a nu fi  văzut în prea multe librării. Cartea adună peste 
80 de articole, cvasi-majoritatea publicate în Jurnalul 
Naţional în perioada crizei economice, dar şi câteva 
apărute în excelentul săptămânal Kamikaze. Unele 
poveşti sunt mai activiste şi cer implicarea cititorului 
să reacţioneze la nedreptăţile eco semnalate. Altele sunt 
mai descriptive, literare, naraţiuni simple, emoţionante 
şi pline de candoare. Pentru a masca latura prea explicit-
pedagogică a învăţăturilor, Dărămuş apelează uneori la 
ceea ce numeşte ca fi ind „ecofabulă”. 

Literatul Orlando Balaş observă pe bună dreptate o 
limbă literară de calitate, iar dacă nu superbă, cum remarcă 
prefaţatorul, cel puţin talentată. Totuşi, nu stilistica şi 
meşteşugul scriitoricesc îl fac pe autor relevant, cât 
puternica sa empatie în relaţionarea cu natura, animalele 
şi sălbăticia prin care se transpune în pielea unui Celălalt 
post-speciist şi post-antropologic.

Eseurile îmbină tonul afectiv cu cel justiţiar, mai 
ales când arată drama urşilor al căror habitat a fost distrus 
din ce în ce mai mult de tăierea abuzivă a pădurilor ca 
urmare a retrocedărilor dubioase, ursul dispărând nu 
doar ca urmare a vânătorii şi braconajului. Principiul 
proprietăţii private, considerată sfântă şi inviolabilă în 
spaţiul postdecembrist, este contestată de autor în cazul 
patrimoniului natural, violat pentru rentabilitate. În 
Doi sălbatici şi o lecţie, oferă ca exemplu o căpetenie 
amerindiană care îl convinge pe „civilizatul” preşedinte 
SUA, Franklin Pierce, care dorea să cumpere un teritoriu 
al tribului, că „posesia pădurilor şi a sălbăticiunilor de 
către om este un fapt cu totul nefi resc, unul împotriva 
lucrării lui Dumnezeu, Natura”. Dacă natura, planeta 
în întregime, este mama noastră, a tuturor, ce fi u îşi 
prostituează mama pentru vânzare? „Sălbaticul din prerie 
era stăpân doar pe sine, lucru enorm şi prea destul spre a 
nu dori măriri şi posesii pământene” (p. 59), remarcă pur 
şi simplu Nicolae Dărămuş. 

Totuşi, autorul nu duce concluzia mai departe, în 
sens sistemic, pentru a pune problema în ce termeni se pot 
tranzacţiona economic anumite bunuri publice sau private 
şi de ce acest principiu al non-înstrăinării unor bunuri 

trebuie limitat la păduri, ape şi munţi, aşa cum reiese din 
articolele sale ecologiste. Doar pe ici pe acolo, autorul iese 
din nişa sa şi face trimiteri la privatizările frauduloase ale 
unor resurse ca petrolul şi cuprul şi ale unor întreprinderi 
şi instituţii bancare unde indică naţionalizarea ca posibil 
răspuns, acele bunuri fi ind astfel recuperate, ceea ce în 
cazul unor bunuri ale naturii, ca o pădure tăiată, prejudiciul 
nu mai poate fi  redobândit (p. 60).

Articolele abundă în judecăţi morale la adresa unei 
civilizaţii corupte şi mercantile, în care natura e evacuată 
din orizontul strâmt şi utilitar al burghezului, un progres 
economic ce uită să ia în calcul costurile sociale şi de mediu, 
asemenea albiei râului Sebeşului, care a secat în urma 
construcţiei unei hidrocentrale în perioada comunistă: 
„zbuciumul trupului său, transformat în kilowaţi” (p. 
24). În altă parte, observă pe Transalpina cum sute, poate 
mii de turişti „pantofari”, aşa cum îi denumeam şi eu cu 
prietenii de căţărat pe amatorii de mici şi bere în „natură”, 
stau să admire priveliştea în zgomot şi turmă, lângă 
maşină. Dacă „ego-tehnolatrii” şi „asfaltofi lii” ar fi  părăsit 
drumul de asfalt şi ar fi   mers doar câteva sute de metri ar 
fi  păşit pe pajişte, ar fi  văzut muntele şi ar fi  avut timp de 
meditat, observă ecologistul ce anunţă o confruntare între 
omul sistemului, unidimensional, rapace şi ignorant şi cel 
botezat de „corul sistemului” eco-terorist (omul urs), care 
se luptă pentru ca bunurile comune, oazele de diversitate, 
să nu fi e periclitate (pp. 80-81).

Retrocedările de proprietăţi advocate de Vasile 
Lupu, Gheorghe Flutur şi de alţi politicieni de dreapta pe 
baza principiului restitutio in integrum sunt taxate just 
de ecologist ca trădare a interesului naţional, de care au 
benefi ciat nu cetăţenii ţării, aşa cum anunţa propaganda 
mediatică, ci grupurile de lobby şi interesele de afaceri, 
care au prădat România postdecembristă: 

„Dintr-o extremă a etatizării şi exproprierii 
abuzive, România cădea în cealaltă extremă a proprietăţii 
sfi nte şi a împroprietăririi abuzive, ambele fundamentate 
pe grave erori conceptuale, legislative şi notariale, 
generatoare de nedreptate şi moarte” (p. 122). 

Noua propagandă capitalistă a construit în mintea 
românilor ideea că proprietatea gestionată privat este 
bună, pe când proprietatea publică este invariabil prost 
gestionată. Numeroasele zone de protecţie inaugurate 
înainte de 1989 prin grija unor silvicultori asemenea lui 
Paul Decei, cu volumele sale Pescuit pe ape de munte şi 
Lacuri de munte, drumeţie şi pescuit (fi liaţie important 
de recuperat pentru o istorie ecologistă a României)! au 
fost distruse: „Fiind de «sorginte comunistă», protecţia 
vieţii trebuia şi ea abolită. Doar e capitalism” (p. 147). 
Privatizarea fondurilor de vânătoare a condus la extincţia 
unor specii în locaţiile privatizate. În general, privatizarea 
a însemnat „desfi inţarea statului român” (p. 153). Lista 
abuzurilor e lungă, dar ea nu e prezentată abstract, 
asemenea antropologilor universitari care îşi petrec infi nit 
mai mult timp în bibliotecă şi sală de curs decât pe teren. 
E radiografi a întâlnirilor faţă în faţă ale fostului doctor 
devenit, în urma atâtor suferinţe, mizantrop: de la tăierea 
pădurilor, vânarea excesivă, interzicerea accesului liber la 
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luciul de apă din ce în ce mai poluat, de la foşti pacienţi 
oligofreni care îi povesteau cum au început să mănânce 
untură din 15 câini, pensiuni la care se găseşte labă de urs 
în meniu şi multe altele. Soluţia care se mijeşte, afi rmă 
în subtext ardeleanul Dărămuş, pentru a stopa ceea ce 
el numeşte foarte plastic „incestul naţional”, violarea şi 
jefuirea p(m)atriei, ar fi  revolta împotriva plutocraţiei, 
asemenea înaintaşilor Horea şi Avram Iancu.

Datorită unor instigări legitime de acest fel, 
scriitura lui mi s-a părut mai socială şi mai radicală 
decât discursul pe care l-am întâlnit în campania Salvaţi 
Roşia Montană şi în alte campanii eco mai recente, cu o 
„revoluţie” stradală atât de aseptică încât nu contamina 
alte straturi sociale decât cel al tinerilor din clasa de 
mijloc care, în loc să emigreze (unde să mai meargă în 
timpul crizei?), încep pe bună dreptate să se auto-exprime 
şi ei în spaţiul public. Spre deosebire de alţi comentatori 
autohtoni, Nicolae Dărămuş dezbate într-un cadru mai 
larg, deşi tonalitatea dominantă rămâne cea a unei scriituri 
moraliste, care rezultă poate şi din cauza publicului de 
ziar şi de revistă căruia fostul doctor i se adresează. 

Totuşi, eticismul lui Dărămuş nu se limitează la 
corupţia specifi că spaţiului românesc, comentată de mulţi 
activişti şi publicişti complet anistoric şi nesistemic, căci 
dacă la noi corupţia este atât de generalizată şi poate fi  
comparată cu cea din alte arealuri trebuie să încercăm să 
defi nim sistemul, nu corupţia. Problema nu este doar a 
corupţiei clasei politice, ci a întregii paradigme capitaliste 
de dezvoltare, bazate pe exploatare a resurselor, profi t 
şi externalizare a pierderilor: „Războaiele prezentului 
exportă «democraţie» numai acolo unde pământul 
pluteşte pe mări de petrol, ori unde el e încă acoperit de 
păduri de vârsta creştinătăţii, numai bune de tăiat, cu un 
cuvânt, acolo unde există «resurse»” (p. 192). 

Prin generalizarea economiei de piaţă la nivel 
mondial „viaţa a devenit o marfă”, în care biodiversitatea 
post-speciistă nu face parte din angrenajul de drepturi şi 
libertăţi. Animalele, prin echilibrul de care dau dovadă, 
au devenit paradoxal mai civilizate decât antreprenorii 
capitalismului sălbatic din România, în care barbarismul 
lacom al acumulării aduce un aparent confort temporar, 
dar şi distruge diversitatea habitatelor. 

Care ar fi  totuşi soluţiile? Este întrebarea care 
apărea constant în lectura eseurilor. Dar Nicolae Dărămuş 
nu are calităţi de ideolog pentru a trasa sisteme alternative 
amănunţit, el doar descrie cu amărăciune teroarea umană 
asupra mediului… înconjurător, mi-a venit să scriu. Mediu 
înconjurător aşa cum spune limba de lemn a sintagmei? 
Ar fi  mediu înconjurător dacă umanitatea ca specie ar fi  
în centrul lumii ca să o stăpânim, dar nu e aşa, trebuie să 
trecem dincolo de centrarea propriei persoane sau specii, 
ne transmite constant Dărămuş. 

Chiar dacă nu propune modalităţi sistemice de 
democratizare a accesului la resurse şi de restricţionare a 
dorinţelor lacome ale câtorva potentaţi politico-economici, 
singura soluţie întrezărită, dar de o anvergură deosebită, 
este „patriotismul planetar”, în care marile resurse ale 
omenirii, apa, pădurile, munţii etc. sunt gestionate colectiv 

(p. 263). Proprietatea privată s-ar aplica doar pământului 
arabil, iar nefăcând trimiteri la industrie sau servicii 
reiese că aceste sfere economice s-ar baza în continuare 
pe principiul proprietăţii private, dar combinate cu un 
monopol al omenirii (organizate cum?) asupra resurselor 
vitale. Doar din când în când apare deznădăjduit răbufnirea 
în care eseistul arată cum s-ar putea ajunge la dezideratul 
său. Semnele revoltei sunt vizibile: la periferiile Londrei, 
în mişcările de stradă ale Parisului, acum în oraşele mari 
ale României, „ale unei viitoare răscoale globale din satul 
planetar, împotriva bogaţilor fără de măsură ai lumi” (p. 
224), scrie ecologistul Dărămuş, oarecum paradoxal, în 
Jurnalul Naţional al mogulului Dan Voiculescu.

Societatea actuală nu este una a cunoaşterii, 
ci a capitalului. Universităţile nu produc cetăţeni şi 
o emancipare individuală şi de grup prin cetăţenie, 
ci competitori mai mult sau mai puţini abili pe o piaţă 
din ce în ce mai nereglementată (p. 234). Cunoaşterea 
produsă azi de mandarini, aşa cum se întâmplă şi în 
spaţiul românesc prin intelectuali de dreapta ca „Pleşu, 
Patapievici şi Liiceanu” este insensibilă la costurile 
sociale şi de mediu ale dezvoltării economice (p. 275). 
Autorul crede că proprietatea trebuie redefi nită pentru a 
avea o valoare „planetar-patrimonială”, smulgând astfel 
natura din circuitul economiei şi cuantifi cării ei doar ca 
sursă de exploatare. Infracţiunea nu mai poate fi  acoperită 
de birocraţia statului, prin girul unei autorizaţii de 
construcţie „sau printr-un act de proprietate”. „Căcănarul” 
care s-a îmbogăţit prin acapararea individuală a unor 
resurse este adevăratul eco-terorist şi nu cel care se luptă 
împotriva exploatărilor abuzive, aparentul luddit (p. 243). 
Capitalismul, mai ales cel de tip neoliberal, a „înlocuit 
inconturnabil valoarea prin preţ”, ceea ce a condus la 
crizele economice şi morale recente. 

Nu este arătat cum idealul progresului material 
şi sustenabilitatea se pot îmbina, cum nevoile pot fi  
restricţionate ori canalizate în alt fel faţă de societăţile de 
consum, astfel încât modernizarea şi societatea ecologică 
par paradigme complet divergente. Cum s-ar putea susţine 
alternativ tot angrenajul lumii moderne, cum ar trebui 
regândite aceste exploatări economice? Aici Dărămuş nu 
deschide o fantă pentru a căuta un posibil răspuns. Reiese 
doar că progresul care a condus la cuantifi cări din ce în 
ce mai precise a produs paradoxal şi o pierdere a intuiţiei 
echilibrului de dinaintea stăpânirii şi puterii asupra naturii. 
Am putea infera că puterea conduce întotdeauna la sisteme 
complexe de comandă şi control prin diverse metode de 
des-cifrare a nevoilor şi dorinţelor, dar dezlănţuie şi un 
geamăn negativ, care e paranoia, lăcomia, retragerea în 
individualism pentru a scăpa de control, dar şi pentru a-i 
controla printr-un ego puternic pe cei mai slabi.

În ciuda plasticităţii scriitoriceşti a lui Dărămuş, 
dar şi a conţinutului etic elevat, există scăderi ale 
volumului. Scriitura e pe alocuri patetică, iar gravitatea 
discursului nu e acoperită de factologic, adică date, 
analize şi contextualizare mai precisă, ceea ce pe alocuri 
vine în detrimentul cauzelor apărate. Desenele autorului 
cu scene din natură sunt cam naive. Apoi, micile răutăţi cu 
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iz conservator izvorâte din aderenţa pioasă la creştinism, 
la adresa feministelor „isterice” din stradă sau ţintind 
homosexualii cu paradelor lor „agresive” ori revolta facilă 
împotriva cannabisului ca distracţie imbecilizantă… toate 
acestea sunt judecăţi facile de valoare care slăbesc din 
meritul cărţii. Cea mai importantă lipsă este cea legată de 
o metodă politico-economică mai precisă decât răscoala 
ca modalitate de a ajunge, aşa cum suntem anunţaţi în 
titlul postfeţei, de la era egoului la era frăţiei. 
Însă dincolo de neajunsuri, cartea de ecofabule nu se 
parcurge răsfoit, ci se citeşte intens. Iar intuiţia ne conduce 
spre o umanitate care se auto-înţelege similar holismului, 
ca specie care nu stăpâneşte de fapt pe nimeni şi care devine 
doar parte a unui întreg care nu e doar suma părţilor şi a 
relaţionărilor private, oricât de greu rămâne de defi nit acel 
întreg. Dar măcar să încercăm… Să-mi fi e iertată fabula 
patetică de fi nal, dar până când nu vom face acest efort de 
auto-înţelege, vom fi  ca fi ul plâns de Mama (Natură) din 
Simfonia Nr. 3 a lui Henryk Górecki, partea a treia Lento–
Cantabile–Semplice. În această parte a simfoniei o mamă 
dintr-un cântec popular polonez îşi plânge copilul mort 
într-o revoltă polonă împotriva germanilor din Silezia, 
imediat după Primul Război Mondial. Fiu pe care nu îl 
găseşte. De aceea, cere păsărilor să-l jelească şi fl orilor 
să-l înconjoare şi să înfl orească pentru a-i face somnul 
mai uşor. Să sperăm că fi ul adormit va auzi cumva, dacă 
nu melodia mamei măcar a păsărilor şi a fl orilor, şi poate 
că se va deştepta.
______
*Nicolae R. Dărămuş, Inocenţii marii terori, Editura 
Alexandria Publishing House, Suceava, 2013

Petru PISTOL
O temerară şi originală propedeutică

A scrie despre uriaşa personalitate a scriitorului, 
teologului şi ierarhului Bartolomeu Valeriu Anania, cu atât 
mai mult cu cât este, parţial, controversat (pentru ipostaze 
biografi ce încă neelucidate), reprezintă un gest temerar, 
dar necesar într-o cultură care se respectă, confi gurându-
şi, în lumina adevărului, reperele. Iar când acest gest şi-l 
asumă un cercetător devotat subiectului, acesta trebuie 
preţuit, chiar dacă, din „capcanele istoriei”, l-ar pândi şi 
unele erori.

Ioan St. Lazăr, căci despre el şi despre recentul lui 
volum, Valeriu Anania – Icoane de început*, este vorba, 
procedează sistematic, etapizând biografi a „eroului” 
său şi reliefând în acest volum, cu precădere, anii de 
formaţie ai scriitorului-teolog şi vectorii acestora în operă. 
Suntem, însă, atenţionaţi din capul locului că ne afl ăm în 
faţa volumului I  al unui demers mai vast sub genericul 
Bartolomeu Valeriu Anania sau Grelele Cuvintelor – ceea 
ce, fi cţional, se „traduce” prin antrenarea unui grup de 
cercetători într-un proiect BVA, coordonat de doi părinţi-
profesori, Ioan şi Gherman; asemenea lui Bart şi Val din 
eseul Cerurile Oltului de Valeriu Anania, aceştia asigură, 
ca raisonneur-i, elevarea interpretării în planul spiritual.

În consecinţă, formula de scriitură adoptată este 
aceea dialogică, învecinată cu arta dramatică şi având 
tangenţe nu doar cu amintitul eseu de istorie şi artă 
eclezială, ci şi cu „teatrul – seminar” al lui Petre Ţuţea 
sau cu „dialogul generalizat” al lui Mihai Şora. Asemenea 
opţiune – pe cât de originală, pe atât de difi cil de realizat 
(dar autorul nostru o reuşeşte) – se dovedeşte a fi  deosebit 
de inspirată pentru exprimarea diverselor puncte de vedere 
pe o temă sau alta, în virtutea faptului că adevărul este 
suma opiniilor contrare (cf. Eugène Ionesco); pe de altă 
parte, această opţiune scriptoricească asigură spiritul viu, 
antrenant, de autentică (şi savantă) oralitate a dezbaterii 
„scenice”.

Cunoscut, mai ales, pentru studiile şi antologiile 
dedicate lui Antim Ivireanul, iar, mai recent, pentru 
antologia Un om pentru eternitate: Bartolomeu Valeriu 
Anania, şi pentru studiile proprii consacrate acestuia, 
Ioan St. Lazăr a conceput ternar primul volum al seriei 
menţionate: mai întâi, douăsprezece Stanţe de proiect, 
cu caracter motivaţional şi prospective, scrise confesiv 
şi elevat, la persoana I, apoi o Retrospectivă Anania, 
reliefând, în dialogul virtual, perspectiva autobiografi că 
a „eroului” său – ambele aceste secvenţe fi ind ca o 
introducere la serie –, pentru ca, în sfârşit, a treia secvenţă, 
mult mai dezvoltată, să fi e profi lată pe Anii de formaţie, 
respectiv: copilăria, studiile şi „Uceniciile înalte” în 
preajma unor mari personalităţi (unele, evocate de Valeriu 
Anania în Rotonda plopilor aprinşi).

Deşi nu a benefi ciat de accesul la arhiva personală 
a scriitorului-ierarh (afl ată la mânăstirea Nicula şi încă 
neprelucrată pentru a fi  la dispoziţia publicului), Ioan 
St. Lazăr, coroborând mai multe alte surse, a reuşit 
să întregească un portret „în mişcare” al copilului, 
adolescentului şi, apoi, al tânărului Anania, confi gurat din 
mai multe unghiuri de vedere ale „personajelor” cărţii; la 
această rezultantă a ajuns şi deoarece a perceput faptele 
ţinând seama de contextul lor istoric, politic şi cultural, care 
a fost analizat complex şi nuanţat (precum în subsecvenţele 
În agora „Gândirii” şi Năzuinţe şi dezamăgiri „verzui”), 
sau de contextul particular al trăsăturilor şi habitudinilor 
personalităţilor în preajma cărora s-a afl at (vezi, îndeosebi, 
Tudor Arghezi, Ion Luca sau patriarhul Justinian).

Autorul volumului Valeriu Anania – Icoane de 
început se dovedeşte şi de data aceasta un cercetător de 
vocaţie, cultivat şi profund, meticulos şi expresiv, receptiv 
la esenţă, dar şi la nuanţe, lejer şi fl uent în idei şi în 
gândirea metaforică, înălţând mereu o aripă în orizontul 
spiritual. De aceea, istoricul şi criticul literar Mircea 
Popa este pe deplin îndreptăţit să-şi intituleze prefaţa un 
autor şi o carte sub adiere binecuvântată, cu sugestie la 
spiritualitatea pe care o promova în jurul său – iar acum, şi 
în lumea cercetătorilor – scriitorul şi ierarhul Bartolomeu 
Valeriu Anania.
________
* Ioan St. Lazăr, Valeriu Anania – Icoane de început, Editura 
ROTIPO, Iaşi, 2013, 242 p.
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Florina MOLDOVAN-LIRCĂ
Despre creatori… bilingvi 

Actual şi pe gustul omului contemporan (tot mai 
interesat să-şi însuşească – dacă nu a moştenit – o a doua 
limbă), fenomenul bilingvismului este un subiect de 
cercetare cu reală căutare în sfera lingvisticii. Totuşi, el 
a rămas neexplorat în literatura comparată românească. 
Până de curând… Meritul de a păşi pe un asemenea teren 
nedefrişat îi aparţine lui Dumitru Chioaru, profesor de 
literatură comparată, poet şi critic literar. El a publicat 
în 2013, la Editura Limes din Cluj-Napoca, nouă Studii 
de literatură comparată despre scriitori de expresie 
română şi franceză, reunite sub semnul Bilingvismului 
creator. Cartea sa construieşte – în trei secţiuni 
împărţite diacronic, începând cu paşoptismul, trecând 
prin avangardism şi sfârşind cu perioada de afi rmare a 
doi importanţi gânditori interbelici – o mică „istorie” a 
bilingvismului creator ale cărui mutaţii româno-franceze 
sunt privite în sincronie, din perspectiva unui fenomen 
dinamic, în continuă transformare. 

Analizat din perspectiva experienţei creatoare, 
este de înţeles („câtă vreme scrisul reprezintă o experienţă 
individuală” – p. 6) ca autorul să-şi îndrepte atenţia cu 
precădere spre bilingvismul individual, dobândit (şi nu 
spre cel colectiv, respectiv natural) – după clasifi carea de 
care aminteşte el însuşi în prefaţă. Opţiunea pentru scrierile 
(„valoroase”) în limba română şi franceză nu constituie 
neapărat o noutate – dacă avem în vedere că D. Chioaru 
este, la bază, un fi lolog absolvent de română-franceză şi că 
ideea acestei cărţi s-a născut (mărturiseşte el însuşi) încă 
de pe băncile facultăţii. Pe deasupra, tot românul ştie de 
înrudirea latină a celor două limbi, precum şi de infl uenţa 
modelatoare, mai ales în paşoptism, a culturii franceze 
asupra spiritului creator românesc. Interesantă este însă 
opţiunea pentru cei nouă scriitori abordaţi. Dintre toţi 
paşoptiştii care stăpâneau limba franceză (unii dintre ei şi-
au făcut şi studiile în Franţa), Dumitru Chioaru a ales să-l 
studieze pe Dimitrie Bolintineanu şi nu pe V. Alecsandri 
ori pe Alecu Russo, de exemplu. Chiar dacă principiul 
de selecţie nu este consemnat în pledoaria introductivă, 
intitulată Despre bilingvismul creator, aceasta cuprinde, 
în schimb, puncte importante ale programului de lucru 
al autorului. Plus o prezentare teoretică de mare supleţe, 
succintă, dar menită să convingă prin apelul la opiniile 
unor competenţi specialişti precum Ferdinand de Saussure, 
Leonard Bloomfi eld, Noam Chomsky, Foucault, George 
Steiner, Julian Green, Marie Dollé.

„A locui în două limbi” (cum se exprimă Gabriel 
Coşovenu, în România literară, nr. 46/2013) nu este 
un criteriu sufi cient pentru a considera un scriitor drept 
un bilingv creator. Nici lucrarea de faţă nu se vrea un 
simplu compendiu de scriitori care şi-au publicat creaţia 
în două limbi diferite. Plecarea şi stabilirea (defi nitivă 

ori temporară) în altă ţară este o primă condiţie, dar nu 
una îndestulătoare. Dimpotrivă, „adoptarea altei limbi 
de creaţie de către un scriitor înseamnă o despărţire de 
trecutul său literar şi asumarea personală, nu de puţine ori 
dramatică, a viitorului într-o altă literatură/ cultură” (p. 
7). Mai mult, „a deveni scriitor în altă limbă nu înseamnă 
o traducere a gândurilor din limba maternă, ci creaţie, 
care presupune a simţi şi gândi în litera şi spiritul limbii 
de adopţie” (p. 10). Creaţie… mai precis, construcţie, 
adică „folosirea creatoare a fi ecărei limbi în exprimarea 
propriei personalităţi ori a specifi cului naţional pe care-l 
reprezintă scriitorul prin naştere sau îl asimilează odată cu 
limba de adopţie” (p. 10). Pot fi  amintiţi în acest sens (şi 
autorul însuşi i-a menţionat): Nabokov, Milan Kundera, 
Fernando Pessoa ori Samuel Beckett. Din acest unghi, 
D. Bolintineanu, mulţumindu-se să-şi adapteze poeziile 
româneşti la stilul versifi cator francez, a rămas mai 
mult un exemplu de scriitor „autotraducător” decât un 
precursor al bilingvismului (deşi „ar fi  putut fi  creator şi 
în limba franceză” – p. 23). Al. Macedonski (promotorul 
modernismului, şi nu romanticul post-paşoptist) ezită 
între „autotraducere” şi „bilingvism”, întrucât poeziile pe 
care le scrie în franceză  sunt, mai degrabă, exemple de 
„virtuozitate tehnică”, câştigând totuşi, odată transpuse în 
limba română, în „expresivitate poetică”. Acestea câştigă 
din punct de vedere valoric faţă de varianta originală, 
în franceză (inferioară din punct de vedere estetic) prin 
„recrearea” lor în codul limbii româneşti. Un scriitor 
bilingv (dacă nu „creator”, măcar „paradoxal”) este şi 
Panait Istrati, devenind, „prin povestirile sale din ciclul 
Les récits d`Adrien Zograffi  scrise direct în franceză şi 
după aceea în română, un exemplu de autotraducere” (p. 
13). Meritul său este de a însoţi în opera sa identitatea 
românească cu alteritatea franceză (prin transpunerea 
literală a unor cuvinte şi sintagme româneşti în limba 
adoptivă de creaţie, franceza). Autotraducerea creaţiilor 
sale franceze în limba română nu reuşeşte însă să atingă 
un nivel îmbucurător din punct de vedere stilistic, astfel 
că bilingvismul său rămâne – pentru D. Chioaru – un al 
treilea exemplu de operă intermediară între autotraducere 
şi bilingvism creator.

Până aici, o carte despre creatori mai degrabă 
„autotraducători” decât bilingvi – ar zice un cititor 
nerăbdător să descopere exact momentul-cheie când 
bilingvismul devine cu adevărat… creator. Adevăratele 
experienţe româneşti de bilingvism creator sunt rezervate 
celei de-a doua secţiuni, dedicată avangardiştilor (Tristan 
Tzara, B. Fundoianu / Benjamin Fondane, Ilarie Voronca 
şi Gherasim Luca) a căror creaţie se bazează pe „o 
interesantă dialectică între continuitate şi ruptură” (p. 
56). Mai mult continuitate, decât ruptură, deoarece, 
pentru D. Chioaru, fi ecare dintre aceşti poeţi a devenit 
creator în limba franceză numai în măsura în care mai 
întâi a scris versuri în limba maternă, exersându-se 
pentru reala împlinire artistică. Altfel spus, bilingvismul 
creator înseamnă acea „aventură” poetică prin care trece 
scriitorul, începând cu asumarea propriei identităţi şi 
terminând cu integrarea ei în alteritate. 
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Cele două volume ale lui Tristan Tzara (Primele 
poeme şi Vingt-cinq poèmes), analizate comparativ, 
îl conving pe D. Chioaru că poetul construieşte în 
limba franceză o poezie originală din punct de vedere 
stilistic, plecând de la propriile-i versuri româneşti, ele 
însele născute dintr-o pornire lăuntrică (teribilistă) de 
a ironiza cunoscute modele istorice de poezie. Astfel, 
valorifi când tradiţia poetică exact într-un moment 
când avangardismul declara vehement tocmai ruperea 
cu aceasta, Tristan Tzara nu face altceva decât să se 
confi rme pe sine însuşi, reconfi gurând în manieră 
dadaistă poezia românească de până la el. Deschiderea 
lui B. Fundoianu spre universalitate, concepţia sa că 
specifi cul naţional îşi atinge menirea numai ca parte 
integrantă a unei identităţi universale, fac din acesta 
mai mult decât un bilingv, mai degrabă, un creator: 
„el propunea cu aproape un veac în urmă integrarea 
într-o Europă modernă dominată de cultura/ literatura 
franceză, cu care cultura/ literatura noastră are, începând 
cu originile latine comune, certe afi nităţi” (p. 66). Nici 
Ilarie Voronca nu face excepţie în acest grup de poeţi-
constructori. El repudiază suprarealismul în favoarea 
integralismului tocmai pentru că neagă – ne-o spune 
el însuşi răspicat –  „dezagregarea bolnavă romantică 
suprarealistă şi afi rmă ordinea sinteză, ordinea esenţă 
constructivă, clasică, integrală” (apud. D. Chioaru, op. 
cit., p. 76). Dar cu cât mai interesaţi să fructifi ce valorile 
identitare la nivel universal, cu atât mai puţin seamănă 
aceşti poeţi cu avangardiştii, constată cu justeţe autorul: 
„pare, desigur, ciudat ca un poet avangardist să vadă 
viitorul avangardei într-un nou clasicism, atâta timp cât 
spiritul acesteia se fundamentează pe negarea tradiţiei, 
altfel spus, a valorilor clasicizate” (p. 76). Singurul care 
nu-şi dezminte programul este Gherasim Luca, cel mai 
avangardist dintre toţi, dar şi cel mai puţin bilingv dintre 
ei. Poezia sa nu aparţine cu adevărat niciunei „patrii 
lingvistice” (sintagma a folosit-o Paul Aretzu, în Ramuri, 
nr. 10/2013), D. Chioaru considerându-l interesant tocmai 
pentru ceea ce el denumeşte a fi  un „a-lingv”. Scriindu-şi 
poezia sub semnul negării complexului  lui Oedip prin 
inventarea lui Non-Oedip, Gherasim Luca îşi reconsideră 
viaţa, iubirea şi creaţia, acţionând în sensul (re)creării lor 
tocmai pe baza negării acestora sau – cum spune autorul 
– „o negare a negaţiei, care devine afi rmaţie” (p. 88). La 
nivelul limbajului, aceasta presupune deconstrucţia lui, 
prin refuzul ambelor limbi de creaţie, română şi franceză, 
şi înlocuirea lor cu o limbă nouă, „virginală, care are 
legitimitate numai în poem” (p. 94). Rezultatul este o 
poezie sonoră, bazată pe „formula bâlbâielii poetice”, de 
neîncadrat în nicio categorie lingvistică ştiută: „poezia 
sonoră este non-oedipiană prin totala ei libertate faţă de 
logica discursului tradiţional, ba chiar şi faţă de dicteul 
automat suprarealist. Gherasim Luca depăşeşte, prin 
poezie sonoră, cadrele suprarealismului practicat în 
limba română, spre un discurs poetic de tip performance, 
ca spectacol al limbajului pe care poate performa un corp. 
Poezia sonoră este o poezie performativă” (pp. 95-96). 
Şi creatoare, fără îndoială, dar fără identitate lingvistică, 

deci, cum a denumit-o autorul, „a-lingvă”: „scrisă în 
română sau franceză ori în oricare altă limbă, poezia 
sonoră nu aparţine, de fapt patrimoniului niciuneia dintre 
ele. E o poezie non-oedipiană, tocmai pentru că prin 
ea se experimentează o nouă limbă aparţinând doar lui 
Gherasim Luca” (p. 96). 

Adevărul este că fenomenul bilingvismului... 
creator nu se manifestă pe deplin nici la cei doi „mari 
scriitori bilingvi universali ai secolului 20” (p. 101), dacă 
ne referim la sfera românească – Emil Cioran şi Eugen 
Ionescu. Nu pentru că nu ar fi  scriitori bilingvi, deşi fi ecare 
dintre cei doi scriitori se identifi că, de la un moment dat, 
numai cu o singură limbă de creaţie, iar aceea este, în 
ambele cazuri, limba franceză. Şi cu atât mai puţin pentru 
că nu ar fi  autentici creatori. Mai degrabă pentru că la 
baza scrierilor lor stă dezrădăcinarea, ruptura (în ciuda 
continuităţii de gândire şi a obsesiilor care îl stăpânesc 
pe Emil Cioran în ambele perioade de creaţie, română 
şi franceză), ruptura de limba maternă şi de ţara natală, 
de tradiţia identitară. Astfel, creaţia lor seamănă – cum 
demonstrează implicit autorul – mai mult a experienţă 
avangardistă decât a bilingvism creator, încât abordarea 
problemei strict în limitele celor trei secţiuni ale cărţii 
se dovedeşte insufi cientă. Aceasta este chiar metoda de 
lucru a lui D. Chioaru (şi a comparatistului, în general), 
de a se baza „pe principiile genului proxim şi al diferenţei 
specifi ce” (p. 10). În fi ne, la originea bilingvismului 
tuturor acestor nouă scriitori stă, oricum, un sentiment 
de revoltă împotriva localismului (majoritatea aspiră la 
cultura franceză pentru că nu se simt împliniţi artistic 
în propria ţară), mai mult decât o pornire lăuntrică de 
a contribui la „europenizarea” literaturii române. Că, 
în fi nal, reciproca e şi ea valabilă nu poate fi  decât un 
câştig nesperat pentru ambele părţi: „dacă acceptăm 
că infl uenţa limbii şi literaturii franceze a fost benefi că 
asupra literaturii române, contribuind decisiv la 
modernizarea şi europenizarea ei, tot aşa putem spune că 
aportul scriitorilor români bilingvi la literatura franceză, 
deloc neglijabil, a contribuit la îmbogăţirea şi revigorarea 
ei, uneori cu experienţe inovatoare” (p. 128).

D. Chioaru propune, în cartea sa, nu doar o temă 
de cercetare fără precedent, de neocolit pentru viitoare 
aprofundări în domeniu, ci şi o interpretare originală, 
bazată pe relaţia dintre artă şi limba ei de creaţie, demnă 
să dezvăluie noi valenţe identitare în cazul unor autori 
– se ştie deja – consacraţi. Studiile sale aplicate nu se 
adresează numaidecât unui public specializat în literatură 
comparată, având calitatea de a captiva prin savoarea 
lecturii, calitatea demonstraţiei şi ineditul viziunii pe 
orice cititor cu un minimum de curiozitate literară. Ne-am 
aştepta, deci, ca iniţiativa sa, demnă de apreciere, să nu 
se oprească aici, să caute a confi rma că prezentul studiu 
este mai mult decât pasiune, face parte dintr-un adevărat 
proiect de dezbatere a bilingvismului în literatură.
_______
* Dumitru Chioaru, Bilingvismului creator. Studii 
de literatură comparată despre scriitori de expresie 
română şi franceză, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2013

cu cărţile pe masă
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Eliza PURCARU
Banchetul lui Alex. Ştefănescu

Alex. Ştefănescu îşi completează autobiografi a 
răspunzând la întrebările Ioanei Revnic, cunoscută pentru 
volumul de interviuri Dresură de lei (2011). Convorbiri 
cu Alex. Ştefănescu* este o autobiografi e fragmentată, un 
mozaic al memoriei, restituit după tehnica nodală, prin 
care vastul tipar desenat de iscusita „îmblânzitoare” e 
încărcat cu materialul viu al vieţii criticului literar. Rezultă 
o fragmentare care topeşte în ea însăşi orice pretenţie 
de coerenţă arhitectonică, orice direcţie preregizată de 
„fabricare” a propriului destin. Ioana Revnic, departe de 
a fi  complicea unui demers de automistifi care, devenit 
adesea capcana scrierilor autobiografi ce, evoluează cu 
întrebări mai degrabă incomode („practică indiscreţia 
fără a fi  prozaică”), care ar putea să-l vulnerabilizeze 
pe Alex. Ştefănescu prin locurile intime ale memoriei 
pe care le reclamă, dar şi prin instigarea la dispute. Pe 
primele, acesta le întâmpină cu o generoasă infl orescenţă 
anecdotică, pe cele din urmă cu fermitate, însă şi cu 
cordialitatea celui care dezertează, nu din laşitate, ci 
din conştiinţa unei inegalităţi a gradului de civilitate a 
adversarilor. Rezultă, nu o conlucrare, ci o contra-lucrare 
dialogală care farmecă tocmai prin împărţirea polilor de 
putere discursivă, şi deci prin dizolvarea acestora într-o 
lectură a plăcerii, dezarmantă prin lipsa ei de intenţie, 
coerentă prin supleţea unui discurs ce pare, nu construit 
prin aluvionări stilistice, ci surprins într-un fl ux continuu 
al poveştii. Bănuim în Alex. Ştefănescu povestitorul 
clasic desprins dintr-o atmosferă cu nimic mai prejos de 
cea din O mie şi una de nopţi, de exemplu.

Confesiunea se justifi că, in opinia autorului, 
printr-o nevoie de onestitate înaintea adevăratului 
intervievator, care este moartea, aşteptată, după o 
contabilizare ludică a propriei existenţe, după 30.000 
de ore. Însă cititorul nu este ignorat în urma unei plieri 
narcisiace spre sine, ci este ridicat, cum ne-a obişnuit Alex. 
Ştefănescu în febrilele remarci asupra receptării, la nivelul 
celui care primeşte darul – al literaturii – într-o epistemă a 
generozităţii. Cartea are astfel valenţele unei împărtăşiri a 
frumuseţii, în acelaşi mod în care (co-)autoarea volumului 
spune despre poezia lui Nichita Stănescu că trebuie 
împărtăşită celorlalţi cum le-ai arăta o poiană cu brânduşe 
descoperită în cale. Continuând şirul acestor matrioşce, 
recomand cartea Ioanei Revnic pentru modelul asumării 
unei vocaţii şi pentru tonusul moral şi sinceritatea unui 
critic literar descoperit înaintea morţii egal cu sine însuşi, 
al cărui păcat din spovedania fi nală pare să fi  fost un fel 
de idealism în percepţia estetică, surprins şi într-un mod 
de raportare la viaţă al bucuriei obligatorii de a trăi, 
obligatorie ca a „nu ieşi din casă în pijamale”. Este, nu 
o naivitate candidă, ci o nobleţe comună aristocraţilor 
şi ţăranilor integri, o estetizare a bunului-simţ, opuse 
prozaismului şi meschinăriei, sordidului şi maculării 
prin chircirea existenţială. Iată cum este descrisă această 

estetică vitalistă într-o exclamare adresată ţărăncii care 
vinde roşii: „«Ce faci, măicuţă? Tot în negru te îmbraci? 
Dar mâinile îţi tremură parcă mai tare. Cum ţii cu ele sapa 
ca să prăşeşti porumbul? [...] Roşiile astea, pentru care 
ai muncit atât de mult, încă de astă-iarnă, când ai făcut 
răsaduri într-o lădiţă ţinută în casă, de ce le vinzi atât de 
ieftin? Nu ai stat în genunchi, ca şi cum ai fi  bătut mătănii 
când ai plantat răsadurile? [...] Şi acum dai câte o găletuşă 
de roşii frumoase pe câţiva bănuţi pe care doamnele de la 
Bucureşti nici nu îi ridică dacă le cad din poşetă?!»/ Îmi 
vine să sărut mâna ţărăncii vârstnice care îmi cântăreşte 
roşiile. De multe ori inventez ceva (îi spun că vreau să 
văd coteţul de găini sau o rog să mă primească în curte şi 
să-mi dea un pahar cu apă) numai şi numai ca să mai stau 
puţin în preajma ei, să o cuprind cu totul în mintea mea 
şi să o iubesc din toată inima” (213). Aceeaşi percepţie 
conţine în sine şi sensibilitatea la macularea, defăimarea, 
minimalizarea sau exploatarea practică a frumuseţii, 
surprinsă în gesturi ca a-ţi cumpăra mezeluri din banii 
primiţi pe o poezie sau a întreba de preţul trandafi rilor 
primiţi în dar ori a ridica pretenţii la includerea în Istoria 
literaturii. Paginile de polemici au în ele atât savoarea din 
lectura unui buletin bun de mondenităţi, cât şi amărăciunea 
că însăşi această credinţă a frumuseţii pentru ea însăşi se 
destramă în nevoia de achitare de conturi personale, cu 
toate că Alex. Ştefănescu arată fermitate şi consecvenţă 
în judecăţile de gust. Paginile care evocă personalităţi ca 
Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Romul Munteanu, 
Gabriela Negreanu, Ştefan Bănulescu, Norman Manea, 
Marin Preda, Octavian Paler, precum şi paginile despre 
atmosfera din redacţia României Literare, despre anchetele 
de la Securitate şi cele care descriu întâmplările din stradă 
din decembrie 1989 prezintă interes prin anecdoticul şi 
calitatea lor de reportaj. Acestora li se adaugă pagini cu 
reală valoare estetică evocând întâmplări povestite cu 
nerv epic şi medalioane memorabile, cum sunt portretele 
părinţilor, eliberarea câinilor prinşi de hingher, vieţuirea 
cu iubita în pădure pentru o săptămână, spulberarea 
mirilor pe trecerea de cale ferată, pisoiul Pisovschi.

Cartea lui Alex. Ştefănescu este tranşantă, fără 
exhibări narcisiace ale sinelui. Este bine scrisă, fără 
artifi ciozităţi retorice. Îşi asumă o ideologie idealistă, 
pe care o fereşte de a cădea în patetism, prin conştiinţa 
lucidă că e un fabricat – însă un fabricat nobil, care mai 
are puterea de a transfi gura aparenţa în esenţă. Întrebat în 
fi nal în ce să mai creadă un tânăr astăzi, el răspunde: „Să  
nu creadă în bine, adevăr şi frumos, dar să-şi trăiască viaţa 
ca şi cum ar crede. Să nu creadă că literatura poate salva 
lumea sau că scriitorul are şanse să devină nemuritor, dar 
să se devoteze scrisului ca şi cum ar crede” (255). Cartea 
Ioanei Revnic şi a lui Alex. Ştefănescu este o carte-dar, o 
carte-testament şi un banchet al bucuriei de a trăi, în care 
trăirea devine literatură, iar bunul-simţ şi demnitatea ţin 
de spectacol artistic şi de boieria spiritului.
________
*Ioana Revnic, Convorbiri cu Alex. Ştefănescu, Editura Allfa, 
Bucureşti, 2013

cu cărţile pe masă
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Florin-Corneliu POPOVICI

Când realitatea nu-şi mai ajunge sieşi

Chiar din incipit, cartea Iuliei Sala, intitulată Din 
dragoste pentru poştaş*, manipulează deliberat, cu bună 
ştiinţă, însă la modul fericit, opus manipulărilor grosiere 
cotidiene, în speţă politice, la care suntem supuşi. Spun 
aceasta argumentând prin aceea că, folosindu-se de un 
tertip scriitoricesc, autoarea se joacă abil cu dihotomia 
dintre aparenţă şi esenţă, dintre suprafaţă şi profunzime, 
dintre real şi fi cţional (osatura întregului său roman). 
Titlul, unul voit ,,dulceag”, fără pretenţii de dilematică 
profunzime sau de absconsă metafi zică, trimite cititorul 
mai puţin avizat la cărţile de dragoste siropoase, la 
poveştile de amor adolescentine, lipsite de eroismul şi de 
erotismul de esenţă tare al legendarelor romane de gen, 
din literatura universală. Nimic mai fals însă, fi indcă, 
la adăpostul banalului, folosit ca paravan-camufl aj, al 
unei anodine declaraţii de dragoste (şi aceea, departe 
de a fi  o tiradă amoroasă, cu truveri, rapsozi, balcoane 
celebre, clar de lună şi spontani versifi catori) la fel de 
cameleonică, pentru un aparent insignifi ant funcţionar 
-poştaşul (cel care, în cheie simbolică, desemnează 
mesagerul, purtătorul de veşti, un anti-Godot [care, de 
astă dată îşi face apariţia periodic, consistent], omul 
de legătură, intermediarul, ,,vectorul” de comunicare, 
unifi catorul, omul de seamă, pedestrul, globe-trotterul, 
omul de sufl et şi cu sufl et, membrul ,,neomologat”, 
dar adoptat, de numeroase familii) - întâlnim toate 
ingredientele unei cărţi ,,altfel“, ce o situează pe autoare 
în rândul creatorilor cu mare potenţial imaginativ şi 
talent scriitoricesc.

Fulgurant, debutul narativ al romanului, pretabil 
la un scenariu de fi lm de bună calitate, fi xează câteva 
cadre pe care cinefi lul pasionat le-ar etala alături de 
faimoasa peliculă The Ghost, Fantoma (1990), în 
regia lui Jerry Zucker, avându-i ca protagonişti pe 
Demi Moore şi Patrick Swayze, actanţii unei romantic 
drama de mare succes. Iulia Sala nu se opreşte însă 
aici şi, în pasajele imediat următoare, depăşeşte cu 
repeziciune eventualele asociaţii mentale cu lumea 
cinematografului, transpunându-ne în subteranele 
unei story proprii, originale, captivante, confesive, în 
care personajul-narator, Victor Ban, poştaş, ,,racolat” 
din cotidianul anihilator de elan vital, încearcă să-şi 
înţeleagă şi să-şi ex-plice viaţa (act intelectual), să iasă 
în afara propriei fi inţe în chip de observator pretins 
neutru, viaţă care, la un moment de răscruce (moartea 
propriei mătuşi la care asistă), rupe cadrele realului-real, 
îl smulge din cvasibanalitate, din blazare, din tern şi din 
previzibil, îi scapă controlului şi-l permută la intersecţia 
cu fantasticul şi cu experimentul, după ce personajul 
dobândeşte harul cântatului la vioară (nimic neanunţând 

însă această metamorfoză ad-hoc şi de proporţii, similară 
cu cea a binecunoscutului personaj kafkian, comis 
voiajorul Gregor Samsa). Este faza declicului, de trecere 
în planuri paralele şi în dimensiuni nebănuite pe care 
personajul, scindat de astă dată, dilematic, la răscruce, 
cu o atitudine fi losofi că în faţa propriei existenţe puse 
sub semnul întrebărilor (majoritatea însă fără răspuns), 
se străduieşte să o cuprindă cu mintea. Din punct de 
vedere al succesiunii narative, întâmplările (ce nu sunt 
sinonime cu evenimentele – a se vedea Max Blecher) 
ne sunt relatate retroactiv, postfactum, nerespectându-se 
ordinea cronologică, după ce Victor, eroul şi  personajul-
narator, bulversat de noua (dez)ordine din viaţa sa, 
dobândeşte sentimentul unei precare siguranţe care să-i 
permită să vorbească despre sine, luând-o ca martoră, 
prin intermediul textului scris, pe Clara, femeia alături 
de care experimentează o bizară relaţie de amor, fără 
istorie, fără consistenţă şi fără fi nalitate trupească: ,,Sunt, 
în sfârşit, în siguranţă. Sau cel puţin aşa cred.” (p.5). 
Această bizară relaţie e pusă sub semnul îndoielii şi al 
angoaselor permanente din momentul în care actantul 
principal al romanului e copleşit de schimbarea majoră 
din viaţa sa (ce antrenează un comportament ciudat şi 
reacţii imprevizibile, de tip        big-bang) care generează 
temeri majore, contrariază (până la pierderea reperelor), 
îndepărtează, corupe, dezrădăcinează, tocmai din cauza 
inexistenţei pârghiilor raţionalului, ale dejaştiutului, 
dejavăzutului, ale dejatrăitului şi dejasimţitului. Fragila 
siguranţă a lui Victor (motiv de oscilare dubitativă, 
de permanentă îndoială şi de tensionată atitudine 
iscoditoare), consecinţă a disoluţiei masive (a identităţii, 
a personalităţii, a masculinităţii, a realului, a valorilor 
perene etc.) e semn al iminenţei unui pericol sau al unei 
crize de proporţii.  

Confesiunea lui Victor ce îmbracă pe-alocuri, 
accente suprarealiste, ni-l prezintă în ipostază eterată, de 
fantomă, fugărit, la fi nal de concert (în care performează 
la nivel de mare clasă) de personaje dubioase, gen 
directorul Operei, Profesorul, melomani cuprinşi de 
hübris. E momentul decorporalizării personajului, 
identifi cării sale cu starea de inconsistenţă, cu 
materia eterată, cu dedublările succesive, cu senzaţia 
de precaritate şi de uşurătate a fi inţei umane, cu 
antigravitaţia şi cu antimateria, cu evaziunea brutală din 
limitele trupului. Dispar stările şi senzaţiile cunoscute 
şi apar altele, fundamental noi, dispar sau se suspendă 
(pentru un timp nedefi nit, incert) datele realităţii 
imediate, cunoscutului, certitudinea pământului stabil, 
controlul asupra propriei vieţi (senzaţia de neputinţă, de 
captivitate, de angoasantă senzaţie de a fi  supravegheat 
din umbră de un Big Brother care face toate jocurile 
şi trage toate sforile, de incapacitate de a reacţiona 
şi de a se despresura), se modifi că dramatic relaţia 
personajului cu lumea înconjurătoare, cu obiectele, 
care, fi e se lichefi ază instantaneu, contrazicând orice 
teorie ştiinţifi că, fi e încep să tremure frenetic la 
atingere. E startul disoluţiei reperelor lumii aparent 
normale şi plonjarea într-un univers total necunoscut 
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căruia personajul nu-i face faţă (fi ind luat complet pe 
nepregătite), nu-l stăpâneşte, ci, dimpotrivă, se simte 
dominat de acesta. Datele concretului dispar ca prin 
farmec, abstractul, nonfi gurativul se insinuează rapid 
în dauna raţiunii, devenită un cuvânt vidat de sens, 
străină de argumente de tip cartezian. Ziua fatidică 
de 8 septembrie, momentul transfi gurării lui Victor 
(care, bizar, conştientizează acut ceea ce i se întâmplă, 
fără însă a fi  capabil de a protesta), e un soi de ,,ziua 
independenţei” a lumilor paralele şi artefactelor care se 
revoltă de sub tutela castratoare a normalităţii şi preiau 
puterea (puciul irealului), fac legea, impun regulile, 
instaurează dictatura. 

În ciuda fenomenalului care-l invadează, 
paradoxal, Victor rezistă eroic unui delirum tremens 
capabil să-l reducă defi nitiv la tăcere, reuşind 
performanţa de a se confesa calm, deşi îndoiala şi lipsa 
răspunsurilor liniştitoare imediate îi transformă viaţa 
în calvar. Asistăm astfel la o relatare de tip jurnalistic 
de pe front (un câmp al bătăliilor dinainte pierdute în 
faţa inevidenţelor), în care personajul face un efort 
supranatural de a supravieţui, de a se păstra obiectiv, 
,,neutru”: ,,Ajunsesem să nu mai percep spaţiul ca pe un 
volum cu limite bine defi nite, sus, jos, stânga, dreapta, 
aproape, departe. Mă simţeam din ce în ce mai apăsat 
de prezenţa obiectelor din jurul meu, deveneam tot mai 
mic, şi ele tot mai mari, mă transformam într-o particulă 
de materie care bântuia printre ele năuc, speriată să nu 
fi e strivită sub greutatea lor.” (p.10). Ca şi personajul lui 
Max Blecher, Emanuel, Victor (personaj care nu deţine 
în palmares nicio ,,victorie” personală răsunătoare, 
afară de încercarea disperată de a-şi supravieţui sieşi 
şi contextului ostil, de a cânta magistral la vioară sub 
infl uenţa unei forţe-drog venite din neant) se supune 
,,tiraniei obiectelor” care se însufl eţesc şi preiau 
controlul, tiraniei senzaţiilor şi stărilor alambicate, 
labirintice, transfi guratoare, epuizante, devine 
prizonierul corporalităţii dar şi al decorporalizării (ceea 
ce sporeşte senzaţia de panică, de confuzie generală), 
experimentează contondent întâlnirea cu ,,spaţiile 
blestemate” care-l marchează vizibil. Spre deosebire 
însă de Emanuel, Victor nu devine un caz clinic, nu e 
atins de morbul lui Pott sau de o altă boală incurabilă, 
nu e imobilizat defi nitiv de gutieră şi răstignit pe patul 
de spital care-l retrogradează la stadiul de regn animal 
şi care-i pecetluiesc reacţia de apărare împotriva 
întâmplărilor din realitatea imediată şi menţinerea 
nealterată a stimei şi încrederii de sine. Victor găseşte 
resurse de rebeliune (mai mult formal, palid) vieţii 
paralele care tinde să-l transforme într-un sclav: ,,Dar 
n-am de gând să le fac jocul celor care m-au azvârlit 
în toată povestea asta, n-am să încerc să analizez ce mi 
se întâmplă, iau totul aşa cum vine şi, de altfel, ca să-
mi schimb gândurile, am să mă ridic şi am s-o iau la 
dreapta, pe potecă.” (p.15). La dreapta, în direcţia cea 
bună, pe potecă şi nu abătut de la ea, aş putea adăuga. 

Aşadar, un soi de resemnare a naratorului-
personaj în faţa (in)evidenţelor, a relaţiei de tip cauză-

efect, însă nu pe de-a-ntregul şi în faţa universului 
castrator al artefactelor (împotriva căruia se ridică 
timid) şi al relaţiei pasagere cu Clara (personaj care, la 
rându-i, e incapabil să-şi clarifi ce sentimentele faţă de 
Victor, să înţeleagă şi să accepte schimbările dramatice 
ale acestuia) pe care o doreşte în viaţa sa (a se vedea 
confi denţele pe care i le face, nutrind la înţelegerea 
împreună a bizareriilor ce-l atrag ca într-o cursă, fără 
drept de apel). În forul său interior, Victor e de acord că 
trebuia să se smulgă cumva anonimatului şi existenţei 
terne duse (la umbra ghişeului funcţionăresc) până 
la momentul declicului, al întâlnirii vieţii cu moartea 
în cazul mătuşii sale, însă nu bănuia nicicând că 
translatarea sa va avea loc prin intermediul unei terapii 
de şoc: ,,trebuia să am parte de o chestie de genul ăsta 
ca să înţeleg că, de fapt, deţin ceva care credeam că-mi 
lipsea.” (p.16). 

Dincolo de traumele inerente şi de cicatricile pe 
sufl et, de criza de identitate cu care se confruntă, de 
saltul de la tirania unei existenţe-surogat funcţionareşti, 
anihilatoare de sturm und drang (care l-ar fi  consemnat 
defi nitiv într-un muzeu al fi gurilor de ceară) la un 
,,altceva” greu de defi nit şi de înţeles, schimbarea 
de paradigmă îi aduce salvarea lui Victor, în speţă 
mântuirea prin muzică (un altfel de limbaj, ce generează 
un alt tip de comunicare)) a cărei prezenţă serafi că 
înnobilează, purifi că, înalţă, face să-i tremure corzile, 
până atunci împietrite, ale sufl etului.

Prin Victor, Iulia Sala conturează profi lul unui 
altfel de Midas, opus legendarului model, care nu 
transformă tot ce atinge în aur, ci, involuntar (şi de 
aici ideea de ,,vector”, de ,,unealtă“ în mâna destinului 
ingrat), neprogramat trezeşte obiectele din starea lor 
inertă (gâlceava artefactelor cu lumea), făcându-le să 
vibreze pentru a-şi câştiga independenţa, să ,,vocifereze”, 
să iasă din starea lor proverbială inanimată şi să se ridice 
împotriva acelora care le-au creat. Pierderea absolută 
a controlului, a elementelor stricte de autoraportare, a 
fi rului călăuzitor, bizareriile dublate de frustrări şi de 
angoase, lipsa reperelor, relativizarea în termen extins 
(certitudinea lasă loc incertitudinilor, realitatea fi cţiunii 
pure, fi rescul nefi rescului, concretul abstractului, 
pe fi lieră suprarealistă) fac din Victor un anti-Anteu 
căruia îi este confi scat echilibrul, contactul cu terra 
ferma şi, deopotrivă, cu realitatea: ,,nici nu ştiu unde 
mă afl u şi nici ce mi s-a întâmplat în realitate.”(p.17) 
Starea preponderentă din roman este una de completă 
debusolare, personajul nemaiînţelegând la un moment 
dat, nici fărâmele de realitatea precară din care provenise 
iniţial, nici noul context al irealităţii zdrobitoare, 
dezarmante. Schimbarea bruscă a decorului, instalarea 
abuzivă a irealităţii (irealitatea de tip dictatură) pe 
locul deţinut până atunci de realitatea ,,democratică”, 
,,cuminte”, neproblematizantă, succesiunea halucinantă 
(gen carusel) de planuri, trecerea fragilei graniţe care 
le desparte, îl apropie din nou pe Victor de personajul 
blecherian care justifi că oarecum agresiunea (i)realului 
prin ,,oroarea de vid” (p.17) pe care o are materia, de 
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unde şi rebeliunea acesteia.

Indiferent însă de metamorfozele prin care trece 
personajul central, acesta nu depune armele, nu se 
victimizează, agăţându-se de un fel de autoscopie dorită 
ca revelatoare şi în acelaşi timp protectoare, menită să 
nu perpetueze panica, să nu perturbe sănătatea fi zică şi 
mentală a sa şi a Clarei şi să reinstituie starea de bine, 
de normalitate (termen relativ în roman): ,,Mă întreb 
dacă e bine să-ţi vorbesc de toate stările mele. Chestia 
asta e cu două tăişuri. Povestea mea e numai bună de un 
roman. Tare m-ar distra s-o văd de dinafară (…)” (p.17). 
Prin recul şi prin contaminare, Victor tinde să ia locul 
scriitorului, să i se substituie simbolic.

Un ,,cobai” în laboratorul vieţii este şi Profesorul 
Ion Manole de la care Victor ia primele lecţii de muzică. 
Personaj introvertit, de modă veche, el este victima 
farselor pe care i le face existenţa, confi rmând faptul 
că, în general, viaţa artiştilor de geniu este marcată de 
sinusoide ale suferinţei, condiţia indispensabilă a creaţiei 
veritabile şi a creatorului de geniu: nevasta îi moare la 
naşterea unicului copil, fi ica îi dispare peste ani, din 
casă, fără a mai avea vreodată veşti de la ea, muzicianul 
este hărţuit de societate şi acuzat pentru o crimă pe care 
nu a comis-o, etc. Atât Victor, cât şi Profesorul sunt 
două personaje care experimentează, fi ecare în felul lui, 
la modul forţat, fără vreo ,,ucenicie” prealabilă: primul, 
la nivel extrasenzorial, trecând rapid de la anonimat 
la glorie, dobândind harul cântatului la vioară, celălalt 
experimentând eşecul, decăderea, ingratitudinea, 
trauma de a nu se mai putea exprima prin şi de a nu mai 
trăi pentru şi prin muzică (echivalentul unui handicap 
de proporţii). Şi unul şi celălalt sunt nişte revoltaţi, însă 
de ,,catifea”, moderaţi, temperaţi de neputinţă: Victor, 
pe o conjunctură nouă pe care nu o înţelege, cu care nu 
este compatibil şi în care se simte complet străin (este 
atras împotriva voinţei sale într-o poveste suprarealistă 
cu accente horror – fi cţiunea în fi cţiune); Profesorul 
basculând rapid între mărire şi decădere, trăit de viaţă, 
la modul urât, dur, şi nu  trăind-o. Ceea ce îi leagă totuşi, 
este pasiunea pentru muzică şi speranţa că aceasta îi va 
mântui într-o bună zi şi că le va da  un Sens.

Clara, personaj din eşalonul secund, de o mai mică 
anvergură, este cel mai bine ancorată în realitate, din 
economia romanului. Ea este victima discretă, vinovata 
fără vină, cea care ar vrea să-l iubească pe Victor (de unde 
şi declaraţia de iubire din titlu), dar se teme de caruselul 
de metamorfoze în care intră acesta, de obiectele care 
încep să tremure la atingerea personajului (pe undeva 
îl suspectează pe acesta de magie neagră, de pactul cu 
necuratul), cea care ar vrea să se implice (însă are fobie 
de artefacte şi de situaţii pe muchie de cuţit), cea căreia 
îi lipseşte (dovadă de vulnerabilitate) determinarea, 
motivaţia fermă, curajul de a merge mai departe, de a-şi 
depăşi condiţia. Între ea şi Victor există o sextualitate 
bizară, niciodată declarată răspicat, niciodată dusă până 
la capăt, un platonism desuet şi superfl uu. Dragostea 
(de tip surogat) Clarei faţă de Victor (un ,,monstrum” în 
accepţiunea clasică a termenului, un ,,ciudat” ce se (re)

prezintă ,,altfel” decât majoritatea semenilor) este una 
dubitativă, ,,igienică”, autoprotectoare, nonimplicativă, 
egoistă, neutră, conturată mai degrabă la nivel de (false) 
impresii şi de (înşelătoare) senzaţii. Ironia sorţii va face 
însă ca, în urma concertului de gală dat de Victor (şi 
la care participă călcându-şi peste toate temerile), Clara 
să fi e răpusă de o migrenă prin care se contaminează 
(prin transfer) de ,,microbul” paranormalului: ,,migrena 
o face să audă culorile.” (p.125) Indiferent însă de 
numele purtat de personajele Iuliei Sala, cu toate poartă 
pecetea unei anumite intensităţi a trăirilor (pozitive sau 
negative, după caz), dublate de o incapacitate de a-şi 
acorda corzile sufl etului la partitura existenţială şi la 
inima-vioară a ,,celuilalt”.

Succesiunea planurilor narative, schimbările 
majore din viaţa personajului central, îl determină pe 
acesta să se îndoiască frecvent: ,,Exista posibilitatea ca 
totul să se întâmple doar în imaginaţia mea?” (p.36), 
ba chiar să se suspecteze că a luat-o razna: ,,Cu alte 
cuvinte, dacă eu închid ochii şi nu mai văd lumea din 
jurul meu, asta nu înseamnă că ea nu mai există.” (p.37)

O dovadă în plus că Victor e trăit de viaţă şi nu 
el şi-o făureşte aşa cum ar dori, e relaţia sa bizară cu 
cartea ce funcţionează pentru alte personaje celebre din 
literatura universală (vezi Don Quijote) ca un balsam 
sufl etesc, ca o rampă de evaziune în fi cţional, ca un 
antidot la o realitate devenită prea săracă şi prea banală: 
,,Am avut o perioadă în care am citit amestecat, romane, 
cărţi de călătorie, de istorie, jurnale. Nu dădeam şi nu 
aruncam nicio carte, pentru simplul motiv că nu le 
terminam niciodată.” (p.47) Victor e astfel un personaj 
incomplet (asemenea omului fără însuşiri musilian) 
care nu se hrăneşte din fi cţiune, nu o trăieşte la modul 
plenar, soteriologic. Universul paranormal căruia îi 
cade victimă e unul mai degrabă de rău augur care îi 
subjugă raţionamentul, îi adânceşte confuzia generală şi 
îi hrăneşte angoasele. Fraza-cheie a întregului roman, 
blazonul ei, mise en abyme-ul este constatarea fi losofi că 
a personajului: ,,Cotiturile importante din viaţă sunt 
provocate de un detaliu, o frază, un gest, o coincidenţă. 
De cele mai multe ori nici nu înţelegi ce ţi se întâmplă.” 
(p.44), ceea ce atestă precaritatea fi inţei umane, 
limitarea, fragilitatea şi vulnerabilitatea ei.

,,Tirania obiectelor” blecheriene, devenite 
ele însele personaje, se resimte şi în romanul Iuliei 
Sala, cu menţiunea expresă că în romanul acesteia 
tremurul obiectelor (semn că şi obiectele au o coardă 
a lor sensibilă) e precedat de zgomote ciudate, de 
provenienţă incertă. Asistăm la rebeliunea artefactelor 
împotriva creatorului lor, la evaziunea acestora din 
lumea lor inanimată într-o lume a trăitului autentic, trăit 
autentic ce funcţionează pentru obiecte ca un excurs în 
fi cţional, în lumea oamenilor, a omenescului. Revoltate 
şi obosite să mai fi e folosite, obiectele se revoltă într-
un fi nal, protestează vehement: ,,Oare nu cumva unele 
obiecte nu mi-au înţeles limbajul nonverbal? S-au simţit 
agresate şi au reacţionat în felul lor, adică tremurând?” 
(p.61) sau ,,M-am întrebat dacă nu cumva, din raiul 
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obiectelor uitate ale copilăriei, s-au pornit împotriva 
mea, înţelegându-se cu suratele lor, obiectele care mă 
înconjoară în prezent, ca să-mi facă tot felul de şicane, 
să se răzbune.” (p.62)  

Încercarea lui Victor de a clarifi ca relaţia sa 
bizară cu obiectele, cu lumea paranormală, notând 
schematic într-un carneţel, pune în evidenţă rolul 
terapeutic al scriiturii şi confortul mental pe care îl 
aduce explicaţia raţională. În strădania sa de a explica, 
teoretizând practic ca un om de ştiinţă, personajul nu 
se grăbeşte să dea verdicte, ci, ca ipoteză de lucru, 
acordă circumstanţe atenuante artefactelor, punând 
rebeliunea acestora pe seama unei boli a obiectelor ce 
se declanşează, chipurile, în momentul în care îşi simt 
ameninţate structurile sau ca un semn de autoapărare 
a materiei în faţa dezagregării (ceea ce le absolvă de 
agresiunea împotriva oamenilor). Întâlnirea dintre Victor 
şi psihiatru, atunci când primului i se pare că lucrurile 
îi scapă defi nitiv de sub control, se soldează cu un eşec, 
pretinsul specialist dând dovadă de un cras amatorism 
şi de o impardonabilă ignoranţă. În atari condiţii, Victor 
împrumută câte ceva din singurătatea alergătorului de 
cursă lungă, conştientizând unicitatea sa (,,ochii mei ar 
avea o structură specială”- p.79) şi diferenţele care-l fac 
special în comparaţie cu semenii săi, însă a fi  original nu 
e neapărat şi o virtute şi asta personajul o resimte acut 
pe pielea sa, unicitatea-i acţionând mai degrabă ca un 
blestem decât ca un benefi ciu. 

Una peste alta, Victor are şi o extraordinară 
capacitate de fantazare, semnifi cativă în acest sens fi ind 
întâlnirea sa, în autobuz, cu un personaj bizar, purtător 
de costum, de cravată fi stichie şi de inel cu safi r, imitaţie 
ieftină de bâlci, bâlciul şi fascinaţia pentru kitsch fi ind 
simboluri cu o mare greutate şi în microromanele lui 
Max Blecher (Întâmplări în irealitatea imediată, Vizuina 
luminată, Inimi cicatrizate): ,,Era dintr-un material 
alb, platină sau tinichea curată, gros şi lat, cu o piatră 
albastră imensă, şlefuită, care prindea refl exele soarelui 
şi le arunca înapoi în săgeţi de lumină albă. Ţin minte 
că m-am gândit că aş fi  vrut să văd cum tremură piatra 
aceea, după ce văzusem o serie de obiecte oarecare gen 

ştampilă, mazăre, gumă de şters şi aşa mai departe. 
Un safi r uriaş, chiar dacă imitaţie, era o schimbare, o 
trufanda, îmi spusesem glumind.” (p.74-75). În acelaşi 
registru al fantazării se înscrie şi următorul pasaj: ,,Am 
simţit un aer neobişnuit de cald ridicându-se dinspre 
şine, îmbâcsit de mirosul de fi er şi de cauciuc încins. 
Avea o consistenţă neobişnuită, îmi învăluia picioarele 
ca nişte papuci căptuşiţi, urcând spre coapse, apoi spre 
piept. Mă simţeam ca-ntr-un fi lm cu Indiana Jones, 
prizonier într-un rezervor în care apa urca ameninţător, 
gata să mă înece.” (p.95)

Om al paradoxurilor, Victor Ban, dincolo de 
agresiunile întâmplărilor din (i)realitatea (i)mediată 
asupra propriei sale persoane, are momente de autentică 
luciditate, semn al unui confl ict intern mocnit între 
a se lăsa pradă fenomenelor ce-i depăşesc puterea 
de înţelegere şi a le rezista eroic: ,,Spun întotdeauna 
că suntem trei în mine, trei fraţi siamezi sortiţi să 
ne suportăm toată viaţa, deşi tare am vrea să fi m 
independenţi: eul meu conştient, eul meu inconştient şi 
corpul meu.” (p.100). În sprijinul păstrării echilibrului 
său mental precar şi al depăşirii ,,momentelor tremurate” 
(p.107) vin cărţile de popularizare de care Victor se 
agaţă ca de un miracol izbăvitor. 

Sintetizând, Din dragoste pentru poştaş poate 
fi  privit ca roman al senzaţiilor, roman al misterelor 
şi al experienţelor limită. Frecventele pendulări ale 
scriitoarei între realitate şi fi cţiunea din interiorul 
fi cţiunii, capitolele pur suprarealiste (a se vedea paginile 
în care pereţii vorbesc, accesul de panică din metrou când 
Victor se simte locuit de o fi inţă dintr-o altă dimensiune), 
intruziunile intertextuale (pozitivismul şi gândirea 
yoga), fi losofările personajului central pe marginea 
situaţiilor fără precedent pe care le experimentează din 
plin, fragmentele de o pură poeticitate regăsibile şi la 
Max Blecher (fascinaţia pentru fraza calofi lă), stăpânirea 
în detaliu a tehnicilor romaneşti (a se vedea Povestea în 
poveste - povestea Profesorului despre poarta magică a 
castelului), digresiunile privind corporalitatea, situează 
romanul în cauză şi în vecinătatea volumului Trupul ştie 
mai mult, de Gheorghe Crăciun.

*
Dincolo de text şi de mesaj, Din dragoste pentru 

poştaş îşi conţine morala: totul e supus relativităţii, 
în concluzie, oricăruia dintre noi i se poate întâmpla, 
oricând, o fractură de destin, o rupere brutală de context; 
întrebarea dacă omul dispune de liberul arbitru sau nu 
e deschisă în continuare tuturor interpretărilor; omul 
modern resimte o acută nevoie de mit, de poveste sacră; 
pe lângă varianta mântuirii prin credinţă există şi soluţia 
soteriologică prin MUZICĂ şi, nu în ultimul rând, viaţa 
nu e întotdeauna o partitură bine scrisă, iar corzile 
instrumentelor nu se supun întotdeauna aceloraşi 
tonalităţi şi vibraţii proprii corzilor sufl etului. 
____________
*Iulia Sala, Din dragoste pentru poştaş, Timişoara, Ed. 
Brumar, 2013, 127p.
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Monica GROSU

Scara iubirii

Debutul ca poetă al Oanei Boc a atras din partea 
criticilor aprecieri și comentarii pozitive, mai ales că 
noul volum dezvăluie, sub o lumină nouă, neașteptată, 
personalitatea și feminitatea lirică a creatoarei, autoare, 
între altele, a unor articole științifi ce, precum și a 
studiului Textualitatea literară și lingvistica integrală. 
O abordare funcțional-tipologică a textelor lirice ale lui 
Arghezi și Apollinaire (2007), la origini teză de doctorat. 

Strânse într-o carte frumos lucrată, poemele 
ce compun Scara* amintesc, în primă fază, de nevoia 
spiritualizării și a ascensiunii profunde, așa cum ne-a 
învățat Scara dumnezeiescului urcuș a Sfântului Ioan 
Scărarul. Orice ,,scară”, fi e ea și poetică, presupune un 
efort autoimpus de înălțare și depășire, de obiectivare și dobândire a luminozității. Efectul de solaritate este 
susținut, la nivel grafi c, de imaginea copertei întâi ce 
reproduce ,,Scara cu fl ori” a lui Ștefan Luchian, dar și 
de ilustrațiile însoțitoare, semnate de Onița Mureșan. 
Decorul fl oral, culorile cald-diafane găsesc un bun 
corespondent în sentimentul iubirii, trăit incandescent 
(dureros), și pliat pe orbita așteptării ori amânării 
argheziene. 

Cele patruzeci de poeme ce compun volumul, 
onorant prefațat de D.R. Popescu și Mircea Borcilă, 
vorbesc invariabil despre forța recuperatoare a iubirii, 
ca și despre suferința nevăzută a ,,Reginei”, pentru 
care tronul se transformase în rug, un rug al așteptării și dăruirii necondiționate. Între cotidianul agresiv și 
lumina celestă, scara oferă un urcuș în singurătate și 
tăcere, fi ecare pas amintind de mai vechea ars amandi, 
de răbdarea privirii în depărtare, de lupta îndelungilor 
asceze. ,,Știu din ce în ce mai bine că iubirea e cerul din 
noi./ Nu putem iubi mult sau puțin. Putem iubi pur și 
simplu sau putem să nu iubim./ Când iubim, e ca și când 
ne aruncăm în cer și experimentăm pe propria noastră 
fi ință efemeră infi nitul, imensitatea, sublimul terifi ant 
al unei stări de imponderabilitate care oricând ne poate 
răsturna sau ne poate înălța.” (Iubirea e cerul din noi).

Ca imaginar poetic, am situa poeziile de față 
mai degrabă în perimetrul tradiționalului, implicând și 
o anume nostalgie, asociată visării, meditației și chiar 
dorului de nemărginire (Iubire acvatică, spre exemplu). 
La nivelul expresiei însă, întâlnim (programatic) poeme 
în corset clasic (versuri cu rimă, grupate în catrene) și poeme eliberate de rigori formale, într-un creuzet 
specifi c paradigmei lirice actuale. Credem că autoarea 
își propune să experimenteze diversitatea poetică, 
transmițând ,,mesaje” dincolo de machiajul prozodic. 
Aceste ,,mesaje” se (re)compun și din viziuni poetice 
surprinzătoare ce captează prin simplitatea (sinceritatea) 
confesiunii: Trenul, Undeva, Ploaia, Vis, Călătorul meu 
de toamnă, Amândoi ș.a.

Un dor permanent, o suferință, o teamă a 
căderii în gol însoțesc ,,mărturisirea lirică”, reiterând 
iubirea arzătoare, pasiunea unei îmbrățișări mult prea 
scurte, neliniștea așteptărilor prelungite, nedefi nite, 
resimțite obsesiv, psihanalitic: ,,Port în mine un tren/ 
care mă străbate uneori./ Singurul călător ești tu./ Stai 
la fereastră și din când în când/ îmi faci cu mâna/ cum 
ai face copiilor uimiți/ din gările mici de provincie./ 
Peronul pe care stau e tot în mine,/ dar trenul nu oprește 
niciodată/ și așteptarea e tot în mine./ Privesc trenul cum 
te îndepărtează./ Nu-l pot opri – mă gândesc prudentă ca 
un copil dintr-o gară mică de provincie./ Roțile trenului 
din mine/ le aud uneori/ mai departe sau mai aproape./ 
Doar silueta ta e incertă./ Ceea ce mai e încă sigur/ e 
fereastra și așteptarea mea.” (Trenul). Alteori, jocul 
așteptării devine frenetic, acaparator, vital: ,,Jocul acesta 
de-a așteptatul îl știu./ Poate că așteptarea e chiar esența 
trupului nostru. E mai mult decât o stare și mai puțin 
decât o metafi zică. Este în pulsul și în carnea noastră: 
fi ecare bătaie a inimii e o așteptare a bătăii următoare.” 
(Joc).

Așadar, iubirea intră în rezonanță cu timpul, 
fără putința de a eluda trecerea, sugestiile thanaticului: 
,,Eu sunt cuprinsă de iubire ca de moarte” (Scrisoare) 
sau ,,Clipele ne mureau în brațe,/ unele zbătându-se și 
plângând,/ altele tăcute, neputincioase sau resemnate./ 
Ne rugam de ele/ să mai stea puțin,/ încă puțin,/ dar era 
prea puternică pânda/ care le dorea/ și care le smulgea/ 
sărutului nostru.// Stăteam amândoi îmbrățișați în 
camera goală/ și pereții ne încercuiau/ și se clătinau/ ca 
niște halate albe/ din care ieșea fum în dreptul inimii.” 
(Clipele ne mureau).

Pavăza biografi cului efemer devine cerul, pe 
seninul căruia sunt proiectate întâlnirile: ,,Pentru că ne 
întâlnim mereu prea aproape de cer,/ Nu ne mai putem 
controla nici măcar zborul./ În loc de aripi avem doar 
zbaterea secundelor care pier/ Și din trupul evanescent 
n-a mai rămas decât dorul.// De aceea e eteric sărutul și-i pierdută cărarea,/ Dar pașii ți-i simt în fi ecare clipă 
ce vine,/ Iar sângele meu aleargă să-ți găsească în inimă 
îmbrățișarea/ Și mirarea că timpul te-ntoarce mereu spre 
cer și spre mine.” (Întâlnire).

De această dată, Scara Oanei Boc are ca 
destinație exclusivă ,,cerul iubirii”, perceput în nuanțe 
fi ne și proiecții ale sinelui. Despre celelalte dimensiuni 
ale panoramei probabil în volumele următoare, ce se 
anunță ca o necesitate a continuării urcușului poetic, 
început atât de armonios.
__________
*Oana Boc, Scara, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013
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Iulian BOLDEA

Cornel Moraru – un critic al ideilor

Cunoscător reputat şi atent al metodelor şi 
metodologiilor critice, Cornel Moraru îşi manifestă, 
tocmai din această postură, mefi enţa faţă de imperialismul 
metodei, fi ind adeptul profi lului de autor, dar şi al primatului 
textului, cu relieful său individualizat („câţi autori, atâtea 
formule”) prin care caută să obţină o „obiectivitate 
compre hensivă” în studiul literaturii. Relaţia dintre opera 
literară şi realitate, dintre text şi referent este urmărită cu 
consecvenţă de critic, care consideră că operaţiunea de 
identifi care cu opera a criticii trebuie „să aibă aderenţă 
directă la valorile vieţii - dar respectând strict un punct 
de vedere al literaturii asupra vieţii (realităţii)”. Cornel 
Moraru promovează o critică aşa-zicând empatetică, 
în care „identifi carea” se transformă într-o operaţie pur 
intelectuală iar detaşarea contemplativă se preschimbă 
într-un corolar necesar al comuniunii empatice cu opera. 
Avem a face, în paginile de critică literară ale lui Cornel 
Moraru, cu o tehnică de interogaţie a textului literar 
în care investigaţia critică e susţinută şi de un solid 
fundament fi losofi c. „Întâlnirea cu opera” presupune, 
aici, şi un ritual al translaţiei din domeniul concret-formal 
al operei într-un spaţiu al ideaţiei ce legitimează efortul 
artistic, conferindu-i dimensiunea autenticităţii. Din acest 
motiv, voluptatea pe care o bănuim în unele aserţiuni 
este mereu corectată de parametrii lucidităţii ce impun 
privirii critice o necesară obiectivare, o echidistanţă 
optimă faţă de „obiectul” estetic. În fond, se poate spune 
şi că identifi carea empatetică şi detaşarea contemplativă, 
parametrii criticii lui Cornel Moraru, se afl ă sub semnul 
unei benefi ce complementarităţi.

Din această dispunere ambivalentă a judecăţii 
critice, o dată sub semnul detaşării, altă dată în registru 
oarecum afectiv reiese şansa unei deschideri interpretative  
măcar adecvate, în fi nalităţile şi rezultatele ei. Primele 
cărţi ale criticului, Semnele realului (1981) şi Textul şi 
realitatea (1984) puneau în scenă, implicit ori explicit, 
o concepţie critică mai mult decât comprehensivă 
(nu însă şi concesivă), ce instituie textul ca instanţă 
tutelară a actului interpretativ dar care, în acelaşi timp, 
mediază între structurile autentice ale operei şi referentul 
extratextual. Rezumând această relaţie biunivocă, de 
textualizare a realităţii, dar şi de „obiectivare” a textului, 

Cornel Moraru observa: „O susţinută experienţă a 
lecturii critice ne obligă să nu separăm niciodată textul 
de realitate. Aspiraţia noastră mai veche de a investiga 
«semnele realului» se întemeiază pe convingerea, deloc 
gratuită, că se poate vorbi la fel de bine şi de o «realitate 
a semnului». Textul şi realitatea ni se revelează de fi ecare 
dată ca inseparabile. Dacă între ele mediază totuşi ceva, cu 
siguranţă aceasta e numai valoarea”. Obsesia credibilităţii 
e un titlu revelator pentru concepţia autorului. Pornind 
de la observarea interesului crescând pentru jurnal şi 
confesiune, interes născut din „nevoia de sinceritate 
şi credibilitate auctorială”, criticul e interesat de acest 
„mit” al credibilităţii, de această obsesie a autenticităţii 
ce a animat numeroşi scriitori din epoci şi generaţii dintre 
cele mai diferite. Remarcând ambiguităţile pe care le 
presupune relaţia atât de contradictorie dintre realitate şi 
fi cţiune („nevoia de exactitate şi transparenţă duce la o 
ambiguitate şi mai profundă, statornicind parcă defi nitiv: 
realitatea ca fi cţiune şi fi cţiunea ca realitate”), autorul 
precizează, totuşi, relaţia de complementaritate dintre 
cele două domenii: „realitatea nu este un zero al fi cţiunii 
şi nici fi cţiunea nu este un zero al realităţii. Între cele 
două aspecte distincte ale Realului nu se afl ă niciodată 
neantul. Ambele sunt constitutive relaţiei ontologice 
primare, relaţiei de geneză, de co-naştere, mascată cel mai 
adesea de intertextualitate. Noi am prefera să folosim aici 
conceptul de «intercorporeitate» în sens fenomenologic. 
Ni se pare a fi  mai aproape de raportul de natură sinergică, 
de întreţesere desăvârşită şi de reversibilitate al celor 
doi termeni, care reprezintă de fapt o entitate unică 
paradoxală”.

Criticul e de acord că proza românească 
contemporană se defi neşte tocmai printr-o astfel de 
resuscitate a valorilor interiorităţii, în sensul în care 
viaţa eului capătă valoarea şi ponderea unui document 
(auto)biografi c ce are rolul de a autentifi ca experienţa 
scripturală. Distincţia literatură/ nonliteratură devine, 
în acest mod, mult mai suplă, în măsura în care „viaţa 
autorului este chiar scrierea acestei vieţi, iar faptul devine 
un argument de credibilitate în însăşi ordinea actului 
de creaţie”. „Scrierea cu sine”, inserarea în structurile 
textului a însăşi fl uidităţii vieţii, devin efi gii ale interesului 
pentru document, pentru autenticitatea trăitului, pentru 
registrul epic al transparenţei şi credibilităţii. Legitimarea 
jurnalului ca literatură suscită criticului observaţii dintre 
cele mai pertinente: „În orice împrejurare s-ar afl a, autorul 
ne propune o experienţă unică a realului, întreprinsă 
de unul singur, dar resimţită ca pentru toţi. Împotriva 
procedeului distorsionării vieţii şi mai ales a unor tehnici 
de ambiguizare excesivă a realului, acest gen de scrieri 
reprezintă o formă destul de efi cientă de adecvare la 
normalitate, la fi resc”.

Operele selectate de Cornel Moraru în sprijinul 
tezei „obsesiei credibilităţii” sunt reprezentative. Fie 
că e vorba de Augustin Buzura, Gabriela Adameşteanu, 
Gheorghe Crăciun, Norman Manea, Marin Mincu, 
Mircea Horia Simionescu, sau de Gheorghe Grigurcu, 
Mircea Martin, Eugen Negrici, Octavian Paler ori Marian 
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Papahagi – se poate constata consecvenţa cu care criticul 
decupează şi interpretează substanţa textelor din unghiul 
valenţelor autenticităţii, fi gură tematică privilegiată aici. 
În comentariul romanului Refugii, de pildă, e remarcată 
pasiunea scriitorului pentru confesiunea netrucată, ce 
legitimează epicul ca document al vieţii sufl eteşti: „O 
astfel de proză e în egală măsură confesiune subiectivă şi 
explorare detaşată a existenţei sociale din afară, monolog 
interior şi scenariu al lumii construit metodic din instituţii 
şi simboluri reprezentative. Atracţia pentru coşmarul 
conştiinţei traumatizate constituie formula ireductibilă a 
prozatorului, adept în continuare al romanului politic de 
factură psihologică”. „Radicalitatea etică” e, aici, garanţia 
autentifi cării „pactului romanesc”, e expresia translaţiei 
sale înspre „pactul autobiografi c”. De altă parte, „ritualul 
povestirii intertextuale”, identifi cat în creaţia lui Mircea 
Horia Simionescu, conferă fi cţiunilor acestui autor 
prerogativele trăitului, întrucât „confruntând realitatea 
vieţii cu fi cţiunea literară, ni se revelează în cele din urmă 
în paginile scrise realitatea fi cţiunii”.

Nu întâmplător, această carte se încheie cu o 
Addenda despre opera lui Eliade, autor care, zice criticul, 
„se revelează dintr-o dată direct şi total, în fi ecare 
din paginile scrisului său”. Urmărit până la obsesie 
de trăirea autentică, de vitalism şi de spontaneitatea 
actului şi a scrisului, Eliade a transcris cu frenezie idei 
ce au fi zionomia şi dinamismul trăitului, sentimentul 
vieţii fecunde, exemplare. O altă carte de neîndoielnică 
semnifi caţie scrisă de Cornel Moraru este monografi a Titu 
Maiorescu. Se cuvenea, fără îndoială, readus în discuţie 
numele prestigiosului critic de direcţie, mai ales într-o 
epocă de cultură cum este a noastră, cu confuziile sale 
axiologice, cu teoriile nebuloase ce o parcurg, cu vidul 
de autoritate critică şi „beţia de cuvinte” ce ne întâmpină, 
nu de puţine ori, chiar în paginile unor reviste de 
cultură respectabile şi respectate. Era imperios necesară 
reexaminarea numelui şi a operei lui Maiorescu azi, când 
o sumedenie de forme îşi arogă un fond precar, când 
impostura capătă tot mai mult aparenţa şi prestanţa – 
neavenită – a valorii autentice, iar diletantismul pare să 
aibă un prestigiu cu totul nefast.

Monografi a este judicios şi ferm structurată. După 
o introducere în epoca literară, cu observaţii asupra 
generaţiei junimiste, asupra spiritului critic şi a stării de 
spirit tipice acestei generaţii, criticul conturează datele 
esenţiale ale canonului maiorescian, prin care, cum se 
observă, „discursul cultural românesc intră într-o nouă 
fază a constituirii sale”. De fapt, autorul precizează 
şi argumentează modul în care canonul maiorescian, 
prin forţa sa modelatoare şi integratoare, a favorizat 
emergenţa unei noi paradigme culturale româneşti: 
„Aşezat pe fundamente fi losofi ce solide, canonul 
maiorescian  creează el însuşi condiţiile de a se realiza 
unitatea fondului cu forma. De fapt, nu fondul ne lipsea, 
în materie de discurs cultural, ci forma. Nota distinctivă, 
la nivelul articulării expresive, este transparenţa, 
argumentarea logică riguroasă. Maiorescu însuşi e 
spiritul cel mai cerebral, dintre marii scriitori junimişti, 

alături de Caragiale. E drept că junimiştii cei mai marcanţi 
au cochetat şi cu o anumită tradiţie politică ezoterică 
(francmasoneria). Canonul maiorescian s-a raliat însă 
ferm modelului cultural european, care nu este unul de 
tip iniţiatic (...). Capacitatea de absorbţie a canonului 
maiorescian e concurată numai de forţa sa modelatoare, 
într-un interval de timp aproape indeterminat. Oricum, 
sub semnul acestuia s-a dezvoltat, într-un fel sau altul, 
întregul discurs cultural românesc din secolul al XX-lea”.

Evidenţiind meritele lui Titu Maiorescu în edifi carea 
discursului fondator, Cornel Moraru subliniază, cu 
justeţe, modul în care se conjugau unele idei şi imperative 
culturale ale grupului junimist, cu exigenţele şi resursele 
teoretice şi ideologice ale mentorului „Junimii”, într-
un impuls sintetic şi integrator. Absorbind în structura 
personalităţii sale infl uenţe diverse, Maiorescu a ştiut 
să dea o expresie cumpănită, judicioasă, imperativelor 
culturale ale timpului său, imprimându-le un statut de 
urgenţă istorică. Un rol important îl joacă aici, fără 
îndoială, şi structura olimpiană a personalităţii proprii, 
resursele impersonalităţii maioresciene, de care s-a vorbit 
atât de mult: „Oricum, această primă etapă este aceea a 
discursului fondator junimist, la care Maiorescu are o 
contribuţie capitală. Se poate vorbi, până la un punct, 
de caracterul «colectiv» al acestui discurs (...). Aceste 
texte se nasc în focul disputelor de la Junimea ieşeană şi, 
evident, au şi o valoare exponenţială, de reprezentativitate 
doctrinară. Nu ne îndoim că forţa de impersonalizare a 
discursului maiorescian corespunde structurii interioare 
a criticului, eleatismului personalităţii sale, dar şi unor 
mecanisme specifi ce de producere a textului într-un 
asemenea mediu intelectual deosebit de stimulativ, în care 
şi cei care nu scriu îşi au contribuţia lor. Calitatea de text 
fondator a studiilor maioresciene emană din această pliere 
organică pe un program de grup cu o – se va dovedi în timp 
– semnifi caţie paradigmatică. E modul în care Maiorescu 
concepe să fi e original, convins totodată că face exact ce 
este necesar în virtutea unui principiu supraindividual de 
creaţie. Într-un fel, aceste studii existau, virtual, înainte 
de a fi  scrise. Meritul criticului e nu numai că le-a dat 
forma şi demnitatea de expresie nepieritoare, dar le-a şi 
sporit efi cienţa directă în câmpul culturii cu însuşirile 
sale remarcabile de luptător. Scrierile maioresciene 
din această perioadă se axează pe marile campanii 
împotriva bărnuţismului, etimologismului, a direcţiei 
vechi în cultura română, marcând totodată afi rmarea unei 
viguroase direcţii noi în «poezia şi proza română»”. Rolul 
studiilor fi losofi ce şi al preocupărilor pentru logică ale lui 
Titu Maiorescu este indiscutabil unul modelator. Logica, 
îndeosebi, are, în defi nirea şi structurarea personalităţii 
criticului, o funcţie formativă cu totul deosebită: „Pentru 
Maiorescu logica e un instrument admirabil de gândire 
exactă, dar şi o vocaţie şi chiar o forma mentis. Structura 
psihică şi mentală a criticului s-a regăsit în totalitate 
în logică, înţeleasă nu doar ca un exerciţiu formal de 
gândire, ci mai ales ca disciplină interioară a spiritului. 
De aceea, fi resc ar fi  să nu-l raportăm pe Maiorescu la 
modele şi posibile izvoare din care şi-a extras materialul, 
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«informaţia» pentru manualul său. Impulsul decisiv i-a 
venit dinlăuntru, în timp ce contactul exterior cu studiul 
logicii a fost doar accidental. Altfel, nu i-ar fi  marcat într-
un mod atât de covârşitor viaţa şi opera. Toate scrierile sale 
se supun modului elevat, concis şi riguros de argumentare 
specifi c acestei discipline. Pentru Maiorescu logica e, 
în primul rând, arta sau ştiinţa enunţului, a formulării 
impecabile necontradictorii. Astfel că un remediu mai 
efi cient împotriva «beţiei de cuvinte» nici nu putea fi  găsit 
în afara principiului evidenţei logice. După cum, înainte 
de a vorbi despre gustul clasic şi academic, ar trebui să 
subliniem structura prin excelenţă cerebrală a spiritului 
critic maiorescian”. 

Evident, dincolo de intuiţiile fi losofi ce ale lui 
Maiorescu, dincolo de ideaţia estetică pe care o pune în 
scenă, prin sugestii venite dinspre Hegel, prin intermediul 
lui Vischer, cu totul reprezentativă este amplitudinea 
spiritului critic maiorescian, fi neţea disocierilor şi 
forţa de pătrundere a unei inteligenţe teoretice care nu 
ezită să-şi asume cultura şi literatura şi în datele sale 
particulare. Autorul monografi ei nu ezită să pună în 
ecuaţie critică nu doar meritele, calităţile indiscutabile 
ale spiritului maiorescian, dar şi scăderile ori limitele 
acestei personalităţi culturale de anvergură. Aceasta 
mai ales în prezentarea studiului de referinţă dedicat lui 
Eminescu: „Adevărul e că portretul spiritual al poetului 
acesta este, aşa cum l-a fi xat atunci T. Maiorescu, punând 
bazele mitului eminescian, întreţinut apoi de majoritatea 
criticilor şi exegeţilor. Remarcabile sunt toate afi rmaţiile 
cu caracter mai general ale criticului privind infl uenţa 
modelului poetic eminescian asupra poeziei româneşti 
din acea vreme, dar şi din secolul următor. Toate aceste 
previziuni s-au adeverit. După cum şi accentul pe care-l 
pune în comentariu pe evidenţierea culturii poetului, a 
orizontului său metafi zic de o mare cuprindere fi losofi că 
şi mitologică. Exegeza eminesciană ulterioară va confi rma 
aceste linii de interpretare trasate prima dată de Maiorescu. 
Limitele criticii maioresciene se văd însă în partea a doua 
a studiului, când trece la comentariul textelor. Totul e prea 
sumar şi de suprafaţă (...). Spirit cerebral prin excelenţă, 
T. Maiorescu se blochează în faţa iraţionalului poetic. 
Gustul său funcţionează ireproşabil, dar mecanismele 
sondării în interioritatea textului îi scapă cu totul. Poate 
că nici nu le credea necesare, la stadiul de atunci al 
criticii. Încât comentariul versurilor eminesciene e destul 
de plat şi nivelator, la fel cu prezentarea pastelurilor lui 
Alecsandri, cu aproape decenii în urmă”.

Cerebralitatea şi intelectualismul, trăsături esenţiale 
ale spiritului maiorescian, nu exclud însă deloc intuiţia 
fi nă şi subtilitatea viziunii, aşa cum se exprimă acestea 
şi în încercările fi losofi ce şi în creaţiile cu caracter 
preponderent eseistic. Întemeietor, cum notează Vianu, al 
„stilului de idei în literatura noastră”, Titu Maiorescu este, 
în egală măsură, şi un exponent al expresiei aforistice. 
De altfel, Cornel Moraru constată, pe bună dreptate, că 
„aforismul a constituit pentru critic un exerciţiu constant 
de disciplinare a gândirii şi expresiei, dar şi o chestiune de 
vocaţie. Talentul criticului şi fi losofului iese în evidenţă 

mai ales în astfel de momente de inspiraţie, când gândul 
paradoxal contrastiv îşi găseşte, în modul aforistic de 
expresie, forma cea mai potrivită de comunicare (...). 
Expresia de concentrare şi limpezime aforistică este 
o limită a discursului critic maiorescian şi totodată o 
depăşire a acestei limite”. Concluziile studiului sunt cu 
totul edifi catoare, subliniindu-se, cu pertinenţă, efi cienţa 
şi vigoarea metodologică a modelului maiorescian, un 
model ce a infl uenţat profund destinul culturii române 
moderne: „Canonul maiorescian funcţionează mai 
mult ca un reper cultural deja clasat, la care din când 
în când revenim, cu o anumită ciclicitate, în momentele 
de criză şi confuzie a valorilor. Lecţia maioresciană de 
simplitate şi respect pentru adevăr şi, mai ales, îndemnul 
de a nu pierde niciodată lucrurile esenţiale sunt mereu 
de un interes fundamental într-o cultură ca a noastră. 
Hipertrofi a limbajului critic modern şi postmodern, 
excesul teoretic uneori în comentariul critic şi tendinţa de 
supradimensionare a valorilor naţionale ne obligă să ne 
amintim din nou de Maiorescu. Nu principiul autonomiei 
esteticului se afl ă azi în chestiune, ci tocmai aceste 
maladii ale discursului cultural, care pun în pericol înseşi 
fundamentele culturii noastre moderne, aşa cum le-a 
fi xat Maiorescu împreună cu generaţia sa”. Întregită şi 
de o Antologie de texte critice comentate, extrem de utilă 
pentru ilustrarea ideaţiei critice şi fi losofi ce maioresciene, 
monografi a Titu Maiorescu readuce în actualitate una 
dintre fi gurile cele mai luminoase, mai reprezentative, 
mai dinamice ale culturii româneşti. Niciodată, parcă, 
mai mult ca acum îndemnul „Înapoi la Maiorescu!” nu 
a fost mai actual şi mai necesar. Sintetizând, Cornel 
Moraru e un critic al ideilor şi al înţelegerii superioare 
a literaturii şi a relaţiei, deloc simple, dintre viaţă şi text. 
Urmărind deopotrivă semnele realului şi credibilitatea 
literaturii, scrisul său exprimă eleganţă stilistică şi turnură 
raţionalistă a frazei şi gândului, într-un demers echilibra, 
sobru, nelipsit însă de subtext polemic.
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Rodica GRIGORE

Cu mască, fără mască

O femeie matură, frumoasă, talentată şi 
exercitând asupra celor din jur o stranie fascinaţie. 
O tânără ispititoare şi senzuală care şi-a pierdut soţul 
într-un tragic accident, nora celei dintâi, de sub a 
cărei tutelă pare incapabilă a se smulge. Doi bărbaţi 
îndrăgostiţi de tânără şi, cu toţii, manevraţi de versata 
şi fascinanta Mieko Togano, specialistă în practici 
magice, capabilă să-i transforme pe toţi cei care o 
înconjoară în simple marionete, nimic altceva decât 
nişte purtători de măşti în piesa pe care ea însăşi o pune 
la cale şi care, inevitabil, îi implică pe toţi, atrăgându-i 
într-un complicat joc al seducţiei şi al morţii. În plus, 
numeroase trimiteri la scrieri clasice, adesea texte 
celebre din perioada medievală, frecvente citate din 
piese de teatru tradiţional japonez şi permanente 
asocieri pe care personajele le fac cu literatura epocii 
dinastice. Acestea ar fi , în mare, liniile structurale ale 
romanului Măştile1 (1957) al autoarei nipone Fumiko 
Enchi (1905 – 1986), fi gură aparte în contextul 
literaturii japoneze moderne, afl ată de timpuriu în 
contact atât cu elementele reprezentative ale spaţiului 
cultural occidental, cât şi ale celui oriental la care 
se raportează, însă, adoptând o poziţie oarecum 
singulară, redescoperind tradiţia literaturii culte, dar 
valorifi când, în opera sa, şi o serie de practici magice 
sau de credinţe din folclorul japonez, între acestea, 
fapt evident în Măştile, mai cu seamă posedarea de 
către spirite demonice. Procedând astfel, Fumiko 
Enchi reuşeşte să reactualizeze – dar niciodată la 
modul didactic – marile reuşite epice nipone, dar şi 
să creioneze nu numai un veritabil context cultural 
pentru receptarea adecvată a romanelor sale, ci, 
deopotrivă, o inedită istorie sui-generis a prozei 
nipone în ansamblu, având şi darul de a-şi descoperi, 
cu o rară intuiţie, spiritele precursoare.  

Pentru că trebuie să amintim, acum, faptul 
că romanul japonez este rodul rafi namentului şi al 
eleganţei aristocratice ce caracterizau Curtea Imperială 
de la Kyoto mai cu seamă în epoca Heian (794-1185), 
numită, ulterior, chiar „epoca romanelor”. Iar dacă, în 
toate celelalte literaturi ale lumii, bărbaţii au fost aceia 
care au croit tiparele romaneşti, în Japonia, numită în 

vechime, de chinezi, „ţara reginelor”, acestea au fost 
mai cu seamă rodul creativităţii feminine, adevărate 
capodopere aparţinând câtorva femei de la Curtea 
din Kyoto: Sei-Shonagon, Sarashina, Izumi Shikibu, 
Murasaki Shikibu, în linia cărora se va înscrie perfect, 
dar în contextul secolului XX, şi Fumiko Enchi. În 
perioada Heian, proza niponă se dezvoltase în principal 
pe două direcţii: pe de o parte pe linia vechilor „nikki”, 
(cuvânt care s-ar traduce prin „jurnal”), în care se 
acorda o importanţă deosebită eseului şi meditaţiilor 
fi losofi ce, iar pe de alta pe cea preluată de la structura 
de „monogatari” („culegere de povestiri”), punând 
accentul pe relatarea aventurilor unor personaje 
exemplare. Aşa se întâmplă în Poveştile din Ise, datând 
din secolul al X-lea, atribuite lui Ariwara no Narihira. 
Cartea este alcătuită din numeroase episoade, fi ecare 
din ele construit în jurul unuia sau mai multor poeme. 
Poveştile din Ise fac trecerea de la faza incipientă la 
una mult mai bine conturată a romanului japonez, 
reprezentată de Povestea lui Genji, scrisă de Doamna 
Murasaki Shikibu. Genji monogatari (Povestea lui 
Genji) a devenit, însă, cunoscut cititorilor occidentali 
abia în 1923, când Arthur Waley a publicat traducerea 
în limba engleză pe care o realizase. În scurt timp, 
textul a cucerit critica literară occidentală, uimită 
de grandoarea cărţii şi de teritoriul epic de largă 
respiraţie pe care aceasta îl deschidea în faţa cititorului 
neobişnuit cu astfel de viziuni romaneşti, în câţiva 
ani, romanul fi ind comparat cu majoritatea lucrărilor 
de referinţă din Occident, de la Decameronul la Don 
Quijote şi de la Tom Jones la Moartea lui Arthur sau 
chiar În căutarea timpului pierdut. Nu întâmplător am 
amintit aici toate aceste amănunte, esenţiale, în fond, 
în descifrarea sensurilor romanului lui Fumiko Enchi 
însăşi: căci Povestea lui Genji reprezintă punctul de 
reper utilizat de mai toate personajele cărţii, de la 
Yasuko la Mieko, dar şi de către cei doi admiratori 
ai tinerei, Ibuki şi Mikame, pentru justifi carea 
propriile acţiuni, dar şi pentru interpretările pe care 
le dau, ei înşişi, faptelor celorlalţi. Astfel, cu decenii 
în urmă, Mieko scrisese un eseu, Povestea Templului 
din Câmpie, referitor la posesiunile demonice, 
descoperind argumente în favoarea opiniilor pe care le 
susţinea tocmai în Povestea lui Genji şi în tribulaţiile 
amoroase ale legendarului prinţ. Fără îndoială, Mieko 
nu făcea, în fond, altceva, decât să se folosească 
de exemple celebre pentru a vorbi despre ea însăşi, 
pentru a spune indirect lucrurile esenţiale care, altfel, 
riscau să rămână nerostite pentru totdeauna.  

Dovadă, o dată în plus, a faptului că scrierea 
Doamnei Murasaki a infl uenţat profund conştiinţa 
literară a Japoniei, reprezentând o sugestivă 
frescă a unei societăţi ajunse la un punct maxim al 
rafi namentului estetic. Rafi nament estetic care va 
deveni, dacă citim cu atenţie detaliile ascunse, uneori, 
în text, şi semnul cu adevărat distinctiv al prozei lui 
Fumiko Enchi, ilustrat prin permanentul recurs la măşti, 
la machiaj, la deghizări de tot felul şi prin adoptarea 
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unei perfecte strategii a dublei intenţii, identifi cabilă 
mai cu seamă în cazul personajelor feminine, iar în 
romanul Măştile, funcţionând perfect mai cu seamă 
în ceea ce priveşte acţiunile lui Mieko şi Yasuko; în 
paranteză fi e spus, cele două sunt fascinate, ele însele, 
de măştile şi costumele tradiţionale ale teatrului Nō 
(denumire încetăţenită abia în secolul al XV-lea şi 
desemnând însăşi ideea de desăvârşire, pentru un gen 
de spectacol muzical-coregrafi c apărut în Japonia în 
decursul secolului al XIV-lea, în care acţiunea este 
formalizată până la punctul de a se transforma în 
manieră). În romanul lui Enchi, protagonistele vor 
şi admira, de altfel, o adevărată paradă a măştilor 
nipone tradiţionale, chiar la începutul cărţii, într-una 
din scenele profund semnifi cative ale romanului, 
atunci când constată, fără prea mare surprindere: „Cu 
cât eşti mai aproape de măşti, cu atât te simţi mai 
ciudat.” Scena aceasta ne trimite, desigur, la o alta, 
din Vuietul muntelui, celebra carte a lui Yasunari 
Kawabata, când adevărata mărturisire – singura, de 
altfel, de pe întreg cuprinsul romanului – are loc doar 
la adăpostul oferit de masca de teatru pe care sensibila 
Kikuko şi-o pune pe chip. Căci ea se identifi că total 
cu aceasta, la fel ca în teatrul Nō, unde masca permite 
actorului să-şi ascundă trăirile individuale, în lumea 
niponă dezvăluirea prea clară a intimităţii sufl eteşti 
fi ind considerată indecentă. Până la urmă, şi în cartea 
lui Fumiko Enchi, doar cu ajutorul măştii, detaşându-
se, aşadar, de propria identitate, vor putea personajele 
să-şi exprime sentimentele. În plus, în teatrul Nō, 
personajele afl ă adevărul doar în vis, punând, prin 
intermediul revelaţiei onirice, cap la cap piesele de 
puzzle pe care comportamentul sau gesturile celor din 
jur le oferă. Acest amănunt este evident mai ales în 
cazul lui Yasuko, cea care înţelege, la capătul unui vis 
cutremurător adevăratul plan al soacrei sale şi dorinţa 
acesteia de a avea, cu orice preţ, un urmaş al fi ului ei, 
mort deja de mai bine de patru ani. Va interveni, apoi, 
momentul în care parcă realul şi irealul se întrepătrund, 
starea de vis şi starea de veghe se dizolvă una într-alta 
la această răscruce a visurilor şi, folosind o expresie 
dragă japonezilor, „ceea ce părea nălucire devine mai 
real decât realul”; noaptea de dragoste petrecută de 
Ibuki cu Harume, care o înlocuieşte pe Yasuko fără 
ca el să-şi dea seama este, desigur, exemplul cel mai 
potrivit. Iar visul din vis, „yume no yume”, spune 
adevărul prin dubla negaţie pe care o conţine, tot aşa 
cum în interpretarea psihanalitică, a visa că visezi 
înseamnă întotdeauna dezvăluirea unui adevăr adânc. 
Procedeul e asemănător, în fond, cu teatrul în teatru, 
prin care dubla mistifi care dezvăluie şi demască 
deopotrivă.

În general, masca nu modifi că personalitatea 
celui care o poartă, ceea ce ar da de înţeles că sinele 
este imuabil, nelăsându-se afectat de manifestările 
lui contingente. Masca, însă, nu este deloc lipsită de 
primejdii, căci, vrând să prindă forţele altcuiva în 
capcanele chipului său, purtătorul poate fi , la rândul 

lui, posedat de Celălalt, exact ceea ce se şi întâmplă şi 
în romanul Măştile, dacă avem în vedere complicata şi 
strania relaţie stabilită între Mieko şi Yasuko, precum 
şi puterea exercitată de Mieko asupra tinerei devenite 
medium predilect. Rămânând, în principiu, simbol al 
unei identifi cări, masca poate prilejui adevărate scene 
dramatice, mai ales atunci când o anumită persoană 
s-a identifi cat într-atâta cu personajul, cu masca, altfel 
spus, încât nu a reuşit să şi-o mai scoată de pe chip, ea 
devenind, în acest fel, imagine reprezentată. Finalul 
din Măştile vorbeşte de la sine în acest sens, de aici 
tragismul, precum şi inevitabilul semn al morţii care 
domneşte peste text. În fond, scriitoarea procedează 
într-un mod asemănător lui Yasunari Kawabata, în al 
cărui roman O mie de cocori, unul dintre personaje 
exclamă, la un moment dat: „Moartea este întotdeauna 
atât de aproape de noi, să te cutremuri, nu alta!” 

Cititorul contemporan, deja obişnuit cu mai 
mult sau mai puţin clasicul triunghi conjugal, nu 
poate fi  (prea) şocat de povestea unui bărbat căsătorit 
care are o legătură amoroasă ilicită. Dar cum ar fi  
dacă numitul bărbat ar cere chiar soţiei să-i găsească 
o concubină potrivită şi să i-o mai şi aducă acasă? 
Situaţia aceasta, şocantă, fără îndoială, chiar şi pentru 
gusturile celor mai nonconformişti într-ale literaturii 
(şi nu numai!) reprezintă exact punctul de plecare al 
altui roman al lui Fumiko Enchi, Ani de aşteptare2, 
o carte la rândul ei şocantă în multe din datele sale. 
Căci, pornind de aici, acţiunea acestui roman va fi  
centrată pe atitudinile domestice şi mai cu seamă 
pe aventurile erotice ale lui Yukitomo Shirakawa, 
un ofi cial guvernamental ajuns destul de rapid la 
o poziţie socială importantă şi convins de faptul că 
orice îi este permis – a se înţelege, orice fantezie şi sau 
excentricitate, mai ales cele de natură amoroasă. Iar 
dacă prima concubină, Suga, abia ieşită din copilărie 
– înregistrată, ofi cial, drept „fi ică adoptivă” la puţin 
timp de la sosirea sa în casa lui Yukitomo – este 
aleasă, la capătul unei lungi şi extenuante călătorii 
în capitală, şi apoi adusă acasă (după ce, în prealabil, 
plătise părinţilor fetei o sumă considerabilă) de către 
însăşi soţia sa, Tomo, pe celelalte metrese şi le găseşte 
ori şi le alege singur, fi e că e vorba despre băieţoasa 
dar fermecătoarea Yumi, fi e de chiar soţia fi ului său 
mai mare, Miya ori de alte angajate pe domeniul său. 

Plasat, în ceea ce priveşte epoca desfăşurării 
acţiunii, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi 
în primele din secolul XX, romanul lui Fumiko Enchi 
se suprapune în linii mari, din acest punct de vedere, 
cu perioada Meiji (1868 – 1912), epocă ce a marcat 
modernizarea Japoniei şi pătrunderea, în Arhipelah, 
a infl uenţelor occidentale menite a determina lumea 
până atunci închisă de aici a accepta o serie de valori 
– etice sau estetice – şi norme de comportament afl ate, 
într-un mod mai mult sau mai puţin evident, sub tutela 
Vestului. În acest context, povestea mariajului atât de 
neobişnuit al lui Yokitomo devine, în egală măsură, 
şi istoria adaptării soţiei sale la o serie de norme de 
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comportament matrimonial cu care nu este de acord, 
dar pe care le acceptă, aparent fără a protesta, pe 
de o parte pentru a păstra „masca” (sau, mai exact 
spus, „măştile”) unei căsnicii liniştite şi a o feri pe 
fi ica sa, Etsuko, de traumele unei despărţiri publice, 
dar şi pentru a-şi menţine poziţia de stăpână a casei. 
Acceptarea acesta, însă, se dovedeşte, la o lectură 
atentă la nuanţe a cărţii lui Enchi, a fi  un permanent 
demers subversiv la adresa atitudinii soţului – iar 
efectele acestei subversiuni vor fi  vizibile, în fond, 
încă de la început, mai cu seamă la nivelul relaţiei 
pe care o are ea cu foarte tinerele concubine, Suga 
şi Yumi. Se constituie, astfel, pe nesimţite, o subtilă 
şi necruţătoare analiză – venită din partea autoarei 
– a aşa-zisei „etici” a familiei nipone tradiţionale, 
în numele căreia se presupunea că soţia ar trebui 
să se sacrifi ce de bună voie pentru păstrarea bunei 
înţelegeri şi a stabilităţii familiale; cu orice preţ. 
Imagine pe deplin edifi catoare a mentalităţii şi 
moravurilor patriarhale ce încă se menţineau într-o 
Japonie pornită – la început mai mult formal – pe 
drumul modernizării şi occidentalizării, căsnicia lui 
Tomo cu Yukitomo se dovedeşte, practic, a ignora 
de la bun început orice etică, câtă vreme moralitatea 
impusă de necruţătorul soţ nu mai înseamnă nimic în 
ceea ce priveşte raportul dintre bine şi rău, ori dintre 
ceea ce poate fi  acceptat şi ceea ce trebuie respins, ci 
are în vedere exclusiv o lege a tăcerii, ce domneşte 
peste tot şi peste toate, căci el e domnul şi stăpânul 
tuturor de pe domeniul său. De aici şi subordonarea 
completă, precum şi supunerea orbească pe care 
se aşteaptă să le primească de la cei din jur, fi e că e 
vorba despre servitori ori despre însăşi soţia sa. În 
plus, imaginea publică, exterioară a casei sale trebuie, 
şi ea, păstrată cu orice preţ, la fel şi bunul nume al 
familiei  nu întâmplător, primele sale concubine, Suga 
şi Yumi, vor trece drept fi icele sale adoptive (mai mult 
chiar decât atât, Yumi fi ind realmente oferită de soţie 
unui nepot al său, în momentul în care stăpânul simte 
nevoia să se dispenseze de serviciile şi de prezenţa ei). 
Desigur, acest comportament e de natură a le face pe 
toate femeile din viaţa sa să sufere şi să-şi manifeste 
suferinţa în felul lor – dar, esenţial, întotdeauna în 
tăcere. Romanul Ani de aşteptare, publicat în ediţie 

defi nitivă în anul 1957 şi benefi ciind de o primire 
excelentă din partea criticii, se dovedeşte, astfel, a 
cuprinde în paginile sale, dincolo de fi rul narativ ca 
atare, o extraordinar de bine realizată ironie tragică – şi 
e sufi cient să ne gândim, în acest sens, doar la situaţia 
lui Tomo, cea care, departe de a avea un mariaj pus sub 
semnul lui Eros (să nu uităm cu câtă pasiune îşi iubeşte 
ea soţul la început!), ajunge să accepte toate excesele 
sexuale ale acestuia, ba chiar mai mult, să domnească, 
la rândul ei şi în felul ei, peste o casă plină de tensiuni 
mocnite şi de suferinţe ascunse dar cunoscute tuturor. 
Unii critici, mai ales cei occidentali, n-au ezitat să 
afi rme că am avea de-a face, în acest roman, cu „o 
expresie tipică a feudalismului nipon”, dar şi cu un 
protest acut cu privire la situaţia femeii într-o Japonie 
care, dincolo de aparenţe, era încă fundamental 
feudală în mentalitate şi comportament. Fumiko 
Enchi, însă, vorbind despre acest subiect, a afi rmat nu 
o dată că, încercând să adopte o perspectivă narativă 
ce nu este „nici total detaşată, dar nici implicată în 
mod evident”, a dorit să scrie doar „o carte şoptită”, 
o poveste capabilă să spună ceva cu privire la viaţa 
femeilor din epoca Meiji, fi ind interesată exact de 
acele aspecte ce nu puteau fi  incluse ofi cial în istoria 
mentalităţilor japoneze publice ale vremii. 

Aparent, Tomo se încadrează perfect în 
modelul soţiei devotate şi al mamei exemplare (la 
care însăşi autoarea dă senzaţia că ar adera, doar 
pentru a zgudui din temelii această impresie către 
fi nalul cărţii), fi ind gata să accepte orice pentru 
a-şi păstra familia unită şi pentru a-şi feri fi ica de 
suferinţa despărţirii publice a părinţilor săi. Dincolo, 
însă, de această aparenţă – perfect realizată, trebuie 
să recunoaştem, căci Enchi e şi acum, ca şi în alte 
scrieri ale sale, maestră în arta de-a dreptul scenică a 
construcţiei unui personaj cu multiple accente teatrale 
– se afl ă o atitudine profund subversivă a aceleiaşi 
Tomo, ce vizează nu doar comportamentul soţului 
ei, ci şi setul de aşa-zise „valori tradiţionale” pe care 
acesta încearcă să-şi întemeieze şi să-şi justifi ce, deşi 
nimeni nu îndrăzneşte să-i ceară vreodată acest lucru, 
purtarea. Fumiko Enchi realizează, în acest fel, o 
excelentă paralelă între noua situaţie pe care Japonia 
dorea să şi-o asume şi să şi-o afi rme, aceea de putere 
de anvergură mondială şi demersul lui Yukitomo, 
gata mereu să dispună de tot – şi mai ales de toate 
– din jurul său. De aceea, acţionând cam în acelaşi 
mod ce era identifi cabil la nivelul întregii societăţi a 
epocii, Yukitomo o socoteşte pe soţia sa obligată doar 
să se supună, câtă vreme rolul social al femeii era 
considerat a fi , în primul rând, acela de soţie devotată 
şi de mamă bună. De aici şi imaginea femeii-mame ce 
străbate şi întregul text al romanului lui Enchi, căci, 
cu excepţia primei concubine a lui Yukitomo, delicata 
Suga, toate celelalte personaje feminine din Ani de 
aşteptare sunt defi nite, în mod esenţial, ca mame. 
Romanciera japoneză, însă, ştie perfect cum, tocmai 
pornind de la acest amănunt, să structureze linii de 
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tensiune şi confl icte latente ce izbucnesc uneori cu 
o nebănuită forţă, marcând momentele nodale ale 
cărţii. Căci, afi rmată, la începuturile sale literare, ca 
dramaturg, Fumiko Enchi decide ca, începând din 
anii ‘30, să abandoneze teatrul în favoarea prozei, 
acest domeniu oferindu-i posibilitatea de a explora în 
profunzime psihologia personajelor – mai cu seamă 
a celor feminine – de care, prin intermediul structurii 
dramatice, simţise că rămâne încă destul de departe. 
Efectul va fi  surprinzător, iar capacitatea de analiză 
psihologică a autoarei absolut remarcabilă, aşa cum 
se poate observa în toate romanele sale, mai cu seamă, 
poate, în Măştile şi Ani de aşteptare. 

Ani de aşteptare este, dacă îl privim cu atenţie, 
structurat în jurul noţiunii de tăcere subversivă şi a 
multiplelor sale implicaţii. Căci Tomo, deşi acceptă, 
aparent fără crâcnire, toate dorinţele nebuneşti 
ale soţului său şi se menţine pe o poziţie oarecum 
exterioară, devine, treptat, marele protagonist al 
cărţii, în ciuda rarelor sale intervenţii verbale. Un 
protagonist care, mai mult decât atât, este fi gura 
dominantă în ciuda faptului că, uneori, cititorii tind 
s-o considere personajul absent – în linia experienţelor 
dramaturgice ale autoarei. Chiar şi absentă fi zic, 
Tomo reuşeşte, în primul rând prin tăcerile sale sau 
prin marile adevăruri pe care se mulţumeşte doar să 
le sugereze, arătându-le, însă, în mod explicit, celor 
din jur că e conştientă de ele, să se autodefi nească 
mai cu seamă prin intermediul unei prezenţe pe 
care pe drept cuvânt o putem numi supra-verbală, 
dovada unei extraordinar de bine prinse în text 
logici a opresiunii pe care o întruchipează încă de 
la început. Căci, deşi dând senzaţia că ar fi  pasivă şi 
străină de deciziile care sunt luate sub acoperişul său, 
Tomo reuşeşte să se exprime, într-un mod uluitor, nu 
neapărat la nivel verbal, dar ştiind întotdeauna cum să 
depăşească excluderea ontologică de care are parte. 
Deloc paradoxal, tocmai de aceea, ea va deveni, cu 
timpul, indispensabilă casei Shirakawa, nici chiar 
neînduplecatul Yukitomo nefi ind în stare să-şi mai 
imagineze existenţa în absenţa ei. Nu doar pentru că e 
neîntrecută în calitate de administrator, aşa cum pare 
tentată geloasa Suga să considere la un moment dat, ci 
pentru că e singura în stare să domnească peste această 
casă pe care, altfel, tensiunile latente ar risca s-o 
distrugă rapid. Tăcerea strategică a lui Tomo devine, 
astfel, o armă redutabilă, femeia făcându-se rapid 
respectată de cunoscuţi şi de personalul casei. Căci, în 
cazul ei, refuzul de a se exprima este pe de-a-ntregul 
asumat, fi ind şi tactica ei principală de supravieţuire. 
În fond, pentru Tomo, a vorbi în această lume care nu 
e niciodată dispusă să asculte cuvântul rostit ca atare, 
ar însemna să capituleze, iar ea nu este deloc dispusă 
să facă aşa ceva. Păstrându-şi cu sfi nţenie principiile 
morale şi prezidând, tăcută asupra propriului său 
mariaj, Tomo câştigă, încetul cu încetul, un ascendent 
nebănuit asupra lui Yukitomo, marcând, practic, 
şi refuzul ei hotărât de a se înscrie în vreun model 

social predeterminat, rămânând, deci, doar formal 
reprezentanta prin excelenţă a soţiei devotate, idealul 
epocii. Privită din această perspectivă, atitudinea 
sa fi nală şi dorinţa pe care, cu ultimele puteri, o 
încredinţează soţului, ca trupul să-i fi e aruncat, după 
moarte, în apele mării, reprezintă – dovadă fi ind reacţia 
violentă a acestuia – victoria sa fi nală asupra oricăror 
norme de comportament impuse de vreo autoritate 
masculină în care, în fond, Tomo nu crezuse niciodată 
până la capăt. În acelaşi context, decizia femeii de 
a-şi pune deoparte economiile, demers început chiar 
în călătoria la capătul căreia o achiziţionase pe Suga, 
se dovedeşte a fi  mai mult decât un protest formal ori 
o racţie verbală. Şi, desigur, reprezintă, încă o dată, o 
victorie asupra mentalităţii patriarhal-feudale pe care 
Yukitomo doar avusese iluzia că reuşise s-o impună 
în casa sa. O iluzie pe care, pentru ca ironia să fi e 
dusă până la capăt, i-o menţinuse chiar Tomo, cea 
care se dovedeşte, acum, în fi nal, mult mai puternică 
decât bietul ei soţ, măgulit de imaginea proprie de 
etern cuceritor şi stăpân absolut, dar care rămâne, 
cu trecerea timpului, un bătrânel ai cărui ultimi ani – 
sugestia e implicită, dar cât se poate de clară – vor fi  
marcaţi de încercarea de a se autoamăgi până la capăt.  

În altă ordine de idei, modul în care Fumiko 
Enchi alege să-şi construiască textul şi strategiile 
narative de care se foloseşte se dovedesc a fi  extrem de 
moderne – şi marcate de febra contestării modelelor 
consacrate ale naraţiunii tradiţionale nipone. De aici 
şi preferinţa sa marcată pentru o extrem de rafi nată 
tehnică a punerii în abis. Căci textul ca atare este 
marcat de câteva astfel de momente: în primul rând, 
acţionând la nivelul fi rului narativ ca atare, scrisoarea 
primită de Tomo de la mama sa imediat după adoptarea 
fermecătoarei Suga de către Yukitomo. Avem de-a 
face, aici, cu sugestia apropierii, în situaţii limită, aşa 
cum e, fără îndoială, cea a lui Tomo, confruntată cu 
prezenţa unei tinere concubine în casa sa, de sensurile 
profunde ale învăţăturii buddhiste, pe care, însă, Tomo 
şi-o va asuma doar după mulţi ani. Pe de altă parte, 
Fumiko Enchi creează alte două momente esenţiale 
din punctul de vedere al raportării situaţiilor romanului 
său la modele textuale preexistente. Cel dintâi este 
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piesa de teatru kabuki, o farsă cu stafi i intitulată 
Yotsuya Kaidan, în care Tomo îşi citeşte, practic, 
soarta („Tomo avea senzaţia că piesa înfăţişează 
destrămarea iubirii dintre un bărbat şi o femeie, după 
ce-au atins punctul culminant al apropierii, ajungând 
la o indiferenţă totală, chinuitoare.”), iar cel de-al 
doilea, tragica parabolă buddhistă a reginei Videhi, 
axată pe mult discutatul în lumea niponă „complex 
al lui Ajase”, marcat de relaţia dintre mamă şi fi u, 
interpretată într-un sens sensibil diferit faţă de aceea 
occidental-oedipiană, centrată, în conformitate cu 
decodifi carea sa niponă, pe legătura difi cilă dintre tată 
şi copil. Desigur, ambele secvenţe purtate ca în ramă 
de romanul lui Fumiko Enchi reprezintă exemple 
tragice ce exprimă învăţătură profundă cu privire la 
relaţiile interumane, vizând, în principal, suferinţa 
şi chiar moartea, fi e ea fi zică sau spirituală. Devine, 
încă o dată, evidentă extraordinara artă a scriitoarei 
de a construi un discurs romanesc marcat de strategii 
subversive şi, astfel, de a pune în discuţie însuşi 
discursul tradiţional al prozei nipone a epocii, câtă 
vreme nici măcar textele amintite – piesa kabuki şi 
parabola buddhistă – nu sunt interpretate, în Ani de 
aşteptare, în conformitate cu maniera consacrată, ci 
primesc noi şi noi conotaţii, marcate de fascinaţia lui 
Enchi pentru psihologia feminină şi, nu în ultimul rând, 
pentru sensurile erotismului (dacă ne gândim doar la 
imaginea reginei Vaidehi care încearcă să-şi salveze 
soţul hrănindu-l cu mierea pe care i-o duce punându-
şi-o pe trupul gol). O imagine care, să recunoaştem, 
contrazice fl agrant concepţia tradiţională niponă 
referitoare la soţia supusă, devotată şi înzestrată cu 
un erotism niciodată lăsat să se exprime. Dovadă a 
capacităţii depline a lui Tomo de a-şi exprima în 
felul său dorinţele reprimate de-a lungul anilor de 
căsnicie cu Yukitomo şi, astfel, de a fi  mai presus de 
el, atât ca inteligenţă şi sensibilitate, cât şi ca punere 
în practică a modelelor de comportament , dar, 
deopotrivă, demonstrând şi o altfel de capacitate de 
lectură a textelor consacrate, secvenţele acestea sunt 
şi expresia marii arte a lui Fumiko Enchi însăşi. Căci, 
ştiind perfect cum să spună povestea şocantă a unei 
căsnicii aparent stabile, scriitoarea reuşeşte să pună în 
faţa cititorilor câteva mari adevăruri despre oamenii de 
pretutindeni şi de oricând, reuşind să prindă perfect în 
Ani de aşteptare întreaga durere a unor femei neştiind 
cum să trăiască în lipsa stăpânului, dar şi a lui Tomo, 
în stare să depăşească orice condiţionări patriarhal-
feudale şi să-şi afi rme vocea proprie chiar şi tăcând, 
însă câştigând, în felul acesta, chiar dacă victoria îi e 
evidentă abia în clipa morţii, căci într-o lume în care 
nimeni nu e dispus să asculte, „the rest is silence”.                                                                        

Mascarea nu este nimic altceva decât reversul 
unui proces mai profund, de revelare, pentru că, în 
personajul implicat în astfel de acţiuni, cititorul e 
chemat, în fond, să se recunoască pe sine, în ceea ce 
are el mai profund şi mai caracteristic; căci masca, 
oricare ar fi  ea, ascunde pe de o parte, şi scoate la 

iveală pe de alta, fi ind, preponderent, un element 
vizual, şi impunându-se în primul rând ca imagine. 
Apoi, ea presupune o generalizare, o eliminare – 
dacă putem spune aşa – a individualului, optând, 
intuitiv, pentru soluţia „realistă” în sensul medieval 
al termenului, conferind, astfel, un soi de realitate 
„scenică” materială ideii abstracte. În acest fel, masca 
devine, de-a dreptul şi în totalitate, un adevărat semn al 
„teatralităţii”, în sensul cel mai larg al termenului. Că, 
uneori, se întâmplă ca obiectul refl ectării să dezvăluie 
chipul fără mască, nu o dată afl at în directă relaţie cu 
moartea, sau, în orice caz, cu acea viaţă de dincolo, 
„a umbrelor”, despre care vorbea, la un moment dat, 
Gilbert Durand, este adevărat şi ţine de riscurile pe care 
le comportă fenomenul în sine al deghizării, refl ex, şi 
el, al ambiguităţii relaţiilor extrem de complexe şi al 
tensiunilor doar uneori evidente dintre a fi  şi a părea, 
perfect ilustrate de acţiunile de permanentă disimulare 
pe care le pun la cale personajele feminine discutate 
în paginile anterioare pentru a manevra, după plac, 
vieţile celor din jurul lor. Iar în acest context, se 
poate afi rma fără nici o îndoială, în loc de orice altă 
concluzie, că fi inţele de hârtie ce populează romanele 
lui Fumiko Enchi ştiu să-şi poarte măştile exact în 
aceea şi măsură în care şi măştile le poartă pe ele.

________
 Fumiko Enchi, Măştile.  Traducere şi note de Angela Hondru, 
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2008.
2 Fumiko Enchi, Ani de aşteptare. Traducere şi note de Angela 
Hondru, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2010.
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Maria ZINTZ

Petru LUCACI – Black Cocktail – 
expoziţie la Muzeul de Artă Cluj-

Napoca

Magia negrului, forţa negrului, misterul 
negrului, infi nitul sau, din contră, fi nitul, totul se 
poate exprima doar prin negru. Dar oare şi bucuria, 
fericirea, puritatea, pasiunea? Doar dacă i se asociază 
albul culoarea? Petru Lucaci a dorit această provocare, 
fascinat de posibilităţile expresive ale negrului, şi i s-a 
consacrat încă acum mai bine de zece ani. Expoziţia de 
la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca a fost organizată în 
jurul ideii de negrul Black Cocktail. Pentru că lucrările 
au o mare diversitate expresivă, Magda Cârneci scria 
în textul catalogului expoziţiei că „Nume important al 
generaţiei 80 în pictură, Petru Lucaci ne-a surprins în 
ultimii 13 ani cu virajul său dramatic, aparent total şi 
defi nitiv, de la un neo-expresionism puternic, colorat 
şi vital, la un exerciţiu de asceză monocromatică 
în jurul ideii de negru (...), spirit agil, tentat de 
intelectualitate (cu un doctorat chiar în problematica 
negrului în pictura modernă) şi abordări conceptuale 
ale vizualului, venind din zona fotografi ei, videoului 
şi digitalului.

Black Cocktail şi pentru că în expoziţie erau 
prezente lucrări create în tehnici diverse şi în abordări 
conceptuale ale vizualului, fotografi e, video, digital, 
grafi ca, desen, pictură, uneori combinând subiectele, 
foarte diverse. De altfel, chiar autorul lor, Petru Lucaci, 
scrie în catalog: „construit pe reţeta unui cocktail, cu 
ingrediente diverse, combinate în forme diferite – 
proiectul expus la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 
trebuie descifrat în registrul unui mix intenţionat de 
teme, stiluri, medii de exprimare. Proiectul este un 
cocktail tematic prin subiectele elaborate pe criteriul 
conotaţiilor lor sociale, psihologice, istorice dar şi 
pentru estetica lor vizuală ofertantă”.

Teme diverse: corpul uman, în primul rând, 
urmărit în ipostaze diverse, mai ales cel feminin, 
dezvăluindu-i senzualitatea, misterul, prin clar-
obscur, cu rafi namentul gradaţiilor luminoase (şi 
întunecoase). A ajuns la rafi namente deosebite, optând 
pentru fragment în locul formei fi nite, asociind, uneori 
contrastant, perfecţiunea trupului tânăr feminin cu 
masca care primeşte conotaţii neliniştitoare, prin 
ariditatea ori tragismul surprinse în trăsăturile unui chip 
îmbătrânit, aluzii la efemeritate, deşi prin frecvenţa 
cu care a înfăţişat nudul feminin a dorit să aducă mai 
degrabă un omagiu vieţii, frumuseţii. Pentru că, deşi 
în alb şi negru formele au vitalitate, forţă şi emană 
o energie a vieţii, simţi, privindu-le, existenţa unui 
fl ux vital, prin sensul mişcării, al instantaneului. Prin 
asocierile formale, rar, apar mai concret sau voalat, 
referiri la zona politicului şi a socialului (o lucrare e 
numită Neagra, o cameră complet închisă, strâmtă, 
fără lumină, cu apă pe jos din închisorile comuniste). 
Negrul acuză, dezvăluie, ascunde, într-o multitudine 
de etape, de la implacabil, într-un negru absolut, 
până la apariţia luminii, a vieţii, a culorii. Negrul, 
în ipostazele lui exprimă şi precaritatea condiţiei 
umane, dar şi deschidere către remediabil, posibil, şi 
speranţă, înseamnă şi memorie, închiderea unui timp 
al amintirii, niciodată neantul. Numeroase lucrări sunt 
numite black teraphie. Trecerea nuanţată de la un 
registru la altul, înseamnă şi introducerea ludicului, 
prin elemente formale, prin senzaţia mişcării, a iuţelii 
derulării unor imagini, prin existenţa metaforei, dar 
şi a îndrăznelilor, a dezinhibiţiei dezvăluirilor, a unor 
semne erotice. Trecerea de la tragic şi sumbru la 
lumină şi culoare (discretă şi nuanţată diafan) se face 
pe nesimţite.

Tehnicile, cum am observat deja, sunt folosite şi 
ele foarte divers. Mixul, combinaţiile se pot identifi ca 
şi la nivelul modului de utilizare a limbajului specifi c 
picturii: culoarea neagră o regăsim în mai multe 
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ipostaze – de la tenta plată şi reducţia valorică de la 
alb la negru sau modeleu şi încercarea de recuperare 
a motivului printr-o manieră de tratare realistă până 
la utilizarea unor structuri materiale ce provin din 
confi gurarea materiei picturale. Transformarea picturii 
în obiect prin modelarea unor reliefuri din ipsos 
sau papier mâché susţine de asemenea abordarea 
combinativă a potenţialilor negrului (Petru Lucaci). 
A folosit şi materiale noi, nespecifi ce picturii – 
cărbunele, utilizat atât ca suport, cât şi ca vehicul ce 
se substituie limbajului picturii, oferind un câmp de 
expresie nou ingrediente precum nămolul, explorate 
la nivelul experimentării unor nuanţări la nivelul 
expresiei formei fac parte din mijloacele expresive 
ale acestui black-cocktail. Prezenţa limbajului grafi c 
prin utilizarea liniei şi tehnicilor de reprezentare din 
domeniul gravurii, inserţia unor elemente picturale în 
fotografi e potenţează forţa şi rafi namentul vizual oferit 
de negru. Magda Cârneci observa că ,,din ce în ce mai 
luminoasă, uneori cu puseuri şi aurorale (...) arta lui 
Petru Lucaci ne propune în această etapă un colaj, un 
cocktail din propriile lui sintagme anterioare, din care 
emerge, ca un vârf de iceberg, un surprinzător gust al 
neo-fi gurativului cel mai acerb”. Demersul pasional al 
abordării negrului îl singularizează în arta românească 
modernă şi contemporană ca descendent al unor pictori 
ca Gheorghe Petraşcu şi Corneliu Baba, al francezului 
Pierre Soulages, desigur şi al altor mari artişti, 
preocupaţi de posibilităţile expresive ale negrului. 
Când reapare culoarea, în special datorită prezenţei 
fotografi ei, ea are calităţile umbrei (sau umbrelor 
diafane) şi ale luminii, dezvăluind cu graţie trupul 

adeseori fragmenţial feminin. O dezvăluire fugară de o 
clipă, tocmai datorită luminilor fi ne. Sunt lucrări care, 
odată privite, te atrag, se fi xează în memoria vizuală şi 
afectivă: black teraphie. 

Uneori fl ashul de lumină e mai puternic, tăios, 
un accent care anunţă ceva, o deschidere. Alteori 
eroina lucrării este linia, agitată, dramatică în clar-
obscurul imaginii, apare şi scrierea, unde cuvântul 
ori printul digital este nelipsit. Alb-negrul este 
aşternut în unele lucrări şi în pete ample, abia ivite 
fi ind elementele fi gurative, care în alte lucrări devin 
evidente, iar culoarea este estompată de umbrele fi ne, 
cu transparenţe diafane. Astfel, golul se dovedeşte a 
fi , în cele din urmă, o indicibilă prezenţă a speranţei, 
a luminii, iar formele se topesc (şi se contopesc) 
într-o identitate mai vastă, într-o devenire constantă. 
Va continua oare avatarurile în această aventură a 
negrului?

________

Petru LUCACI

Născut în 1956, Arad, România. Trăieşte şi 
lucrează în Bucureşti.

Absolvent cu diplomă de merit la Institutul de 
Arte Plastice „N. Grigorescu”, Bucureşti, Departamentul 
Pictură, 1982. Doctorat în arte vizuale 2006.

Conf. univ. dr. Universitatea Naţională de Arte 
Bucureşti; Preşedinte, Uniunea Artiştilor Plastici din 
România; Director, Revista Arta; Director artistic, 
Victoria Arte Center, Bucureşti.

Genuri artistice: pictură, grafi că, graphic design, 
fotografi e, obiect, happening şi noile media.

Expoziţii: 40 de expoziţii personale şi peste 250 
de expoziţii de grup şi colective în ţară şi străinătate 
(vezi website).

Premii/Distincţii (selecţie): Premiul pentru Arte 
Vizuale a Ministerului Culturii şi Cultelor (8art+), 
2007; Premiul pentru Pictură, UAPR, 2006; Premiul 
pentru Excelenţă, UAPR (8art+), 2006; Ordinul Meritul 
Cultural oferit de Preşedinţia României, 2004.
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Ioan MUŞLEA

tăcerea

Cât despre începuturi – 
oricare ar fi  să fi e,
mare lucru
nu ne mai amintim

iar de temut, 
la urma urmelor,
ar mai fi  doar tăcerea

oricum,
altceva nu mai ştim
şi’n minte, vai nouă!,
de-o bună bucată de vreme,
nu mai avem decât numărul,
reîntruparea şi
cifra nimicului

eşec

înapoia poemului, în fără de timp, 
textul a stat. s’a oprit.
totul s-a petrecut în spate de tot, 
cumva de-a’ndărătelea.

era ca şi cum, într-altă parte –
out of nowhere – cuvintele trecuseră
(sau poate chiar mai treceau)
prin nimic.

să fi  greşit adâncind, 
aproape la nimereală 
şi ca din întâmplare,
lumina aceea 
întoarsă parcă
înspre înăuntru?

degete oarbe mai pipăie încă pecetea 
şi - fără de noimă, 
vroind să deschidă 
alte şi alte 
încăperi,
bâjbâie în afară de timp. 

textul însă a stat.

pustietate

am să numesc abrupt, la întâmplare,
câteva din meandrele sau 
merindele textului, toate ţinând de febra
cuvintelor lăsate cândva de izbelişte;
are să fi e vorba despre balansuri, luciri, levitaţii,

triptic
plutiri şi retorte,
praguri, mărgele şi prapuri, gablonţuri, dar şi 
de hohotul, plânsul acela nu mai ştiu cum.
Iar undeva mai încolo, dincolo de liman,
aşteaptă, cu de toate – scripeţii, ştreangul.

la câţiva paşi – de vei vroi au ba, ai să zăreşti – 
cumva pe nepusă masă – 
un alt ţinut mult mai abrupt,
închipuind o pustietate.
ar putea fi  
o ţară pustie.

de nu cumva, nimicul ...

lamento

ca de atâtea alte ori, suntem refuzaţi
de măşti şi de vise.

şi cât de sinistru e, Doamne, mecanismul acelor gesturi
ce nu pot fi  adevărate şi nici curate
decât o singură oară. de la un timp, nici măcar sunetul
nu pare a mai fi  aşa cum îl ştim: e parcă
noroios, a devenit aproape indescifrabil.

oricum, e bine că încă atinge,
şi la răstimpuri,
adulmeca mai pot
câteva lucruri despre care tot pomenim 
la nesfârşit 
cu lux de amănunte, pe îndelete.

decât 
mă tem să nu fi m iarăşi
refuzaţi de măşti şi de vise

 mâlul

şi-atunci care-i măsura, care ar putea fi  
preţul salvării, al răscumpărării... 
hoitul ?

şi dacă nu-i de-ajuns, 
putreziciunea?

şi dacă tot nu-i destul, ce-ar mai putea fi 
decât noroaiele, Doamne,
şi mâlul ...

tot mâlul, Doamne, tot!
atât cât o fi  fi ind

adâncul a toate

zadarnic înlocuiesc o stihie
cu alta simţind fi inţa cum se destramă
si cum mă tot cerţi
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cum mă tot asupreşti
şi ameninţi

mai rămăsese doar înrudirea 
unei anume vârste
(aşa mi se părea)
şi despre care (aşa lăsau să se înţeleagă)
urma să dăm o explicaţie-amănunţită
inexistentului dintru
trecutul nostru

întrezăresc însă puzderie de forme – 
care de care mai zdrenţuite,
ş’o groază de sunete calpe, toate-ascultând
în van (cu ce parte a sinelui?) 
de vocea cui anume?
şi tot cercetând, (la ce bun, mă’ntreb)
mereu scormonind,
cotrobăind şi scotocind
bezna sorţilor tale
au întorsăturile scrisului mieu

şi iarăşi, la urmă de tot, 
o să mă’ntreb negreşit: 
cum ai să poţi descâlci
caznele, ştima, scorneala
sau – 
ajuns la capăt de tot – 
atât de crudă, atât de fragedă?
vechimea vechimii

dar nu le stârni, nu zădărî nimicul
şi nici adâncul atoate
iar hăul, bulboana n’o mai lăsa
în ochi să mă privească
şi nici, 
mereu tânguindu-se,
să mă tot cheme

împiedecă-i, Doamne, închide-le ochii,
orbeşte-i ori amuţeşte-le glasul 
pe veci

atât de aproape

un înţeles stă’n toate -
ştiu - 
şi totuşi, 
venind de către umbră, 
să afl u nu-i chip
şi nu pricep de care
Dincolo 
mereu mă’împiedec 
şi mă tot clatin 

în stare, ce noimă ar fi  sau care 
alt înţeles împotrivă, să-mi stea -
aproape’ntotdeauna,

de-a curmezişul

smintit, încerc atunci şi mă zbat
să afl u ce caut 
şi
care mi-e rostul
ori stau şi mă’ntreb, aproape orb
şi vreau să pricep: 
de care (din ele) sau ce altceva
ni se-arată
acum 
c’am ajuns la capăt de tot şi bâjbâi 
atât de aproape
de miez, de rană

de lumea de-al doilea

Vasile IFTIMIE

Mama m-a împletit  pulover

Scriu un poem despre doi nasturi negri
cusuţi pe o faţă de pernă.
Privesc pe fereastră:
zăpada, pământ afânat,
peste urmele noastre.
I-am spus dorului: scutură-te cărare,
desenează-te şotron pe gheaţă,
sanie alunece inima până la tine!
Vreau să-ţi vorbesc.
Au îngheţat cuvintele pe cablu,
îmi trimiţi tot mai puţine veşti despre noi – 
un plug întoarce paşii pe toate părţile.
Să-ţi scriu vreau.
Peniţa bolboroseşte cuvinte într-o burtă de călimară,
pe hârtie –  doar despre o dragoste îndepărtată.
Eu îi arăt visele mele suprapuse, 
reţea de vene ce dau să pocnească,
cimitir de ziare – 
timpul hibernează în tuş de o lună.
Îi arăt păianjenul ce se chinuie să spânzure soarele
şi să-l sugă ca pe o insectă
şi iarăşi venele mele suprapuse – 
autostrăzi suspendate de nicăieri.
(Mama m-a împletit pulover:
doi ochi pe faţă, doi pe dos...)
Vreau să te văd.
Pe noptieră, peste cartea lui Iov,
o portocală în cămaşa de noapte.
Deschid fereastra,
luna trece Prutul.

O frontieră cât toate iernile noastre

Vezi tu iarna din mine?
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Vezi tu iarna din cerneală? 
Literele sufl ă abur cald peste buricele degetelor
cât să mă aduni într-un cuvânt.
Vezi tu iarna din fi rele telegrafului?
Dansează piţigoii pe cablu,
glasul tău sub lăbuţele lor, cântec.
Vezi tu iarna cum sângerează în lama plugului?
Oraşul este o hemoragie albă,
hai să ne culegem repede paşii.
Vezi tu iarna ce muşcă luna de buze?
Curg stalactite din cer până pe creştetul meu – 
la noapte, în geam, va încremeni o roată de gheaţă.
Vezi tu iarna ce sparge felinarele?
Bea lumina ca pe un ceai hepatic
şi nimeni nu o izolează într-un spital de urgenţă.
Vezi tu iarna ce-ţi tremură plopii?
Cerul, un obraz cicatrizat de copil.
Nu plânge, la primăvară îi vom obloji rănile cu frunze.
Vezi tu iarna de dincoace şi de dincolo:
Botoşani – Orhei, 264 de kilometri.
Pe hartă, într-un atlas de geografi e închis,
iernile noastre se suprapun.
Vezi tu iarna din mine?

Eu despre el, el despre mine

Scriu un poem despre mine cu vârful limbii direct pe sticlă. 
Este noapte, este aprilie şi afară plouă cu păsări moarte.
Geamul transpiră instantaneu în urma cuvintelor.
Sub abur, ca sub zăpadă, nicio urmă.
Noaptea, blocurile dorm înghesuite unele în altele,
Dimineaţa, cresc precum o armonică desfăcută.
La fi ecare etaj, sub tencuială, bat inimi.
Eu scriu un poem la persoana a III-a despre mine 
şi despre oraşul care mă scuipă precum o frunză toamna.
Afară, fl ori de cireş până-n prag.

El scrie un poem despre el în oglindă.
Cuţitul care a dezosat timpul, 
care a scobit creierul din găoace abia mai lasă semne.
El şi-a ascuns degetele sub fermoare la un loc cu bricheta, cheile
şi alte chestii de umplut buzunarele.
Ultima dată a mângâiat cu palmele străbunicului, 
ea s-a simţit stingheră ca o carabină rusească 
în mâna vânătorului de capre. 
Sărutul lui, întotdeauna cu buzele mamei, 
cărnoase, pline de sânge –
o piersică verde direct în fereastră.
Acum, priveşte ploaia prin ochii copilului înecat în cristelniţă. 

El scrie un poem despre un poet ieftin
ce poartă tricouri atipice şi plânge când se bucură, 
despre un poet cu pielea făcută ciur de razele lunii.
Ea se lipeşte petic lângă petic peste fi ecare gaură,
ca pe o cămaşă roasă de molii.
El scrie un poem despre un poet orb ce nu este dacă nu se vede,
iar când se întâmplă, din greşeală, să se întâlnească,
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abia se recunoaşte după scris.
El încă mai scrie despre un poet mut ce se repetă în câteva semne
ştiute pe de rost la persoana I.

Eu scriu despre el
ca despre mort, 
numai de bine.

Sâmbăta morţilor

Candela
curge lumina prin toate ungherele.
Icoana,
împodobită cu prosop negru, plânge.
Fântâna
scoate agheasmă pentru stropit stâlpii.
Pe gard,
mama aşază un ţol de cordele.
În sertar,
trei monede legate într-un colţ de batistă.
Bunicul, după cum îl ştiu,
cred că a sărit o vamă.
Bunică, precum o sfântă,
a urcat la cer în genunchi.
Fratele meu şi-a cumpărat locul
cu nişte vaucere furate de la fraţii lui.
Tata, precum Iov,
a pătimit pentru trei vieţi la un loc.
Copilul ce l-am botezat fără să-l nasc
aruncă cu pietre. 
Candela
curge lumină peste pervazul ferestrelor.
Lumina,
printre frunze, urcă spre cimitir.
Mama întinde pe gard,
la soare,
morţii de sâmbătă.
Priveşte, iubito! 
Ultimele două rânduri sunt scrise
cu o cămaşă
putredă
de nuntă.

Mereu se întâmplă astfel 

Cu o hartă provizorie
tatuată pe talpa piciorului stâng
şchiopătez spre casă.
Pe talpa piciorului drept –  o rană deschisă,
rana adânceşte tot mai mult depărtările.
Sunt precum un melc nedorit ce se târăşte către o casă nedorită.
Sub paşi, scările se încolăcesc ca un şarpe.
Locuiesc la ultimul etaj
şi aş vrea să mi se deschidă o gură mare
în loc de o uşă străină,
şi aş vrea ca astăzi să fi e ultima vineri din lume.
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Păşesc peste prag, 
uneori păcatul are culoare roşie, 
alteori este precum o apă ce vrea să inunde
până şi leagănul pruncului cu tot cu icoană.
Lumea este ca un hotel îmbâcsit cu târfe ieftine, 
apartamentul, un uriaş cu trei capete
ce-şi hrăneşte rănile cu mine.
Peste gresie –  cioburi de memorie în descompunere. 
Calc pe ele ca peste nişte mucuri de ţigări aprinse
şi mă întind în pat.
Sub cap, sufl etul – 
un palton învechit, fără nasturi, 
sub fereastră –
viaţa ca o sală de aşteptare, 
pe acoperiş –
Dumnezeu doarme:
s-a săturat să tot numere virginităţi pierdute.

Vasile POPOVICI

La ceas bezmetic

La ceas bezmetic, ţăcănind despotic,
Din ascunzişuri, ies iar liliecii;
Privindu-i gânditori, miraţi, culbecii,
În zori, le-admiră zborul orb, haotic. 

La ceas bezmetic, piază rea, în turlă,
Mai ţipă cucuvaia lung, a jale
Şi zvon de-aramă suie-n catedrale,
Tresare teama în ghioc şi urlă.

La ceas bezmetic, lumea toată trece,
Visând la vremea albă şi înaltă;
Anoste clipe-n trupul vremii saltă
Şi-ngroapă brume în uitarea rece.
 

Pânza Penelopei

Şi te-am cules din Eve şi din visuri
prin veac secund să-ţi recompun întregul,
iar după, m-am izbit de aisbergul
ce m-a lăsat la fund printre abisuri.

Şi-acum, de-acolo caut timp pierdut;
purtai azur şi ochii Caliopei
şi-ntregul tâlc al pânzei Penelopei
de-abia-n târziul meu l-am priceput.

Liniştea de după furtună

Mai las’, iubito, să închid fereastra
să sechestrez un univers în noi
să simt a magmei scurgere-n şuvoi
să fi e-ntreg potopu-n noaptea asta.

Prin noi, fl uid universal să curgă,
să se pogoare din senin fortuna,
să se ogoaie-n linişte furtuna,
ca liniştea de după…să se scurgă.

Deschide larg fereastra ce-am închis-o 
s-ascult cum pacea curge-n univers,
să-ţi recitesc poema într-un vers
ce pentru tine dinadins am scris-o.

Vânzând iluzii
   
     - dublă nonă -

Vânzând iluzii ca pe cărţi poştale,
când nu sălăşluieşti mistere să le-ascunzi,
ai dat la toată lumea pe parale.
Atât de darnică ai fost cu mine!
mi-ai dat pe gratis ere glaciale.
Şi care pricini ţi-au dat ghes să te afunzi
în labirintu-ntoarcerii în tine?
de ce cu-atât hatâr n-ai vrut să mi le vinzi
aşa, chiar ca pe cărţi poştale?!

Dar tu, de ce te reîntorci în tine,
ca un prelung ecou de liră de Orfeu?    
cu el ai umple hăul meu din mine.
De ce pe gratis mi-ai lăsat iluzii
cum lasă stelele ce cad ,,lumine”,
de parcă n-ai în tine nici un dumnezeu!
Mă cheamă cerul şi nu pot să-ntârzii.
Acolo,  făr’ de tine, o să-mi fi e greu
pe cât de greu îmi e când spun: ,,cu bine!”

Ex nihilo nihil

Cât poate însemna să iei
nimic dintr-un nimic mai mare?
Ce te îndeamnă şi să vrei
să ai ce toată lumea n-are?

Cât poate fi  mai mult când pui
nimicul mic într-altul mare?
de am venit, suntem ai cui
când tot ce mişcă, totul moare?

Veriga lipsă, tot pierdută
şi, de-am găsi-o, cui folos
când lumea asta e bătută
’n cuie ca pe un Cristos?

Vii din nimic şi-n el revii;
e-acelaşi joc stereotipic;
din toate câte-s care-s vii,
rămâne din nimic nimic.
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Marius IOSIF
Camus sau Ateul mistic

Există doar un singur Camus, indiferent că scrie 
Faţa şi reversul sau Omul revoltat, ceea ce el însuşi avea 
să spună la retipărirea primelor sale scrieri: „A trecut 
vreme îndelungată de când aceste pagini au fost scrise, 
iar eu am îmbătrânit şi am trecut prin multe. Am afl at 
multe despre mine cunoscându-mi limitele şi aproape 
toate slăbiciunile. /.../ Dar despre viaţa însăşi nu ştiu 
mai mult decât ceea ce e spus, cu stângăcie, în Faţa şi 
reversul”1. Dacă dorim să surprindem esenţa gândirii 
camusiene, se cuvine să ne oprim în primul rând la 
aceste prime scrieri. Există o anume simplitate în textele 
lui Camus, simplitate şi claritate care nu mai cad bine în 
polifonica hermeneutică postmodernistă, şi asta, pentru 
că fi losofarea sa nu e un joc de limbaj, ci o implicare, cu 
sufl et şi trup, în cuvântul scris. „Norocul” său a fost că a 
scris în vremuri grave – primele sale cărţi apărând într-o 
Franţă ocupată, în timp de război –, vremuri deschise 
spre receptarea unui stil atât de simplu şi direct. Şi 
totuşi, în ciuda simplităţii sale, există ceva tulburător şi 
greu de surprins în textele camusiene, o profunzime care 
transpare mai degrabă printre rânduri şi care a rămas de 
neatins pentru imitatorii săi. 

În primul text din Faţa şi reversul2, intitulat Ironia, 
Camus prezintă trei cazuri, trei persoane, nu personaje, 
în diferenţa lor. Primul e cel al unei femei bătrâne, pe 
jumătate paralizată, ce e lăsată într-o seară singură, în 
vreme ce familia pleacă la cinematograf. Înspăimântată 
de singurătatea ce va urma, de insomnia prelungită în 
care Dumnezeu e doar o tovărăşie amăgitoare, bătrâna 
se agaţă de singurul om care păruse a o înţelege, tânărul 
invitat, şi căruia nu-i mai lasă, la despărţire, mâna 
întinsă de rămas-bun. Tânărul simte că „se afl ă în faţa 
celei mai cumplite nefericiri din câte-i fusese dat să 
cunoască până atunci: nefericirea unei femei bătrâne pe 
care toţi o părăsesc, ca să meargă la cinema”. Empatia 
tânărului îl face să simtă că pe bătrână „acum n-o mai 
apăra nimic. Şi stăpânită cu totul de gândul că va muri 
nu ştia prea bine ce-o înspăimântă, dar simţea că nu 
vrea să fi e singură. Dumnezeu nu-i slujea la nimic. O 
despărţea doar de oameni, lăsând-o singură. Dar ea nu 
voia să se despartă de oameni, şi de aceea începu să 
plângă”(37). O a doua persoană e un bătrân ce încearcă 
prin povestirile sale să capteze atenţia unor tineri care, 
în cele din urmă, plictisiţi, îl lasă singur. Iese în stradă 
pentru a nu mai fi  singur, sperând că „mâine totul se va 
schimba. Mâine. Dar descoperă că şi mâine va fi  la fel 
ca azi, şi poimâine, şi în toate celelalte zile. Şi această 
descoperire care nu-i lasă nicio nădejde, îl doboară”(39). 
A treilea caz e cel al unei bunici autoritare, cu siguranţă 
bunica lui Camus, care, în ciuda calităţilor sale de mamă 
devotată, jucase un fel de teatru toată viaţa, pretinzând 
dragoste şi exagerându-şi eforturile, şi care, atinsă de o 

boală grea ce păruse a fi  o simplă indispoziţie, ajunge 
să-şi ducă simularea până la moarte. „Toate acestea cum 
se împacă? – concluzionează Camus - Ce jalnic adevăr? 
O femeie pe care toţi o părăsesc ca să meargă la cinema, 
un bătrân pe care nimeni nu-l mai ascultă, o moarte care 
nu mai răscumpără nimic şi, de cealaltă parte, toată 
lumina lumii”(41).

Deşi e extrem de simplu, textul lui Camus e foarte 
greu de înţeles, pentru că vine dintr-o stare de spirit ne-
obişnuită şi pe care doar cuvintele nu o pot comunica. 
Citit în registru grav, textul lui Camus este cutremurător. 
Nu vreo compasiune răzbate din el, ci empatia, absoluta 
identifi care cu cele trei persoane, identifi care de felul 
celei a lui Ghilgameş care, prin moartea prietenului său, 
Enkidu, se descoperă el însuşi muritor. Moartea reală, 
fără nicio explicaţie consolatoare, conştienţa ei ce nu lasă 
nicio nădejde răzbate din textul camusian. Se întâmplă 
aici ceva de genul experienţei prinţului Siddhartha 
Gautama căruia tatăl său, regele Suddharana, încercase 
să-i ascundă urâţenia vieţii şi, ieşit din minunatul său 
palat, avea să vadă un bolnav, un bătrân şi un om mort, 
ceea ce-l va duce la o disperare pe care doar iluminarea 
sa de mai târziu o va tămădui, devenind Buddha.

Există la Albert Camus o anumită „transparenţă” 
anticipativă care străbate brusc viaţa, o radiografi ază 
traversând rapid toate amănuntele ei până la a-i 
vedea capătul: „Să fi i un om adevărat, numai asta are 
însemnătate. Bunica va muri, apoi mama, apoi el. 
Mama a tresărit. A cuprins-o frica. Iar el are o înfăţişare 
nătângă când o priveşte astfel. Mai bine s-ar duce să-
şi facă lecţiile. Copilul şi-a făcut lecţiile. Astăzi se afl ă 
într-o cafenea sordidă. Acum e un om adevărat. Nu-i 
ăsta singurul lucru care are însemnătate? S-ar părea că 
nu, de vreme ce chiar făcându-ţi lecţiile şi acceptând 
să fi i un om adevărat nu vei fi  până la urmă decât tot 
un bătrân”(45). Toată această transparenţă ţine de o 
sensibilitate fl otantă ce, rupându-se de bineînţelesul vieţii 
de zi cu zi, se înstrăinează de acea intimitate personală 
în care ne percepem viaţa. Sensibilitatea lui Camus 
este una dezumanizată, capabilă să se descarcereze de 
umanitatea cotidiană, şi în care contrariile se întâlnesc 
la fi ecare pas. Veghindu-şi mama bolnavă, el simte o 
singurătate cosmică: „Abia mai târziu şi-a dat seama cât 
de singuri au fost în noaptea aceea. Singuri împotriva 
tuturor. «Ceilalţi» dormeau, în ceasul în care amândoi 
erau pradă aceleiaşi febre. În casa veche totul părea 
găunos. Tramvaiele de la miezul nopţii duceau cu ele, 
îndepărtându-se, toată speranţa ce ne vine de la oameni, 
toate certitudinile pe care ni le dă zgomotul oraşelor. 
Casa mai răsuna încă de trecerea lor, dar, treptat, 
zgomotul se stingea. Nu mai rămânea nimic decât o 
uriaşă grădină de tăcere în care creşteau uneori gemetele 
înfricoşate ale bolnavei”(46). În sufl etul tânărului 
Camus se strecoară ruptura de nivel, „absurda simplitate 
a lumii”, cum i se dezvăluie lui. Ar fi  vorba, de fapt, de 
non-sensul lumii, urmare a unei desemiotizări, pentru 
că „în faţa unei anumite transparenţe a vieţii, nimic nu 
mai are însemnătate”, sensurile atribuite lumii dispar şi 
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„nici speranţa şi nici disperarea nu mai par a avea temei, 
şi viaţa întreagă se rezumă într-o imagine”(47). Lumea 
se aneantizează în absenţa unui eu ferm ce-şi impune 
şi se-ncrede în înţelesurile sale şi, în vidul de sens ce 
se arată, nu mai există decât o plutire imponderabilă 
a obiectelor lipsite de gravitaţia semiotică: „Nu se 
simţise niciodată atât de înstrăinat. Lumea dispăruse şi, 
odată cu ea, iluzia că viaţa începe din nou, în fi ecare 
zi. Nimic nu mai exista, studii sau ambiţii, mâncări sau 
culori preferate. Nimic decât boala şi moartea în care 
se simţea cufundat...” (45-46). Răspunsul unui eu rănit 
e o „indiferenţă senină şi primitivă faţă de tot şi faţă de 
mine însumi”(48), în care destinul trebuie privit în faţă.

Abia în textul Cu moartea în sufl et aceeaşi 
stare începe să se tămăduiască, dar printr-o suferinţă 
existenţială extremă. Într-un oraş din nord, Praga, 
Camus, afl at pentru câteva zile singur, e din nou 
cutremurat de vidul de sens. Pentru Camus minunatul 
oraş ceh e perceput ca un spaţiu al înstrăinării totale, o 
lume de neînţeles, cu milionul ei de oameni care trăiseră 
şi până atunci şi de care nu ştiuse nimic. „Eram la mii 
de kilometri de ţara mea. Nu le înţelegeam limba. Toţi 
mergeau repede. Şi în timp ce mă depăşeau, simţeam în 
fi ecare un străin. M-a cuprins un fel de ameţeală”(49). 
Acceptând să mănânce o mâncare neplăcută doar 
pentru că în localul acela se făcuse înţeles şi era cumva 
cunoscut, Camus simte spaima, pe care încearcă să şi-o 
potolească turistic, căutând să-şi descopere o patrie 
vizitând biserici. „Despuiat de orice podoabă”, într-o 
nuditate existenţială, simte cum „cortina de obiceiuri, 
ţesătura confortabilă de gesturi şi de cuvinte sub care 
inima aţipeşte se ridică încet, dezvăluind chipul palid 
al neliniştii. Omul e faţă-n faţă cu sine însuşi: îl desfi d 
să fi e fericit... Şi totuşi tocmai de aceea călătoria e o 
revelaţie. Un mare dezacord are loc între el şi lucruri” 
(51). Mirosul castraveţilor în oţet e pentru Camus un 
fundal olfactiv al disperării care îl cuprinde, şi întrebarea 
„Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta?” îi vine şi revine 
în minte fără a căuta un răspuns, ci ca o disperată 
constatare a non-sensului care îl învăluie. Şi peste toată 
această năruire de sens se mai adaugă moartea unui 
locatar al hotelului. „Murise, fără îndoială, de multă 
vreme. Şi viaţa continuase în hotel, până când omul 
de serviciu se gândi să-i bată la uşă. Venise aici fără să 
bănuiască nimic şi murise singur. Iar eu în acest timp 
citeam reclama pentru crema de ras. Mi-am petrecut 
întreaga după-amiază într-o dispoziţie pe care mi-ar fi  
cu neputinţă să o descriu. Stăteam întins cu capul golit 
de orice gând şi cu inima strânsă ca într-un cleşte. „Mi-
am făcut unghiile. Am numărat crăpăturile parchetului: 
«Dacă pot să număr până la o mie»... la cincizeci sau la 
şaizeci se producea catastrofa. Nu puteam merge mai 
departe” (53). Se produsese o oprire a gândurilor, o 
golire de acea intenţionalitate pe care o impune un eu 
lumesc, vioi şi încrezător, ce împinge mereu la acţiune 
şi şi-o justifi că fără urme de îndoială. „De zile întregi 
nu rostisem un singur cuvânt şi simţeam că mă înăbuş 
de strigăte şi de revolte stăpânite. Aş fi  plâns ca un copil 

dacă cineva m-ar fi  luat în braţe. Spre sfârşitul după-
amiezii, frânt de oboseală, mă uitam ţintă, cu o privire 
năucă, la clanţa uşii. Fără să mă gândesc la nimic, 
fredonam în minte, la nesfârşit, o melodie populară 
cântată la acordeon. În acea clipă atinsesem limita. Nu 
mai aveam nici ţară, nici oraş, nici cameră şi nici nume” 
(53).

Golirea totală duce la o sensibilitate purifi cată 
de orice pre-sensuri, corporalizată, în care sensul se 
întrevede în concret. În text Camus anticipează ceea 
ce-i va fi  dat să trăiască abia după parcurgerea sfâşierii: 
„Şi totuşi tocmai de aceea călătoria e o revelaţie. Un 
mare dezacord are loc între el şi lucruri. În inima ce 
şi-a pierdut vechile certitudini, cântarea lumii pătrunde 
mai uşor. Desprinsă acum de toate, ea transformă 
până şi cel mai neînsemnat copac singuratic într-o 
înduioşătoare şi fragilă imagine” [s.n.] (51). Intrarea în 
Italia e semnul tămăduirii sufl eteşti, al saltului de nivel 
care se produce. „Dar în adâncul fi inţei mele stăruia 
ameţeala pe care o încearcă cei ce-au privit prea multă 
vreme într-o prăpastie fără fund”, dar abia din această 
„ameţeală” se va produce mutaţia lăuntrică: „Eram ca 
un convalescent hrănit până atunci doar cu supă şi care 
se gândeşte la gustul primei bucăţi de pâine pe care o va 
mânca. Undeva se ivea o lumină. Acum ştiu: eram copt 
pentru fericire”(54). Ce va însemna această fericire? Cu 
siguranţă nu cea izvorâtă din vreo credinţă că lumea are 
un sens, că măreaţa fi inţă umană e sortită să împlinească 
vreun rost ce i-a fost dat, că omul va atinge nemurirea. 
Oprirea acestei gândiri întemeiate pe o încredere în sensul 
existenţei, năruirea ei, produce o mutaţie de sensibilitate 
ce se hrăneşte din tocmai această năruire. „Aveam 
nevoie de măreţie. O găseam în confruntarea disperării 
mele profunde cu indiferenţa secretă a uneia din cele 
mai frumoase privelişti din lume”(56). Sufl etul dislocat, 
ale cărui credinţe şi certitudini au fost spulberate, se 
pătrunde de o sensibilitate capabilă să trăiască epifania 
în concret3: „Fiecare fi inţă întâlnită în cale, mirosurile 
acestei străzi, toate sunt pentru mine un nesfârşit prilej 
de iubire./.../ Înaintez fără grabă, cu răsufl area tăiată de 
atâta frumuseţe arzătoare. În urma mea, unul câte unul, 
greierii îşi încearcă iar vocile, apoi încep să cânte: un 
mister în acest cer din care se revarsă indiferenţa şi 
frumuseţea”(55). Camus îşi asumă condiţia de muritor, 
dar chiar prin această condiţie, a unui trup ameninţat de 
moarte, descoperă frumuseţea. Chiar această ameninţare 
e cea care oferă codul unei sensibilităţi deschise în a 
recepta sacralitatea fi rii: „În acest ţinut nimic nu-mi 
făgăduieşte nemurirea. La ce bun să supravieţuiesc cu 
sufl etul, fără ochi cu care să văd Vincenţa, fără mâini 
cu care să ating strugurii din Vincenţa, fără piele cu 
care să simt mângâierea nopţii pe drumul ce duce de la 
Monte Berico la vila Valmarana?”(56). Măreţia umană 
nu mai e una „narativă”, ataşată unui ideal, ci întemeiată 
pe paradoxala întâlnire dintre disperare, gustul pentru 
neant, şi o sensibilitate vie ce descoperă misterul hic et 
nunc. Gândirea se pliază în corp, se restrânge, experienţa 
sa spirituală fi ind chiar această armonizare a gândirii cu 
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corpul, o restrângere la condiţia trupească prin abdicarea 
de la orice speranţă şi încredere în zări metafi zice. O 
metafi zică încorporată va descoperi misterul în imediat 
şi astfel se realizează o mântuire modestă, dar în care 
Împărăţia se vădeşte a fi  chiar aici, de trăit în chiar 
această lume, dar cu o sensibilitate renăscută.

Camus parcurge un itinerariu spiritual, iar mărturia 
apare în Faţa şi reversul, urmată de Nunta. Dacă în Faţa 
şi reversul descoperim o direcţie, cea a unei rupturi de 
nivel urmate de saltul de nivel, ceea ce e prefi gurat în 
Dragoste de viaţă şi Faţa şi reversul va fi  în ultimele 
două eseuri un fel de meditaţie concentrică şi repetitivă 
asupra dezvăluirilor trăite. Camus rosteşte descoperirile 
trăite şi anume că, de fapt, „călătoria năruie în noi un 
fel de decor interior” (59), că, destrămând obişnuinţele 
cu care omul se protejează de adevăr, lasă fi inţa umană 
la suprafaţa propriei făpturi, ducând la un fel de boală 
a sufl etului. „Dar, pentru că ne simţim sufl etul bolnav, 
fi ecare fi inţă, fi ecare lucru redobândeşte în ochii noştri 
valoarea sa de miracol./.../ fi ecare imagine devine un 
simbol. Întreaga viaţă pare a se refl ecta în el, în măsura 
în care viaţa noastră, în acel moment, se rezumă doar la 
atât” (59). Ne afl ăm în faţa unei sensibilităţi greceşti, a 
cărei temei e disperarea, nu speranţa, şi tocmai de aceea 
la Camus „înţelepciunea începe o dată cu conştiinţa 
fi nitudinii şi precarităţii oricărei vieţi umane. E vorba 
de a profi ta de tot ceea ce poate da prezentul; tinereţe 
, sănătate, bucurii fi zice sau prilejuri de a ne ilustra 
virtuţile. Aceasta este lecţia lui Homer: să trăieşti, total, 
dar nobil, în prezent”4.

Deşi textul lui Camus pare sărac şi simplu, el este, 
asemeni unui poem, încărcat de înţelesuri trăite, înţelesuri 
pe care un simplu intelectual le-ar putea desfăşura în 
ample studii. Camus vorbeşte de o anume încetineală, şi 
înţelegem că e vorba de un alt ritm existenţial, un ritm 
în acord cu cel al fi rii. Autorul se lasă prins, lucid, într-
un joc al aparenţelor, în care tot ce i se înfăţişa poate 
şi dispărea în acelaşi timp. Fiinţa şi neantul stăruie în 
aceeaşi realitate, trăite ca o metafi zică vie. Această trăire 
e semn, pentru un fi losof, al unui alt fel de metafi zică, 
a ceea ce Heidegger numea „gândire provocată de fi inţa 
însăşi”5. Aparenţele tratate drept esenţe6 sunt o concluzie 
existenţială şi a lui Emil Cioran, care va scrie o carte în 
aceste sens, Cartea amăgirilor, o carte rezultată dintr-o 
experienţă spirituală la fel de profundă ca a lui Camus. 
Interesant este că cei doi oameni, care au trăit aceeaşi 

experienţă spirituală, în momentul în care se vor întâlni 
faţă în faţă nu ajung să poată comunica, şi aceasta pentru 
că încearcă să comunice doar prin cultură şi, în acelaşi 
timp, fi ind vorba, la Camus, şi de necunoaşterea cărţilor 
lui Cioran ce fuseseră publicate doar în limba română 
la acea dată.

 Lumea în care pătrunde Camus prin experienţa 
sa spirituală e o lume ce se închide asupra omului, căci 
o asemenea experienţă duce la o sensibilitate cu totul 
neeuropeană, în sensul în care antropocentrismul de 
care gândirea europeană e impregnat, e anulat de o 
sensibilitate lucidă ce vede omul ca parte a fi rii, iar nu 
ca stăpân al ei. O astfel de sensibilitate nu mai trăieşte 
prin tensiunea unor întrebări ce ţin de o metafi zică tare, 
ci descoperă inconsistenţa lor. „Căci ceea ce mi se 
impunea atunci nu era o lume făcută pe măsura omului 
– ci una care se închidea asupra omului”7 (61).

„Graiul acestor ţinuturi se potrivea atât de bine 
cu ceea ce răsuna adânc în mine nu pentru că răspundea 
întrebărilor mele, ci pentru că le făcea zadarnice”(61). 
Textul cuprinde acea constatare pe care o făcuse şi 
Ludwig Wittgenstein în Tractatus: „6.51 Căci îndoiala 
poate exista numai acolo unde există întrebare; o 
întrebare există numai acolo unde există un răspuns, 
şi răspunsul numai acolo unde se poate spune ceva”8. 
Consensul mărturisirilor lui Camus cu propoziţiile 
logicianului Wittgenstein nu sunt întâmplătoare, şi nu, 
desigur, în sensul unei infl uenţe, ci pentru că momentul 
era al unei stări de spirit europene tulburate în tiparul ei 
metafi zic. Ceea ce Camus rosteşte, mai degrabă poetic, 
Wittgenstein o spune într-un sever stil aforistico-logic: 
„6.52 Noi simţim că chiar şi atunci când toate problemele 
ştiinţifi ce posibile primesc un răspuns, problemele 
noastre de viaţă încă nu sunt câtuşi de puţin atinse. 
Desigur că în acest caz nu mai rămâne nicio întrebare; 
şi tocmai acesta este răspunsul. 6.521 Dezlegarea 
problemei vieţii se vede în dispariţia acestei probleme”9. 
Ceea ce Camus, ateul Camus, nu spune e faptul că: 
„6.522 Există, bineînţeles, inexprimabilul. Este ceea 
se arată, este misticul”10. Şi totuşi, non idem est si duo 
dicunt idem, fi indcă ceea ce pentru Camus vine dintr-un 
preaplin de trăire iluminată, pentru Wittgenstein e doar o 
înţelepciune a gândirii pure, înţelepciune teoretică, fără 
un temei al revelaţiei, şi chiar de aceea neputincioasă 
în a rezolva neliniştea existenţială11. Experienţa lui 
Camus era însă una întrupată, dându-i putinţa de a 
depăşi metafi zica printr-o trăire de dincoace de cuvânt 
şi al cărei adevăr transpare în textele sale fără a se lăsa 
enunţat12. Diferenţa de fond dintre sensibilitatea lui 
Camus, ce-i străluminează textul, şi aserţiunea rece a 
lui Wittgenstein este extrem de semnifi cativă, pentru că 
ea constituie dovada că există o experienţă directă, ce 
iluminează fără tăgadă, şi una indirectă, a intelectului, 
ce nu tămăduieşte îndoiala. Emil Cioran cade din 
experienţa intelectuală în cea directă abia atunci când 
insomnia îi va aneantiza toată gândirea sistematică. 
Ne afl ăm, ca europeni, poate, în situaţia de a cerceta la 
modul intelectual ceea ce se cuvine asumat existenţial, 
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aşa cum încercau să facă maeştrii Zen cu novicii afl aţi în 
căutarea iluminării13.

Pentru o asemenea sensibilitate, ca cea a lui 
Camus, cerul iradiază un înţeles plenar, şi nu e vorba 
de un cer simbolic, ci de cerul ca atare14: „Pe colina 
cea mai înaltă ultimele adieri ale brizei învârteau aripile 
unei mori. Atunci, în chip miraculos, toată lumea 
cobora glasul. Nu mai rămâneau decât cerul şi cuvintele 
melodioase ce urcau spre el, dar care se auzeau ca şi 
cum ar fi  venit de foarte departe” (61). Camus atinge 
o sensibilitate religioasă reală, căci, refuzând prin 
ateism un sacru sintetic, el trăieşte direct, cu toată fi inţa 
sa, o experienţă spirituală profundă care îi va ilumina 
întreaga viaţă. Ca şi Dostoievski el a trăit experienţa 
morţii, dar nu în faţa unui pluton de execuţie, ci prin 
situaţia sa, datorată poate şi tuberculozei, boală aproape 
incurabilă în acea vreme, şi, desigur, prin sensibilitatea 
sa. Trăind o iniţiere spontană15, iniţiere prin care i se 
dezvăluise fi inţa, Camus depăşeşte de la bun început 
metafi zica şi se pătrunde de o sensibilitate metafi zică pe 
care Heidegger o întrevedea doar16.

Dintr-o asemenea metafi zică reţinută se dezvăluie 
o relaţie de alt tip cu lumea, o relaţie frugală, în care, la 
fel ca în haiku, un moment poate surprinde totalitatea. 
„Dar dragostea nu are limite, şi puţin îmi pasă că 
strânsoarea e fugară dacă pot îmbrăţişa totul”(62). 

Referindu-ne la postmodernismul ce avea 
să urmeze, Camus dă, şi nu declarativ, o soluţie 
paradoxală: o lume fără esenţe, trăită însă esenţial ca 
şi clipă spiritualizată. Problema care se pune unui 
postmodernism, în fond, de o superfi cialitate vulgară, e 
aceea că, deşi renunţă la nişte esenţe goale, în absenţa 
unei experienţe spirituale nu are putinţa să o surprindă 
pe cea vie. Camus face dovada acestei esenţe care-l 
pătrunsese17, chiar şi în planul politicului, atunci când 
refuză comunismul şi întreaga lui metanaraţiune ce 
„garanta” un viitor fericit al omenirii scriind Omul 
revoltat în care spunea: „adevărata generozitate faţă 
de viitor e să dai totul prezentului” sau când e singurul 
intelectual care-şi aminteşte, după un an, de reprimarea 
revoluţiei din Ungaria.

Experienţa spirituală e cea care duce la o 
dezantropocentrizare. „Cine sunt eu şi ce altceva pot 
face decât să intru în jocul frunzişului şi al luminii?”(64). 
Purifi carea de eu, de un eu, pe cât de iluzoriu, pe atât 
de agresiv, duce la sine, la acea „emoţie extremă ce mă 
eliberează de decor”(64), iar decorul este acea realitate 
ireală în care ne trăim existenţa, protejaţi de adevărurile 
noastre omeneşti. Abia când această realitate se destramă, 
se iveşte realul, în care fi ecare lucru e văzut în timp, unic 
şi minunat, fi ecare clipă aleargă impalpabilă, şi chiar de 
aceea e vie şi încărcată de mister. „Nu mă plâng, pentru 
că privesc cum mă nasc”(64) spune Camus, iar această 
naştere e chiar renaşterea fără de care viaţa noastră e un 
timp pierdut. Lui Camus, sensul vieţii i se dăruieşte fără 
a mai trebui să fi e căutat, el trăind în lumea donatului18 
– „Sunt copleşit de daruri înainte chiar de a le fi  dorit” 
– şi descoperind că „veşnicia e aici iar eu nădăjduiam în 

ea”(65). Abia când logica umană şi a eului se sfărâmă, 
omul începe să cunoască, privind cu ochii larg deschişi 
atât lumina cât şi moartea, dragostea de viaţă fi ind 
legată de tainica disperare în faţa morţii: „Curajul cel 
mare rămâne acela de a privi cu ochii larg deschişi atât 
lumina cât şi moartea. Cum să arăt drumul care leagă 
această mistuitoare dragoste de viaţă de această tainică 
disperare? Dacă ascult glasul ironiei, cuibărită în adâncul 
lucrurilor, ea mi se dezvăluie treptat. Clipind din ochi 
mici şi limpezi, îmi spune: «Trăieşte ca şi cum...» Căci, 
în ciuda multor căutări, asta-i toată ştiinţa mea” (65).

Meditaţiile lui Camus vor continua, rostind prin 
paradoxuri ceea ce nu putem rosti prin limbajul nostru 
obişnuit. Vii, trăirile duc la conştientizări care sunt 
tot atâtea revelaţii. În Nuntă la Tipasa, un adevărat 
poem, Camus trăieşte întru fi re, se aruncă în „marele 
desfrâu al fi rii şi al mării” (70), învăţând să respire şi 
să-şi regăsească adevărata măsură. „Cântarea lumii” e 
ascultată ca o veşnică reînviere, o veşnică renaştere a 
vieţii din moarte. „Cândva înăuntrul lor au fost oameni 
morţi; acum cresc salvii şi ridichi sălbatice. Bazilica 
Sainte-Salsa e creştină, dar ori de câte ori ne uităm prin 
vreo spărtură, ajunge până la noi cântarea lumii: dealuri 
plantate cu pini şi chiparoşi sau mare ce-şi rostogoleşte 
câinii albi abia la douăzeci de metri depărtare. Colina 
pe care e aşezată biserica Sainte-Salsa e teşită la vârf 
şi vântul năvăleşte prin porticuri. Sub soarele dimineţii, 
o fericire fără margini se leagănă-n văzduh”(70). Sub 
imperiul trăirii se produce o adevărată demitologizare: 
„Cât de săraci sunt cei care au nevoie de mituri! Aici zeii 
slujesc drept pat sau drept semn în scurgerea zilelor” 
(71). Lumea se încarcă de sacralitate şi ea se vădeşte 
ca frumuseţe ce trebuie doar văzută, aici, pe pământ. 
Trupul gol e locul în care se înnoadă adevărul, un adevăr 
ce se arată prin iubire, şi „care este cel al soarelui şi 
care va fi  cel al morţii mele” (71). Prin trupul gol, fără 
nicio mască, se poate învăţa difi cila ştiinţă de a trăi. E 
o zi de nuntă cu lumea, iar Tipasa apare ca locul în care 
„văd înseamnă cred”(72) şi despre care trebuie depusă 
mărturia. Locul vreunei credinţe este luat de evidenţă, 
conştiinţa împăcată fi ind pentru autor acea mântuire 
reală, dublată de sentimentul de actor care şi-a jucat bine 
rolul. Orgoliul nu e unul al eului, ci al unui sine ce se 
împlineşte ca acord cu lumea: „Nu, important nu eram 
eu, şi nici lumea, ci numai acordul şi tăcerea care, de la 
ea la mine, zămisleau iubirea. Iubire pe care nu aveam 
slăbiciunea s-o revendic numai pentru mine însumi, 
conştient şi mândru c-o împart cu o întreagă rasă” (74). 
Acordul este gândirea corporalizată ce nu-şi permite 
alunecări narative, nici speranţe, chiar „garantate”, fi e 
de religie, fi e de ideologii ce se vor ştiinţifi ce, cum a fost 
marxismul, şi acest acord mai e împlinire, e rezolvarea 
unui dezacord pe care Alexandria l-a produs prin 
dedublarea omului: „În saltul său dement, Alexandria a 
spintecat omul în două: cap şi inimă”19.

Meditaţiile continuă în Vântul la Djemila, oraşul 
mort, rămas o cochilie goală, simbol al unei istorii 
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sfârşite, un loc „unde spiritul moare pentru ca să se 
nască un adevăr care este însăşi negaţia lui” (75). Aici 
nicio mare naraţiune nu-şi mai are locul, capătul istoriei 
arătându-se în ruinele oraşului, ascultate ca o mare 
tăcere, din când în când traversată de ţipătul păsărilor. În 
acest spaţiu golit de viaţă, omul îşi simte doar prezenţa, 
fără niciun orizont în care să poată evada, văduvit de 
spaţiul posibilului, de viitorul narativ prezumtiv spre 
care îl poartă speranţa. Tărâm al lucidităţii, Djemila 
face mintea să se oprească în prezent. „Şi niciodată 
n-am simţit atât de adânc desprinderea de mine însumi 
şi prezenţa mea în lume. Da, sunt prezent. Şi gândul 
care mă izbeşte în această clipă e că nu pot merge mai 
departe. Ca un om închis pe viaţă – şi pentru care totul 
e prezent. Dar şi ca un om care ştie că mâine va fi  la fel 
ca azi şi ca toate celelalte zile. Căci pentru om a căpăta 
conştiinţa prezentului său înseamnă a nu mai aştepta 
nimic”(76). Ieşirea din istorie îl aşează pe om în faţa 
nimicului, faţă în faţă cu sine însuşi. E o trăire în care 
posibilul nu mai există, ci doar un „gust la morţii”. Şi 
chiar în această trăire a blocajului, în care nu mai e loc 
pentru niciun viitor, fi e el un „mai târziu” sau speranţa 
unei vieţi postmortem, se naşte o sensibilitate a unei 
prezenţe dense a vieţii, trăită ca certitudine „a unei 
morţi fără speranţă”(77). Camus avea să spună că se 
simţea un „grec printre creştini”, în sensul că pentru 
el orice soluţie „...încearcă să-l descarce pe om de 
povara propriei sale vieţi”, or, la Djemila el simte că 
„singurul progres al civilizaţiei, căruia, din când în când 
i se consacră câte un om, este cel care creează morţi 
conştiente” (78). Camus are o stare de spirit care îl 
îndârjeşte întru luciditate, o luciditate ce dă vieţii viaţă. 
„Vreau să fi u lucid până la capăt şi să-mi privesc cu ochii 
larg deschişi sfârşitul, plin de spaimă şi de invidie”(78). 
De unde această îndârjire în luciditate? Ea vine din 
trăirea reală a morţii, nu din povestea consolată cu o 
altă poveste. Camus trăieşte dincolo de cuvinte şi refuză 
orice soluţie narativă ; sfârşitul istoriei şi fi nitudinea 
umană se întâlnesc. „Lumea sfârşeşte întotdeauna prin a 
învinge istoria. Marele strigăt de piatră pe care Djemila 
îl aruncă dintre munţi, cerul şi tăcerea au o poezie ce 
mi-e binecuvântată: luciditate, indiferenţă, adevăratele 
semne ale disperării sau ale frumuseţii” (79).

Vara la Alger e un imn închinat unui popor care 
trăieşte prezentul fără nicio consolare. Există doar o 
bucurie a trupului. „Oamenii afl ă aici, cât sunt tineri, o 
viaţă pe măsura frumuseţii lor. Urmează apoi declinul 
şi uitarea. Au mizat pe carne, dar ştiau dinainte că vor 
pierde” (80). Trupul, înjosit şi ascuns de o mentalitate ce 
dedublase omul, se arată aici, pe plajele din Alger, gol, 
aşa cum o făceau grecii.

În ultimul eseu, Deşertul, Camus vorbeşte din 
nou despre trup, despre existenţa ce umple prezentul, 
ignorând posibilul, adică speranţa sau orice imagerie 
consolatoare. În pictura toscană Camus descoperă că „ei 
nu zugrăvesc un surâs sau o sfi ală trecătoare, regretul sau 
aşteptarea, ci un chip de carne şi sânge, cu tot relieful şi cu 
toată căldura sa. Din aceste feţe încremenite în liniile lor 

eterne au izgonit pentru totdeauna blestemul spiritului: 
cu preţul speranţei. Căci trupul ignoră speranţa”(90). E 
o lume a existenţei pentru existenţă: „Dar e tot atât de 
uşor de înţeles că sub numele de adevăr vreau doar să 
afi rm o poezie şi mai înaltă: fl acăra neagră pe care, de 
la Cimabue la Francesca, pictorii italieni au înălţat-o în 
mijlocul peisajelor toscane ca un protest lucid al omului 
azvârlit pe un pământ ale cărui splendoare şi lumină îi 
vorbesc necurmat despre un Dumnezeu care nu există” 
(91). 

Camus simte o religiozitate în sine, demitologizată 
şi trăită într-un prezent înnobilat, nedeschis speranţei: 
„Omul învaţă în bucurie, şi, o dată ajunsă pe culmile 
beţiei, carnea devine conştientă, consfi nţind comuniunea 
cu misterul sacru al cărui simbol este sângele negru” 
(93). Pentru Camus materialismul înseamnă de fapt un 
idealism ce-şi propune să domine viaţa: „Materialismul 
cel mai respingător nu e cel despre care se crede asta în 
mod obişnuit, ci acela care vrea să ne impună idei moarte 
drept realităţi vii, abătându-ne către mituri sterile atenţia 
încăpăţânată şi lucidă cu care privim acel ceva din noi 
sortit să moară pentru totdeauna” (93). Adevărul, ca şi 
pentru vechii greci ce urmăreau tragediile, constă în 
purifi care: „Oamenii îşi simt rareori inima inocentă, 
dar cel puţin în acele clipe datoria lor este să numească 
adevăr ceea ce în chip atât e straniu i-a purifi cat, chiar 
dacă adevărul acesta poate să le pară altora o blasfemie, 
aşa cum pot să pară şi gândurile mele din ziua aceea” (94). 
Pentru el bucuria, şi e vorba de o bucurie spiritualizată, 
e cea care se hrăneşte dintr-o anume „continuitate în 
disperare” prin care „la o anumită temperatură a trăirii, 
sufl etul şi sângele, laolaltă amestecate, se hrănesc din 
contradicţii, la fel de nepăsătoare faţă de datorie ca şi 
faţă de credinţă” (95). Purifi carea e, de fapt, o emoţie 
metafi zică ce percepe fi inţa direct, cu tot corpul, şi aici ar 
fi  vorba de o reîntrupare, după rătăcirea alexandrină, în 
care capul şi inima se reîntâlnesc: „Ar trebui să ne oprim 
pe această pendulare: ciudată clipă când spiritualitatea 
repudiază morala, când fericirea se naşte din lipsa 
speranţei, când spiritul îşi afl ă raţiunea în trup” (97). 
Pentru Camus adevărul însuşi nu e veşnic, aşa cum ni 
s-a implantat ideea ce a condus la metafi zica europeană, 
ci un adevăr pieritor: „Şi acolo adevărul trebuie să 
putrezească, dar ce poate fi  mai exaltant? Chiar dacă 
mi-l doresc, ce aş putea face cu un adevăr care nu va 
putrezi? Un asemenea adevăr nu-i pe măsura mea. Şi 
a-l iubi ar fi  o prefăcătorie” (97-98). Camus atinge în 
aceste rânduri o problemă esenţială, cea a existenţei 
unui adevăr sintetic şi a unuia natural, al cărui fi resc 
e iluminat de fi re, rezolvând, fără să o ştie, problema 
crucială a eternei dispute între reprezentaţionalişti şi 
antireprezentaţionalişti. Dacă pentru reprezentaţionalişti 
există un fundament al adevărului care e în afara 
noastră, pentru antireprezentaţionalişti adevărul este 
doar o creaţie care depinde de schimbările de limbaj şi 
de practici sociale. Pentru antireprezentaţionalişti nu 
există o conştiinţă prelingvistică căreia trebuie să i se 
adecveze limbajul. „Prin urmare – spune Richard Rorty 
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– imaginea ieşirii în afară a minţilor noastre – spre un 
punct exterior din care ne putem întoarce şi privi spre 
ele – trebuie înlocuită. Imaginea alternativă este aceea 
a minţilor noastre devenind treptat mai cuprinzătoare, 
mai puternice şi mai interesante prin adăugarea unor 
noi opţiuni – noi candidaţi la statutul de credinţe şi 
dorinţe exprimate de vocabulare noi”20. Camus aduce 
însă dovada vie că adevărul, pe care şi el îl consideră 
muritor, asemeni antireprezentaţionaliştilor, îşi are totuşi 
rădăcini prelingvistice pe tărâmul experienţei spirituale 
directe şi tocmai acest adevăr ce vine de dincolo chiar 
de vocabularul fi nal e unul ce nu se poate compromite 
istoric, chiar şi atunci când e pus în situaţia de a nega 
adevărul unei întregi epoci. De fapt e vorba nu de adevăr, 
ci de condiţia de adevăr ce vine dintr-un sufl et purifi cat. 
Ca şi Dostoievski care, prin experienţa sa spirituală 
directă, intră în opoziţie cu tendinţele reformiste 
violente ale epocii sale, tendinţe care aveau să conducă 
la cel mai negru totalitarism, Albert Camus se va opune 
adevărului de extremă stângă ce caracteriza generaţia 
intelectuală postbelică, „adevăr” din care aceasta avea 
să se trezească mult mai târziu. Atingând acel fundament 
al adevărului prin trăirea coincidenţei contrariilor, 
Camus îşi permite să dezabsolutizeze adevărul sintetic 
de origine intelectuală şi, astfel, să dezvăluie un absolut 
pasager, ce se adaptează momentului istoric fără însă 
a pierde esenţialul, şi aici adevărul său e christic, 
Camus respectă, nu din convingere teoretică, ci dintr-
un preînţeles intim împletit cu propria sa experienţă 
spirituală, porunca „Să nu ucizi!”, pentru că iubea un 
Dumnezeu de nenumit şi de neimaginat, şi pentru că 
îşi iubea aproapele21, mai mult decât fericirea promisă 
acestuia, fericire pentru a cărei realizare se cuvenea să 
fi e, mai întâi de toate, torturat şi ucis.

Şi atunci care ar fi , de fapt, fi losofi a lui Camus? 
Niciuna, după cum mărturisea el însuşi: „Nu sunt un 
fi losof. Nu cred destul în raţiune pentru a crede într-un 
sistem. În primul rând mă interesează să ştiu cum trebuie 
să te comporţi. Şi mai exact cum poţi să te comporţi când 
nu crezi nici în Dumnezeu nici în raţiune”22. Marcat 
adânc de propria sa experienţă, Camus „nu ne impune 
un adevăr unic, absolut, exclusiv, ci ne împărtăşeşte o 
«evidenţă», adică un adevăr profund subiectiv, care nu 
se cere justifi cat, din punctul de vedere al celui căruia 
i s-a revelat, prin niciun argument; mai exact, una din 
evidenţele posibile a fi  revelate omului printr-o trăire 
concretă, şi consecinţele ei. Problema pentru Camus 
va fi  de a nu eluda nimic din această evidenţă primă 
ce s-a impus conştiinţei sale, de a salva înainte de 
orice o anumită consecvenţă cu sine însuşi, în numele 
unei «onestităţi» mereu invocate”23. Camus stăruie în 
preajma experienţei sale, a sentimentului absurdului pe 
care i-a fost dat să-l trăiască, defi nit ca divorţ dintre om 
şi viaţa sa, dintre actor şi decorul său24, pentru că acest 
sentiment a fost poarta prin care a trecut în registrul 
real. Abia surparea realităţii cotidiene, a bineînţelesului 
de zi cu zi, deschide spre un neînţeles tulburător care 

ne dezvăluie adevărata noastră situaţie existenţială. 
„Se întâmplă ca decorurile să se prăbuşească. Trezire, 
tramvai, patru ore de birou sau de uzină, masă, tramvai, 
patru ore de muncă, masă, somn şi luni, marţi, miercuri, 
joi, vineri, sâmbătă în acelaşi ritm – iată un drum pe 
care îl urmăm cu uşurinţă aproape tot timpul. Dar într-o 
zi ne pomenim întrebându-ne «Pentru ce?» şi totul 
începe cu această oboseală uimită”25. Această prăbuşire 
a decorurilor este semnul rupturii de nivel prin care 
lumea umană se sfărâmă şi omul se înstrăinează de tot 
ce-i era familiar. Omul descoperă că libertatea sa e doar 
una provizorie, obţinută prin cauţiunea plătită cu iluzii, 
şi că, de fapt, nu există viitor, că la capăt se întrevede 
moartea ce anulează valoarea oricărei acţiuni. Problema 
pe care şi-o pune Camus este aceea a ce-i rămâne de 
făcut acestui om sfâşiat care refuză să facă vreun salt 
narativ. 

Experienţa spirituală face din Camus un 
meditativ, fi e atunci când scrie Mitul lui Sisif, fi e când 
scrie romanul Străinul , dar şi mai apoi când, în Omul 
revoltat, îşi deschide experienţa spre istoria europeană. 
Tot ce a scris ulterior se hrăneşte din această experienţă 
extrem de semnifi cativă pentru gândirea europeană, mai 
ales prin răspărul ei întemeiat nu pe idei originale şi 
inteligente, ci pe o trăire dată ce duce la o reală renaştere 
de tip arhaic într-o lume ce a uitat cu totul de ea. Problema 
religioasă a morţii lui Dumnezeu, dar şi a reîntoarcerii 
sale, se rezolvă nu prin căutări teologice, ci printr-o 
trăire autentică şi, deşi afi rmaţia pare ciudată, ateismul 
lui Camus e, de fapt, o religiozitate pură, purifi cată de 
falsele probleme puse de un intelect dezrădăcinat.
____________

1 Albert Camus, „Prefaţă” la reeditarea L’Envers et 
l’Endroit, 1958, traducere de Irina Mavrodin, Editura Rao, 
Bucureşti, 1994. p. 31.

2 Albert Camus, Faţa şi reversul, traducere de Irina 
Mavrodin, Editura Rao, Bucureşti, 1994. Pagina citatelor va 
fi  redată în paranteză.

3 „De reţinut aceste elemente: nevoia de a comunica 
şi de a fi  instruit de o divinitate, sau de un spirit, provizoriu 
incorporate într-o fi inţă umană; tendinţa de a confrunta divinul 
sau sacralitatea in concreto, mai ales aşa cum se manifestă 
într-o făptură vie; oroarea de abstract şi de «transcendent»; 
într-un cuvânt: nostalgia Podului primordial care lega cândva 
Cerul de Pământ... ” „Sufl etul japonez suspină după epifaniile 
concrete ale divinului. Nu cred că o doctrină a Întrupării de tip 
creştin (adică: unică şi istorică) ar putea interesa un japonez; el 
e înclinat către o Teologie a Încorporării, provizorii, fulgurante, 
a Spiritului – al oricărui mod de a fi  al Spiritului: zei, oameni-
zei, spirite, sufl etele morţilor, sufl etele animalelor etc.,etc. Zeii 
sunt prin excelenţă călători, vizitatori (în fond, sunt marebito). 
Totul poate fi  transfi gurat în Cosmos; nimic nu e nevrednic de 
a primi «vizita» unui zeu; o fl oare, o piatră, un stâlp de lemn. 
Universul e necontenit sanctifi cat printr-o infi nitate de epifanii 
instantanee. Zeii nu se instalează nicăieri în lume. Spiritul se 
pogoară oricând şi oriunde, dar nu rămâne, nu se lasă prins 
în durata temporală. Epifania este prin excelenţă fulgurantă. 
Orice prezenţă divină e provizorie” (Mircea Eliade Eliade, 
Mircea, Jurnal, volumul I, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1991, pp. 302-303). 

4 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, 
traducere de Cezar Baltag, Editura ştiinţifi că şi enciclopedică, 
Bucureşti, 1981, p. 276.

5 Martin Heidegger, ed. cit., p. 354.
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6 „Când omul va putea vorbi de amăgiri [aparenţe] ca 

de realităţi, atunci el va fi  mântuit. Când totul îi va fi  egal 
de esenţial şi el va fi  egal totului, atunci nu va mai înţelege 
mitul lui Prometeu” (Emil Cioran, Cartea amăgirilor, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1991, pp. 146-147).

7 „Noi nu vrem să căpătăm conştiinţa de noi înşine ca 
indivizi. Acţiunea spiritului nostru constă în a simţi lucid 
calitatea noastră fragmentară şi a scoate din această senzaţie pe 
aceea a universului, dar nu ca savanţii voştri care reconstituie 
animalele fosile din câteva oseminte, ci mai degrabă aşa 
cum, citind un nume pe-o hartă, vedem peisaje necunoscute 
vărgate de liane gigantice; pentru că suprema frumuseţe a unei 
civilizaţii rafi nate este necultivarea atentă a eului” (Andre 
Malraux, „Ispita Occidentului”, traducere de Modest Morariu, 
în vol. Itinerarii spirituale, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1983, p. 51).

8 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 
traducere de Mircea Flonta, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2001, p. 159.

 9 Idem,ibidem. 
10 Idem, ibidem.
11 „Întrebarea care l-a preocupat continuu după ce a scris 

Tractatus-ul, întrebare la care nu a reuşit niciodată să găsească 
un răspuns satisfăcător, a fost cum ar putea împăca munca lui 
în fi losofi e, o muncă pentru care simţea o înzestrare deosebită, 
cu viaţa simplă pe care şi-o dorea, o viaţă asemănătoare celei 
a primilor creştini. Era viaţa la care se gândea, poate, atunci 
când nota în Tractatus (6.521): «Dezlegarea problemei vieţii 
se vede în dispariţia acestei probleme.» Renunţarea la fi losofi e 
după încheierea Tractatus-ului, revenirea la Cambridge în 
1929, intenţia de a pune din nou capăt activităţii fi losofi ce la 
mijlocul anilor ’30 pot fi  înţelese ca expresii ale acestei zbateri 
chinuitoare. Ca şi încercările repetate ale lui Wittgenstein de 
a-şi anihila vanitatea prin acte de penitenţă” (Mircea Flonta, 
Filosoful singuratic, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 
73). 

12 „Dar metafi zica nu aduce fi inţa însăşi la nivelul 
limbii, deoarece nu gândeşte fi inţa în adevărul ei, nu gândeşte 
adevărul ca stare-de-neascundere şi pe aceasta nu o gândeşte 
în esenţa ei. Esenţa adevărului îi apare întotdeauna metafi zicii 
doar în confi guraţia deja derivată a adevărului cunoaşterii şi a 
exprimării ei ca enunţ. Starea-de-neascundere ar putea fi  însă 
ceva mai originar decât adevărul în sensul de veritas” (Martin 
Heidegger, „Introducere la «Ce este metafi zica?»”, ed. cit., p. 
352).

 „Scrisoare despre «umanism»”, „Numai că trebuie 
de asemenea spus: obiectul gândirii nu este atins atunci 
când sporovăieşti despre «adevărul fi inţei» şi despre «istoria 
fi inţei». Important este numai faptul ca adevărul fi inţei să 
ajungă la limbă şi ca gândirea să pătrundă în această limbă. 

Poate că atunci, mult mai puţin decât o exprimare pripită, 
limba reclamă, dimpotrivă, cuvenita tăcere” (Idem, ibidem, p. 
324).

13 „Pe vremea când nu-şi afl ase încă iluminarea, 
maestrul Ma Zu se străduia în mănăstirea lui Huai Rang, dăruit 
meditaţiei, să găsească adevărul. Zilele şi le petrecea în tăcere, 
şezând în poziţia de meditaţie, fără să fi  afl at nimic. Într-o zi 
însă, Huai Rang îl întrebă: «Spune, de ce şezi aici tot timpul?» 
«Vreau să devin Buddha», îi răspunse Ma Zu. Huai Rang luă 
atunci de jos o bucată de ţiglă şi începu s-o frece de perete. 
Ma Zu îl întrebă uimit: «Ce faceţi acolo? » Huai Rang spuse: 
«Vreau să lustruiesc ţigla până voi scoate din ea o oglindă». 
Uimit şi întrucâtva încurcat, Ma Zu întrebă: «Cum s-ar putea 
scoate o oglindă dintr-o ţiglă?!» Atunci Huai Rang îl întrebă la 
rândul său: «Cum s-ar putea deveni Buddha prin şedere?» În 
acea clipă Ma Zu îşi afl ă iluminarea” (* * * Zen: din spusele şi 
versurile maeştrilor, traducere de Marius Iosif, Editura Ecco, 
Cluj-Napoca, 2003, p. 26).

14 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, traducere 
de Mariana Noica, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 57.

15 „Cunoşteam de mult doctrinele indiene, iraniene şi 
chineze, dar descoperisem de curând o seamă de exemple 
referitoare la «experienţele spontane» –adică nepregătite de o 
prealabilă instrucţie ascetic-religioasă – ale luminii interioare” 
(Mircea Eliade, Memorii, volumul II, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1991 p. 169).

16 „Acel ceva care care trebuie gândit în cuvântul 
«existenţă», atunci când acest cuvânt este folosit în gândirea 
care gândeşte înspre adevărul fi inţei şi dinspre el, ar putea 
fi  desemnat cel mai frumos prin cuvântul Inständingkeit 
(insistenţă). Numai că atunci trebuie să gândim laolaltă 
situarea fermă în deschisul fi inţei, suportarea acestei situări 
(grija) şi stăruirea în ceea ce este extrem (fi inţa întru moarte) şi 
să le gândim, pe toate acestea, ca esenţă deplină a existenţei”, 
(Martin Heidegger, ibidem, p. 357).

17 „Numai în măsura în care omul, ec-sistând în adevărul 
fi inţei, aparţine acesteia, primeşte, distribuite de fi inţa însăşi, 
acele îndrumări care urmează să devină pentru el lege şi 
regulă” (Heidegger, „Scrisoare despre «umanism»” în op.cit., 
p. 339).

18 „Prin certitudinea şi universalitatea ei de principiu, 
donaţia se erijează deci în principiu necondiţionat. Ar putea 
exista deci aici o «fi losofi e primă», în conformitate cu 
fenomenologia” (Jean-Luc Marion, În plus. Studii asupra 
fenomenelor saturate, traducere de Ion Biliuţă, Editura Deisis, 
Sibiu, 2003, p. 32).

19 Andrei Belîi, „Răsărit şi Apus”, traducere de Tatiana 
Nicolescu, în Secolul 20, nr. 7-8-9/1980, p. 196.

20 Richard Rorty, Obiectivitate, relativism şi adevăr, 
Eseuri fi losofi ce 1, traducere de Mihaela Căbulea, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p. 68.

21 „Cap. 22, „35. Unul dintre ei, învăţător de Lege, 
ispitindu-L pe Isus, L-a întrebat: 36. Învăţătorule, care poruncă 
este mai mare în Lege ? 37. El i-a răspuns:Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufl etul tău 
şi cu tot cugetul tău. 38. Aceasta este marea şi întâia poruncă. 
39 Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi. 40. În aceste două porunci se cuprind toată 
Legea şi proorocii” (Biblia, „Evanghelia după Matei”, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1982. p. 1126). 

22 Albert Camus, Eseuri, traducere de Modest Morariu, 
Editura Univers, Bucureşti, 1976, p. 373.

23 Irina Mavrodin, „Prefaţă” la Mitul lui Sisif, Editura 
pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969, p. VI.

24Albert Camus, Mitul lui Sisif, traducere de Irina 
Mavrodin, op. cit. p. 10.

25Ibidem, p. 16.
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Friedrich  MICHAEL

Tudor Arghezi şi palierul criptic al 
Naturii

1. Deplasarea echilibrului olimpian spre Unu

Când vorbeşti cu surzii trebuie să strigi ca să te 
faci auzit, chiar dacă vorba îţi este de felul ei potolită. Tot 
aşa, când trăieşti într-o lume secularizată, dominată de 
scientism şi de metafi zică, eşti silit să accentuezi uneori 
excesiv în direcţia originii acestei lumi, deşi nimic nu-i 
este mai caracteristic fi inţei tale decât echilibrul dintre 
divin şi mundan; dintre Unu şi fi re.

O asemenea unilateralitate viciază de cele mai 
multe ori interpre tarea poeziei lui Tudor Arghezi, care 
este o panoramare a germinaţiei universale văzută din 
Centru, obligând, în replică, la focalizarea atenţiei 
asupra miezului ei psaltic. Echilibrul olimpian este 
deplasat a tunci spre polul henologic al naturii, ceea 
ce trans formă aparent această operă într-un psalterion, 
iar „nepăsarea sfântă” a creatorului ei, împăcat şi cu 
Dumnezeu şi cu lumea, într-o „luptă cu îngerul”. Dar 
imperialismul ontologic obligă la aceasta. El se rezumă 
la nega rea oricărui „dincolo” de fi inţă, sau, printr-o 
conversie a judecăţii, la afi rmarea unei transcendenţe 
goale. Această formulă, mult îndrăgită de critică, este, 
la rigoare, un nonsens. Dacă neantul singur se mai afl ă 
dincolo de fi re, atunci dincolo de fi re nu se mai afl ă 
nimic, nici un fel de transcendenţă; transcendenţa este 
nu numai goală, ci chiar numai un cuvânt gol. Natura 
bipolară, onto-henică, se reduce atunci la orizontul fi rii, 
în care trebuie să aducem Sacrul dacă vrem să-l mai 
păstrăm.

Aceasta este perspectiva „aplatizată”, fără 
dimensiunea adâncimii, din care dl. Nicolae Manolescu, 
de pildă, îl receptează pe Tudor Arghezi declarându-l 
„poet nereligios” pe motiv că „transcendenţa argheziană 
este o transcendenţă goală” (Postfaţă la antologia 
„Tudor Arghezi, Poezii”). Opera sa ar fi  aceea „prin care 
un spirit nereligios se opune zădărniciei şi morţii, luând 
în stăpânire existenţa ce i s-a dat, devenindu-şi sieşi 
Dumnezeu. Nu este decât un singur Creator, o singură 
divinitate, în viaţa şi în poezia lui Arghezi: El însuşi” 
(op.cit.).

Penibila superbie atribuită poetului ar deriva 
dintr-o adoraţie a materiei, dintr-un materialism 
funciar al fi rii sale: „Materia suavă sau degradată este 
mereu tema lui de candidă uimire” (ibid.). În această 
perspectivă, Sacrul dispare, dar atributele sacralităţii 
rămân, nu se ştie cum, revenind uzurpatorilor tereştri 
ai tronului trans cendent, rămas gol: „Desacralizarea 
transcendentului implică sacra lizarea făpturii. Sacre 
devin la Arghezi viaţa, făpturile pământeşti, plantele, 
animalele (…) «Divinitatea» argheziană îşi pierde 

atributele sacre, cedându-le omului, vieţuitoarelor, 
naturii” (ibid.).

Aceste afi rmaţii temerare merită să fi e privite 
mai de aproape. Care este atributul Sacrului, după care 
el poate fi  recunoscut fără greş? şi unde este localizat 
Sacrul? Dacă este să-i dăm cuvântul lui Arghezi însuşi, 
răspunsul său la prima întrebare spune că Sacrul este 
acela care dă întreaga lume; că el este Ziditorul de fi inţă, 
Binefăcătorul ce poate fi  recunoscut după inepuizabila 
lui dărnicie: „Tu nici nu-ntrebi ce voi şi mi-l şi dai./ Ce 
mi-a lipsit, întotdeauna ai,/ şi-ai şi uitat/ De câte ori şi ce 
şi cât mi-ai dat./ Hambarul ţi-este plin împărăteşte./ Pe 
cât îl scazi, mai mult se împlineşte,/ şi de la sine sacul 
ce se scoate/ Se însuteşte cu bucate./ Dai voie bună, voia 
bună creşte./ Dai dragoste şi dragostea sporeşte./ Izvor 
îmbelşugat a toate,/ Tu nu dai nici un bun pe jumătate/ 
Sau nu-l dai nicidecum/ Aceluia ce toarce şi împânzeşte 
fum./ Când l-am pierdut, n-apuc să ţi-l arăt/ Că mi 
l-ai pus adaos îndărăt” (Psalm, „Făr-a te şti decât din 
presimţire”).

Fecunditatea Sacrului ajunge ca să-l identifi ci şi 
să-l localizezi. Belşugul lui care se revarsă fără sfârşit 
face lucrurile să fi e – în loc să nu fi e, le face să iasă 
din insistenţa lor preexistentă pentru a exista. Această 
naştere este altceva decât „naşterea din curvie”, cum 
spune Evanghelistul (v. Ioan 8, 41), adică altceva decât 
provenirea unui fi ind dintr-un alt fi ind. Geniul religios 
al poporului evreu se afi rmă cu putere în conştiinţa 
faptului că noi toţi, cei care suntem, „avem un singur 
Tată: pe Dumnezeu” (Ioan 8, 41). Ceea ce nu înseamnă 
că nu avem acasă un tată şi o mamă din sămânţa cărora 
ne-am născut; dar acest proces orizontal, ontic, nu ar 
fi  cu putinţă dacă întregul nostru orizont al fi rii şi tot 
ce îl umple cu fi indele existente nu ar fi  deja deschis, 
printr-o izvorâre din adânc, din ceva care nu este, dar 
a cărui fi re este fi rea însăşi. Acest lucru trebuie bine 
înţeles: Sacrul nu este – şi nu vine niciodată în lume 
pentru a fi ; dar complementul său în natură este lumea, 
înţeleasă ca diferenţă ontologică dintre fi re şi fi inde. La 
întrebarea: „Cine eşti tu, acel de care gândul/ Se-apropie 
necunoscându-l?” (Psalm) – răspunsul este: „Eu sunt cel 
ce este”. Dezvăluirea integrală a misterului, a tăinuirii, 
este netăinuirea, adică fi rea ca fi re, în care sunt cuprinse 
fi indele în integralitatea lor (aletheia). Curiozitatea 
celui care interoghează misterul este satisfăcută 
integral, ba chiar cu asupra de măsură, căci el nu poate 
cuprinde niciodată atâta cât taina dezvăluie din sine. Dar 
atenţie: dez văluirea Sacrului, adică aspectul său, fi rea 
sa ca aspect (idea sau eidos) nu anulează misterul ca 
mister, ci îl indică numai, ca sursă a acestei epifanii. 
Misterul rămâne – şi este chiar ceea ce rămâne, pe când 
în complementul său ontico-ontologic totul trece.

Este aşadar un simplu joc de cuvinte, o infatuare 
obtuză şi o confuzie să spui că ai sacralizat lumea sau că 
ţi-ai însuşit atributele Sacrului. Locul lui este dincolo de 
lume, în planul henologic al natu rii. Nimic din ceea ce 
este în lume nu este sfânt, ci provine de la ceva sfânt. Cu 
atât mai puţin este sfânt totul. Panteismul, cu aparenţele 
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lui generoase, nu reprezintă în fond decât trecerea la 
limită a acestei obtuzităţi arogante care se amăgeşte 
că a luat locul Creatorului. Teo reticienii panteismului 
autohton vorbesc despre un Dumnezeu care se „coboară” 
în creaturile sale, dispărând în ele, identifi cându-se cu 
ele, – sau despre creaturile care „urcă” şi transcend 
lumea, pentru a se instala pe tronul gol de când vecii al 
Creatorului: „Făptura protes tează contra absenţei divine, 
înălţându-se pe sine pe o treaptă de gra ţie şi divinitate” – 
cum spune dl. Manolescu. Ambele variante sunt soluţii 
inconsistente la o dublă imposibilitate: henologicul 
nu poate veni în ontologic, nu poate „coborî” decât 
negându-se pe sine, aşa cum nici ontologicul nu poate 
„urca” în fundamentul său henologic decât murind. 
Există un axis mundi care ţine separat „cerul” de „pă-
mânt” şi nu le dă voie să se amestece, aşa cum materia 
nu poate infu za antimateria. Sacrul şi profanul sunt însă 
întotdeauna complemen tare. Pe dimensiunea diametrală 
a naturii, diferenţa onto-henică are întotdeauna doi 
poli: Unul şi fi rea, inseparabili, dar şi inconfundabili, 
întocmai ca polii unui magnet.

Dintre aceşti doi poli ai naturii, pozitivitatea 
punerii primordiale revine Sacrului. El este fundamentul, 
silogismul constituit din fi inţă şi intellect, având între 
ele, drept termen mediu, logosul, logos care la rândul 
său este arheul care dă lumea, compusă din fi re şi din 
totalitatea fi indelor. Mai sus decât sacrul nu se afl ă decât 
Ascunsul, Divinul, a cărui negativitate refuză orice 
înţelegere. A conferi primordialitate fi rii, sau din ea 
numai materiei, înseamnă a în toarce cu capul în jos nu 
numai lumea, ci întreaga natură, din care cosmosul nu 
este decât o „emisferă”, partea sa manifestă. Este ceea ce 
face distinsul critic când afi rmă că „viziunea poetului e 
cosmică şi fără religiozitate: arborii, vieţuitoarele, ploaia, 
pământul, cerul, gră dina sunt realităţi primordiale. 
Cerul poeziei argheziene este răstur nat: făptura nu 
manifestă pe Dumnezeu, ci îşi este sieşi Dumnezeu: 
nu materializare a divinităţii, ci divinizare a materiei”. 
„Terestritatea nu exclude sacrul” – aceasta este premisa 
pe care se sprijină toată argumentaţia domniei sale. 
Dar este o premisă falsă, de la care Arghezi nu pleacă. 
„Paradisul terestru în care omul şi dobitoacele se 
înfrăţesc” este o idilă care i-ar fi  ofensat simţul realităţii, 
nu numai pentru că omul le mai şi mănâncă uneori, ba 
chiar destul de des, pe aceste surate ale sale, ci pentru că 
„sfi nţenia profană” reprezintă o contradicţie în termeni, 
care nu se poate concretiza în nici un lucru natural – şi 
nici în natura însăşi, luată ca atare.

Firea şi fi indele din orizontul ei nu manifestă 
Sacrul, ci constituie manifestarea Sacrului – ceea ce este 
cu totul altceva. Sacrul şi Divinul, cripticul însuşi, taina 
închisă în cea mai intimă interioritate, din care acesta 
provine, rămân nemanifeste în plan ontic, cu toate că 
Sacrul este, la rândul său, epifania Divinului în planul 
henologic al naturii: „Ascultă pasul Domnului din sân” 
– îndeamnă poetul. Ceea ce înseamnă că Dumnezeul său 
se dă retrăgându-se; că el este „ceea-ce-apare-fără-să-
fi e”, cum fericit formulează dl. Nicolae Balotă – dar şi 

„ceea-ce-este-fără-să-apară”. Cu alte cuvinte: în trucât 
reprezintă punerea primordială ca atare, divinul, unul 
absolut nu există, ci insistă în sine, ca închisul care 
trebuie să se deschidă, în trepte, mai întâi în ceruri, prin 
limitare internă şi judecată primordial, dedublându-se în 
fi inţă şi intelect, apoi din cele două eshatii primordiale 
luând naştere logosul, fi ul divin, din care purcede lumea 
sau spiritul.  Dar întrucât s-a deschis deja şi „este”, el s-a 
negat pe sine, apărând ca negativitatea însăşi a punerii 
primordiale.

Dacă Unul sau arheul naturii este fertil, matricea 
fi rii însăşi, un Deus uberosus, atunci fi rea ca fi re este 
stearpă; ea reprezintă pustia din mijlocul căreia poetul 
aspiră către izvorul profund care nu seacă niciodată. 
„Când m-ai făcut, mi-ai spus: de-acum trăieşte” 
(Psalm); psalmistul ţine minte această poruncă, dar 
înţelege prin „a trăi”: a fi  în-sufl eţit, pătruns de sufl etul 
care e întotdeauna un străin pe pământ. De aceea, 
fapta vieţuirii sale constă în aventura căutării sufl etului 
care se întrupează în el – şi în primul rând în căutarea 
Marelui Sufl  et, a Străinului, ai cărui paşi, cum spunea 
Trakl cam în aceeaşi vreme când au fost compuşi şi 
Psalmii arghezieni, răsună mereu prin noaptea de argint. 
Plecând, sau venind? Şi una, şi alta. Nici una, nici alta. 
Unifi cându-se. Mişcându-se „în sânul său” – adică „în 
sine”.

Astfel, pentru a transforma deşertul steril al lumii 
într-o grădină a rodirii, pentru ca fi rea însăşi să-i apară 
ca un rod al seminţei primor diale, Arghezi se întoarce 
cu faţa către începutul absolut al toate câte există – şi 
determină astfel o foarte caracteristică „deplasare spre 
Unu” a echilibrului specifi c modului românesc de 
locuire în natură, constând dintr-un liber schimb, în 
ambele sensuri, între Sacru şi pro fan. Începând cu el, 
spiritul românesc se proiectează în viitor prefe renţial 
pe dimensiunea onto-henică a physis-ului, în sensul 
Unului, adică în căutarea Sacrului. Pentru adevărata 
conştiinţă de sine a acestui neam, nu va mai exista de-
acum viitor într-o lume fără Dum nezeu. „A-L găsi pe 
Domnul” devine, începând cu Arghezi, condiţia sa unică 
de supravieţuire. Or, a-L găsi înseamnă în primul rând 
a-I descoperi lipsa pe altarul împovărat de dogme în 
jurul căruia riturile se săvârşesc în pustiu.

2. Drumul spre Centru

„Sufl etul nostru, şubred şi sărac,/ Nu ştie de 
izvor şi roadă.” (Muntele Măslinilor). El nu cunoaşte 
dimensiunea diametrală a natu rii, ce are la un capăt 
izvorul şi la celălalt rodul. „Piscul din Tărie” (ibid.) este 
mereu ameninţat cu obnubilarea sub ecranul fenomenal, 
lipsit de adâncime, al orizontului ontologic: „Pândit 
să crească peste tine/ şesul turtit” (ibid.). Aceasta este 
perspectiva argheziană. 

Poetul întreprinde o ascensiune pe Munte, în 
buna tradiţie a stră moşilor săi daci, pentru a depăşi 
plafonul de nori al secularizării Sacrului. „Mai sus, 
mai sus de nori şi aştri” (Pe ploaie) – până în „al treilea 
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Cer”, după expresia paulinică, adică dincolo de sensibil 
şi de suprasensibil; „Mai sus, mai sus! Spre ce? Spre 
unde?” (ibid.). Divinul nu este găsit, ci numai căutat, 
pentru că nu se poate altfel; lumea întreagă a devenit 
mai strâmtă decât cămara sufl etului; un insupor tabil 
infern al platitudinii: „Ce demon am, ce sorţi, ce ţară? 
şi pentru ce pământu-ntreg/ Mai strâmt/ Decât boltita 
mea cămară?/ … / Mi-e frig din creştet la călcâie./ E 
umed fi ecare gând/ şi orb!/ Mi-e sufl etul bolnav de râie” 
(ibid.).

Ridicarea pe munte nu duce la un sanctuar deja 
frecventat, al unui zeu ştiut dinainte, ci este un rit de 
iniţiere prin care descântecul ancestral încearcă să 
deschidă lacătul sub care stă zăvorâtă Taina: „Lacăte, 
cine te-a închis/ La uşa marelui meu vis?/ Unde ni-i 
cheia, unde-i păzitorul,/ Să sfarăme zăvorul/ şi să 
vedem în fundul nopţii noastre/ Mişcându-se comorile 
albastre?” (Descântec). Acest ada mism iniţiatic este 
faptul cel mai caracteristic şi poate cel mai surprinzător 
al religiozităţii argheziene. Poetul se comportă de parcă 
până la el nu s-ar mai fi  auzit pe lume de religie şi de 
religiozitate; ca şi cum românii nu ar fi  un străvechi 
popor creştin sau nu ar exista atâtea religii între care 
nonconformiştii noştri pot să aleagă; ca şi cum nu s-ar 
fi  scris şi pentru ei acele biblioteci întregi de teologie 
şi meta fi zică… El caută un contact direct cu Unul 
Dumnezeu, o punere „faţă în faţă” ce s-ar fi  petrecut la 
fel şi dacă primul om s-ar fi  numit Arghezi, nu Adam. 
Este în această respingere hotărâtă a oricărei religii 
şi a orică rei fi losofi i religioase actul de naştere a unei 
religiozităţi poetice, cre atoare, care se face pe sine în 
chiar clipa fi inţării sale şi nu există decât pentru cel ce o 
creează – şi numai atâta timp cât creează. Este un model 
de religiozitate, funcţional – un „pattern”, cum s-ar 
spune astăzi – care se dispensează de orice dogmă, de 
orice cult şi de orice practică deja constituită, pentru a 
avea libertatea de a pune sufl etul gol în faţa Creatorului 
său, într-o atitudine unică şi irepetabilă.

Acest refuz de a se lăsa anexat, recuzarea 
oricărui intermediar între el şi Dumnezeul său nu se face 
în intenţia ipocrită de a se subs titui celor respinşi, ori 
de a mai adăuga şi el o formă de cult institu ţionalizat 
celor deja existente. Mesajul poetului este clar: religia 
viitorului, către care el se proiectează profetic, este cea a 
legăturii vii, nemijlocite, cu Divinul. A crede în maniera 
lui exemplară înseamnă a locui poetic în natură. Poetul 
nu este altceva decât paradigma credin ciosului care-şi 
este lui însuşi propriul său preot.

Această aventură temerară în nebuloasa 
gândurilor pare de două ori condamnată eşecului. În 
primul rând pentru că pelerinul nu ştie unde şi către 
ce călătoreşte; sau, ceea ce este acelaşi lucru, pentru 
că ţinta lui este necunoscutul. Divinitatea reprezintă 
pentru el „Zăvorul mut din poartă” (Seceta mare), 
care „se tot fereşte, iată,/ Să nu dăm de vreo taină ne-
ncuiată” (Stepele); „Uşile-s bătute-n cuie” (Caut cheia 
pe-ntuneric), „oriunde-ţi pipăi pragul, cu şoapta tristei 
rugi,/ Dau numai de belciuge, cu lacăte şi drugi” (Psalm, 

„Călare-n şea, de-a fuga pe vânt…”).
În al doilea rând, pentru că renunţând la tot 

sprijinul tradiţiei, pe lerinul nu are, în pribegia căutării 
lui, nici un toiag de drum. Drumul său către Centru ar 
trebui să fi e călăuzit de o metodă, de un meta hodos care 
să-i dea direcţia şi sensul. În lipsa acestui ghid, evadarea 
din orizontul închiderii ciclice, din marele ocol al fi rii, 
pare imposi bilă: „Pribeag în şes, în munte şi pe ape,/ 
Nu ştiu să fug din marele ocol” (Psalm). O presimţire 
defetistă se insinuează otrăvitoare în sufl et: „Stai, 
călăreţ! / Întoarce-ţi calul semeţ/ Fă un ocol şi lasă/ 
Vecia e mare, deasă” (Ora târzie). Ca într-un coşmar, 
„Viteazul îşi opreşte calul/ Unde se-ntunecă de noapte 
malul” (Viteazule).

De fapt, însă, poetul nu se opreşte pentru că nu 
se poate opri, nici măcar la capătul vieţii. Moartea însăşi 
este o continuare a pribegiei de aici, către Marea Taină. 
În clipa pătrunderii în noaptea ei, „Traista-i gata, cârja-i 
în pridvor./ Drumul o să fi e lung pe lună” (Deşertă-
ciune). Aşa că taurul trebuie apucat de coarne acum şi 
aici, în această viaţă pământească – singura şansă care 
ne-a fost dată pentru a găsi drumul spre Dumnezeu şi 
odihna în eterna lui pace. Care este acest drum? Între ce 
drumuri se poate alege?

Calea metafi zicii este o fundătură, pentru că 
obiectul ei tematic îl constituie „marele ocol” spaţio-
temporal din care evadarea trebuie să se producă. Toate 
fi losofi ile sunt vetuste, în măsura în care reprezintă pură 
ontologie. Un drum închis, un fund de sac – aceasta 
este toată înţelepciunea lumii, pretinsa ei dragoste de 
înţelepciune.

De asemenea, toate teologiile, în măsura în care 
dogmele lor sunt repere ale credinţei turnate în forme 
metafi zice, sau chiar numai logic-conceptuale. Trebuie 
depăşită cunoaşterea prin raţiune, deoa rece Dumnezeu 
Unul, Inefabilul, aşa cum îl numea Damascius, este 
iraţional în sensul că nu se lasă cunoscut cu această 
facultate de cunoaştere. Dacă raţiunea înseamnă lumină, 
cunoaşterea necesară aici trebuie să fi e un „întuneric 
alb”, sau un mod de a şti fără să cunoşti, pe măsura 
misterului însuşi: „Căci cel ce ştie însă nu cu noaşte/ 
Varsă-ntuneric alb cu mâna mea” (Epigraf). Ce este însă 
acest „întuneric alb” pentru Tudor Arghezi? Cum este 
posibilă vederea lui Dumnezeu – altfel decât cu puterea 
minţii care, potrivit unei lungi tradiţii metafi zice, 
este unică şi defi nitorie pentru om? Nu este această 
făptură vieţuitorul raţional prin excelenţă? Un animal 
rationale?

Poetul vrea să fi e asemenea lui Dumnezeu tocmai 
prin faptul că gnoza lui este un „a şti” fără „a cunoaşte”; 
prin această doctă igno ranţă, îşi spune lui însuşi: „Tu 
eşti asemeni celui care/ Te-a frămân tat, te-a căutat şi 
născocit” (Suiş). La drept vorbind, natura pătrun derii în 
misterul divin este la fel de misterioasă ca însuşi misterul 
pe care încearcă să-l pătrundă. Dacă creştinismul, religia 
cea mai la în demână lui Tudor Arghezi, cea căreia în 
mod fi resc el ar fi  trebuit să-i aparţină, nu-l satisface, 
aceasta e din cauză că din momentul consti tuirii 
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canoanelor sale dogmatice el s-a sclerozat, turnându-
se în tipa rele unei gândiri metafi zice. Mircea Eliade 
atestă că, la un moment dat al istoriei sale, creştinismul 
a trebuit să facă acest sacrifi ciu: să renunţe la doctrinele 
lui esoterice, în încercarea, eşuată de altfel, de a salva 
unitatea bisericii. Dar încearcă poetul român să se 
reîntoarcă la „creştinismul originar”? Numai dogmele 
sunt cele care-l supără?

În esenţa lui, şi de la început, creştinismul a fost 
şi este un mister divulgat; pentru cei mulţi el reprezintă 
doctrina exoterică, păstrată de cult şi transmisă tuturor 
prin mijlocirea unui corp clerical, care inter mediază 
între credincioşii simpli şi taina ce trebuie comunicată. 
Iisus, cel pe care adepţii lui l-au numit Hristos, a fost 
el însuşi mediator între Dumnezeu şi oameni, primul 
şi cel mai mare dintre preoţii creştini. De aceea, orice 
tendinţă de eli minare a acestui „releu”, care este 
sacerdotul, contravine spiritului creştin originar şi este 
privit de acesta cu suspiciune – şi cu duşmănie de către 
biserică. Dar, fi reşte, în aventura lui singulară, poetul nu 
este stânjenit de ideosincraziile ecleziastice. Nimic nu 
l-ar împiedica să fi e un gnostic creştin – dacă această 
gnoză l-ar satisface. Dacă el porneşte pe un drum care 
este numai al lui, înseamnă că această religie, chiar în 
forma sa primară, iudee, anterioară pătrunderii sale în 
Europa şi deformării ei la impactul cu spiritul metafi zic 
elin, i-a apă rut străină. Şi îi este străină tocmai pentru că 
îi interzice un contact nemijlocit cu Divinul.

Religiozitatea lui Tudor Arghezi are aşadar a se 
distanţa – dar prin aceasta şi a se raporta – la un  univers 
spiritual străin Europei şi caracterizat prin geniul 
religios al poporului evreu, care a penetrat sub forma 
ambelor religii, creştină şi mozaică, spiritul european, 
tributar atât Noului cât şi Vechiului Testament.

Coliziunea celor două galaxii spirituale a fost 
inimaginabil de violentă şi s-a produs la un moment 
precis al istoriei Europei, care începuse de-acum 
să crească din sămânţa ei greacă, ascultând de pro-
pria ei lege. Trecuseră cinci sute de ani de la naşterea 
metafi zicii, adică de la restrângerea viziunii aurorale, 
complete, asupra physis-ului la o perspectivă pur 
ontologică, la început trinitară. Dacă această lege internă 
a istoriei noastre se lasă descifrată astăzi ca o contracţie 
progresivă, în trepte, a sistemului tetraelementar 
autarhic, până la colapsul materialist în care toate 
elementele „cad” pe unul singur (numit de noi „materie” 
iar de vechii greci „pământ”) – contracţie urmată de o 
detentă tot progresivă, tot în trepte, până la recâştigarea 
viziunii iniţiale asupra physis–ului; dacă aceasta este 
legea internă a istoriei noastre, atunci Europa şi-a 
continuat drumul propriu şi pro pria sa dezvoltare 
organică în ciuda dureroaselor fenomene de respin-
gere la care grefarea acestei „proteine străine”, care este 
spiritul evreu, a supus-o. Dar continua sa naştere nu a 
mai rămas de atunci o partenogeneză. Spiritul elin a fost 
fecundat de cel iudaic, astfel că astăzi europeanul este 
un grec creştinat. Chiar dacă geniul evreu a fost învins 
până la urmă – iar Dumnezeul adus de el în Europa a 

murit în concept, creştinismul nu s-a suprapus mai 
puţin peste stra tu rile arhaice ale religiozităţii autohtone, 
hibridându-le şi mascându-le.

Această veche religie, specifi c europeană, cu 
adevărat a noastră, trebuie căutată, desigur, în misteriile 
greceşti – dar mai cu seamă (pentru că taina lor a 
fost cu străşnicie păstrată) în poezia lirică şi fi losofi a 
presocratică, premetafi zică, în care aceste misterii au 
ajuns întâi la cuvânt, precum şi în gândirea neoplatonică.  
Epoca de aur a spiritului grec este o perioadă de criză, 
grandioasă ca explozia unei supernove, dar o perioadă 
de criză, în care Unul nu mai este cunoscut prin extaz 
mistic, aşa cum trebuie să fi e el cunoscut, dar nici nu 
este uitat încă. Meditaţia marilor physio logoi, acele peri 
physeos care, toate la un loc, alcătuiesc Cartea sfântă a 
Europei, Sfânta noastră Scriptură, reprezintă ele însele 
dezvă luirea unui mister; turnarea în limbaj artistic şi 
fi losofi c a tainei înfl o ririi naturii din principiul ei.

Criza presocratică este oarecum similară 
celei originar-creştine; ea însăşi a fost provocată de 
dezvăluirea unui mister – ce-i drept, într-o formă 
artistică şi fi losofi că. Dar ceea ce o deosebeşte cu ade-
vărat de atitudinea ebraică nu este faptul că nu se declară 
deschis o religie, ci acela că fi losoful sau poetul grec 
nu intermediază între vulg şi divinitate, ci săvârşesc 
gestul arhetipal al întâlnirii nemijlocite cu Divinul. Ei 
nu constituie casta privilegiată a celor cărora Dumne-
zeul învăluit în nouri şi fum le vorbeşte de pe „munte” 
– şi care trebuie crezuţi pe cuvânt atunci când transmit 
solemni poruncile Sale. Ei nu dau mulţimii nişte 
table de legi pe care Zeus n-ar fi  avut încredere să le 
depună decât în mâinile lor; nu absolvă de păcate aşa 
cum Dumnezeu însuşi poate s-o facă, pe motiv că sunt 
reprezentanţii lui pe pământ. Nimic din toate acestea. 
Poeţii lirici greci şi fi losofi i presocratici oferă tuturor 
exemplul unei întâlniri, în propriul sufl et, cu Unul-fără-
al-doilea, şi al citirii directe a tablelor legii, acolo, în 
su fl etul fi ecăruia, cu ochii propriei sale minţi. Nu este 
nevoie de inter mediar! – spune mesajul lor; e de ajuns să 
fi i om pentru ca Dumne zeu să-ţi stea aproape, faţă către 
faţă. Fii ceea ce eşti! Aceasta este mândra deviză a lui 
Pindar. Dacă eşti cu adevărat om, îl ai pe Dum nezeu în 
tine.

Ei bine, această religie autentic europeană, 
moştenită de toţi euro penii de la greci, este prin originea 
ei tracă. Eumolpos, întemeietorul legendar al misteriilor 
din Eleusis, era fi ul lui Musaios, trac de ori gine şi el 
însuşi fi u (cel puţin spiritual) al lui Orfeu, fi ul lui Oiagros, 
regele Traciei. Între Pythagora şi Zalmoxis, regele-zeu 
al dacilor, au existat legături greu de precizat, dar certe. 
Iar marii zei ai panteo nului hellen: Dionysos şi Apollon, 
cei care personifi cau complemen taritatea onto-henică, 
dintre fi re şi Unu, erau şi ei de obârşie tracă.

În aceste condiţii, refuzul lui Arghezi de a se 
lăsa iniţiat în miste rul divin de gnoza creştină are 
semnifi caţia unei regrupări instinctive pe poziţia de 
început a spiritului european – şi, mai mult decât atât: 
de revenire în reduta religiozităţii autohtone ancestrale, 
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aceea din care însăşi religia greacă a emers, ca din 
obârşia sa. Desigur, puţine lucruri sunt mai deplin uitate 
decât această tracică visio Dei. Mai mult ca sigur, nu 
era vorba acolo de o doctrină, ci despre rituri iniţiatice 
a căror amintire s-a pierdut. Dar dacă a murit cultul 
marelui zeu trac, sufl etul a cărui atitudine el o exprima 
continuă să trăiască. El este sufl etul europeanului 
dintotdea una. 

3. POETA SACERDOS
 
Mulţi dintre comentatorii lui Arghezi susţin 

că el a eşuat în încer carea de a-l vedea pe Dumnezeu, 
pentru că, până la urmă, enigma a rămas pentru dânsul 
tot enigmă; mai rău chiar: nălucire şi căutare zadarnică, 
soldată cu „golul cunoaşterii”: „Panteismul liric de care 
a vorbit întreaga critică este ilustrat în termeni mult 
prea clari, aproape conceptuali, în versuri ce exprimă 
senzaţia cunoscută de nălucire, de căutare zadarnică” 
afi rmă Eugen Simion în Scriitori români de azi. 
„Suferinţa poetului nu provine din faptul că Dumnezeu 
este, fără a se arăta, că se relevă şi se ascunde, în acelaşi 
timp; ci din faptul absenţei sale” (Nicolae Manolescu, 
Postfaţă la Tudor Arghezi, „Poezii”). Sursa acestei 
frământări „nu este incertitudinea existenţei, dar certi-
tudinea inexistenţei divine” (ibid.).

Chestiunea existenţei lui Dumnezeu, pe care şi-o 
pune din când în când orice fl aneur pe bulevard, este 
o falsă problemă. E drept că şi unii mari metafi zicieni 
au dezbătut-o, dar nu spre cinstea metafi  zicii pe care o 
slujeau. Pentru amatorii de paradoxuri: dacă ar exista, 
Dumnezeu n-ar exista. El nu „există” decât neexistând. 
Numai in-sistând ne-esenţial în complementul in-
existent al existenţei, el constituie o realitate – anume 
arheul realităţii însăşi, al realităţii ca atare.

Potrivit chiar numelui său, existenţa semnifi că 
faptul de a sta în afara a ceva. Ea este o ec-sistare. Acel 
ceva în afara căruia stă ceea ce există este principiul 
existenţei, arheul fi rii – adică ceea ce mai este numit 
Dumnezeu-Unul, sau Dumnezeu-Tatăl. El nu ec-sistă, 
ci in-sistă: stă închis în sine, ascuns sub deschiderea sa. 

Prin defi niţie, metafi zica îl exclude din câmpul ei 
tematic pe Dumnezeu. Ea reprezintă o doctrină a planului 

ontico-ontologic. Iar atunci când totuşi vor beşte despre 
El, îl ucide prin ontologizare, transformându-l în „fi ind 
suprem” sau „fi re ca fi re”. Esse est Deus reprezintă 
decantatul pur al rătăcirilor teologiei ontologizate.

Când Arghezi constată inexistenţa enigmatică 
a lui Dumnezeu, el dovedeşte prin aceasta că are o 
autentică întâlnire cu Divinul; că pentru dânsul „a bătut 
în fundul lumii cineva” (Duhovnicească). Enigma este 
de nepătruns: „Ce noapte groasă, ce noapte grea!” – 
fără nici o determinare ontologică: „Ei! Cine străbătu 
livada/ şi cine s-a oprit?/ Ce vrei? Cine eşti,/ De vii mut 
şi nevăzut ca-n poveşti?/ … / S–ar putea să fi e Cine-
ştie-Cine…/ Care n-a mai fost şi care vine/ şi se uită 
prin întuneric la mine/ şi-mi vede cugetele toate” (ibid.). 
Dar chiar acest caracter enigmatic, misteric, reprezintă 
o po zitivitate. Enigma este respectată ca enigmă. Ea este 
determinată precis – e drept, nu ontologic, ci henologic 
– printr-o cunoaştere cu sufl etul, nu cu mintea.

„Cunoaşterea albă” a poetului-sacerdot, acel „a 
şti fără a cunoaş te” prin care Dumnezeu şi sufl etul se 
întâlnesc şi comunică este aşa dar un tip particular de 
cunoaştere, care nu aparţine acestei lumi. Niciodată 
afectivitatea (sentimentul şi emoţiile, cum se spune), re-
vendicată insistent pentru poezie, nu-şi dezvăluie mai 
generos chipul, justifi când această revendicare, decât la 
pătrunderea în transcendent. Sufl etul este un străin pe 
pământ – şi la fel Sacrul şi, cu atât mai mult, Divinul din 
care El provine ca din propriul său arheu; el este Străinul. 
Într-o trăire religioasă, exprimabilă în limbaj poetic, 
sufl etul şi Dum nezeu se au unul pe altul şi stau unul în 
altul – iar această cunoaş tere henologică, izvorâtă din 
„a avea”, nu din „a fi ”, se exprimă printr-un sentiment; 
un sentiment ce reprezintă răspunsul sufl etului la un 
semnal venit din lume, în care caz el constituie o emoţie, 
sau cunoaşterea pe care sufl etul o are despre ceva de 
aceeaşi natură cu dânsul: un sentiment propriu-zis, pur.

Acest sentiment religios poate fi  analizat, desigur 
– şi atunci el se transformă într-o meta-cunoaştere, 
sau în cunoaşterea raţională a cunoaşterii din arheu, 
a cunoaşterii pe care arheul o are despre sine. Dar 
fi e că este resimţit direct de un sufl et evlavios; fi e că 
este transpus în limbaj artistic de un poet; fi e că este 
conceptualizat de un fi losof, el rămâne în esenţă o 
cunoaştere: singura cunoaştere adevă rată a Divinului şi 
de fapt a întregului plan henologic.

Arghezi ştie fără greş că atunci când se cutremură 
în faţa miste rului a cărui inimă bate în „fundul lumii”, 
la fundamentul acesteia, el trăieşte clipa de graţie a 
întâlnirii cu Dumnezeul viu, pe care şi-l doreşte atâta. 
Acest Dumnezeu întâlnit în mysterium tremendum 
nu este pierdut în tenebre şi tăcere, ci doar cu chipul 
acoperit, pentru bunul motiv că orice aspect, orice 
manifestare ţine de planul dezvăluirii, fi e ea de natură 
henologică, adică în ceruri, în cuprinsul Sacrului, sau 
ontologică, în fi re şi în lume. Dumnezeul ascuns este 
Dumnezeul revelat, aşa cum el insistă, nu există. În 
aceasta constă paradoxul divinităţii: ea nu se revelează 
decât în măsura în care se ascunde.
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Este complet eronat să susţii că relaţia 
psalmistului român cu Domnul este funciar ontică. Ea 
este eminamente, dacă nu cumva ex clusiv, henologică: 
o legătură participială, nu ideală. Ceea ce poetul-preot 
ştie despre Dumnezeul său nu sunt „proprietăţi” ale 
acestuia, nu sunt aspecte (idei), ci legături, participări 
(logoi); legături sufl eteşti, cu ceva ce niciodată nu 
se în-fi inţează şi nu poate suferi o ensoma toză decât 
ieşind afară din sine şi fi ind altceva: propria sa negaţie. 
Pozitivitatea „semnului” divin nu are însă nevoie de o 
confi rmare ontică. Glasul Dumnezeului unic se aude 
fără distorsiuni tocmai în refuzul lui de a fi : „i-am 
auzit cuvântul zicând că nu se poate” (Psalm, „Sunt 
vinovat că am râvnit”). Nu se poate nici să fi e, nici să 
fi e cunoscut – altfel decât ca mister care dialoghează cu 
sufl etul. Acesta este mesa jul pe care poetul îl aude.

Atingi un paroxism al orbirii atunci când confuzi 
pleroma acestui mister cu neantul. Nemanifestul 
primordial este loc plin cu tot ce poate fi , cu tot ce 
trebuie să fi e; numai onticul lipseşte acestui deon tic, 
dar fi rea însăşi cu toate fi indele ei, adică lumea întreagă, 
ia loc şi are loc, adică se petrece, în acest LOC. Ba, 
mai mult, componentele henologice ale dezvăluirii sale 
prime, dintru ceruri, adică fi inţa, logosul şi intelectul, 
toate se afl ă cuprinse de asemenea în sinea Sa, în 
Dumnezeu Unul. Cosmosul este localizat în chaos; 
lumea este strânsă la „sânul” lui Dumnezeu, în sinele 
său. Este aşadar o decepţie fără temei aceea izvorâtă din 
pretinsa izgonire din paradis a omului – şi în general 
a tot ceea ce este. „Vecia” nu a fost nicicând interzisă: 
„Aş putea vecia cu tovărăşie/ Să o iau părtaşa gân durilor 
mele” (Psalm). Atâta doar că în veşnicie lucrurile stau în 
sine, unele în altele şi toate în Dumnezeu, că ele insistă 
deci, nu există; şi că „acolo”, dincolo de lume, toate sunt 
complementare şi parcă pe dos decât „aici”: mai marele 
încape şi stă în mai mic; Dumnezeu locuieşte în sufl etul 
omului, Unul în unitate: „Să nu se ştie că mă dez mierdai/ 
şi că-n mine însuţi tu vei fi  trăit” (Psalm, „Aş putea vecia 
cu tovărăşie”). Acest curajos „în mine însuţi” arghezian 
concentrează într-o pilulă amară pentru lingvişti şi greu 
de digerat pentru logicieni întreaga viziune a poetului 
despre cununia din planul divin, care este o koinonia: 
o comuniune rezultată din întrepătrun dere, dintr-un „a 
avea” pe altul în tine ca pe tine însuţi.

De ce s-ar plânge atunci un astfel de psalmist? 
Orice lamento biblic ar suna în gura lui ca o arie de 
operetă. Dacă ar năzui într-ade văr spre Nefi inţă, aşa 
cum cred unii, atunci el n-ar avea numai drep tul să 
plângă, ci şi să fi e plâns. Dar aşa, când el ştie că sufl etul 
lui n-a părăsit niciodată „cerul”, tristeţea nu-i poate 
veni decât din uitarea acestui mare adevăr. Atunci se 
simte părăsit de Dumnezeu tocmai pentru că el însuşi 
îl uită – şi cere „semnul depărtării” (Psalm, „Tare sunt 
singur, Doamne”); nu pentru a evada din lume, ci pentru 
a nu mai trăi în ea „pieziş”, adică aplecat sub vremi şi 
potrivnic Crea torului său pe care-l acuză pe nedrept de 
toate păcatele sale.

Arghezi are sentimentul tonic al unei naturi în 

care singurul lucru care nu există este Nefi inţa însăşi. 
Totul este plin – de insis tenţă şi de existenţă, inclusiv 
propria lui făptură: el are totul şi este totul – fi reşte, în 
limitele destinului său, de creatură, fi nită. „Nu-ţi cer 
nimic. Nimic ţi-aduc aminte” (Psalm, „Ruga mea e 
fără cuvinte”) – îi spune el Dumnezeului său, cu care 
vorbeşte cântând fără glas. Atunci când mintea îi este 
„ne-ngenunchiată fi rii de pământ” (ibid.) el se simte ca 
o masă îmbelşugată pregătită încă de cu ziuă pentru cina 
cea de taină. Rugăciunea lui nu mai cere atunci nimic. 
„Nici rugăciunea, poate, nu mi-e rugăciune” (ibid.), ci 
este numai deschidere către Divin şi aşteptare pioasă a 
actului de graţie, aşteptarea oaspetelui de seară ce va 
coborî în cămara sufl etului său ca o lumină: „Sufl etul 
meu, deschis ca şapte cupe,/ Aşteaptă o ivire din cristal,/ 
Pe un ştergar cu brâie de lumină” (ibid.). 

Suntem departe, în această tonalitate afectivă, de 
lamentaţiile ve chilor profeţi evrei şi de sfâşierile ascetice 
ale creştinilor. O „nepăsa re sfântă” coboară în inima 
psalmistului român, un senin echilibru şi o împăcare cu 
tot ce-i în cer şi pe pământ – acestea toate condi ţionate 
numai de menţinerea legăturii cu Absolutul. EL nu 
trebuie pierdut! Singurul lucru pe care poetul îl doreşte 
este să nu rămână singur într-o lume fără Dumnezeu; 
căci singur rămâne atunci când îl pierde, chiar dacă 
toate fi inţele şi lucrurile acestei lumi îi ţin tovă răşie. 
Or, a nu-l pierde pe Dumnezeu nu înseamnă a-l dezgoli 
şi a-l crucifi ca pe cele patru stihii ale lumii, ci, tocmai, 
a respecta retra ge rea şi taina lui şi a-i primi „îngerul”, 
adică mesajul său criptic. Altfel, Dumnezeu nu mai 
pune „picioru-n bătătură”.

E adevărat că veghea iniţiatică este grea – şi că 
spiritul cel mai puternic mai aţipeşte şi el din când în 
când, visând atunci urât. Dar suferinţa şi răul acestei lumi 
nu sunt decât un coşmar. În realitate, când vizionarul 
pătrunde lucid în „tăcere”, părăsind „zgomotul” lu mii, 
el trăieşte aievea un vis frumos, nemuritor, pe care se 
fereşte  să-l coboare din cer, pentru că numai acolo este 
locul unde el poate să dăinuiască. „Eşti visul meu, din 
toate, cel frumos/ şi nu-ndrăznesc să te cobor din cer 
grămadă” (Psalm, „Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere”). 
Când este „pândit în timp”, în orizontul fi inţării, Divinul 
se vede scintilant, pâlpâind între apariţie şi aparenţă: 
„Pari când a fi , pari când că nu mai eşti” (ibid.). În 
fond, orice epifanie îi trădează adevărata natură şi orice 
descripţie a lui este absurdă fenomenologie a ceva ce 
nu se fenomenalizează niciodată, ci rămâne veşnic 
noumenal şi numinos. Dar când, concentrându-se în 
sine, esenţializându-se, poetul se reculege, de unul 
singur, Dumnezeu i se dă, atunci, ca mă sura interioară 
lui însuşi, care îl măsoară, îl determină şi îl obligă prin 
aceasta să fi e, fi ind şi El în creatura sa: „Singuri acum, 
în marea ta poveste,/ Rămân cu tine să mă mai măsor,/ 
Fără să vreau să ies biruitor./ Vreau să te pipăi şi să urlu: 
«Este!»” (ibid.).

Firea reprezintă apoteoza ieşirii Divinului, prin 
Sacru, din închiderea sa; ea este împlinirea faptei sale, 
zidirea prin ridicarea căreia el însuşi este Zidi torul. Dar 
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strigătul de triumf: „Este!” nu înseamnă că Dumnezeu 
este, ci că fapta lui, prin care el este Dumnezeu, a fost 
înfăptuită – şi că astfel lumea a ajuns să fi e, minune spre 
a se vedea. De fapt, ceea ce pândeşte psalmistul în timp 
nu este timpul însuşi, ci complementul său: veşnicia; iar 
în fi re el nu caută fi rea ca fi re, aşa cum fac meta  fi  zi  cienii, 
ci ceea-ce-dă-fi rea: in-sistenţa din ec-sistenţă, lethe din 
a-letheia. El nu poate, dar nici nu vrea să iasă din cercul 
vicios timp-eternitate, pentru că acesta nu reprezintă 
pentru dânsul o anti nomie, ci o complementaritate: 
bipartiţia dintre izvor şi rod, dintre ceea ce dăruieşte 
şi darul acestei dăruiri. Odată găsit izvorul profund 
al naturii, Dumnezeu va putea fi  „pipăit” în toate 
cele ce sunt. Dar este o himeră că aceasta reprezintă 
„sacralizarea ime diatului ontic”. Numai „Pentru că n–a 
putut să te-nţeleagă/ Deşertăciunea lor de vis şi lut/ 
Sfi nţi-au lăsat cuvânt că te-au văzut/ şi că purtai toiag 
şi barbă-ntreagă” (Psalm). Cine înţelege nu-l aduce pe 
Dumnezeu în lume şi nu-l face nici om, nici piatră la 
care să se-nchine. El nu-l vede altfel decât ca pe izvorul 
etern al izvorârii cosmice – şi i se adresează numindu-l 
cu acest nume: „Doamne, izvorul meu!/ … / Tu eşti 
şi-ai fost mai mult decât în fi re” (ibid.). Dar tocmai de 
aceea, pentru că tot ceea-ce-este este un „mai puţin” 
şi un „cu totul altul” decât Divinul, Creatorul este şi 
Nimicitorul a toate: pentru că el este perfect, are totul, 
poate totul, iar un mai mult ca perfectul nu poate fi  decât 
aparent. Dedublarea Unului prin fi re nu-i adaugă şi nu-i 
scade acestuia nimic. Singura punere reală, singura 
pozitivitate şi realitate autentică este cea primordială. 
Restul – haloul de lumină ce înconjoară o enigmă.

4. Rugăciunea poetică, între enstază şi extaz

Într-un cunoscut interviu acordat lui Ion Biberi, 
Arghezi măr turisea: „Voiam să trăiesc o experienţă, nu 
o dogmă. Nu sunt atare om. Mi-e indiferentă forma de 
religie”. Iar în altă parte: „Îmi lipsea acel Dumnezeu 
care nu era nici în cărţi, nici în biserici şi pe lângă care 
au trecut oamenii şi nu l-au văzut.”. Poet fără concepte 
şi fără concepţii, el respingea odată cu toate teologiile 
şi cu toate fi losofi ile încercarea însăşi de a te apropia 
de Dumnezeu prin raţiune. Domeniul de aplicabilitate al 
acesteia este ceea-ce-se-vede: fenomenalizarea spaţio-
temporală; dezvăluirea; aspectul; ideea. Or, Arghezi este 
„Sătul de ce se vede, fl ămând de nu se vede” (Psalmul 
mut). Ceea ce respinge el este însuşi spiritul occidental 
ontologizat; o visio Dei secularizată, realizată în această 
lume a lui hic et nunc, în care Dumnezeul mort a 
devenit ens realissimum, summum ens, sau esse purum 
et simplex.

La începutul procesului de creştinare a barbarilor 
romano-germani, Sf. Augustin a orientat decisiv 
patristica occidentală în direcţia căutării Sacrului în 
lume, susţinând cu tărie că drept răsplată pentru credinţa 
credinciosului acesta îl va putea vedea pe Dumnezeu 
rămânând în propriul său corp: „Spun deci că îl vom 
vedea pe Dumnezeu în corp” (De Civitate Dei, XXII, 

29). Când ceea ce este perfect va veni, deci în clipa 
manifestării Divinului, „ochii trupului vor avea funcţia 
lor şi vor fi  la locul lor, iar spiritul se va servi de ei 
prin mijlocirea corpului, care va fi  spiritual” (ibid.). 
Introducând obscura noţiune de „corp spiritual”, care 
n-ar fi  totuna cu spiritul – „Căci Dumnezeu este spirit” 
(ibid.) –, Sf. Augustin coboară în fond sufl etul pe pământ, 
pretinzând că urcă trupul (spiritualizat) la cer. „Acolo 
(în ziua a şaptea a săptămânii mistice, n.n.) noi ne vom 
repauza şi vom vedea; vom vedea şi vom iubi; vom iubi 
şi vom lăuda” (ibid.). Este afi rmată aşadar echivalenţa 
dintre cunoaştere şi iubire, proprie într-adevăr planului 
henologic, dar această „vedere” care este cunoaştere şi 
iubire se face… cu corpul.

Interpretând obtuz cuvintele lui Pavel: „Fie ca El 
să lumineze ochii inimii voastre”, corifeul necontestat 
al patristicii latine înţelege că „orice carne va vedea 
mântuirea lui Dumnezeu” (ibid.). Oculi spiri tuales 
in corpore spirituali nu înseamnă nimic altceva decât 
expresia convingerii lui că este posibilă pătrunderea 
ontologicului în heno logic – sau, în alţi termeni, 
„ridicarea la cer” a ceea ce este. „Carnea” va reînvia, va 
deveni nemuritoare şi va călători prin Sfânta Sfi ntelor, în 
intimitatea cea mai adânc tăinuită a Divinului, populând 
un cer nou şi un pământ nou: „Vom vedea corpurile în 
noul cer şi în noul pământ” (ibid.). De fapt, această aşa-
zisă resurecţie nu este decât o mortifi care a Sacrului, prin 
imposibila contopire a cerului cu pământul, unifi care în 
urma căreia, ca să zicem aşa, una din împărăţii dispare. 
Cerul se mută pe pământ. 

Primul pas pe care Arghezi îl face în tentativa 
lui de întâlnire cu Dumnezeu va fi  deci să rupă defi nitiv 
şi fără echivoc, să rupă fără a mai privi în urmă, cu 
acest creştinism barbar, care nu a înţeles nimic nici din 
religiozitatea iudaică, precreştină, nici din spiritul elin, 
pe care aceasta venise să-l altereze. El repune chestiunea 
religioasă pe terenul ei propriu, care este planul 
henologic al naturii. Dacă este po sibilă în vreun fel, 
legătura omului cu divinitatea nu poate fi  decât directă, 
în miezul fi rii, acolo unde se mişcă mereu „viermele 
cel nea dormit, care ridică totul la suprafaţă”. Sfera fi rii 
este această supra faţă, egal depărtată de centru, pe care 
Arghezi vrea s-o evite. Pe el nu-l interesează ceea ce 
este ridicat la suprafaţă, înainte de a şti cine este cel 
care provoacă această ieşire la vedere, cu mişcarea lui 
fără odihnă de intrare în sine. Un prim câştig, ferm, al 
căutărilor sale este deci rezultatul, numai negativ, că 
Dumnezeu nu este şi nu trebuie căutat printre cele ce 
sunt.

Punând piciorul pe celălalt tărâm, Arghezi 
ştie însă că nu şi-a încheiat aventura, ci de-abia şi-a 
început-o cu adevărat. Trei căi se deschid în faţa ochilor 
săi obişnuiţi acum cu întunericul. Una este în chiderea 
totală a sufl etului în sine, adică en-staza. Alta: deschi-
derea totală a sufl etului – în plan henologic! – şi astfel 
dispariţia lui în imens, prin contopire cu Dumnezeu-
Unul. Aceasta este ec-stazul mistic. Cea de a treia, calea 
de mijloc, propriu-zis religioasă, este păstrarea monadei 
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sufl eteşti, ca unitate individualizată în logos, dar 
totodată orientarea ei spre Unu, într-o aşteptare a venirii 
acestuia, care este o continuă, o veşnică naştere întru 
iubire. A rămâne în lo gos înseamnă pentru un sufl et a se 
iubi pe sine, a iubi orice alt sine-însuşi, a iubi logosul ca 
Monadă a monadelor – şi a iubi pe Cel-căruia-nu-i-se-
potriveşte-niciun-nume în calitatea de limită a înălţării 
sale în ierarhia celestă.

Aceste trei atitudini henologice nu sunt toate 
religioase. Închi derea sufl etului în sine, cu ruperea 
legăturilor în care logosul ţine laolaltă prin iubire, 
reprezintă prevaricaţia luciferică radicală, revolta 
Răului însuşi împotriva cuprinderii universale într-o 
singură armonie, invizibilă. Enstaza este atitudinea 
propriu-zis antireligioasă. Ea cons tituie identitatea 
autentică a spiritului oriental, pe nedrept reputat de a 
fi  religios ori preponderent mistic. Yoga clasică şi, pe 
urmele ei, buddhismul semnifi că opoziţia la Divin pe 
însuşi terenul acestuia, o revoltă în cer, cu mult mai rea 
decât cel mai ateu materi alism, la ale cărui atacuri cerul 
rămâne de fapt intangibil. Răul se afl ă în paradis, pus 
acolo încă înainte de facerea lumii, coautor al Creaţiei, 
gata să ispitească deja prima creatură din gaura de şarpe 
a libertăţii sale, pe care Dumnezeu n-o încalcă niciodată. 
Sufl etul, creat in principio, este liber să aleagă dacă intră 
în comuniunea celestă a sufl etelor, adică în Biserica 
logosului, structurată prin philadelphia, prin agápe – 
sau dacă se separă trufaş, considerându-se principiu de 
sine stătător. Această superbie caracterizează enstaza.

Arghezi cunoaşte posibilitatea acestei reci şi 
mândre Nirvana, care nu-l tentează însă niciodată. În 
Vraciul, Prinţul sau chiar în Suiş, el reperează ipostaza 
„Arhanghelului mare taciturn,/ Neliniştit de greaua 
lui putere.” (Suiş). Sufl etul egolatru se izolează în 
orgoliul său uriaş ca într-un mormânt ceresc, tratând 
întreaga împărăţie a cerului ca pe un cimitir de sufl ete 
moarte: „Cel ce s–a ascuns aici de lume/ A vrut un stei 
sălbatic fără nume/ şi-o grădină-n jurul mormântului 
departe/ De orice mort, de orice moarte” (Inscripţie 
pe mormânt). Acestui sufl et, rodnic totuşi, care poate 
da naştere propriei sale „grădini” în lume, dar care 
reduce totul la el şi la al lui, îi spune: „ştii suferi, iubi şi 
mângâia,/ Îndepărtat de oameni şi de tine./ Dar bucurii 
tânjite şi suspine/ Nu aburesc oţelul şi sticlirea ta” 
(Suiş). Îndepărta rea de sine este surzenia îndărătnică a 
sufl etului care nu vrea să audă chemarea lui Dumnezeu 
la unifi care, la iubire şi armonie universală, chemare 
pusă de Creator în orice sufl et, creatură a sa. „Mormânt 
în chis la zgomotul de-afară” (Vraciul), omul nirva-
nic rămâne „închis în turnul morţii” (Prinţul), moarte 
niciodată mai autentică decât în sata nismul unei veşnicii 
glaciale, trufaşe, ruptă de raţiunile tuturor lucru rilor, 
de sufl etele tuturor oamenilor, de biserica celestă a 
logosului şi, mai cu seamă, de Dumnezeu-Unul, Tatăl, 
de Unul-Dumnezeu, pe care îl sfi dează cu în durerata 
sa singurătate. Enstaza este triumful Răului, plătit cu 
damna ţiunea la suferinţă veşnică. Pentru sufl etul liber 
însingurat prin pro pria lui voinţă, căldura iubirii divine 

este resimţită ca foc al Gheenei, care îl arde fără să-l 
mistuie, pentru ca suferinţa lui să nu aibă sfârşit.

Nu-i de mirare că misticii au condamnat yoga 
clasică mai mult decât materialismul ateu – şi că în cele 
din urmă spiritul hindus a eliminat buddhismul din sfera 
sa de dominaţie. Ambele orientări au în comun faptul 
că refuză unio mystica, ceea ce pentru spiritul reli gios 
defi neşte însăşi impietatea. „Curentele bhakta, ne spune 
Rudolf Otto, i-au izgonit pe yogini, cu kaivalya lor (ceea 
ce înseamnă: stare de mântuire într-un dincolo subiectiv) 
într-un colţ de lume de unde le negau posibilitatea de 
a fi  sloboziţi vreodată, în timp ce această eliberare era 
acordată tuturor locuitorilor infernului” (Rudolf Otto, 
Mistica Orientului şi Mistica Occidentului). Dacă ceva 
mai rău decât infernul poate fi  imaginat, aceea este 
enstaza henologică, pentru că ea reprezintă însuşi Răul: 
negarea Sacrului în el însuşi, dizarmonia principială, en 
arché, confl ictul originar cu Dumnezeu, acasă la el, faţă 
în faţă, atentatul la unifi carea prin care el este Unul; o 
lovitură de pumnal înfi ptă în inima Dumnezeului viu. 
Acolo unde este Dumne zeu, acolo este şi Diavolul; 
Fărtatul şi Nefărtatul din miturile noastre antegonice. 
De aceea, depăşirea pseudoreligiozităţii occidentale, 
ru dimentară, dar relativ nevinovată, prin transferarea 
întregii proble matici din orizontul ontologic în cel 
henologic, nu înseamnă încă accesul la un teren ferm, ci 
abia pasul decisiv pe nisipurile mişcă toare ale veritabilei 
ispite. Să pătrunzi în sfera Sacrului înseamnă să trăieşti 
în pericol; înseamnă să ajungi totodată în imediata 
apropiere a Răului.

La antipodul enstazei luciferice, dar situată 
tot în planul heno logic, soluţia mistică rezidă în 
depersonalizare şi contopire deplină cu Divinul. 
Misticul este însufl eţit de un orgoliu încă şi mai mare 
decât cel satanic. El nu vrea să fi e doar pe măsura lui 
Dumnezeu, ca adver sar redutabil al lui, ci vrea să fi e 
Dumnezeu însuşi. „Nu unit, ci una cu Unul” – aceasta 
este deviza sa; „Nu îndumnezeit, ci Dumnezeu însuşi”. 
Acest orgoliu suprem este însă compensat aici de 
suprema umilinţă posibilă: misticul renunţă la propria 
sa individualitate, la propriul său sufl et, la propria sa 
raţiune primordială, într-o fuziune extatică în care iese 
din propria sa monadă, dar nu pentru a ec-sista, ci pentru 
a se absolvi de păcatul originar al individualizării sale 
ca unitate în Unu. În consecinţă, el nu mai este în lume 
un fi ind printre alţii, ci fi rea lui va fi  de-acum însăşi 
fi rea: complementul ideal al Unului participial, cu care, 
prin extaz, misticul se confundă. Mitul eschatologic 
existent pe aceste meleaguri dinainte de pătrunderea 
creştinismului spune că după această mântuire prin 
intrare în sânul lui Dumnezeu „va fi  tot o zi”: o perpetuă 
fenomenalizare, care niciodată nu trece, dar în care toate 
cele fi nite în spaţiu şi timp se petrec şi trec.

Arghezi are nostalgia acestei fuziuni mistice şi 
întrevede posi bilitatea disoluţiei în Absolut. Sufl etului 
său – cucuvaia din noaptea sfântă – îi spune: „(Tu) suni 
lepădarea de sine” (Graiul nopţii); şi ştie că această 
supremă renunţare duce în centrul de convergenţă a 
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tutu ror traseelor eschatologice, la osia lumii, din care 
pleacă şi în care se îmbină toate spiţele roţii cosmice: 
„N-au mai rămas multe de-nvins şi de ştiut./ şoseaua 
se strâmtează, cărările se-mbină/ Le simţi apropiate din 
ce în ce mai mult/ Ca spiţele din roată, crăpate de lu-
mină” (Restituiri). Pribegia prin timp i se pare zadarnică 
dacă e ne sfârşită; ea are sens numai dacă fundamentul 
de neclintit, abisal, poa te fi  atins: „Lacăte, cine te-a 
închis/ La uşa marelui meu vis?/ Unde mi-i cheia, 
unde-i păzitorul/ Să sfarăme zăvorul/ şi să vedem în 
fundul nopţii noastre/ Mişcându-se comorile albastre?” 
(Descântec).

Pierderea identităţii este însă pentru el semnul 
distinctiv al misti cismului şi sacrifi ciul pe care ştie 
că ar trebui să-l facă pentru ca, umilindu-se până la 
neantizare, să se înalţe până la Absolut: „Sângele meu 
nu-i al meu,/ Mi-e teamă să zic mie şi să zic eu/ … / Ce 
martor aş întreba/ Ca să-mi răspundă întrucâtva/ Măcar 
dacă sunt?” (Mă uit). Această „uitare de sine” înseamnă 
mai mult decât un abandon în braţele divinităţii, care 
numai ea trebuie să se împlinească prin individ. 
„Uitarea” mistică este o revenire asupra actului creaţiei 
în principiu, asupra Creaţiunii însăşi, prin care sufl etele 
individuale sunt puse, ca seminţe generatoare de fi inde, 
în matricea primordială a Logosului spermatikos. 
Disoluţia eului este cheia ce deschide tainiţa beatitudinii 
extatice: „Insul mi s-a risipit./ L-am pierdut jur-împre-
jur,/ Ca o ceaţă dintr-un ciur/ … / Sufl etul îmi umblă 
beat/ Pe sub veac şi peste leat.” (Cântec de boală).

Trăirea paradisiacă nu reprezintă însă pentru 
Arghezi decât o limită a cunoaşterii, care-l bucură 
doar ca promisiunea fabuloasă a sfârşitului ce coincide 
cu începutul, dar care-l şi înspăimântă. Pentru dânsul  
pierderea individualităţii în această lume („Eu sunt risipit 
prin spini şi bolovani…” Duhovnicească) este terifi antă, 
tocmai pentru că opreşte prematur înaintarea către acea 
limită absolută. Conştient de complementaritatea dintre 
sufl etul lui şi contrapartea sa existentă, el nu acceptă 
să le disocieze printr-o moar te vie, în care sufl etul 
părăseşte trupul încă înainte ca acesta să moară. Ca 
doi prieteni, sau ca un păcătos cu duhovnicul său, „cei 
doi” stau de vorbă într-un colocviu de taină, neavând 
de fapt ce să-şi spună, căci glasul sufl etului, întrucât 
este, este chiar existenţa mundană a celui ce vorbeşte. 
Colocviul onto-henic, onto-deontic, dintre ceea-ce-este 
şi ceea-ce-trebuie-să-fi e, reprezintă o trecere a vămilor 
în ambele sensuri, un echilibru olimpian între existenţă 
şi inexistenţa insistentă: „Te iau duhovnic, sufl ete-n 
tăcere/ Eşti tu măcar sau sufăr de-o părere?/ Ca să te 
am eu, bobule de rouă,/ M-am împărţit ca ziua, pe din 
două,/ şi m-am gândit că partea pământească/ Celei lalte 
poate să se spovedească./ Dar ce să-ţi spun? că n-am 
nimic de spus,/ O ceaţă mă pătrunde, pare că de sus,/ şi 
alta vine nu ştiu de unde a venit,/ Parcă aş trăi şi parc-aş 
fi  murit./ Parcă aş fi  şi parcă aş fi  fost,/ Parcă-s pribeag 
şi fără adăpost,/ Un pai, o pleavă, un scaiete,/ O uşă fără 
de părete/ Sau o fereastră-n gol./ Nu pot nici să mă culc 
nici să mă scol/ şi mă trezesc cu cineva umblând,/ şi zic 

că poate-ar fi  un gând,/ Dar gândul mi-e şi el nedesluşit/ 
De cine a intrat, de cine a ieşit/ Din camerele mele, 
călcate pe furiş/ Fără păreţi şi-acoperiş./ Mi-e frică de 
ceva. Pe-aici, pe undeva,/ Se tot petrece, tot câte ceva,/ 
Taine ursuze, chipuri de secunde./ Nimicul se-mpleteşte 
şi se-ascunde.” (Ora confuză).

Acest entre-deux onto-henic defi neşte rugăciunea 
poetică arghe ziană. În natură este vorba de bipartiţia şi 
complementaritatea dintre sufl etul său, localizat în plan 
henologic, şi corpul spiritual, tetra stihial, al acestuia, 
având trupul material ca unul din cele patru ele mente ale 
sale – situat în plan ontologic. Aceasta pe dimensiunea 
diametrală a naturii, adică pe axis mundi sau pe verticala 
bradului cosmic, cel care ţine depărtat cerul de pământ, 
unindu-le totodată.

În plan henologic însă, în veşnicia de unde 
sufl etul nu pleacă niciodată, poziţia lui intermediară este 
de fapt o atitudine de mijloc între enstaza luciferică şi 
extazul mistic. Sufl etul nici nu se închide prevaricator 
în sine, refuzând Sacrul, nici nu i se deschide acestuia 
fără rezerve, dispărând ca o scânteie în incendiul solar 
din Centru. Scânteia de divinitate care este persoana 
peregrinează către Divin într-o lume care este a ei, 
apropiindu-se în spirală de nucleul de fuziune din care 
a ieşit, păşind ascensional pe sufl ete ca pe nişte trepte 
şi exprimându-se în tot acest timp în lume, ca un fi ind 
printre alţii; dar ca un fi ind anume, acela şi nu altul, care 
manifestă în esenţă sufl etul unic şi inconfundabil pe 
care nimic şi nimeni nu l-ar putea înlocui, nici măcar 
Dumnezeu însuşi. Această demnitate a sufl etului, 
demni tatea raţiunii primordiale a omului dar şi a 
oricărui alt lucru natural, de care nici Dumnezeu nu s-ar 
putea lipsi, cu toată bogăţia lui ine puizabilă, deoarece 
este necesară pleromei divinităţii pentru ca ea să fi e 
perfectă – recunoaşterea aceasta a faptului că sufl etul 
este vred nic să stea la sânul Domnului ca o steluţă pe 
cerul veşniciei şi să nu dispară niciodată, nici îngheţând 
de frigul izolării luciferice, nici mis tuit în creuzetul 
nuclear de fuziune al imensei iubiri, se traduce în o pera 
lui Tudor Arghezi prin rugăciunea poetică. Aceasta este 
o căuta re a mijlocului de continuă apropiere de Divin 
prin obţinerea şi strân gerea unei legături directe cu 
divinitatea, care rămâne însă permanent personală. Prin 
„persoană” se înţelege aici unitatea ce armonizează în ea 
o mulţime, fi nită sau infi nită, de determinaţii primor di ale 
– ceea ce Pindar numea areté iar Pythagora perainonta, 
dar pe care fi losofi i, îndeobşte, le numesc multiplu în 
Unu. Intelectul unitor este persoană în calitate de număr 
unic şi excelent, care unifi că într-însul mulţimea infi nită 
a Multiplului-în-Unu. Intelectul înţeles ca persoană 
constituie astfel „poarta” de trecere către Divinul rupt 
de orice legături cu planul henologic al Sacrului, către 
Absolut. Fiecare sufl et individual unifi că o sub mulţime 
a multiplului în Unu, reprezentând prin aceasta un 
număr natural fi nit. şirul numerelor naturale este şi 
trebuie să rămână complet. Nici un număr-sufl et nu 
poate să dispară. Dar în timp ce fi xarea într-un anumit 
număr înseamnă revoltă luciferică, parcurgerea şirului 
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numerelor naturale, adică trecerea dintr-un sufl et în 
altul, într-o continuă apropiere de Divin tradusă prin tot 
mai multă iubire, este viaţa cea bună a persoanei, care 
iubindu-şi aproapele (aproape ce poate fi  şi trebuie să 
fi e orice lucru natural) îşi spune sie însăşi, privind către 
oricare sufl et: „şi acesta eşti tu”.

Este drept că în poezia lui Arghezi acest mesaj 
fi ladelfi c, de iu bire a sufl etelor frăţeşti, afl ate toate în 
îmbrăţişarea logosului, pare mai stins decât chemarea 
Unului-fără-al-doilea, cu care Dumnezeul Ve chiului 
Testament se identifi că. Aceasta pentru că pasiunea lui 
supre mă, aspiraţia lui de monoman a fost să stea singur 
în faţa divinităţii, pe care a iubit-o şi a căutat-o cel mai 
mult. Dar toate celelalte sufl e te din biserica celestă 
a logosului sunt iubite în completitudinea rea lizării 
lor, ca lucruri naturale, vii asemenea omului şi demne 
de a fi  iubite şi respectate, oricât ar fi  ele de umile în 
întruparea lor lumea s că. Arghezi este poetul universului 
familiar, prietenul de nădejde al gângăniilor, copiilor şi 
fi relor de iarbă, fericit să vadă în toate epifa nia Sacrului. 
Harul lui Dumnezeu se face simţit peste tot. El nu co-
boară numai asupra preoţilor la hirotonisire, ci chiar şi 
în cartoful lehuz care încolţeşte în pivniţă la primele 
pale de căldură ale primăverii: „Îmbrăcaţi în straie de 
iască/ Sunt gata cartofi i să nască./ S-au pregătit o iarnă, 
de soroc,/ Cu cârtiţele launloc,/ Cu întune ricul, cu 
coropijniţa şi râmele./ şi din toate fărâmele/ Au rămas 
grei ca mâţele,/ Umfl ându-li-se ţâţele./ Auzi?/ Cartofi i 
sunt lehuzi./ Ascultă, harul a trecut prin ei/ Virginal, 
candid şi holtei,/ Dumneze ieşte./ Cel-de-Sus şi din 
veac binevoieşte/ Să-şi scoboare sfi ntele scule/ Până 
la tubercule,/ şi pentru negul cartofi lor cald/ Face des-
cântec, ca pentru zmarald./ Într-o noapte/ Li s-au umplut 
straiele cu lapte/ Ca să-şi hrănească un pui/ În fi ecare 
vârf de cucui.” (Har).

Rugăciunea care izvorăşte direct din sufl et şi 
e şoptită de acesta direct la urechea Creatorului său 
nu are într-însa nici un secret, nimic inaccesibil, şi nu 
presupune nici o tehnică. Secret şi inaccesibil e numai 
Sacrul căruia ea îi este adresată. Dar a te ruga înseamnă 
pentru poet a trăi, a-ţi îndrăgi viaţa şi a-i spune DA până 
la capăt, de o mie de ori, de milioane de mii de ori DA, 
la nesfârşit. Viaţa e sfântă şi merită să fi e trăită pentru 
ea însăşi, fără alt „pentru ce”, deoarece numai trăind în 
lume îţi cultivi sufl etul şi ţi-l creşti, adunând în el tot 
mai multă iubire, armonizând în el tot mai multe „idei” 
şi apropiindu-te astfel de armonia universală a iubirii 
infi nite. A trăi pentru a trăi, fără „pentru ce”, înseamnă 
a-ţi aduna în această viaţă, de aici din lume, o comoară 
depozitată în sufl et şi constituind sufl etul însuşi, în baza 
căreia, pe temelia căreia, ca dintr-o sămânţă mărită, o 
nouă formă de viaţă, mai bogată, poate să înfl orească 
în lume. Acest cerc vicios dintre existenţă şi condiţia ei 
de dincolo de lume asigură echilibrul olimpian al bunei 
locuiri în natură. Atunci când viaţa îşi este ei însăşi 
propria raţiune, Dumnezeu este slujit cu credinţă. Căci 
el este Zidi torul, a cărui singură faptă este zidirea lumii.

Morala argheziană apare atunci ca o citire directă 

în cartea sufl e tului, liberă de toate tablele de legi, scrise 
sau nescrise, şi de toţi învăţătorii, profeţii şi proorocii 
care comunică oamenilor poruncile lui Dumnezeu, 
pretinzând că ei singuri au fost aleşi să le audă. Binele 
este, pentru poet, armonizarea în sufl et a ceea ce vine 
să se adauge acestuia în urma vieţuirii pe pământ. Răul 
este dizarmonia din raţi unea lui primordială. Comoara 
faptelor bune, acelea pe care Dumne zeu le răsplăteşte 
dând sufl etului pacea şi mulţumirea de sine, rezultă din 
sublimarea în plan henologic, adică în adevărata lui 
patrie, a relaţiilor cognitiv-active pe care fi ecare vieţuitor 
le are cu toate cele lalte lucruri cu care împarte această 
unică lume. Dacă ceea ce se adună în miezul însufl eţitor 
al fi inţei lui se potriveşte acolo, adică i se potriveşte lui 
şi sună ca un acord în armonia universală, atunci glasul 
conştiinţei este bun – şi el îi spune că ceea ce trebuia 
făcut a fost făcut, iar prin această bine-facere încă un 
pas spre armonia universală a fost făcut. Limpezirea 
misterului acestei armonii vine atunci oarecum de la 
sine. De fapt, singurul mijloc de a-i desluşi taina este 
acest drum fără sfârşit către ea, care nu trebuie să se 
încheie nicio dată, aşa cum nici pătrunderea Unului în 
sine însuşi, unifi carea lui cu sine, nu se încheie vreodată, 
rămânând în acelaşi timp, adică veşnic, perfectă, dusă 
până la capăt. Cu preţul acestei ascensiuni fără sfârşit, 
lumea există mereu, ca o contraparte temporală a 
veşniciei.
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Alexandra CIOCÂRLIE
„Et in Arcadia nos!”

În notele la volumul Fire de tort, George Coşbuc 
îşi precizează mai vechea intenţie de a alcătui un ciclu de 
poeme cu subiecte luate din poveştile poporului legate 
în aşa fel încât să capete unitate şi extensiune de epopee. 
Proiectul, în care se înscriu creaţii ca Nunta Zamfi rii şi 
Moartea lui Fulger, nu va fi  dus niciodată la bun sfârşit, 
ceea ce atrage însă atenţia este tentativa autorului de a 
valorifi ca fi lonul tematic autohton în tiparele poeziei 
înalte impuse încă din antichitatea clasică.

Intitulându-şi prima culegere de versuri 
Balade şi idile, Coşbuc se plasează în descendenţa 
vechilor maeştri ai genului bucolic, Teocrit şi Vergiliu. 
Personajele şi decorul pot fi  specifi c româneşti – ca în 
Rada sau Prahova – ori pot aminti de lumea legendelor 
eline – cum va fi  în Ştrengarii de pe Cynthus din volumul 
Ziarul unui pierde-vară, unde oreadele prinse în dans se 
alătură satirilor cu pas de ţap. Indiferent de ambianţă, 
astfel de poezii păstrează destule caracteristici ale 
genului: mici tablouri rustice, ele elogiază farmecele 
traiului în natură, includ numeroase referiri mitologice, 
sunt dispuse adesea sub forma unor scenete pline de 
viaţă prilejuite de întrecerile pastorale ori de înfruntarea 
dintre partenerii la un dialog amoros antrenant.

Filiaţia clasică este explicită în suita 
anacreonticelor rămase în paginile revistei Tribuna din 
1888, precum şi în ciclul corespunzător din prima ediţie 
a volumului Balade şi idile (1893), grupaj eliminat 
ulterior de autor în urma acuzaţiilor de plagiat aduse 
de Grigore Lazu. Fie că e vorba de simple prelucrări 
literare sau de creaţii noi pe o temă consacrată, infl uenţa 
poetului elin transpare în majoritatea poemelor care 
celebrează desfătările bahice sau erotice. Îndemnul de 
gusta plenar bucuriile clipei fugare aminteşte totodată 
şi de lirica horaţiană. Pentru a lua un singur exemplu, 
ultimele versuri din poezia Gazel inclusă în volumul 
Balade şi idile parafrazează, parcă, faimosul carpe 
diem din oda I, 11 închinată de autorul latin Leuconoei: 
Iar, de n-are scop viaţa,/ Fă să aibă clipa scop. Pe 
de altă parte, conştiinţa faptului că existenţa umană 
este trecătoare poate genera şi o atitudine combativă. 
Ideea că viaţa presupune continua înfruntare a forţelor 
potrivnice străbate opera lui Coşbuc de la Noi vrem 
pământ! la Decebal către popor. Formulată, de pildă, 
în Lupta vieţii din volumul Fire de tort, ea implică 
asumarea, în victorii ca şi în înfrângeri, a idealului 
războinic promovat în poemele epice: O luptă-i viaţa; 
deci te luptă/ Cu dragoste de ea, cu dor [...] E tragedie 
nălţătoare/ Când, biruiţi, oştenii mor,/ Dar sunt eroi de 
epopee,/ Când braţul li-e biruitor. Elegiile războinice 

ale lui Callinos şi Tirteu din secolul al VII-lea a. Chr., 
ca şi odele patriotice (III, 1-6) ale lui Horaţiu din epoca 
augustană, deschid calea acestui lirism al angajării în 
bătălie. Nu întâmplător, în Pentru libertate din volumul 
Cântece de vitejie Coşbuc menţionează numele poetului 
care adresa spartanilor îndemnul de a lupta până la 
sacrifi ciul suprem: Şuierul acesta mâne/ Cânt al lui 
Tirteu va fi !/ Iar din lanţul ce-azi ne strânge/ Pot să iasă 
spăzi.

Mai multe poezii ale autorului năsăudean conţin 
referinţe clasice limpezi. Cântecul funebru în cinstea 
lui Timotei Cipariu poartă titlul Non omnis moriar, 
sintagmă preluată din oda III, 30 a lui Horaţiu şi tălmăcită 
în cuprinsul poeziei1. Bărbaţii de seamă ai neamului 
care nu înving prin spadă, ci-nving cu mintea lor sunt 
meniţi să rămână pentru vecie în conştiinţa posterităţii: 
Nicicând nu mor întregi! Convins că nu coloanele de 
marmură ale templelor sau zidurile înalte ale cetăţilor 
au asigurat nemurirea poporului grecesc, ci geniul 
reprezentanţilor săi, Coşbuc îi atribuie cărturarului de 
la Blaj un elan prometeic similar cu al acestor iluştri 
înaintaşi: Bărbaţi superbi [...] Au larg avânt de vulturi 
şi-n şir, ca şi cocorii,/ Ei fură foc din cer. O fi gură 
notabilă din patrimoniul cultural românesc este slăvită 
aşadar prin asocierea cu titanul elin, în cuvintele lui 
Horaţiu despre perenitatea spiritului creator. Tot astfel, 
peste câţiva ani, într-o poezie dedicată lui Spiru Haret, 
Coşbuc va invoca înălţimile Olimpului precum şi 
virtuţile de excepţie ale lui Ahile, Socrate şi Nestor2.

Alt titlu semnifi cativ care trimite la una din marile 
opere ale antichităţii clasice este Ex ossibus ultor din 
volumul Balade şi idile: expresia latină aparţine versului 
625 din cartea a IV-a a Eneidei vergiliene. Înainte de a-şi 
pune capăt zilelor, Didona, regina cartagineză părăsită 
de Enea, aruncă blestemul asupra întregii seminţii a 
iubitului său trădător, şi invocă răzbunarea viitoare 
adusă de un descendent al punilor. Umbra lui Hanibal 
pluteşte asupra poeziei lui Coşbuc despre uciderea prin 
trădare a unui tânăr împărat duşman al tuturor mişeilor:  
Şi-atunci, cu fulgerul tovarăş,/ Ieşi-va mortul împărat,/ 
Şi-n iadul lor, de-unde-au plecat,/ S-or prăbuşi tiranii 
iarăş. Ca şi alte poezii coşbuciene din aceeaşi familie, 
Ex ossibus ultor a apărut după încheierea în 1894 
a procesului memorandiştilor prin condamnarea la 
închisoare a conducătorilor acestei mişcări de afi rmare 
a drepturilor românilor ardeleni3. Posibila legătură 
dintre blestemul Didonei împotriva neamului lui Enea 
şi atitudinea românilor ardeleni persecutaţi în ţara 
lor va fi  stabilită, de altfel, în textul în proză Amintiri 
despre Caragiale4. La ultima lor întâlnire din Carlsbad, 
Caragiale îl întreabă pe Coşbuc ce alt poet latin în 
afara lui Vergiliu a mai scris despre relaţia Didonei cu 
Enea. Arătându-i manuscrisul în versuri al unei piese 
referitoare la moartea suveranei punice, dramaturgul îşi 
declară intenţia de a da o coloratură patriotică acestei 
lucrări. La mirarea amicului său că s-ar putea face 
patriotism românesc împrejurul unei regine din Cartago, 
Caragiale repetă de câteva ori faimosul exoriare aliquis 
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nostris ex ossibus ultor şi îi atrage atenţia că şi Vergiliu a 
îngrămădit atâta patriotism pe lângă moartea Didonei. 
Pornită de la acele cumplite versuri, pline de nepotolită 
furie şi de-o clocotitoare ură, şi din început până-n 
sfârşit numai durere şi blestem, scrierea compusă, după 
toate probabilităţile, anume pentru românii de peste 
Carpaţi este menită publicării în ziarul Românul din 
Arad. Reamintindu-şi pasajul respectiv din Eneida – 
Răzbunător de s-ar naşte oarecine din oasele mele, care 
cu fi er şi cu foc să gonească ale Asiei roiuri, azi şi de-a 
pururi şi-oricând mai găsi-se-vor braţe prin veacuri! 
–, Coşbuc îşi exprimă bănuiala că versurile au un 
caracter cu totul subiectiv, pe care autorul român caută 
să-l învăluiască cu o manta străină.

Consideraţiile cu privire la proiectul lui 
Caragiale de a scrie o piesă patriotică despre moartea 
Didonei pot lămuri şi dorinţa poetului distins cu 
premiul Academiei pentru traducerea Eneidei (1896) 
de a da glas blestemului învinşilor şi în propria creaţie. 
Ameninţarea cu răzbunarea viitoare revine adeseori în 
opera lui Coşbuc, de la Doina5 la Moartea lui Gelu6, de 
la Noi vrem pământ!7 la In opressores8. Uneori, astfel 
de poezii au un cadru antic. De pildă, Un cântec barbar 
din volumul Balade şi idile îi aduce în prim plan pe acei 
sălbateci barbari care intenţionează să dea năvală spre 
Roma călcând pe cohorţi: Din Istru vom face pârâu,/ 
Să-l umpli, romane, cu sânge [...] I-om trece sub 
furci caudine,/ I-om pune cu fruntea-n nisip. Reunind 
elemente din textele clasice unde apare fi gura soţiei 
lui Hector – Iliada lui Homer, Troienele lui Euripide şi 
Eneida lui Vergiliu –, poezia Andromahe din volumul 
Ziarul unui pierde-vară deplânge soarta jalnică a eroinei 
luate în captivitate de ahei după încheierea războiului 
troian. Duşmănia crâncenă a nurorii lui Priam împotriva 
celor care i-au ucis atât bărbatul cât şi copilul capătă 
accente dramatice de imprecaţie: Blestemată fi e 
ţara/ Care v-a născut pe toţi!/ Ura lumilor şi-ocara/ 
Moşteniţi-o la nepoţi!

Cu titlu şi vers fi nal concluziv în latină, poezia 
Atque nos! exprimă mândria scriitorului ardelean de 
a constata înrudirea dintre civilizaţia română şi cea a 
popoarelor prestigioase din vechime9. Bun cunoscător al 
folclorului, el este încântat să descopere analogiile dintre 
basmele autohtone şi legendele antice: Din splendoarea 
ei cea veche, ne-a păstrat vechea Heladă/ Stol de 
basme şi credinţă, snop de tipuri, cari trăiesc/ Tainic 
înrădăcinate prin poporul românesc. Ulterior, în studiul 
Elementele literaturii poporale, Coşbuc va analiza 
în amănunt mai multe creaţii folclorice din diferite 
literaturi pentru a-şi susţine ideea existenţei unui fond 
legendar comun tuturor popoarelor indo-germanice10. 
El va detalia, de altfel, şi unele diferenţieri specifi ce: 
de pildă, în lucrarea Babele sfi nte în mitologia noastră 
va atribui creştinismului inversiunea de roluri între 
Venus, incarnare a zorilor, şi sfânta Vineri, întruchipare 
a amurgului, asociat în chip fi resc în noua religie cu ziua 
morţii lui Hristos11. Poezia de tinereţe anunţă intuitiv 
demersul comparatist din studile riguroase de mai târziu. 

Atque nos! trasează numeroase apropieri între fi gurile 
defi nitorii ale legendelor româneşti şi cele ale mitologiei 
greco-latine: Pipăruş-Viteaz îşi afl ă prototipul în Teseu:/ 
Ăst din urmă războieşte cu giganţi şi minotauri;/ Cel 
dintâi, pe-aceea cale, cu zmei negri şi balauri [...] Şi 
trăiesc în basmul nostru fantaziile păgâne/ Căci din 
graţii şi zeiţe şi din nimfe-am făcut zâne. Evidenţierea 
unor astfel de paralelisme îi permite poetului să afi rme 
apartenenţa celor din neamul său la o lume ideală 
comună cu cea a antichităţii: Şi zăresc poporul nostru cu 
zâmbire drăgălaşe,/ Legănat cu-acelaşi leagăn şi-nfăşat 
cu-aceleaşi faşe/ Ca şi vrednicii războinici de la Tibru şi 
Olimp! [...] Şi-mi vine să-mi înalţ fruntea şi s-o scutur 
veselos/ Şi să strig în lumea largă: „Et in Arcadia nos!”

Fiorul patriotic, glorifi carea originii naţionale 
ilustre, trăsături atât de specifi ce literaturii ardeleneşti, 
animă şi alte creaţii coşbuciene presărate cu trimiteri 
clasice. În volumul Cântece de vitejie consacrat 
războiului pentru independenţă de la 1877, e slăvită 
bravura poporului român, mlădiţă ruptă din stejarul 
Romei (Cântec), iar fi gurile marcante ale istoriei 
noastre, ca Alexandru cel Bun şi Mihai Viteazul, sunt 
comparate cu eroii mitologiei eline Hector şi Prometeu 
(Fragment epic). Referinţele la cultura greco-latină par 
a conferi celor vizaţi un certifi cat de nobleţe. În scrierea 
în proză Insula Şerpilor din volumul Dintr-ale neamului 
nostru, zugrăvirea ostrovului care a purtat numele 
Leuce pe vremea când lumea mai credea în zei şi minuni 
prilejuieşte rememorarea legendelor consemnate în 
epopei şi în alte scrieri eline. În insulă a fost odinioară 
un templu închinat celui mai vrednic luptător al aheilor, 
sprintenul de picioare erou, Ahile mâniosul, care a dat 
prilej nemuritorului Homer să scrie cea mai frumoasă 
poezie a veacurilor, „Iliada”. Pentru un spirit imaginativ, 
ca cel elin, vuietul vântului poate explica vorbele pe 
cari le spun scriitorii vechi, că în acest ostrov noaptea 
se aud plângerile lui Ahile, se aud râsetele lui şi uneori 
grozave zgomote de arme. Un zâmbet sceptic frânează 
doar pentru o clipă iureşul informaţiilor desprinse din 
sursele antice: Se înţelege, îţi trebuie puţină fantazie ca 
să le auzi pe toate şi să le desluşeşti, căci toate sunt 
numai feluritele glasuri ale şuieratului de vânt printre 
stânci şi peste creştetele despicate ale lor. Iar grecii au 
multă fantazie şi le-au auzit pe toate aşa cum le spun 
scriitorii. Afi rmaţiile celor care susţin că au văzut în 
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bătaia lunii năluca lui Ahile în chip de fl ăcău tânăr 
şi nespus de frumos, îmbrăcat în zale se sprijină pe 
vechi legende, cum ar fi  cea a Amazoanelor înfrânte 
la Troia de fi ul lui Peleu: tentativa lor de a se răzbuna 
prin distrugerea templului de la Leuce a fost dejucată 
de apariţia postumă a eroului. Altă istorisire, preluată 
dintr-un scriitor vechi nenumit, spune că Homer, care a 
cântat aşa de frumos pe Ahile ar fi  voit să ştie pe cine a 
cântat. La indicaţia unui oracol, el a venit la Leuce să 
păstorească oi lângă templu, ceea ce a dus la revelarea 
eroului, dar şi la orbirea aedului din pricina strălucirii 
apariţiei. Coşbuc îşi încheie seria de evocări legendare 
cu remarca plină de mândrie că acest tărâm mitic a ajuns 
un teritoriu românesc: Şi ne putem şi noi lăuda că pe 
pământul nostru a căutat refugiu după moarte cel mai 
mare erou al grecilor, şi că poetul poeţilor, Homer, a 
păstorit oi pe pământ românesc. O dată în plus, referinţa 
la lumea antică îi prilejuieşte scriitorului sublinierea 
originii nobile a propriului neam.

În articolele în care dezbate chestiuni fi lologice, 
Coşbuc se raportează adesea la texte clasice greceşti sau 
latineşti. Când remarcă tendinţa păstorilor români de a 
da câinilor de pază numele unor popoare duşmane, el 
notează pasajul din cartea a XI-a a Eneidei unde este 
vorba de câinele Umber12. Când lămureşte pe înţelesul 
tuturor anumite expresii uzuale din română la rubrica 
„Zicători explicate” din ziarul Epoca, el citează sintagme 
latineşti similare: „marea cu sarea” are corespondent la 
Persius, 3, 63 şi la Salustiu, Conjuraţia lui Catilina, 2, 
313, „a căra apa cu ciurul” – la Plaut, Pseudolus, 1, 1, 
100 şi la Lucreţiu, III, 4914, „din ţânţar armăsar” – la 
Ovidiu, Pontice, II, 5, 23 şi la Cicero, Pro Plaucio, 40, 
9515. Cuvântul românesc „popă” nu are nicio legătură 
cu latinescul popa cu înţelesul de „hingher”, atestat 
la Titus Livius şi la Vergiliu în cartea a II-a a Eneidei. 
Un argument solid împotriva ideii că limba română ar 
fi  săracă şi neevoluată este acela că ea poate tălmăci 
operele lui Vergiliu, Plaut şi Cicero fără ca să altereze 
ideile autorului: după cum o dovedeşte şi experienţa 
personală a traducătorului, în limba română poţi reda 
orice autor latin şi grec într-un chip admirabil de 
bine16. Exemple din fi lonul clasic servesc drept suport 
şi pentru studiile lui Coşbuc consacrate unor probleme 
mitologice şi de folclor. Când arată că un erou de basm 
autohton simbolizează reînvierea naturii, el se referă 
şi la legenda egipteană a păsării Fenix, consemnată 
de Herodot17. Când comentează interdicţia de a privi 
îndărăt din superstiţiile româneşti, citează în original 
pasajul vergilian din Georgicele, IV, 489 sq. cu privire 
la legenda lui Orfeu, iar când discută recitarea pe dos 
a formulelor magice, aminteşte de scrierile lui Ovidiu 
(Metamorfoze, XXV, 209-301) şi ale lui Valerius Flaccus 
(I, 37) care dau seamă de practici similare folosite de 
tovarăşii lui Odiseu şi de Iason18. Când vorbeşte despre 
originea Venerei, echivalenta Sfi ntei Vineri din basmele 
româneşti, menţionează teoriile teogonice ale lui 
Hesiod, Platon, Aristotel, Zenon şi Sextus Empiricus19. 
Când analizează mai multe reprezentări ale raiului 

pământesc, evocă descrierile insulelor Canare făcute 
de Pliniu cel Bătrân, Horaţiu şi Seneca fi losoful20. 
Literatura antichităţii clasice îi furnizează un izvor 
nesecat de informaţii lui Coşbuc, care se sprijină mereu 
pe textele vechi în studiile sale erudite, ca şi în articolele 
de popularizare a cunoştinţelor.

Oarecum surprinzător, scriitorul recurge la astfel 
referinţe şi când se afl ă într-o dispoziţie ludică. Inclusă 
în volumul Versuri şi proză (1897), evocarea hazlie a 
vieţii sale de elev poartă titlul Heu, quale portentum! 
care conţine o sintagmă din oda I, 22 a lui Horaţiu. Cu un 
subiect similar cu anecdota în versuri Lupii ţiganului21, 
bucata în proză descrie un moment comic din anii de 
şcoală de la Năsăud când învăţăceii, capabili să citească 
mult latineşte şi repede, sunt amuzaţi la culme de 
panica afi şată de poetul latin la întâlnirea cu un lup în 
pădure, groază pe care ei o atribuie slăbiei de înger şi 
nu fantaziei şi exagerării literare. Liceenii folosesc în 
orice împrejurare expresia respectivă şi izbucnesc într-
un râs isteric ori de câte ori o aud, inclusiv la un concurs 
de elină cu un profesor temut care caută zadarnic să-i 
potolească precum Xerxes a bătut degeaba cu biciul 
marea ca să-i liniştească valurile. Pedepsiţi pentru 
purtarea lor, ei ajung să-i dea dreptate cu întârziere 
poetului antic: dacă pentru noi era o dihanie de spaimă 
un om pe care-l văzuserăm cinci ani de-a rândul, de ce 
nu i s-ar fi  părut lui Horaţiu dihanie un lup, cel dintâi, 
poate, pe care-l văzuse în viaţă.

Înclinarea de a lua în râs textele antice şi 
întâmplările străvechi nu ţine doar de vremea când 
acestea erau asociate unor obligaţii şcolare nesuferite. 
Anecdota Poet şi critic din volumul Balade şi idile 
vizează veleităţile artistice ale tiranului Dionis al 
Siracuzei care sancţionează opinia defavorabilă emisă 
de Filoxen din Cythera (Te rog să laşi în pace muza,/ 
Căci tu eşti cel mai prost poet/ În Siracuza). Furios ca 
un al doilea Aiax mitic, suveranul îl trimite în închisoare 
pe imprudentul critic, ceea ce atrage aprecierea că Pe-
un biet Omer îl poţi nega/ Dar când e prinţ e altceva, 
ca şi analogia cu purtarea altui despot antic cu pretenţii 
similare: ... murind fu Nero trist/ Nu ca-mpărat, ci ca 
artist. Invitaţia ulterioară a lui Dionis ca victima să-şi 
dea cu părerea asupra noului său volum de versuri are 
drept consecinţă decizia resemnată a lui Filoxen de a se 
întoarce în închisoare. Traducător în română al odelor 
scrise de regina Carmen Sylva, Coşbuc îşi plasează în 
cadru antic meditaţia sarcastică despre relaţia dintre un 
monarh cu ambiţii poetice şi criticul său. Pe de altă parte, 
O poveste veselă din volumul Fire de tort imaginează 
sosirea la Aheron a unui mort care refuză să-i plătească 
obolul lui Caron şi ia în discuţie viziunea consacrată 
despre lumea de dincolo. Declarându-se neoplatonic, 
insolentul ins afi rmă că doar netoţii vulgului profan 
aduc luntraşului banii care constituie, de fapt, un simbol 
mitologic. Adept al unor idei înaintate, el respinge 
spusele lui Homer cu privire la celălalt tărâm: aedul ar 
fi  un biet nebun, ba chiar un simplu nume, o dată ce 
nici n-a trăit pe lume şi nici n-a fost poet. Guralivul 
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mort discreditează opera homerică, o epopee din versuri 
fără niciun fond, şi îi atribuie plăsmuirea unor divinităţi 
fi ctive: Şi-acest Homer neghiob făcu/ Din Zeus un zeu. 
Povestea-i tristă,/ Căci Zeus al vostru nu există. Surprins 
de năvala cuvintelor, Caron stă la început ca un prost, 
uitând de lac şi barcă, apoi se dezlănţuie împotriva 
neoplatonicienilor: Pe Zeus din cer îl neagă./ Hulesc pe-
Omer ca pe-un pitic,/ Dărâmă vechi tradiţii,/ Dar nu pot 
pune-n loc, smintiţii!/ Nimic în loc, nimic! [...] Şi-acopăr, 
cu puterea gurii,/ Că n-au niciun talent! Pe pragul lumii 
de apoi sunt puse sub semnul întrebării credinţele eline 
şi operele care le-au consacrat, contestatarii fi ind la fel 
de puţin  creditabili ca şi susţinătorii vechilor valori.

Mai multe poezii neadunate de Coşbuc în 
volum tratează teme antice în cheie comică. Perirea 
dacilor porneşte de la informaţia istorică potrivit căreia 
Deceneu, înspăimântat de beţiile necontenite ale dacilor, 
ar fi  poruncit să fi e distruse toate viile din regat şi invocă 
autoritatea lui Pindar în favoarea ideii că apa-i lucrul cel 
mai bun22. Poemul satiric Logica augurilor imaginează 
răspunsul obscur oferit cu tonul de profet de augurul 
Aristofi l la întrebarea lui Caligenes dacă zeii vor da 
rod bun semănăturii lui: Fii sigur că, de cumva nu vei 
avea neghină/ Şi alte ierburi, grâul va creşte ca un râu,/ 
La caz că n-o să bată furtuna peste grâu23. Gramatica 
şi medicul parodiază primele trei versuri din Iliada 
sub forma Să-mi cânţi, muză, mânia, căci ea pe mulţi 
trimite/ La iad pentru a arăta de ce un medic respinge 
învăţătura clasică dată de profesor băiatului său: Să 
plătesc taxă/ La şcoală? Dar acasă nu pot să-i dau 
eu praxă?/ Pe mulţi trimit, amice, la iad! Deşi nu ştiu/ 
Nici boabă de sintaxă!24 Atletul din Argos ia în răspăr 
idealul eroic propus în epopeile homerice25. Desfi gurat 
în luptele sportive până la a nu mai fi  recunoscut de cei 
apropiaţi după doar câteva luni de absenţă din cetate, 
Stratofo contestă istoria ogarului Argus din cântul al 
XVII-lea al Odiseei, potrivit căreia bătrânul câine ar 
fi  fost în stare să-şi identifi ce stăpânul după ce acesta 
a lipsit douăzeci de ani din Itaca. Cel care şi-a pierdut 
vechea înfăţişare, prilej pentru propriul frate de a-i 
refuza moştenirea sub cuvânt că este străin, îl învinuieşte 
pe Homer că vorbeşte cu drept cuvânt minciuni când 
pretinde că Ulise ar fi  rămas neschimbat după un război 
şi îndelungi peregrinări pe mare. Interpelându-l pe 
poetul epic ca pe un războinic de şoareci şi de broaşte, 
cu aluzie la parodia Batrachomiomachia, atletul mutilat 
îşi dezvăluie propria condiţie antieroică, prin asimilarea 
cu slăbănogul care îndeamnă la renunţarea la luptă în 
cântul al II-lea al Iliadei ca şi cu un autor de fabule vestit 
prin urâţenie: de nu-s Tersite, dar pot Esop să fi u. Cu 
destule trimiteri antice, Pipăruş-viteaz pune la îndoială 
felul cum este construită biografi a unui personaj istoric 
din acumularea unor informaţii şubrede26. Cum faptele 
lui Pipăruş rămân simple poveşti şi mituri, despre el 
orice istoric va şti să-ndruge la minciuni, cei mai oneşti 
recunoscându-şi ignoranţa: Herodot şi Tucidide/ Au fost 
istorici mai cuminţi – / Şi totuşi gura lor se-nchide/ 
Şi-ascund dreptatea între dinţi;/ Vorbesc a dorso şi cu 

frică,/ De Pipăruş nu ştiu nimică! Datele elementare 
lipsesc când doarme buna muză Clio, astfel că, în pofi da 
celor relatate de autori de prestigiu precum Cato sau 
Cicero, creionarea unui portret şi a unei biografi i rămân 
anevoioase: Dar cine-i Pipăruş?Anume/ Cu greu poţi da 
curat răspuns.

Cultura clasică este lipsită de relevanţă în ochii 
unui om pragmatic, pledează în Dr. Iuris vorbitorul 
cu studii juridice27. Tales, Esop, Solon, Plaut, Luciliu, 
Vergiliu, Platon, Salustiu, Demostene, Sofocle, Tit Liviu, 
Bion, Teocrit, Ovidiu, Properţiu pălesc cu toţii în faţa 
unor tratate de drept: ... pe stoicul Epictet/ Nu dau nici 
trei parale; Homer, el ca poet,/ E demn de furci, în urmă 
pe Flacc şi Aristofane/ Nu dau nici două slove din legile 
romane. Tot astfel, prelucrarea după o poveste populară 
Filosofi i şi plugarii ia în derâdere educaţia clasică28. 
Sfetnicii unui crai pretind că ar fi  cei mai învăţaţi 
oameni, iar cunoştinţele lor despre fi losofi a şi literatura 
antichităţii par să le asigure acest statut: Ştiu de-a rostul 
pe Sofocle, tot aşa şi pe-Aristotele;/ Fiecare dintre dânşii, 
chiar pe când era copil,/ Cetea din Homer, din Plato, din 
Ovidiu şi Virgil! Iritat de vanitatea curtenilor şi convins 
că-nţelepciunea lor este numai vorbă goală, craiul le 
cere să desluşească schimbul lui de replici cu un plugar 
despre nişte berbeci pe care acesta i-ar putea mulge. 
Iniţial, învăţaţii sfetnici dispreţuiesc spusele aparent 
confuze ale omului neinstruit: Nu cunoaşte nici sintaxa, 
nici grămatica, în fi ne,/ N-a vorbit nimic pe cale şi nimic 
n-a răspuns bine! [...] Vorbele vâjului fură anapoda şi 
pe dos;/ Apoi în întreaga lume non datur fi losofi e,/ Vorbe 
nonsensuri ca astea, a le tălmăci să ştie! Ulterior, îşi 
dau seama că în problema în cauză n-au cum să găsească 
sprijin la marile nume ale antichităţii, dintre care Cicero 
este desemnat indirect, prin cuvintele din deschiderea 
primei Catilinare: În zadar şi-ar pune vorba cel cu 
tandem usque chiar;/ Hippocrat să-şi sfarme capul, şi-
ar fi  totul în zadar./ Cum? S-a mai cetit vreodată prin 
Tit Liviu Patavinul,/ Prin Salustiu Crisp, prin Tacit, 
sau prin Xenofon elinul,/ Că popoarele vechimii, celţi, 
romani, latini ori grecii,/ Sau ilirii, sciţii, perşii – şi-ar 
fi  muls cândva berbecii? Neputinţa de a descifra enigma 
este transpusă cu o expresie latină (Au ţinut consiliu 
mare; sfătuiescu-se, s-adună./ Însă vai, Frustra conatur 
qui Deus non... pace bună!), la fel şi nemulţumirea 
curtenilor când plugarul, consultat în disperare de 
cauză, le cere bani pentru a-i lămuri (Sfetnicii de altă 
dată, auzind atare ton,/ Ar fi  exclamat în pripă: Magna 
petis, Phaeton!). Ulterior, resemnarea învăţaţilor este 
formulată în termeni care amintesc discursul lui Enea 
către troienii înfrânţi din Eneida, II, 354: Una salus 
restat victis, a număra cât de iute/ Galbenii rotunzi! Se 
ştie, completarea textului vergilian este nullam sperare 
salutem: „Una-i scăparea la-nvinşi, să nu mai aştepte 
scăpare”, cum sună traducerea coşbuciană a Eneidei. 
După ce plugarul le spune că tocmai ei s-au purtat ca 
nişte berbeci mulşi de bani, revolta curtenilor capătă 
din nou formă clasică, presărată cu expresii latineşti 
şi referinţe mitologice: Fulmen, tonitra et ventum! Noi 
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berbeci? Noi la mulsoare? / Joe din Olimp şi Pluto din 
Tartar! Voi lari, penaţi,/ Semizei, nimfe şi graţii, şi voi 
furii, ascultaţi!/ Unde s-a văzut vreodată un atare lucru! 
Drace!/ Hic crudelis, haec malitia, hoc malumque! 
Punct şi pace! Ironic, craiul îi întreabă pe sfetnici dacă 
au apelat la sursele lor uzuale de înţelepciune pentru a 
elucida misterul: Aţi văzut chiar pe Sofocles, pe jupân 
Plato, şi-n fi ne/ Aţi întins o conversare cu Omer măria-
sa?/ Fericit e muritorul care se poate visa/ Discutând 
cu Aristotel de berbeci şi de cârlani. Luaţi peste picior 
de suveranul care se declară încredinţat că zeii le-au 
arătat drumul cel bun (Desigur Pallas Athene totul v-a 
descoperit! [...] Conversarea cu Apollo cam câţi galbeni 
v-a costat?), curtenii amuţesc, încremenirea lor fi ind 
surprinsă tot printr-o formulă latinească: Sfetnicii tăceau 
ca piscis in torrente; tăceau, dar/ Nu puteau de ciudă 
multă nici să respire măcar. Morala istorisirii recurge la 
aceleaşi referinţe clasice. După ce le-a dovedit celor din 
anturaj că omul ştie să trăiască-n lumea mare şi făr’de 
fi losofi e!, craiul le cere să nu se mai mândrească cu 
nişte cunoştinţe inutile în viaţa reală: Pe-Omer, pe Plato 
cetiţi-i, dacă puteţi;/ Daţi de cap cu Herodotul, ori cu 
capul de păreţi,/ Lui Vergil îi faceţi ode, invitându-l cu 
plăcere/ La un prânz bogat, de gală, ori la o tură de 
bere [...] Nu vă lăudaţi ştiinţa; asta nu pot s-o ascult! 
Traducător în română al atâtor autori antici – de la 
Homer, Aristofan şi Anacreon la Plaut, Terenţiu, Catul, 
Vergiliu, şi Ovidiu –, Coşbuc minimalizează de câteva 
ori chiar erudiţia clasică cu care este înzestrat.

După cum am văzut, unele teme importante 
ale poeziei coşbuciene sunt de inspiraţie greco-latină. 
Cercetările lui fi lologice sau folcloristice se raportează 
adesea la scrieri şi realităţi din lumea clasică. Pe de altă 
parte, parodiile şi versurile lui comice discreditează 
surse livreşti aureolate de prestigiul vechimii. Grav sau 
amuzat, el se întoarce de fi ecare dată la izvorul fecund 
al antichităţii.
________

1 Non omnis moriar, Tribuna, nr. 191, 25 august 1887.
2 [Lui Spiru Haret], Tribuna, nr. 277, 18 decembrie1911.
3 Ex ossibus ultor a fost publicată pentru prima dată  cu 

titlul Legendă în Povestea vorbei nr. 8 din 29 noiembrie 1896.
4 Amintiri despre Caragiale, Flacăra, nr. 7, 1 decemb-

rie 1912.
5 Cu ochi tulburi/ Tu stai între voinici;/ Te văd cum juri 

şi blestemi/ Şi pumnii ţi-i rădici!
6 Şi-armat voi ieşi eu afară,/ Şi veseli vom trece noi iară/ 

Prin suliţi şi foc înainte,/ Să ţie protivnicii minte/ Că-s vii când 
e vorba de ţară,/ Şi morţii-n morminte.

7 Să nu dea Dumnezeu cel sfânt/ Să vrem noi sânge, nu 
pământ!/ Când nu vom mai putea răbda,/ Când foamea ne va 
răscula,/ Hristoşi să fi ţi, nu veţi scăpa/ Nici în mormânt!

8 Sus români! Suntem datori/ Numai cu o moarte./ 
Prigoniţi de soare noi?/ Slabi şi de virtute goi?/ Laşi copii din 
taţi eroi?/ E minţit cuvântul!

9 Atque nos!, Tribuna, nr. 170-175, iulie- august 1885.
10 Elementele literaturii  poporale, Noua revistă 

română, nr. 4, 15 februarie 1900.
11 Babele sfi nte în mitologia noastră, Noua revistă 

română, nr. 6, 15 martie 1900.
12 O notiţă fi lologică, Povestea vorbei, nr. 5, 7 noiem-

brie 1896.

13 Epoca, nr. 645, 25 decembrie 1897.
14 Epoca, nr. 663, 20 ianuarie 1898.
15 Epoca, nr.680, 10 februarie 1898.
16 Articolele despre termenul „popă” şi cel despre aşa-

zisa sărăcie a limbii române au rămas în manuscris.
17 Făt-frumos al nostru şi pasărea Fenix, în volumul 

Dintr-ale neamului nostru, 1903.
18 Un capitol din demonologia poporului român, Noua 

revistă română, nr. 2, 15 ianuarie1900.
19 Babele sfi nte în mitologia noastră.
20 Ţara popii Ion, Albina, nr. 40, 5 iulie 1909.
21 Lupii ţiganului, Cărţile săteanului român, Gherla, 

cartea XI, 1 aprilie 1886.
22 Perirea dacilor, Universul literar, nr. 5, 13 februarie 

1902.
23 Logica augurilor, Tribuna, nr. 8, 13 ianuarie 1888.
24 Gramatica şi medicul, Tribuna, nr. 10, 15 ianuarie 

1888.
25 Atletul din Argos, Tribuna, nr. 15, 21 ianuarie 1888.
26 Pipăruş-viteaz, Tribuna, nr. 165, 21 iulie 1889.
27 Dr. Iuris, Tribuna, nr. 53, 7 martie 1889.
28 Filosofi i şi plugarii, Tribuna, nr. 188-190, decembrie 

1884.

Daniela CĂPRAR 

Portretul scriitorului Mihail Sebastian 
în oglinda contemporanilor săi

„Trebuie să mărturisesc că nu-mi prea pasă 
de manuscrisele mele; îmi pasă mai mult de 
cărţile pe care s-ar putea să nu le mai pot 
scrie; şi îmi pasă mai ales de viaţă – viaţa 
asta cu care n-am făcut mai nimic până 
astăzi” (Mihail Sebastian, Jurnalul 1935-
1944, ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p.199)

Mihail Sebastian impresionează în spaţiul literar 
cultural al epocii prin umanitate, prin spiritul lucid, 
refl exiv, prin sinceritate, prin onestitate, prin ipostaza 
de luptător în faţa rinocerizării societăţii româneşti, în 
anii ´30, dovedindu-se matur, în toate deciziile sale, 
prin spiritul solitar, francez, cartezian, al dreptăţii 
absolute în numele căreia s-a angajat cu întreaga sa 
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fi inţă. Scriitorul evreu-român, de la Dunăre, cum îi 
plăcea să se autointituleze, deziluzionat de experienţa 
de la Cuvântul, de mentorul său, Nae Ionescu, de 
colegi, dar mai ales de prietenii criterionişti rinocerizaţi 
(în mod deosebit de Mircea Eliade, Nina, Marietta 
Sadova ş.a.) era o fi gură meditativă, un om modest, 
dar şi de o sensibilitate exagerată.

Paul Cornea, fostul elev, care va deveni viitorul 
critic literar, îi conturează scriitorului dunărean un 
portret edifi cator, impresionant: „L-am întâmpinat pe 
Sebastian cu o imensă curiozitate şi speranţă: voiam 
să ştiu, eram fl ămânzi de adevăr şi nu găseam pe 
nimeni în jur să ne arate, cu deget de lumină, încotro 
trebuie s-o apucăm. Noul nostru profesor nu aparţinea 
oamenilor care te câştigă de la primul contact. Era 
de statură potrivită, mai degrabă mărunt după etalonul 
manechinelor de azi. Fizionomia sa gânditoare, cu 
ochi adânci şi buze senzuale, avea un aer copilăresc, 
reprimat parcă de o încruntare nefi rească: se temea 
să-şi dezvăluie lumea lăuntrică? Voia să-şi cenzureze 
printr-o severitate impusă spontaneităţii pe care şi le 
socotea vulnerabile? Părea un puer senex, un tânăr 
îmbătrânit precoce, zidit nu atât din elanuri, cât din 
eşecuri, alcătuit dintr-un aliaj straniu de prospeţime 
şi oboseală, de sensibilitate hăituită în frâu. N-avea 
nimic dintr-un învingător, căci îi lipsea aroganţa 
şi siguranţa de sine, dar nici nu semăna a învins: 
dincolo de anxietatea privirii, frapa în chipul lui o 
tresărire încremenită de orgoliu, mândria încăpăţânată 
a unui neam bătrân. Aşeza între el şi ceilalţi o distanţă 
politicoasă, dar ferm păzită, încât mi-au trebuit luni de 
zile de asediu şi câteva vizite în casa pe care o locuia 
în strada Antim, spre a sparge gheaţa”1.

Acest portret al omului şi al profesorului 
Sebastian surprinde câteva trăsături fi zice şi morale, 
ale celui care nu se dorea a fi  un luptător social, poate 
un scriitor, aşa cum el însuşi i se confesa lui Camil 
Petrescu, într-o scrisoare trimisă acestuia, de la 
Paris. Astfel, din perspectiva adolescentului P. Cornea, 
Sebastian era prematur îmbătrânit, un om inteligent, 
obosit de tumultul bătăliilor de la Cuvântul, afl at în 
război cu toată lumea. De fapt, viaţa despre care spunea 
că-l interesează mai mult decât opera în sine, mai mult 
decât celebrul său roman, în care s-a angajat cu toată 
fi inţa lui, a fost un şir infi nit de dezamăgiri, deziluzii, 
privaţiuni materiale, eşecuri în plan sentimental, 
interdicţii în a-şi semna propria operă, sau pierderea 
celor mai buni prieteni, solitudinea. Viaţa lui a devenit 
una absurdă, într-un univers kafkian, din care i-a fost 
imposibil să evadeze, totuşi, având simţurile trezite 
în aşteptarea libertăţii în care a crezut dintotdeauna, 
în spiritul căreia a luptat şi a trăit. Destinul său tragic, 
ironic, l-a făcut să-şi păstreze demnitatea umană, să 
nu se dezică de valorile morale, spirituale asumate 
(onestitate, libertate, conştiinţă). Ca urmare, în anii 
premergători rinocerizării, scriitorul publică un articol 
cu valoare premonitorie: Moartea individualismului, 
în care atrage atenţia asupra uniformizării societăţii, 

atrasă tot mai mult de ipostaza omului nou: „[…] 
avea să trăiască deceniul iraţionalismului şi al urii 
între oameni. Ajungând la libertatea socială pentru 
care militase şi luptase, avea să piardă cea mai 
elementară libertate: aceea de a trăi”2.

Mihail Sebastian găseşte puterea de a 
supravieţui în acest univers antisemit, prin refugiul în 
muzică, mai ales cea a lui Bach, despre care îi scrie 
de la Paris fratelui său, Poldy; apoi, în lecturi diverse 
de la literatura franceză la cea engleză (Proust şi 
Shakespeare, ambii consideraţi creatori de oameni). 
În mod deosebit, scriitorul dunărean era pasionat de 
lecturile proustiene, pe care le trăia la cote paroxistice, 
identifi cându-se cu unele dintre personajele romanului 
În căutarea timpului pierdut, şi anume Swann. Totodată, 
el identifi că asemănări între personajele reale şi cele 
fi cţionale. De fapt, fi cţiunea se suprapune realităţii, iar 
scriitorul ajunge inevitabil şi la asocierea Nae Ionescu-
Sparkenbrooke, în urma unei vizite făcute profesorului, 
în 7 ianuarie 1938.

Acum, profesorul (care în 1934 îi scrisese 
Prefaţa, ce-l condamna la moarte) i se pare extrem de 
îmbătrânit, lipsit de vlagă.

De cele mai multe ori, Sebastian suprapunea 
literatura cu propria-i viaţă şi, astfel, creiona o 
metarealitate superioară, pentru că el nu citea 
opere, cărţi, ci oameni, fi ind pasionat de acest aspect 
sociologic. Pentru el însuşi, a citi o carte, mai ales 
despre oameni, este un lucru esenţial, iar, apoi, a scrie 
despre ea devine un proces defi nitoriu, ca în cele din 
urmă, pentru a-i reda claritatea, e nevoie de critică.

În acest sens, prietenul său, Petru Comarnescu 
era de părere că omul care putea să revitalizeze 
generaţia rinocerizată, complet măcinată de ideologiile 
extremiste, era Mihail Sebastian. Acesta din urmă „a 
răscumpărat-o desigur prin cărţile lui, care rămân, 
şi prin demnitatea comportării sale umane, prin 
amintirea luminoasă ce ne-o lasă acest om care a 
ocolit totdeauna entuziasmul şi care încă nu vroia 
să fi e judecat, ştiind că mai are atâtea de creat şi 
de rostit”3. Aceeaşi demnitate, aceeaşi umanitate a 
lui Sebastian o identifi că şi poetul Camil Baltazar 
în comportamentul, atitudinea, relaţiile cu ceilalţi, 
în dezbaterile sale de la barou, dar şi în cercurile 
literare, teatrale sau culturale. Mai mult decât atât, 
poetul urmăreşte evoluţia scriitorului, dornic să 
evadeze din mediocritatea provinciei, cu încercările-i 
asidue de a ajunge la Bucureşti, de a-şi găsi un loc de 
muncă (C. Baltazar reuşeşte să-i găsească un post 
de traducător la Biblioteca Lectura), de a scrie cât 
mai bine, de a se face cunoscut în lumea literară 
românească a epocii, o evoluţie cu dezamăgirile, 
cu luptele, de cele mai multe ori eşuate, mai ales 
atunci când vrea să scrie Marele Roman, oglindă a 
vieţii româneşti intelectuale între 1927 şi 1941, om 
cu simţul echilibrului, care ascundea, în esenţă „o 
frenetică instabilitate sufl etească, (un ins) de un aprig 
pesimism”.4
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Cu repetabilitate, mai ales în anii terorii, trăia 
cu gândul morţii, al sinuciderii, despre care nu vorbea 
absolut niciodată în public, însă îşi comunică aceste 
stări mai ales în paginile diaristice. În public, el încerca 
să se înfăţişeze într-o ipostază luminoasă, fără să se 
plângă de soarta-i cruntă. Strigătul său de durere, de 
sfâşiere lăuntrică este cel al lui Munch, al omului 
care se vede hăituit, agresat de evenimentele de pe 
front, de un război care abia îl lăsa să supravieţuiască, 
metamorfozându-l complet dintr-un om plin de 
vitalitate într-unul sfârşit, deznădăjduit, dezgolit 
spiritual.

Destinul său tulburător este completat de 
propria-i creaţie, până la contopire, aşa cum va reliefa 
în eseurile despre roman, şi anume: creaţia implică, 
în mod evident, viaţa, cu fl uctuaţiile-i tumultuoase. De 
altfel, imaginea complexă a lui Sebastian se conturează 
şi din perspectiva operei, a eseurilor literare, culturale, 
politice. Dacă în romanele panlirice, scriitorul este 
interesat de reliefarea unor destine umane, a unor 
experienţe multiple, evoluând înspre cunoaştere sau 
autocunoaştere, de experienţele multiple, în romanul 
existenţialist De două mii de ani (eseul fi ind 
modalitatea de a-şi exprima tumultul vieţii) este 
reliefată neliniştea-i interioară, dar şi proclamarea 
adevăratei identităţi, a omului, precum şi a scriitorului-
evreu: „se socotea o făptură zămislită – cum spunea 
– de peisagiul dunărean, atât de lin, de gingaş, totuşi 
cu liniile atât de precise, şi a trăit cea mai mare parte 
a scurtei lui vieţi pentru lămurirea tuturor expresiilor 
literare ivite în acest peisagiu”5.

În cadrul generaţiei sale (Al. Sahia, Zaharia 
Stancu, Geo Bogza, Mihai Beniuc, Cicerone 
Theodorescu, Eugen Jebeleanu), Mihail Sebastian 
era o personalitate complexă, gazetar, publicist, 
eseist, critic literar, teatral, romancier, nuvelist, 
dramaturg, fi ind mereu în pregătirea unor ample 
proiecte care interferau la un moment dat, dându-i 
posibilitatea să aibă o viziune amplă asupra literaturii. 
De fapt, scrisul devine pentru el o experienţă unică, 
necesară în fi ecare zi, ca activitate spirituală de 
evadare din spaţiul rinocerizat, spre autocunoaştere, 
spre revitalizarea propriei personalităţi.

De aceea, el se va refugia şi va consemna 
zilnic în propriul jurnal, acesta devenindu-i, până 
la urmă, singurul mijloc de comunicare, mai ales 
în anii singurătăţii absolute, deşi uneori era încercat 
de sentimente de deznădejde, de neîncredere în 
însemnătatea consemnărilor diaristice. Scrisul 
devine un proces superior, de maturizare deplină a 
scriitorului de la Dunăre, abia ieşit din adolescenţă, 
dornic să se integreze în cultura română. Este vorba 
despre drama scriitorului evreu, care simte şi trăieşte 
ca român de la Dunăre: „Mă gândeam, cercetând adânc 
în mine: sunt oare eu mai puţin român decât ceilalţi, 
decât un Mişu Polihroniade, de pildă? […] Am trăit 
atmosfera aceea înfrigurată, când fi ecare veste despre 
un succes al nostru, al românilor, era o sărbătoare 

şi fi ecare înfrângere, o umilinţă şi o desnădejde. […] 
Şi în faţa acestor forţe oarbe, iraţionale, cari pustiesc 
sufl etele, înlătură orice generozitate şi cuprindere 
mai largă a lumii şi a vieţii, mă simt adânc întristat”6. 
Acelaşi sentiment, de melancolie metafi zică îl încearcă 
pe Sebastian şi în anul deschiderii spre libertate, 1944, 
care este, în viziunea lui, doar o utopie.

Mihail Sebastian este, pe de o parte, liric, 
sentimental, plin de farmec, estet, un rafi nat intelectual, 
cu o vastă cultură europeană, de o nobleţe a spiritului 
moral, a civilizaţiei, un om echilibrat între extreme, 
iar pe de altă parte, este anxios, tulburător, revoltat, 
răzvrătit, un antimodern, putând ajunge un remarcabil 
dramaturg, alături de Camil Petrescu, Victor Ion Popa, 
G. M. Zamfi rescu, dacă destinul său nu ar fi  fost frânt 
de un banal accident, cu o oră înainte de a-şi susţine 
cursul la Universitate, despre romanele balzaciene. 
Cuvintele mamei sale, din timpul ceremoniei de 
înmormântare defi nesc omul Sebastian, într-o lume 
dominată de huliganismul moral: „copilul meu cinstit 
şi deştept…”7 .

__________
1Mihail Sebastian, Prefaţă, la Jurnalul 1935-1944, 

semnată de Leon Volovici, ed. cit., p. 10.
2
 
Petru Comarnescu, Ironicul destin al lui Mihail 

Sebastian, în Mihail Sebastian interpretat de…, Antologie, 
prefaţă, tabel cronologic şi bibliografi e de Anatol 
Ghermanschi, Bucureşti, Piaţa Scânteii 1, Editura Eminescu, 
1981, p. 39.

3 Idem.
4 Camil Baltazar, Mihail Sebastian – omul, în Mihail 

Sebastian interpretat de…., ed. cit., p. 58.
5 Felix Aderca, Secretul lui Mihail Sebastian, în Mihail 

Sebastian interpretat de…., p. 50.
6 Manuscriptum, nr. 4, ed. cit., p. 168-169.
7 D. I. Suchianu, La moartea lui Mihail Sebastian, în 

Mihail Sebastian interpretat de...., p. 75.
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Irina CIUBOTARIU
Nicolae Steinhardt - antimodernul

„Cine sunt antimodernii? (…) Nu toţi campionii 
statu-quo-ului, conservatorii şi reacţionarii de 
tot felul, nu toţi melancolicii şi toţi dezamăgiţii 
timpului lor, imobiliştii şi radicalii, ursuzii 
şi morocănoşii, ci modernii care nu se 
împacă mai deloc cu Timpurile moderne, cu 
modernismul sau cu modernitatea, sau modernii 
fără voie, modernii sfâşiaţi între mai multe 
tendinţe sau, încă, modernii intempestivi.”
 Antoine Compagnon

Un incitant studiu apărut în 2005, la Gallimard, 
şi publicat în limba română în 2008 deschide o 
perspectivă inedită asupra poziţiei ocupate, în secolul 
XX european, de o categorie de intelectuali în „tradiţia” 
căreia se înscriu numeroşi interbelici români, între 
care şi Nicolae Steinhardt. Este vorba despre cartea lui 
Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de 
Maistre la Roland Barthes1, în care nume importante 
ale literaturii moderne franceze sunt (re)evaluate ca 
antimoderne. Privind retrospectiv, din unghiul „deschis” 
al postmodernităţii, criticul francez propune o înţelegere 
particulară a conceptului de „antimodern”, din care 
anulează, dintru început, orice nuanţă depreciativă. 
În viziunea sa, categoria „antimodernilor” nu include 
retrograzii, tradiţionaliştii sau conservatorii tipici. 
Antimodernii sunt acei intelectuali care, din interiorul 
modernităţii şi recunoscându-şi calitatea de moderni, 
privesc cu scepticism fractura agresivă dintre vârstele 
umanităţii. Ei nu împărtăşesc apetitul exclusiv şi 
nediscriminatoriu pentru noutate, pentru înlocuire 
radicală, de tip revoluţionar. Antimodernii sunt sceptici, 
rezervaţi, pesimişti, antiiluminişti şi contrarevoluţionari, 
liberali în gândire şi conservatori în politică.  

În Prefaţa cărţii lui Antoine Compagnon, Mircea 
Martin sintetizează astfel înţelegerea acestuia asupra 
antimodernilor: „Calitatea de antimodern nu rezidă în 
refuzul net al modernităţii, ci în atitudinea ambivalentă 
faţă de ea, într-o sfâşiere lăuntrică. Am putea spune 
că adevăraţii moderni sunt cei rezervaţi şi critici faţă 
de modernitate, nu cei ce aderă la ea necondiţionat. 
[…] Aşa cum îl concepe Compagnon, antimodernul 
n-are nimic de-a face nici cu entuziasmul progresivist, 
nici cu nostalgia tradiţionalistă. Nu respingere netă a 
modernităţii, ci neîncredere în realizările ei, rezistenţă la 
presiunile ei. Reperul, modelul invocat este Baudelaire, 
cel care interiorizează modernitatea până la a «se urî 
pe sine ca modern»”2. În esenţă, criticul francez afl ă 
criteriul fundamental pentru defi nirea antimodernului 
tocmai în această sfâşietoare ambivalenţă a celui care 
interiorizează şi asimilează modernitatea, conştient 
fi ind de limitele şi riscurile acesteia. Antimodernismul 
defi nit de Antoine Compagnon nu se confundă cu 

tradiţionalismul sau cu refuzul categoric al inovaţiei, 
iar antimodernul este cel care, asimilând inovaţia, îşi 
conştientizează lucid pierderile identitare şi spirituale 
cauzate de aceasta. 

Graniţa dintre tradiţie şi modernitate/
antimodernitate este trasată de Antoine Compagnon 
pe „momentul” Revoluţiei Franceze: „o ruptură 
decisivă şi o cotitură fatală”3, cu grave consecinţe 
în planul mentalităţilor colective. Importantă este 
observaţia criticului privind perenitatea şi actualitatea 
antimodernilor. Depăşind modernitatea şi receptaţi fi ind 
prin fi ltrul postmodernităţii, „antimodernii ne seduc. 
Revoluţia franceză aparţine trecutului, chiar dacă a avut 
nevoie de mult timp – de mult mai mult timp decât se 
admite în general – pentru a se închide asupra ei însăşi 
(nu înainte de 1889, sau chiar de 1989). Ea pare a nu 
mai avea să ne înveţe nimic, în timp ce antimodernii 
ne sunt tot mai prezenţi şi ni se par a fi  chiar profetici. 
Suntem atenţi la drumurile pe care istoria nu s-a angajat. 
Victimele şi învinşii ne emoţionează, iar antimodernii 
sunt înrudiţi cu victimele istoriei. Ei întreţin o relaţie 
particulară cu moartea, melancolia şi dandy-ismul: 
Chateaubriand, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly sunt 
eroii antimodernităţii. Şi, din acest punct de vedere, 
tindem să-i vedem pe antimoderni ca fi ind mai moderni 
decât modernii şi decât avangardele istorice: fi ind, într-
un anume sens, ultramoderni, ei par mai contemporani 
şi mai apropiaţi de noi acum, pentru că erau mai 
dezamăgiţi. Curiozitatea faţă de ei a sporit odată cu 
suspiciunea noastră postmodernă faţă de modernism”4. 
„Eroii” lui Compagnon sunt spirite eminamente 
moderne, conştiente de excesele ideologice care impun 
proiecte şi perspective utopice şi care, simultan, obligă 
la o periculoasă amnezie faţă de trecut, tradiţie şi istorie. 
Încărcătura pedagogică a experienţei istorice, probitatea 
spirituală a literaturii clasice sunt demonetizate sistematic 
în iureşul revoluţionar, progresist al secolelor care 
urmează Revoluţiei Franceze. România interbelică se 
„confruntă” în mod particular cu energiile revoluţionare 
manifestate atât în plan cultural, cât mai ales în plan 
politic şi social. În ce măsură argumentează atitudinea 
cosmopolit-„antigeneraţionistă” a tânărului Nicu 
Steinhardt încadrarea sa în categoria antimodernilor? 
Cum se redimensionează scepticismul acestuia în 
deceniile postbelice, ale instaurării tiranicului „om 
nou”? Este încărcătura creştină a scrisului steinhardtian 
o formă de rezistenţă la presiunile „modernităţii” 
politice? Sunt ideile promovate în proza memorialistică, 
în eseistică şi mărturisiri, prilejuri de (re)întoarcere la o 
„vârstă eroică”5 a umanităţii, anterioară iluminismului 
şi modernităţii?  

Fără a fi  un tradiţionalist, Nicu Steinhardt este 
sceptic faţă de modernitate încă din anii ‘30. Un rol 
esenţial în orientarea sa către „antimodernitate” îl are 
Emanuel Neuman (Manole), tânărul evreu deosebit 
de inteligent, „liberal în gândire, sceptic în religie şi 
conservator în politică”, pe care îl cunoaşte în primul 
al de studii la Facultatea de Drept (1929). Acesta îl 
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familiarizează pe Steinhardt cu numele importante pe 
care şi Antoine Compagnon le va oferi, în 2005, ca 
repere ale antimodernităţii. Într-un „proiect de scrisoare 
la Bruxelles”, din 1964, redat în Jurnalul fericirii, 
Nicu Steinhardt îi mulţumeşte lui Manole pentru 
lecturile „antimoderne”: „îţi datorez de a fi  fost scos din 
marasmul minciunilor convenţionale specifi ce societăţii 
şi epocii în care am fost tineri, de a fi  intrat în legătură 
cu «oameni atât de onorabili» ca Tocqueville, Guizot, 
Royer-Collard, de Broglie, Prévost-Paradol, nu mai 
ştiu câţi lorzi judiciari şi câţi constituţionalişti, conform 
principiului tău că dacă nu putem frecventa aristocraţia, 
măcar în camera lorzilor ori printre doctrinari şi 
senatori romani s-o căutăm”6. Antimodernismul se 
manifestă (şi) prin refuzul de a părăsi şi nega valoarea 
aristocraţiei. Nicu Steinhardt preia, din lecturile „de 
tinereţe” un deosebit discernământ al discriminării pe 
care o reabilitează ca formă de a contracara apetitul 
pentru mediocritate al societăţilor democratice. El nu 
exclude pertinenţa modelului democratic, însă nu are 
nici „superstiţia” acestuia, capabil fi ind să anticipeze 
pericolele pe care le ascunde un astfel de model: 
„anarhia” şi „despotismul”. „Democraţia înseamnă 
suveranitatea nemărginită a masei. Iată pericolul, iată 
eroarea.”7 Sau: „Majoritatea numerică a indivizilor 
şi a voinţelor nu poate încălca interesele legitime şi 
privilegiile fi inţei omeneşti. Suveranitatea majorităţii 
nu poate nesocoti suveranitatea raţiunii şi a justiţiei”8. 
Discriminarea valorică nu este compatibilă cu societăţile 
democratice, care funcţionează pe baza suveranităţii 
majorităţii şi a mediocrităţii. Din acest motiv, Steinhardt 
propune modelul monarhiei constituţionale şi al votului 
cenzitar ca singure forme pertinente de organizare 
politică şi socială. Criteriul fundamental luat în calcul 
pentru evaluarea sistemelor de tip democratic sau 
monarhic-constituţional este respectarea şi garantarea 
libertăţii individuale. „Democraţii invocă egalitatea. 
Ce fac cu libertatea? Există şi egalitate în sclavie. Toţi 
oamenii sunt servii statului; iată, egalitatea e realizată. 
Dar unde e libertatea? Se poate să ai drepturi politice 
şi să nu ai niciunul din drepturile reale”9. O frază ca 
cea pe care tocmai am citat-o poate proba, astăzi, 
calităţile „profetice” conferite de Antoine Compagnon 
antimodernilor.

Nicu Steinhardt este antimodern, antidogmatic 
şi, în consecinţă, antigeneraţionist. În publicistica 
sa interbelică (Revista Fundaţiilor Regale, Revista 
burgheză, Libertatea, 1934-1940), în volumul de 
debut (În genul… tinerilor, 1934) şi în teza de doctorat 
(Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului 
constituţional. Critica operei lui Léon Duguit, 1936), 
el contestă entuziasmul revoluţionar generaţionist şi 
promovează preluarea, la temelia modernităţii, a unui set 
de valori tradiţionale, stabile, verifi cate prin experienţă 
istorică şi socială. Sensul tezei sale de doctorat este tocmai 
acela de a „susţine idealul clasic”, de a nega pertinenţa 
unor modele juridice, fi losofi ce sau literare, construite 
„în eter”, prin „zdruncinarea temeliilor sistemului 

tradiţional”. Coerent şi consecvent, el este un apărător 
al tradiţiei şi în publicistică. Într-un articol din Revista 
burgheză, dedicat prezentării  Parlamentului britanic, el 
sublinia: „Anglia e ţara unde respectul individului nu e o 
formulă goală, Anglia e ţara unde libertatea e o realitate. 
Tradiţiile şi obiceiurile nu numai că n-au împiedicat 
progresul, ci au întărit simţul demnităţii omeneşti. În 
numele libertăţii nu trebuie să ceri despărţirea omului 
de tot ceea ce face nobleţea vieţii. Fanatismului 
mecanizării şi nivelării trebuie să i se opună voinţa de 
a păstra acele instituţiuni maiestuoase al căror efect e 
defavorabil naturii violente şi pripite a oamenilor”10. 
Cea mai „atrăgătoare” manifestare antigeneraţionistă 
steinhardtiană rămâne În genul… tinerilor, un volum 
parodic cu evidentă intenţionalitate critică, prin care este 
demontată, cu armele „inamicului”, „beţia de cuvinte” 
din foarte recentele apariţii editoriale şi publicistice ale 
congenerilor Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea 
Eliade, Geo Bogza sau Petru Comarnescu. Ce acuză 
antimodernul Nicu Steinhardt? „Împerecheri ciudate 
şi nefi reşti de cuvinte, împleticiri şi rostogoliri beţive 
de idei îşi găsesc apologeţi prin faptul că sunt scrise de 
tineri, că dovedesc concepţii tinereşti, moderne. Tânăr! 
În faţa acestui cuvânt fermecat, orice lege trebuie să 
cadă, sintaxa să se las călcată în picioare, bunul-simţ să 
se ascundă pe unde poate. […] Nebunia sintactică e un 
semn al nebuniei adevărate”11. Inteligent şi abil, Nicu 
Steinhardt demască, pe rând, „slăbiciunile” de expresie 
(şi, deci, de judecată) ale congenerilor entuziast şi 
orgolios angrenaţi în susţinerea utopiilor politice şi 
culturale.

Respectul pentru ierarhiile clar defi nite, 
promovarea rigorismului clasic, preţuirea moralităţii ca 
principiu ce asigură libertatea sunt trăsături constante 
ale gândirii steinhardtiene. Pertinenţa principiilor sale 
va fi  demonstrată de însăşi evoluţia istorică a României 
după al doilea război. Una dintre cele mai interesante 
consecinţe ale instaurării unui sistem revoluţionar 
(comunismul) este concilierea dintre antimodernul 
Nicu Steinhardt şi congeneri. Prietenia cu Dinu Noica 
va conduce la condamnarea sa într-un lot (ironie!) 
„mistico-legionar”, la cinci ani de detenţie (ianuarie 
1960 – august 1964) şi la creştinare (15 martie 1960). 
Atitudinea sa rămâne a unui sceptic antimodern, trecut 
„prin ciurul şi prin dârmonul” istoriei şi se completează 
cu o înţelegere particulară, profundă, a creştinismului.

Opera care îl defi neşte cel mai fi del pe intelectualul 
matur Nicu Steinhardt este Jurnalul fericirii. Redactată 
între 1969 şi 1971, această atipică autobiografi e 
spirituală actualizează principiile „antimoderne”, 
clasice, asimilate şi promovate în tinereţe, fi ltrându-
le şi redimensionându-le prin înţelegere şi experienţă 
creştină. Expresia literară a lui Nicu Steinhardt este 
decisiv condiţionată de miza scrierii sale: exprimarea 
adevărului ca singură cale de acces către libertate. 
Stilistica, tehnicile discursive şi procedeele literare 
moderne nu sunt urmărite prioritar, dar sunt adoptate 
pentru că autorul însuşi este un modern. „Nu poate fi  mai 
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bine defi nit antimodernul decât ca fi ind un modern prins 
în mişcarea istoriei, dar incapabil să renunţe la trecut”12, 
observă acelaşi Antoine Compagnon. Confesiunea 
acronologică, fl uxul conştiinţei, memoria involuntară, 
recuperarea trecutului prin prisma achiziţiilor spirituale 
ce caracterizează „prezentul” sunt mijloace fi reşti, 
pentru un scriitor modern, de a exprima realitatea intimă 
a convertirii şi devenirea spirituală întru libertate. Taina 
botezului rezistă „transferului” literar, însă consecinţele 
pe plan moral se pot „converti”, prin scris, în principii, în 
idei, într-o captivantă hermeneutică a Bibliei, a literaturii 
clasice şi artei moderne. Prin Jurnalul fericirii se 
verifi că pertinenţa observaţiei lui Compagnon, conform 
căreia „geniul antimodern s-a refugiat în literatură, ba 
chiar în literatura pe care o califi căm drept modernă, 
în literatura din care posteritatea şi-a făcut un canon, 
literatură nu tradiţională, ci modernă tocmai pentru 
că este antimodernă, acea literatură a cărei rezistenţă 
ideologică este inseparabilă de îndrăzneala-i literară”13. 
Rezistenţa ideologică exprimată în şi manifestată prin 
Jurnalul fericirii reprezintă, în sine, un subiect de studiu 
distinct. Pentru moment, este sufi cientă menţionarea 
acesteia pentru a sublinia o altă însuşire prefi xată à la 
manière d’ Antoine Compagnon: anticolaboraţionismul 
lui Nicu Steinhardt. 

Deceniile şapte, opt şi nouă îl surprind pe scriitor 
ca nonconformist atât în planul expresiei literare şi 
critice, cât mai ales în cel al înţelegerii realităţii prin 
prismă creştină. Iisus Hristos este permanent defi nit ca 
nobil, boier, cavaler, aristocrat, iar argumentele, clare 
şi tonice, trimit către o vârstă a umanităţii anterioară 
iluminismului. Nicu Steinhardt are un evident apetit 
pentru „scandal”. La Dolce Vita a lui Fellini, opera rock 
Jesus Christ Superstar, crucifi cările lui Salvador Dali 
i se par opere profund creştine, capabile a comunica 
omului modern paradoxurile modelului cristic. Cultura 
este readusă în proximitatea intimă a vieţii, printr-
un exerciţiu critic susţinut şi coerent. Poezia, teatrul, 
fi lmul, muzica sunt toate căi de sublimare a frumosului 
salvator, indicii către libertate spirituală, către 
comunicarea cu dimensiunea nobiliară a umanităţii. 
Acesta este principiul pe care îl aplică Nicu Steinhardt 
(chiar şi din postura de monah maramureşean) în critica 
sa „trăiristă”, aplicată inclusiv scriitorilor generaţiei ‘80. 

 „Antimodernii sunt nişte moderni în libertate”14, 
afi rmă Antoine Compagnon. Conservarea „stării” de 
libertate reprezintă, pentru un întemniţat politic convertit 
la creştinism, în România comunistă, o provocare 
capitală, sinonimă cu provocarea mântuirii. Scriind 
permanent despre şi întru libertate, Nicu Steinhardt 
rămâne un antimodern în contextul uneia dintre cele mai 
agresive forme de manifestare a spiritului revoluţionar 
modern, comunismul. Văzute prin prisma rezervei 
consecvente faţă de promisiunile modernităţii, scrierile 
sale câştigă semnifi caţii noi: sunt expresia scepticismului 
faţă de istoria modernă, sunt mărturia propriei treceri 
prin modernitate şi dovada libertăţii spirituale.   

______
Note:
 Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de 

Maistre la Roland Barthes, Traducere din limba franceză de 
Irina Mavrodin şi Adina Diniţoiu, Prefaţă de Mircea Martin, 
Editura Art, Bucureşti, 2008.

2 Mircea Martin, „Prefaţă” la Antoine Compagnon, An-
timodernii, ed. cit., pp. 5; 6.

3 Antoine Compagnon, op.cit., p. 13.
4 Ibidem 
5 În sensul dat de Northrop Frye, în Marele Cod. Biblia 

şi literatura, traducere de Aurel Sasu şi Ioana Stanciu, Editura 
Atlas, Bucureşti, 1999, pp. 33-35. Pornind de la ideile lui Gi-
ambattista Vico, criticul canadian împarte istoria umanităţii în 
trei vârste: „o vârstă divină sau a credinţei, o vârstă eroică sau 
vârsta aristocraţiei şi o vârstă a poporului, după care urmează 
un ricorso sau întoarcere care pune din nou în mişcare întregul 
proces”. Fiecare vârstă generează un tip de limbaj particular; 
Vico denumeşte aceste limbaje ca  „divin”, „eroic” şi „popu-
lar”; Frye alege să numească modurile de scriere în cele trei 
vârste istorice ca „hieroglifi c”, „hieratic” şi „demotic”. Nicu 
Steinhardt practică, din interiorul modernităţii, o retragere 
spre scrierea alegorică sau hieratică, însă asupra acestui as-
pect voi reveni în capitolul destinat Jurnalului fericirii.

6 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Opere I, Editura Po-
lirom, Iaşi, 2008, p. 417.

7 Idem, „Liberalism”, în RFR, anul IV, nr. 9, 1 sept. 
1937, pp. 584-604; reluat în Articole burgheze. Opere 6, Edi-
tura Polirom, Iaşi, 2008, pp. 154-178.

8 Ibidem
9 Ibidem
10 N. Steinhardt, „Obiceiuri şi tradiţii engleze. Pitorescul 

în Parlament”, în Revista burgheză, anul I, nr. 2, 20 nov., pp. 
21-27; reluat în Articole burgheze, ed. cit., p. 73.

11 Idem, În genul… tinerilor. Opere 3, Editura Polirom, 
Iaşi, 2008, p. 65.

12 Antoine Compagnon, op.cit., p. 18.
13 Ibidem, pp. 14-15.
14 Ibidem, p. 19.
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Cornel MORARU

Despre „criza de realitate”. O privire 
asupra poeticii fondaniene

În mod paradoxal, conceptul „crizei de realitate” e 
formulat oarecum în treacăt de B. Fundoianu, în subtitlul 
eseului Fals tratat de estetică (1938). La o analiză mai 
atentă însă, constatăm că întreaga refl ecţie a poetului şi 
teoreticianului (inclusiv aceea din alte scrieri, precum 
Rimbaud golanul) pare a se desprinde din această intuiţie. 
Autorul nu spune nicăieri explicit ce înseamnă „criza de 
realitate” în contextul proliferării poeticilor moderne 
(fenomen care, în aparenţă, adânceşte şi mai mult criza, nu 
o atenuează). Tocmai de aceea ne propunem să zăbovim 
puţin în cele ce urmează asupra acestui principiu atât 
de vag şi de problematic la prima vedere. Ni se pare a 
descoperi aici una din ideile cele mai profunde privind 
condiţia artei, respectiv a poeziei, în modernitate, după 
consumarea experienţei avangardiste, îndeosebi a celei 
suprarealiste. Fundoianu afi rmă clar, la un moment dat, 
că ţinta demersului său este suprarealismul, considerat ca 
experienţa poetică limită în estetica secolului trecut: „O 
ultimă lămurire necesară. De ce ne-am luat drept ţintă 
poziţia suprarealistă, ca şi cum această şcoală actuală, 
locală, specifi c franceză, ar reprezenta realmente ideea 
pe care şi-o face despre sine arta secolului al XX-lea? 
Dar realmente o reprezintă. Şcoala suprarealistă nu e 
nici locală, nici strict actuală, nici specifi c franceză; dacă 
s-a născut în Franţa, e că prin gradul său de maturitate 
intelectuală (cu toate simptomele de decadenţă pe care le 
comportă aşa ceva), Franţa e chemată, înaintea celorlalţi, 
să trăiască anumite experienţe; ceilalţi nu vor păgubi nimic 
aşteptând, şi de altfel ajung şi ei aici.” 

Înainte de a tranşa într-un fel sau altul problema 
enunţată, Fundoianu ia în discuţie şi alte poziţii 
programatice, în general defavorabile social şi estetic 
condiţiei ontologice a poeziei. De la negaţia platoniciană, 
trecând prin  artele poetice clasiciste, de la Horaţiu la 
Boileau, ajunge la nihilismul poeticilor romantice (cu 
exemple mai multe din Novalis), nihilism alimentat 
îndeosebi de idealismul fi losofi c kantian şi hegelian. 
Noile libertăţi asumate de poezie în romantism întăresc 
supremaţia imaginarului, a visului şi inconştientului în 
procesul de creaţie. Efectul nihilist se datorează evident 
subiectivării extreme, care duce la desubstanţializarea 
lumii odată cu însăşi compromiterea pretenţiilor de 
autonomie absolută a spiritului poetic. Evenimentul 
decisiv al romantismului (german) a fost însă Rimbaud – 
conchide în mod surprinzător Fundoianu. Acesta din urmă 
a făcut din poezie „o afacere personală”, experimentând 
eşecul, ratarea, neîmplinirea sau, în alt plan, „complexul 
creştin”,  nu teoretic sau fi losofi c (ca romanticii din secolul 
anterior), ci în chip existenţial.

Nu e difi cil de observat că Fundoianu discută 
condiţia poeziei moderne în termeni de existenţă nu de 
valoare. Nu problema hermeneutică a sensului se afl ă pe 
primul loc, ci problema existenţei. Poezia însăşi are un 
rost numai raportată la viaţă, ca fapt de existenţă trăită 

şi asumată, deci nu ca simplu obiect de contemplaţie. 
Într-o primă fază nihilismul în domeniul artei în genere 
se justifi că mai mult din raţiuni etice şi metafi zice. Nu e 
mai puţin adevărat că o vreme, de la Platon şi Aristotel 
până la poeticile clasiciste, constrângerile etice şi sociale 
rămân prin natura lor exterioare fenomenului poetic. De 
la romantici încoace însă constrângerile de care are parte 
poezia se interiorizează, sunt asumate de poetul însuşi, 
devenit, între timp, o „conştiinţă culpabilă”. Ulterior, mai 
aproape de mutaţiile produse de avangardă, dorinţa de a 
face din poezie o formă de cunoaştere sau un catalizator de 
idealuri este şi ea o capcană. Prin această metodă poezia 
riscă să se îndepărteze categoric şi mai mult de real. Într-
adevăr, totul se discută mai nou în termeni de existenţă nu 
de valoare, dar făcând din existenţă o valoare primordială, 
adică un nou fetiş. De fapt, se pare că nicicum nu putem 
sări peste propria noastră umbră. Starea de criză s-a 
dovedit a fi  una endemică, ea vizează înseşi fundamentele 
existenţei. 

Pe de altă parte, însă, poezia – insistă Fundoianu - 
nu mai poate refuza patimile şi ororile fi inţei dezlănţuite (în 
numele niciunui ideal şi al niciunui adevăr strict raţional). 
Întoarcerea suprarealiştilor la „actul creator primitiv”, 
dincolo de aspectul programatic autoimpus, reprezintă în 
sine un gest de supunere la principiul realităţii de la care 
nu se mai admite nicio abatere. Chiar când lasă impresia 
că poetul suprarealist a ucis realitatea, el nu caută decât 
realitatea (sau chiar mai mult decât realitatea, mizând de 
fi ecare dată pe un surplus de autenticitate în actul de creaţie).

Ideea poate fi  extrapolată la un context mai larg 
(în spaţiu şi timp). Tot ceea ce pare voinţă acerbă de 
originalitate şi înnoire cu fi ecare nouă generaţie (de la 
romantici până la artiştii avangardei) corespunde de fapt 
unei necesităţi interne, aceea de a compensa un defi cit 
tot mai acut de realitate. În toate situaţiile de schimbare 
radicală a modurilor poeziei moderne, dincolo de mica 
„revoluţie” estetică produsă, poetul nu face altceva decât 
să postuleze „o amplifi care a realului”. Criza de realitate 
s-a accentuat mai ales începând cu secolul al XIX-lea, în 
esenţă datorită ştiinţei care, cu metodele sale, produce 
constant „o rarefi ere progresivă a aceluiaşi real”.  Iată un 
pasaj mai întins din eseul lui Fundoianu:

„Această «criză de realitate» domină de departe 
secolul al XIX-lea. Deşi obscură, nu e mai puţin acută. 
Căci nu mai poate încăpea vreo îndoială: anume pentru 
a întări realitatea, devenită transparentă, pentru a găsi un 
echivalent al participărilor afective ale primitivului, poeţii 
din secolul al XIX-lea au recurs, orbeşte, la procedee 
exterioare de intensifi care a realului, ca drogurile, sau 
la excitanţi interni: dereglarea tuturor simţurilor, asceza, 
delirul, ba chiar nebunia. Tocmai pentru a densifi ca realul, 
au invocat din toate puterile lor «noul» (Baudelaire), 
«Necunoscutul» (Rimbaud), «la trouvaille» (Apollinaire); 
din aceeaşi raţiune – o raţiune de a fi ! – au sfărâmat mai 
târziu arta-imitaţie, au făcut «patafi zică» şi au ajuns până la 
urmă la «respingerea obiectului». Şi pentru că «puţinătatea 
realului» părea a nu-şi modifi ca nivelul, am asistat la 
deschiderea ecluzelor condamnate («a revărsa visul în 
real», cum spunea Gerard de Nerval), iar fi nalmente la 
o transfuzie de sânge deliberată, care trebuia să salveze 
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poezia prin încorporare masivă de realităţi noi, virgine, ca 
visul, subconştientul, halucinaţia conştientă”. 

Aşadar, revin obsedant în discursul, patetic pe 
alocuri, al poetului şi gânditorului existenţialist formulări 
precum „intensifi carea realului”, efortul poetului modern 
de „a densifi ca realul” ca paliativ iluzoriu la „puţinătatea 
realului”, în sfârşit „încorporarea masivă de realităţi noi, 
virgine” în discursul poetic. Toate acestea vizează însăşi 
raţiunea de a fi  a poeziei. Întrebarea fundamentală este 
„de ce poezia?”, într-un moment în care unii (de exemplu, 
Roger Caillois cu care Fundoianu polemizează) acuzau 
„lipsa de necesitate” a poeziei. Acuzaţie gravă, deoarece 
„lipsa de necesitate e de o mie de ori mai rea decât lipsa de 
«trăinicie», cum i-o reproşa Platon”.

Această problematizare în registru ontologic a 
condiţiei poeziei moderne este în acelaşi timp o pledoarie 
în sprijinul „adevărului şi realităţii actului poetic” 
(adevăr care transcende actul intelectual şi puritatea 
morală, dar care, din păcate e minimalizat uneori chiar 
de poeţii înşişi). Faptul că poetul are nevoie de realitate 
e în ordinea fi rească a lucrurilor. Poezia nu mai poate fi  
concepută, din această perspectivă, decât ca un „act vital 
şi necesar”. Criza civilizaţiei moderne, care a acutizat 
peste măsură confl ictul dintre inteligibil şi noninteligibil, 
dintre raţiune şi celelalte funcţii de cunoaştere şi percepţie 
ale eului, l-a plasat dintr-o dată pe poetul modern într-o 
situaţie duplicitară: ca om el acceptă realitatea naturală 
şi mecanică (oferită de cunoaşterea raţională), dar, ca 
artist, o respinge din toate puterile. Soluţia dată de poetica 
suprarealistă încearcă să recupereze această ambivalenţă 
afectivă, punând accentul pe experienţa poetică în sine 
(nu doar pe produsul acesteia: textul ca atare sau poemul). 
Ceea ce reproşează Fundoianu suprarealiştilor este 
„delirul de realitate”, atins uneori, şi mai ales absolutizarea 
principiului inspiraţiei totale. Experienţa poetică vie, trăită 
e un proces mult mai complex, amestec de inspiraţie şi 
participare la obiect, admiţând şi travaliul pe text (contrar 
opiniei lui Breton şi Eluard că „la cea mai mică ştersătură, 
principiul inspiraţiei totale e ruinat”). O priză autentică 
asupra realului nu exclude intervenţia lucidă, însă nu 
arbitrară, în text, admiţând chiar existenţa „unei stări de 
inspiraţie de gradul al doilea” (care potenţează, de fapt. 
experienţa poetică în întregul ei). Revitalizarea funcţiei 
poetice (altfel, ireductibilă şi inepuizabilă) ar trebui să 
determine poezia „să secrete zilnic doza de afi rmaţie de 
care omenirea are nevoie ca să trăiască”. Cu alte cuvinte, 
nu e vorba de a găsi o soluţie, fi e şi teoretică, la „criza de 
realitate”.  Aceasta ar însemna, probabil, instituirea unei 
noi dogme. Problema e însă de a ieşi din impas, asumând 
până la capăt consecinţele şi simptomele unei disoluţii tot 
mai accentuate a realităţii eului.

Fireşte, excursul lui Fundoianu nu se încheie într-o 
notă prea optimistă. Cum a procedat adeseori pe parcurs, 
el pune mai mult întrebări decât oferă nişte răspunsuri. 
Caracterul fragmentar al textului, permite reluarea şi 
adâncirea până la obsesie a unor idei şi sugestii. Nu intrăm 
deocamdată în prea multe  detalii. Ceea ce am reţinut în 
mod special este efortul autorului de a transcende – în 
comentariul fenomenului poetic - esteticul spre etic şi 
ontologic. El intuieşte o direcţie nouă de interpretare 

şi înţelegere a rostului poeziei, punând bazele unei 
hermeneutici care va rodi mai ales în perioada postbelică 
(deşi, poate, pe alte coordonate teoretice). 

Pentru exemplifi care, l-aş aminti aici pe Gianni 
Vattimo cu una din primele sale lucrări, Poezie şi ontologie 
(1967), în care încearcă să evidenţieze semnifi caţia 
fi losofi că a poeticilor avangardei secolului al XX-lea. 
Deşi nu foloseşte încă sintagma de-acum faimoasă - „il 
pensiero debole” -, constată că (în vădit contrast cu ceea ce 
susţinea metafi zica tradiţională) în difi cultate se afl ă acum 
însuşi „principiul realităţii”, supus unui proces ireversibil 
de erodare. Acestui proces îi corespunde un declin 
similar al esteticului în etic (cu cuvintele lui Hermann 
Broch), la care se adaugă oscilaţia tragică a poeţilor 
avangardei între năzuinţa spre formă şi negaţia violentă 
a acesteia. În compensaţie, arta (şi întâi de toate poezia) 
nu poate decât să-şi asume exigenţe ontologice sporite. 
Studiind poeticile avangardiste, Vattimo deplasează însă 
accentul de la experienţa poetică propriu-zisă la aspectul 
programatic mult mai pronunţat decât în secolul anterior. 
Pentru el, secolul al XX-lea poate fi  considerat secolul 
artelor poetice. În acest sens, fi losoful italian plasează 
problema cu precădere la nivelul limbajului, adoptând o 
poziţie hermeneutică oarecum mai detaşată (Fundoianu 
era mult mai implicat direct în fenomenul poetic, pe 
care şi-l asuma din interior, ducându-l până la consecinţe 
extreme). Artele poetice avangardiste se constituie 
– spune Vattimo – într-un fenomen estetic distinct şi 
„într-o problemă estetică şi ontologică totodată”. Ele 
„se revelează ca adevărate şi originale luări de poziţie 
fi losofi că asupra artei, care reclamă o lectură şi o evaluare 
fi losofi că”. Dar în condiţiile în care poezia nu mai are în 
spate o tradiţie care să-i garanteze structura şi să-i asigure 
un orizont de comprehensiune convenabil, aceasta o ia 
practic de la zero şi trebuie să-şi inventeze „de la bază, 
un limbaj originar”. În stare embrionară acest limbaj se 
regăseşte chiar în manifestele programatice de tot felul, 
în care, fi reşte, prevalează negaţia (pars destruens) faţă de 
impulsul constructiv (pars construens). Nu mai luăm în 
discuţie şi alte aspecte semnalate de Vattimo, în esenţă aşa 
stau lucrurile.

În ciuda diferenţelor evidente între hermeneutica 
ontologică a lui Vattimo şi comentariul critic mult mai 
viu şi pasionat (dar mai puţin metodic) al lui Fundoianu, 
cele două viziuni asupra poeziei şi poeticilor moderne 
sunt convergente. Este încă un argument că întoarcerea 
le eseistica fi losofi că a lui Fundoianu este benefi că pentru 
cititorul de azi. Aceasta oferă un contact aproape nemediat 
cu fenomenul poetic modern, în contrast cu discursul critic 
actual mult mai abstract şi monoton. Multe dintre intuiţiile 
lui Fundoianu, cum este şi aceea cu privire la „criza de 
realitate”, merită a fi  reluate şi aduse în dezbatere, acum 
când formele de manipulare şi mistifi care a realului au atins 
o efi cacitate înspăimântătoare. Viaţa însăşi are un nou ritm, 
trepidant, tot mai greu de suportat fi zic şi mental. Datorită 
rapidităţii transformărilor, codul estetic se schimbă şi el, 
devine de nerecunoscut de la o generaţie la alta. Nu numai 
ştiinţa şi tehnica afectează dramatic consistenţa realului, 
golit complet de mister, ci şi un exagerat sentiment al 
ubicuităţii indus de mijloacele moderne de comunicare. 
Parcă am trăi într-un fi lm de calitate îndoielnică.
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Dorin ŞTEFĂNESCU

B. Fundoianu. „O lume de imagini se 
împletea-n pleoape”

Atunci când B. Fundoianu proclamă, în prefaţa 
din 1929 la volumul Privelişti, că poezia lui de început 
„nu din imagini se încleia, nici din emoţii, ci din volume, 
din suprafeţe potrivite, din conjugări de echilibruri, 
din contacte precise, din ponderi măsurabile”,1 el nu 
contestă prezenţa imaginilor în lumea poemului, ci 
rolul lor determinant de forţă coagulantă a structurii 
textuale. În locul lor şi al emoţiilor pe care le provoacă, 
poemul e zămislit din volume şi suprafeţe potrivite, 
cu alte cuvinte este o plăsmuire poetică în care orice 
dezechilibrare ori dizarmonie, generate de autonomia 
adesea răvăşitoare, anarhică a imaginilor, sunt corectate 
prin efortul armonizării, al conjugării contradicţiilor, al 
netezirii asperităţilor. Să urmărim felul în care această 
concepţie asupra creaţiei poetice se regăseşte cu adevărat 
în alcătuirea internă a poemului şi, decurgând de aici, care 
sunt ipostazele apariţiei imaginii într-o construcţie pe care 
se pare că nu o cimentează.

Atât în Privelişti, cât şi în alte poeme neincluse 
în volum, din periodice sau manuscrise, imaginea 
luminii este omniprezentă, chiar dacă în forme diverse 
ale manifestării sale. Ce dă de văzut această imagine 
a transparenţei prin excelenţă şi, mai ales, care sunt 
condiţiile prederminante ale apariţiei sale iradiante în 
stofa poemului, acolo unde ea creează forma inaparentă a 
trupului poetal? Dar lumina nu e propriu-zis o imagine; ea 
face posibilă survenirea unei imagini, oferindu-i un câmp 
de vizibilitate. În cele mai multe cazuri, ea are densitatea 
materială a fi gurii ce defi neşte corpul poetic al unui text: 
„E toamnă de lumină sălbatecă şi rea” (Herţa, VII); „iată 
faţa de masă-a luminei întinsă pe lucruri” (Coincidenţe); 
căruţele „au spart pietrele luminii” iar plămânul „sparge 
lumina” (După diluviu).2 În toate aceste situaţii, lumina 
nu semnifi că mai mult decât arată: suprafaţa limpezită a 
lumii, dat al unei exteriorităţi preexistente, „naturale”, 
chiar dacă uneori aceasta e resimţită fi zic, în materialitatea 
sa fragilă, casantă. Or lumina trebuie într-adevăr  să se 
spargă, să se dezintegreze, să-şi dezarticuleze această 
apariţie de primă instanţă pentru a putea prefi gura o nouă 
dimensiune. (Supra)faţa întinsă peste lucruri se destramă, 
făcând să se întrevadă un adânc nebănuit, o altă lumină: 
„mişcă-n ape fl ăcări, ca paseri lungi de foc” (Privelişti, 
XIX).3 O imagine de trecere, tranzitând de la înfăţişarea 
mundană a naturii reprezentate poetic înspre forma 
inaparentă a întrupării poetale.4 Aici refl ectarea luminii 
soarelui la asfi nţit în apa mării („un soare blond şi luciu s-a 
înecat în mare”) nu e doar oglindire într-un mediu în care 
manifestarea devine vizibilă (aşa cum lumina trecută „prin 
poarta înserării” pătrunde apele mişcătoare precum nişte 
fl ăcări); lumina aduce la vedere şi altceva, o imagine care 
parcă urcă la suprafaţă din adâncul apelor, păsările lungi 
de foc, forme care, păstrând substanţa igneică a solarităţii, 

deschid vederii o altă perspectivă. O imagine în mişcare, 
unde lumina nu doar luminează trecerea spre altceva, dar 
şi face posibilă refl ectarea inaparentului în privirea în 
care se revarsă. De la „în ochii mei şi-a pus azurul slava” 
(Poezia), „şi-n ochii tăi, / însângerat, amurgul mărgeanele-
şi aprinde” (Ultima verba. Cântarea lui Samson), trecând 
prin „ai vrea măcar privirea s-o ţii în loc sub pleoape” 
(Sinaia, I), până la „Aş vrea să sparg ferestrele din trup 
/ pleoapă rece pe privire-nchisă” (Alte privelişti, II)5 – 
vizibilul străbate drumul de la peisajul natural contemplat 
poetic la eclipsarea priveliştii mundane, în căutarea nu a 
ceea ce e luminat, ci a luminii înseşi.

Lumina aceasta nu învăluie natura, nu vine 
din lume – „privire-nchisă” – şi nici măcar din lumea 
poemului. Ceea ce se vede prin ferestrele sparte ale 
trupului nu mai e refl ectare ci văz iluminat, viziune: „Şi-n 
urmă, prăbuşeşte-mi lumina din văzduh,/ îngroapă-mă sub 
toată lumina din văzduh” (Rugă simplă).6 Îngroparea în 
lumină – precum mistuirea în azur7 – răstoarnă întreaga 
perspectivă; acum ceea ce luminează vine din ochiul pe 
care-l deschide, din vederea unui ascuns răsfrânt, iradiant. 
Tot ce era nevăzut se vede, iese cu lumina – ca lumină – 
arătând privelişti ne(pre)văzute. „Şi iată: noaptea-şi sparge 
haotica păstaie/ şi leapădă, prea coapte, seminţele de sus” 
(Herţa, VIII) – seminţe care „sunt lumină” (Coincidenţe) – 
iar „sub străvezii lăuntruri de cristal” (Înserare) se străvede 
„misterul [ce] domneşte-n orice lucru” (N-am priceput, o, 
Doamne).8 Nu e sensul matur, recolta roadelor împlinite, ca 
tot atâtea imagini ce împletesc cununa poemului9; e numai 
sămânţa posibilului în care ceva semnifi cabil dă semn că 
este pe cale de a fi , „e-o prevestire numai a altor vremi” 
(Vreau toamnă, via...).10 Prevestire care totuşi spune ceva, 
dă ceva de văzut, de vreme ce arată lucrurile înainte de a 
fi , dar le arată ca şi cum deja ar fi . Deschizând posibilul în 
lumina originară a ivirii sale poetale, imaginile trădează 
freamătul unei tensiuni, avântul încordat, căci perspectiva 
nu duce vederea până la ultima limită a unui orizont mereu 
mişcător, ci adânceşte vizibilitatea. De altfel, orizont nici 
nu e în sensul peisagistic ori plastic al cuvântului. „Visez 
la porumbeii cei albi de pe lagună” (Provincie, IV), „Şi 
Viaţa, poate, iarăşi va fi  să vie mâne /.../ şi universul iarăşi 
vremelnic diafan” (Biblie)11 arată ceea ce nu poate fi  arătat: 
ceea ce nu este dar poate fi , locul îndepărtat – nelocuit – 
al transparenţei. Nu este acesta însuşi locul diafanului, al 
constituirii unei imagini inimaginabile care arată fără să 
se arate?

Este chiar condiţia defi nitorie a transparenţei. Ea nu 
e posibilitate întemeietoare decât într-o totală evanescenţă 
a determinaţiilor mundane, în dezagregarea oricărui corp 
– inclusiv al celui poetic – ce ecranează perspectiva: „Va 
trebui să moară natura ca să nască,// vor trebui să moară 
iepurii-n vizunie/ şi să acrească mustul, ca soarele să vie/ 
şi ca pământul iară să-nceapă din iubire” (E ziua cea din 
urmă...).12 Moartea aceasta nu e însă o dispariţie propriu-
zisă, ci o trecere şi o transformare, petrecerea celor ce 
sunt conform stării lor naturale în revelarea putinţei de 
a fi . Atunci, transfi gurate în lumina celei din urmă zile, 
lucrurile se vor arăta în adevărata lor natură; „în pacea care 
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se va nesfârşi” (Alte privelişti), într-o absolută părăsire a 
orizontului prezenţei, în non-identitatea radicală unde „nu-
i nimeni să asculte cum lucrurile curg” (Herţa, VIII).13 
Pământul făgăduit – cel al morţii şi al învierii – e „matrice 
dată din ziua cea dintâi,/ în care mă aşteaptă, ca-ntr-o 
oglindă, chipul” (Femeie luminoasă).14 Noul tărâm, cel 
poetal de această dată, al nesfârşirii zilei dintâi ce urmează 
sfârşitului, îşi oferă imaginea drept chip de nevăzut, 
nemaivăzut în felul în care el e refl ectare pură, lumină a 
vieţii renăscute: „Dar dacă poţi, priveşte ici, în pământul 
copt, /sub fl acăra-n genunche la căpătâiul nopţii,/ fi gura 
nevăzută, teribilă, a forţii” (Herţa, VII).15 Căpătâiul nopţii 
e limita dincolo de care tot ce este înnoptat, ascuns vederii, 
îşi dezvăluie carnea luminoasă, albă („Şi noaptea creşte 
albă pe lagună”, Reverie)16, aşa cum apare de obicei 
întruchiparea femeii în poezia lui Fundoianu: „albă ca şi 
lumina pământului tău negru” (Rugă simplă).17 Pentru cei 
care ştiu să privească dincolo de corpul aparent al lumii, 
lumina înfăţişează un alt peisaj, zugrăvit în alb: „Priveşte, 
noaptea-i albă, şi au căzut luceferi” (Privelişti).18 Noul 
pământ care se ridică din adâncul poemului oferă imaginea 
unui început neînceput care, pentru a fi  văzut şi rostit, 
solicită intuirea absolutei sale putinţe de a fi , vremelnicul 
diafan al inaparentului care se pune altfel în vedere 
(„lumină pură am cules sub gene”, Biblie) şi cheamă la 
o altfel de rostire, căci „pentru noi privelişti se cer alte 
cuvinte” (Cântece simple: Mărior, VI).19

Veşnicul început se pune astfel ca temelie a 
noii imagini, fi gură nevăzută, conturată discret abia în 
perspectiva deschisă de o altă vedere, aurorală, cea a 
sufl etului: „În desprimăvărarea de-nceput/ sufl etul meu 
e ud de-atâta soare/ ca un harbuz de vară nenceput,/ cu 
miezul plin de sâmburi şi răcoare” (Alte privelişti, II).20 
A vedea sufl etul înseamnă a vedea cu sufl etul; sufl etul 
vede alte privelişti, cele din miezul ascuns al lucrurilor.21 
„E-acelaşi sufl et simplu în lucruri laolaltă” (Alte privelişti, 
IV),22 identitatea inaparentă care ţine în armonie tot ce 
este şi nu se arată decât fulgurant, în străfulgerări de urme 
şi de treceri: „sufl etul, cât o umbră crescută sub frunză” 
(Cântece simple: Mărior, III), „sufl et cât o mireasmă 
proaspătă şi gălbuie” (Cântece simple: Mărior, IV).23 
Imaginea sufl etului întrupată în lumină, surprinsă în „clipa 
ceea rară de tainic început” (Ultima verba. Cântarea lui 
Samson),24 nu poate fi  posedată, avută în vedere precum o 
reprezentare sensibilă sau o reproducere fi delă. „Sufl etul 
ţi-l pipăi cu mânele, eteric” (Pastel) pentru că „nemărginit 
senin era în sufl et” (Arşiţa)25; sufl etul atins – cu privirea, 
cu rostirea – nu spune ceva decât în forma strălucitoare 
a propriei priviri şi rostiri. Imaginea sa se întipăreşte ca 
model originar al tuturor înfăţişărilor pe care le scoate la 
vedere, ea însăşi luminând în adâncul din care toate încep. 
Dacă „tot ce-n creiri se va naşte-n versuri / să-şi capete o 
formă în natură” (Psalm)26 formulează exigenţa conform 
căreia în poem natura apare „ridicată la o potenţă mai 
mare ca imaginea ei normală”, aceasta întrucât – spune 
Fundoianu în aceeaşi prefaţă – „numai în poem, lumea 
ireală (...) părea că ia o formă, că devine materie vie, (...) 
o lume văzută sub specie aeterni”.27 Şi atunci poezia, într-

adevăr, nu se „încleiază” din imagini, iar conjugarea de 
echilibruri, ponderile măsurabile – „o lume de imagini 
se împletea-n pleoape” (Ultima verba. Cântarea lui 
Samson)28 – nu sunt decât refl exele altei imagini, în lumina 
căreia toate încă sunt cu putinţă.

O astfel de viziune a sufl etului ne este împărtăşită 
în poemul postum Privelişti,29 în care lumea de imagini 
împletite în pleoape – aşa cum este ea exprimată în 
citatul de mai sus – se confi gurează „ca desprindere 
(Herausstehen) de tot ceea ce amenajăm şi folosim 
altminteri ca util, neinvitând la nimic altceva decât la 
actul intuirii. (...) Aşa ceva nu mai este o descriere ce ne 
determină să vedem ceva plastic. O asemenea mărturie 
poetică este mai curând un exorcism, un adevărat ritual 
al sufl etului, ce anulează orice distanţă”.30 Aprecierea lui 
Gadamer cu privire la Goethe se potriveşte întru totul 
atmosferei poetice din Privelişti, căci în acest poem, 
aproape că peisaj nemaifi ind, nu rămâne nimic ce ar putea 
fi  descris. Priveliştea pe care o avem sub ochi – în ochi 
– nu e obiect exterior al naturii adus la reprezentare, ci 
o privelişte creată, în absenţa oricărei aduceri la prezenţă 
în care am putea recunoaşte lumea concretă, referentul 
vizat. Viziune şi nu vizare, poemul nu e decât rama în care 
sufl etul îşi proiectează perspectiva poetală. Nu e de mirare 
că proiecţia aceasta nu este una de natură optică, ci mai 
degrabă dezvăluitoare a faldurilor de lumină ce învăluie 
chipul sufl etului. Chip al unei transparenţe strălucitoare 
dat intuirii pure, din moment ce „Acelaşi crepuscul de aur, 
pe aur de câmpuri –/ praful, şi ploaia, şi oamenii toţi îs de 
aur;/ boii cu aur în ochi zac în aur de câmpuri –/ sufl etul 
meu, sufl etul meu e de aur”.31 Amurgul nu formează aici 
un tablou descriptiv; nu cu o artă peisagistică avem de a 
face, cu pitorescul naturii zugrăvite, căci toate elementele 
lumii sensibile – câmpuri, praf, ploaie, oameni şi boi – 
nu sunt fi guri distincte, personaje profi late într-un decor 
natural. Cufundate în aurul luminii, ele îşi pierd conturul, 
îşi estompează identitatea în aşa măsură încât, printr-
un paradoxal chiasm, ceea ce se dă vederii nu este ceea 
ce apare în vedere şi se propune drept imagine-pastel a 
exteriorităţii, ci perspectiva lăuntrică a celor ce dispar în 
inaparentul unei manifestări trans-aparente. Iar repetiţia 
nu face decât să dea relief acestei sublimări prin care tot ce 
dispare în lumină devine lumină.

Dar în lumină lucrurile lumii ar trebui să apară 
în vizibilitate şi nu să dispară din vedere. Aici însă, în 
tectonica poemului, aşa cum ne e dat să vedem în strofele 
următoare, orice apariţie în cuprinsul lumii şi în corpul 
poemului e ştearsă din vedere, îşi pierde orizontul deschis 
de un subiect care gândeşte, vede şi atinge, rosteşte lumea 
ca dat imediat al conştiinţei.32 Poemul îşi propune propria 
lume, dar nu cea a corporeităţii sale lingvistice, a unor 
imagini create prin cuvinte, care s-ar putea reda într-o 
reproducere (Nachbild), aşa cum în orice reprezentare 
am putea recunoaşte datul originalului sau al prototipului 
(Vorbild) pe care îl face să apară. Replică orizontală în care 
imaginea funcţionează pe baza unui proces de asemănare 
– neasemănare, înlocuită acum de iradierea transparenţei 
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înseşi, de perspectiva verticală care nu arată lucrurile în 
ceea ce sunt ci, dezvăluindu-le negativul, străpungându-le 
revelator, arată prin ele33: „Cerbii şi astăzi ca pururi iau 
liniştea-n coarne;/ şi iarăşi pământul e surd şi e liniştea 
surdă,/ cad coji de seară pe drum şi coji scurte de purpur 
–/ sufl etul meu, coajă căzută din seară.// Poate e clopot 
de timp şi e clopot de broaşte,/ poate tăcerea e frunză 
căzută din haos, / poate pământul e mort pe neunsele osii 
–/ sufl etul meu, clopot de timp şi de moarte.// Nimeni nu-i 
grâul frumos să-l culeagă din seară,/ nimeni nu-i grâul să-l 
strângă şi seara s-o strângă,/ nimeni nu-i seara s-o vrea şi 
s-asculte tăcerea –/ sufl etul meu, sufl etul meu de tăcere”.

Imaginea diafană realizează o autosuprimare a 
nemijlocirii estetice, mediere care întemeiază un raport 
între ceea ce se dă ca potenţă de sens ce începe să se 
rostească şi fi gura în care aceasta apare în discurs. „Ar fi  
oare cu putinţă să existe continuitate estetică fără a exista, 
subiacentă, şi o identitate de priză asupra unei aceleiaşi 
realităţi?”34 O mediere a adevărului, în ultimă instanţă, 
care nu înseamnă ruptură între imanenţa lumii date şi o 
imaginară transcendenţă a lumii artei – deşi ea presupune 
o anumită dislocare – ci o continuitate transfi guratoare 
prin experienţa artei.35 Privelişte inaparentă în care prin 
imaginea cerbilor şi a pământului, a clopotului şi a frunzei, 
a grâului şi a serii răzbate o altă imagine care le strânge 
pe toate în aceeaşi lumină: tăcerea absolutului, liniştea 
pe care o aduce netimpul morţii. Din nou, repetiţiile 
(„poate”, „nimeni”) marchează tocmai posibilul acestei 
scene originare imprezentabile, preînceputul absenţei 
depline. Nicio prezenţă nu dă imaginea înserării; ea se face 
din absenţe, crâmpeie, tăceri. Sufl etul singur e martorul 
stingerii, vede golirea: „sufl etul meu e de aur”, „coaja 
căzută din seară”, „clopot de timp şi de moarte”, „sufl etul 
meu de tăcere”. Dar stingerea aceasta aprinde poemul, 
luminează mai intens decât orice apariţie; ea lasă nespusul 
să ne atingă, dăruind priveliştea genuină a tăcerii.
__________
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conştiinţei de sine. Experienţa artei nu poate fi  deviată către 
neobligativitatea conştiinţei estetice” (Hans-Georg Gadamer, 
op. cit., p. 82).
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Ada STUPARU
Marin Sorescu - ,,Poezii populare” 

Multiplele forme în care s-a manifestat geniul 
creator al lui Marin Sorescu sunt astăzi bine cunoscute, 
atât în spaţiul românesc, unde acesta s-a plămădit din 
asimilarea unei spiritualităţi naţionale specifi ce, cât şi în 
afara graniţelor, ca scriitor apt, prin originalitatea operei 
sale, să se înscrie în universalitate. Având ca motto 
aprecierea fi lozofului Johann Herder, după care cântecul 
– este „arhiva unui popor”, volumul Poezii populare1, 
ilustrează o inedită ipostază a lui Marin Sorescu, aceea de 
culegător de folclor.

Ca şi în alte cazuri, o astfel de operă, de o mare 
diversitate – poetul, prozatorul, dramaturgul, eseistul, 
criticul literar Marin Sorescu s-a manifestat şi ca talentat 
pictor – a generat judicioase întrebări în legătură cu sursele 
inspiraţiei. Scriitorul însuşi este frământat de problema 
creaţiei artistice. Interesante sunt opiniile formulate în 
legătură cu necesitatea apariţiei autorului în public, lectura 
cu audienţă a acestuia fi ind o modalitate de captare de noi 
sensuri, de accentuare a vibraţiei estetice şi, nu mai puţin, 
o întoarcere la formele tradiţionale ale oralităţii, în care 
creaţia era spusă/ cântată, gesticulată, jucată în faţa unui 
public participant la actul producerii estetice. Cu această 
adâncă înţelegere, Marin Sorescu îndemna spre protejarea 
şi revitalizarea tradiţiei naţionale, vorbind despre ţărani: 
,,Ei sunt şi au fost rezervorul cel mare al creativităţii orale. 
Să învăţăm de la ei, cât se mai poate, câteva din tainele 
oralităţii. Eu am mare stimă pentru acest aspect oral, chiar 
dacă el ni se transmite scris uneori. Faţă de tradiţia cultă 
anemiată de diverse experienţe estetizante, oralitatea 
este încă suculentă, plină de forţă şi ingenuitate”2. Este o 
dovadă totală de preţuire. 

Ce altceva este pentru poet ciclul monumental 
,,La Lilieci”, epopee a satului oltenesc, tezaur lingvistic 
şi document monografi c unic în literatura română? În mod 
cert, originea acestuia, imboldul de a consemna o lume, 
cu evenimentele ei şi cu modul de a le spune, pot fi  găsite 
şi în preocuparea sa de a culege folclor românesc. Felul 
în care a surprins acest univers de viaţă şi de trăire supus, 
inexorabil, dispariţiei se datorează întrutotul geniului 
sorescian, capabil de a asimila creator limbajul artistic 
popular. Poezia populară spusă/ cântată l-a fascinat din 
copilărie, având şansa de a găsi în Niculina Sorescu, 
mama sa, un talent artistic nativ, memorie a unei lumi 
rurale cu o bogată experienţă de viaţă. Reţinând fapte 
şi chipuri umane, modul lor de gândire şi vorbire, dar şi 
creaţii artistice care le însoţeau existenţa, Marin Sorescu 
a efectuat un act de recuperare a unui univers a cărui 
extincţie o intuia.

Volumul ,,Poezii populare” este rodul unor 
preocupări constante, desfăşurate de la vârsta şcolară 

până la maturitate, deoarece contactul cu creaţia literară 
populară a constituit o permanenţă a existenţei sale. 
Culegerea acestor creaţii i s-a impus de la început ca o 
necesitate (avea doar 12 ani când a început să culeagă 
folclor). Zona Bulzeştiului, locul său de naştere, spaţiu 
privilegiat de trecere dinspre munte spre câmpie, este o 
matrice de plămădire a fi inţei noastre naţionale şi, odată 
cu ea, a unei bogate creaţii artistice. 

Între documentele poetului au fost găsite trei caiete 
cu poezie populară, două datând din perioada studiilor, 
iar al treilea, din anul 1977, mult mai bogat şi mai divers. 
Nota scrisă în anul 1957, la Iaşi, cu care se deschide 
primul caiet cu creaţiile populare culese de Marin Sorescu 
în timpul liceului (1950 – 1954), după cum specifi că pe 
prima pagină, indică interesul tânărului student pentru o 
astfel de culegere, chiar fără a avea perspectiva publicării3.

 Numeroasele călătorii prin ţară i-au oferit prilejul 
cunoaşterii unui bogat fond literar popular realizat cu 
mijloace lingvistice specifi ce. Astfel, volumul cuprinde 
creaţii culese mai cu seamă din Oltenia – Bulzeşti, 
Tismana, Cărbuneşti, Brâuleşti – Filiaşi, Râmnicu-Vâlcea, 
din Roşiori şi Strehaia. Altele provin din zona Sibiului, 
din Alba, Cluj, Bihor, Baia-Mare, precum şi din Banat 
sau Maramureş şi, mai puţine, din Brăila sau Galaţi, la 
majoritatea fi ind specifi cate data, locul şi sursa culegerii 
sau unele precizări contextuale de interes pentru cititor. 
Unele, ca cele din Maramureş sau din Banatul sârbesc, se 
bucură chiar de o încercare de transcriere fonetică, poetul 
lingvist fi ind interesat şi de specifi cul regional al lexicului 
şi pronunţiei.

 Materialul cules este imens. Cele peste 550 de 
texte acoperă o largă arie: doine, balade, descântece, 
poezia obiceiurilor, jocuri de copii, strigături, ghicitori, 
toate mărturie a bogatei noastre vieţi spirituale. Venind din 
vechime, acestea, inedite sau nu – unele au mai apărut, 
fără îndoială, în culegeri de folclor, mai mult sau mai 
puţin cunoscute – merită transmiterea lor către generaţiile 
următoare. 

Considerând utilă o clasifi care tematică, textele sunt 
grupate pe genuri şi specii literare, apartenenţa regională 
deducându-se, mai ales, din indicaţiile culegătorului, iar 
în condiţiile în care acestea lipsesc, din particularităţile de 
limbaj, uşor de recunoscut. O parte dintre textele culese, 
unele evident fragmentare, unele preţioase tocmai prin 
şlefuire şi esenţializare, au fost incluse în capitolul ,,Lirică 
scurtă”, alături de strigături, forme sintetice ale spiritului 
creator românesc, cu care multe se pot asimila. Conştient 
de importanţa unei prezentări comparative, Marin 
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Sorescu reţine, la unele texte, variante culese din diferite 
surse, unele chiar din zone diferite, ilustrând circulaţia 
folclorului românesc, unitatea experienţei noastre istorice, 
dar şi specifi citatea realizării artistice.

Interesul poetului s-a orientat mai ales asupra 
creaţiei versifi cate, fi e că este vorba de creaţia lirică, bogat 
ilustrată de doină, fi e de cea epică, reprezentând eposul 
eroic prin baladă – cântecul bătrânesc, cântece epice 
despre evenimente păstrate în memoria populară. Câteva 
notaţii în proză se referă la obiceiuri străvechi, unele 
cuprinzând şi textele/ formulele care le însoţeau. 

Partea cea mai amplă a volumul este cea care 
cuprinde doine, nume sub care, îndeobşte, este cunoscut 
cântecul liric popular însuşi. În mod frecvent, observaţiile 
culegătorului se referă la obiceiul de a se ,,cânta” versurile. 
Necesitatea notării melodiei care însoţea versurile a 
fost menţionată de culegător. Muzicalitatea creaţiei 
populare este însă evidentă, în cele mai multe cazuri, prin 
sonoritate şi structură ritmică, prin prezenţa refrenului sau 
a laitmotivului. Ca partea cea mai mobilă şi în continuă 
schimbare a folclorului literar, cântecul liric şi-a adecvat 
conţinutul şi formele de expresie la realităţile timpului, 
la experienţa de viaţă transfi gurată poetic de indivizii 
creatori. Conţinutul acestora, dar şi realizarea artistică, 
sunt, în consecinţă, de o mare varietate. Astfel, creaţiile 
lirice sunt clasifi cate, după conţinutul dominant, în doine 
de dragoste (1 – 136), de dor (137 – 177), de jale (178 
– 250), de înstrăinare (251 – 264), de voie bună (265 – 
292), de ciobănie (293 – 301), de voinicie (302 – 315) şi 
de cătănie (316 – 339). 

Cântecul de dragoste se conturează ca un centru de 
forţă al liricii populare, atât prin diversitatea de simţire, 
cât şi prin bogăţia imagistică. Debutând, majoritatea, cu 
formula specifi că liricii româneşti care invocă frunza, 
simbol al naturii şi al vieţii perene, doina este o dovadă 
a concepţiei străvechi despre natura-divinitate. Ceea ce 
impresionează este sinceritatea mărturisirii: „Mărioară, 
Mărioară/ Ochii tăi mă bagă-n boală/ Sprâncenele mă 
omoară.”, frumuseţea fi zică fi ind apreciată în paralel 
cu hărnicia: ,,Alunel din vadul lat,/ Drag mi-e neica 
sprâncenat,/ Când vine de la arat!” Nunta este un moment 
pentru admiraţia neţărmurită, cu tangenţe în basmul 
popular, faţă de frumuseţea miresei: „C’are Mitru fată 
mare,/ / Ca ea nu mai e sub soare:/ Rochiţa-i e alburie/ 
Buza ca o garofi ţă/ Şi sprâncenele plăviţă./ Părul ei ca 
spic de grâu/ De ajunge peste brâu”, iar iubirea depăşeşte 
preceptele morale: „De-o vrea mama, de n-o vrea,/ 
Vin’ cu brişca de mă ia/ Şi du-mă la casa ta!” şi trece 
peste neajunsurile vieţii: „Maria neicăi, Marie,/ Da-
mi-te-ar maică-ta mie,/ Numa-n fustă şi în iie/ Aşa cum 
îmi placi tu mie.” Iubirea este o bucurie a cărei putere 
determină ritmurile naturale: ,,Mândră, de dragostea 
noastră,/ A-nfl orit un pom pe coastă” sau infl uenţează 
comportamentul necuvântătoarelor: „Mândră, de 
dragostea ta /Murgul apă nu mai bea”. Acelaşi lucru se 
întâmplă din intensitatea simţămintelor: „Pentru tine, 
fa Ileană,/ S-a uscat iarba-n poiană” sau când iubirea 
dispare: ,,De când, mândră, ne-am lăsat,/ Busuiocul s-a 

uscat”. Consonanţa iubirii cu natura, ea însăşi trăind 
ciclic, este constatată în imagini simbolice: ,,Ce rău i-ar 
sta codrului,/ Fără glasul cucului./ A-nfl orit şi-a înverzit/ 
Pentru că noi ne-am iubit,/ A-nfl orit şi s-a uscat/ Pentru că 
noi ne-am lăsat.”.

Cântând iubirea, concluzia poetului popular este 
una defi nitivă: ,,Poţi opri apele toate,/ Dar iubirea nu se 
poate!”

Cu anumite puncte de tangenţă prin starea 
sufl etească transmisă, doina de dor, de jale şi de înstrăinare 
cuprinde creaţii menite să pătrundă în adâncurile simţirii 
omeneşti, tristeţea, nostalgia, durerea fi ind contexte 
privilegiate ale exprimării lirice. Dorul, cu toată paleta 
sa de inefabile trăiri este o prezenţă permanentă în 
poezia populară. Efectele devastatoare ale acestuia sunt 
conştientizate de autorul anonim: ,,Foaie verde foi şi-o 
fragă,/ De cine doru se leagă/ Nu-l lasă cu mintea-ntreagă”. 
Alimentat din inepuizabilul rezervor al trăirilor omeneşti, 
dorul este cauzat, mai cu seamă, de pierderea iubirii, după 
cum plânge o tânără fată: ,,M-ai iubit ca pe-un bujor,/M-ai 
lăsat plină de dor”. Alteori, cel ce îşi plânge suferinţa în 
lipsa fetei este fl ăcăul: ,,Vino, mândră, pân’ la mine,/ Să-
mpart dorul meu cu tine”. În plan metaforic, dorul este 
întotdeauna arzător, un,,foc” de care nu poţi scăpa: ,,Ziua 
plouă, noaptea ninge,/ Focul meu nu se mai stinge.” Când 
persoana iubită nu împărtăşeşte dragostea, alinarea este 
căutată la fi inţele-simbol, cărora omul li s-a putut confesa 
: ,,Iubeşte-mă, cuc cu pene,/ Căci Gheorghiţă n-are 
vreme”, iar explicaţiile suferinţelor omeneşti sunt căutate 
în rosturile naturale în care şi fi inţa umană se integrează: 
,,Foaie verde foi mărunte,/ De-aş trăi ca bradu-n munte,/ 
N-aş avea supărări multe./ Dar trăiesc ca plopu-n vale/ 
Şi sunt numai dor şi jale.” Concretizarea stării de dor se 
realizează şi prin obiecte din registrul casnic: ,,Foaie verde 
bob năut,/ S-a făcut dorul cuţit,/ Şade la inimă-nfi pt.”

Bogata reprezentare a doinei de jale este justifi cată 
prin numeroasele motive de nefericire cu care omul se 
confruntă de-a lungul existenţei sale. Astfel, se poate 
vorbi şi despre o întrepătrundere a temelor lirice, care 
colaborează la realizarea unui portret amplu al vieţii 
spirituale a omului din popor. Fireşte, jalea devine un 
motiv de ,,a cânta”: ,,Cine nu-i mâncat de rele,/ Nu ştie 
cânta cu jele”.

Combinând unele elemente epice, cântecul de 
jale valorifi că evenimente terifi ante din viaţa omului, 
cum este războiul în care tinerii care îşi pierd viaţa 
imaginează modalităţi de continuare a existenţei pentru 
cei rămaşi. Cu ecouri mioritice, o doină de jale, căutând 
să aducă o consolare mândruţei, transfi gurează moartea 
într-o nuntă telurică: ,,Mărită-te, mândra mea,/ Şi să iei 
pe cine-oi vrea/ Că şi eu m-am însurat/ Cu o fată din alt 
sat,/ Cu fetiţa nu ştiu cui/ În fundul pământului.” Vom 
descoperi aici, ca şi în alte cazuri, că traversând substanţa 
semantică a uzului curent, produsul folcloric este capabil 
ca, peste funcţia sa estetică, să recupereze funcţia iniţială 
magico-mitică a creaţiilor populare. Acestea, ca proiecţii 
în diacronie ale evoluţiei culturale a poporului român, 
sunt puternic marcate, în sincronie, de funcţia socială şi 
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istorică, cea a evenimentului trăit. Astfel, sunt menţionate 
fapte-evenimente concrete, ca moartea tinerilor la Odesa, 
în Caucaz sau la Stalingrad. De altfel, suferinţele cauzate 
de război sunt atât de intense, încât poetul popular nu ezită 
să blesteme: ,,Putrezire-ar ca trifoiul/ Cine-a inventat 
războiul”.

Cu efecte dintre cele mai devastatoare asupra 
sufl etului omenesc, despărţirea de cei dragi, părăsirea 
locurilor natale, a casei părinteşti devin subiecte ale 
doinei de înstrăinare. Jalnică este, mai cu seamă, soarta 
fetei înstrăinate prin măritiş: „Numai mie-mi pare rău,/ 
C-am plecat din satul meu”, mai ales în cazul în care se 
confruntă cu o soacră rea: „Tot mă mustră soacră-mea/ 
Că nu ştiu a mătura”. Nevoia de a cânta durerea celui care 
pleacă este proiectată în relaţie antitetică cu statornicia 
naturii: ,,Foaie verde foi de nuc,/ Mai am o zi şi mă duc./ 
Eu mă duc, codrul rămâne,/ Plânge inimioara-n mine”

Deşi mai puţin numeroase, doinele de voie bună 
impresionează prin sinceritatea mărturisirii şi prin 
intensitatea bucuriei de a trăi, pe care omul o trăieşte 
mai cu seamă când natura se desfăşoară în vitalitatea sa 
plenară. Astfel, după cum s-a remarcat, în poezia populară 
natura este cadrul în care fi inţele se integrează fi resc, cel 
de care omul se simte indisolubil legat şi ale cărui ritmuri 
le trăieşte cu intensitate. Aceasta face ca poetul popular să 
poată mărturisi: ,,Eu cunosc vara când vine/ Pe fl uturi şi 
pe albine,/ Pe hoitul plugului,/ Pe cântecul cucului”.

Sentimentul comuniunii cu natura face ca şi sfârşitul 
vieţii să fi e acceptat cu seninătate, aşa cum se desprinde 
în versuri cu multiple semnifi caţii în plan semantic, 
precum şi cu bogate resurse de expresivitate: ,,De-aş muri 
primăvara,/ Păsările mi-or cânta,/ Rândunelele m-or 
duce,/ Şi cucul mi-ar face cruce./ Dintr-o creangă de măr 
dulce”.Bucuria de a trăi este exprimată direct: ,,Foaie 
verde, mărăcine,/ Drag mi-e să trăiesc pe lume”, mai 
ales atunci când vremea este prielnică: ,,Drag îmi e ziua 
de vară,/ Şi noaptea de primăvară,/ Când dorm fetele pe-
afară!” 

Semnul cel mai evident al bucuriei este cântecul. 
De aceea, omul fericit în ,,lumea” sa este prezentat 
cântând: ,,Cât am fost în lumea me,/ Cetera nu-mi trebuie/ 
Că era guriţa me”. O fermecătoare imagine este cea a 
tinerelor fete care muncesc cântând: ,,Şi să vezi oltencele,/ 
Cum îşi ‚nălbesc pânzele./ Ele singure le ţasă/ Şi le coasă 
cu mătasă./ Şi-apoi să le-auzi cum cântă,/ Şi păsările le-
ascultă.” Este un elogiu al hărniciei, dar şi al măiestriei 
omului din popor.

Structurile paralele care dau simetrii specifi ce 
textului popular se construiesc, uneori, prin antagonisme 
care vin să întărească ideea de bază, comunicată lapidar: 
,,Bună-i lumea să trăieşti,/ Pagubă că-mbătrâneşti”.

Apărut, după cum s-a afi rmat, în contextul 
existenţei noastre pastorale, cântecul ciobănesc surprinde 
atât aspecte de viaţă materială, cât şi spirituală. Astfel, se 
exprimă în mod direct dragostea pentru mediul de viaţă 
specifi c şi pentru ciobanii care coboară cântând: ,,Ce mi-e 
mie drag în viaţă,/ Muntele plin de verdeaţă/ Şi ciobanii 
coborând,/ Doine din caval cântând!” Alături cu muntele, 

izvorul este un reper al existenţei pastorale, simbol al 
consonanţei trăirii omeneşti cu natura: ,,Pe izvor, pe 
izvoraş/ Frumos cântă-un ciobănaş.” Picturalul este pus 
exclusiv în slujba confesiunii lirice, ciobanii fi ind surprinşi 
în atitudini caracteristice: ,,Foaie verde, foi de tei,/ Dragi 
mi-s mândrii ciobănei,/ Că beau apă cu pumnii,/ Şi-s roşii 
ca bujorii.”

Dialogul, adresarea directă actualizează stări 
sufl eteşti de o mare sensibilitate, ca în această chemare a 
unei tinere fete: ,,Măi ciobane de la oi,/ Când vii deseară 
la noi,/ Să-mi aduci brânză de oi,/ Că eu ţi-oi da buze 
moi !”

De multe ori însă sentimentul dominant este 
cel al tristeţii cauzate de schimbarea vremii şi părăsirea 
stânelor. Cântăreţul anonim marchează momentul venirii 
toamnei când se efectuează una dintre cele două mişcări 
constitutive ale transhumanţei, coborârea turmelor la 
vale: ,,Foaie verde salbă moale,/ Vine toamna călătoare./ 
Se cănesc codrii pe poale,/ Cobor turmele la vale/ Şi 
rămân stânele goale.” Adevărat calendar al ocupaţiilor 
rurale, doina de ciobănie consemnează momentele acestor 
mişcări prin reperele temporale ale sărbătorilor creştine: 
,,La Sfânta Măria Mare,/ Pleacă oile la vale;/ La Sfânta 
Măria Mică,/ Nu mai rămâne nimică.../ Şi se duc şi nu 
mai vin,/ Pân’ la Sfântul Costandin”. Natura-personaj, 
mereu prezentă în poezia populară, este cea care îi stă în 
permanenţă alături omului, aşa cum este muntele, căruia 
ciobanul îi încredinţează rugămintea de a-l ajuta să ajungă 
în vecinătatea satului: ,,- Munte, munte, frăţioare,/ Fă-mi 
şi mie de-o cărare / Că să mă cobor la vale;/ La poalele 
muntelui,/ La marginea satului.” Se distinge aici, sugerat 
cu delicateţe, sentimentul apăsător al singurătăţii pe care 
îl încearcă ciobanii izolaţi de colectivitatea umană căreia 
îi aparţin. 

Frământări în legătură cu destinul păstorilor sunt 
exprimate în interogaţii tensionate: ,,Spune, spune, pui 
de cuc,/ Ciobănaşii und’ se duc?/ Spune, spune, pui de 
cioară,/ Ciobănaşii când coboară?” Dialogul cu natura 
este, şi în acest caz, un semn al comunicării continue a 
omului cu vieţuitoarele, cu mediul în care şi-a desfăşurat 
viaţa.

Oglindă a vieţii noastre sociale din trecut, doina a 
păstrat şi aspecte din viaţa voinicilor, a tinerilor răzvrătiţi 
contra nedreptăţilor, a celor care alegeau calea haiduciei. 
Cuprinzând numeroase elemente epice, dar construindu-se 
mai ales în jurul stărilor sufl eteşti împărtăşite, doinele de 
voinicie reţin o largă gamă de trăiri. Astfel, este exprimată 
dorinţa tinerilor de a haiduci. Fireşte, codrul este locul 
prielnic haiduciei, loc cu care eroul popular doreşte să 
se confunde; din acest motiv, el cere mamei să-i facă 
haine potrivite: ,,Să m-alătur cu stejarul/ Şi să samăn 
cu lăstarul./ Şi croieşte-mi nădrăgei,/ Verzi ca frunza de 
tei,/ Şi croieşte-mi căciuliţă,/ Verde ca frunza de viţă”. 
Nelipsită este fi inţa cea mai apropiată voinicului, murgul, 
pe care îl alege pentru calităţile speciale – consonanţa cu 
basmul popular este evidentă: „Şi iar verde bob năut,/ Să 
mă duc la Câmpulung,/ Să-mi aleg un cal sbârlit/ Nici prea 
scurt şi nici prea lung,/ Cum e bun de haiducit”. Ceata 

contexte



163

de haiduci este surprinsă în ipostaze tipice – ospătând în 
mijlocul codrului, în liniştea serii, din ,,bucate” câştigate 
prin luptă: „Foaie verde matostat,/ Seara încet s-a lăsat,/ 
Pe haiduci a apucat/ În pădure sub cetină/ Să mănânce 
din bucate,/ Cu mult greu câştigate.”

 Memoria populară păstrează şi chipuri de eroi, 
haiduci sau alte tipuri de răzbunători ai suferinţelor celor 
asupriţi, capabili să înfrunte autorităţile. Iată personajul 
şi locul unde acţionează un ,,hoţ” de cai: „Foaie verde 
peliniţă,/ Du-te tu, Matei Băluţă,/ Peste Olt, la Ialomiţă”, 
care este conştient de calităţile sale: „- Fie Oltu’ mare, 
adânc,/ Eu îl trec cu meşteşug/ Pe două roate de plug,/ Şi 
cu calul tot mă duc.” În ritm baladesc este evocată fi gura 
altui haiduc, urmărit, de data aceasta, de poteră: ,,Foaie 
verde de negară,/ Grâu, porumb şi cu secară/ Şi iarbă de 
primăvară,/ Mi-a intrat Măruntu-n ţară./ Îl cată potera 
iară”. Este prezentată şi ipostaza de prins a eroului care 
este capabil de un dialog ironic cu autorităţile timpului: 
„- Foaie verde ruguleţ,/ Căpitane de judeţ,/ Ce tot mă 
ţii la coteţ,/ Pentru’ un pui de murguleţ?” Explorarea 
semnifi caţiilor semantice, dar şi a structurilor lexico-
gramaticale şi stilistice pot deschide orizonturi largi spre 
evaluări estetice, absolut necesare.

De un mare dramatism este cântecul de cătănie. 
Destinul tânărului plecat la oaste generează trăiri adânci. 
Soldatul – cătana, regionalism ardelenesc, este cel care se 
confruntă cu trauma smulgerii din matca sa, a despărţirii 
de cei dragi pentru serviciul militar, precum şi cu jertfa 
supremă pe câmpul de luptă, în războaie al căror rost nu 
îl înţelege. Este consemnată, prin cântec, şi atitudinea 
tinerelor fete care promit să îi aştepte pe cei dragi: „Foaie 
verde ca granata,/ Du-te, neică, fă-ţi armata,/ Că nu 
mă mărită tata.” Desigur, nu în toate cazurile. Tânărul 
întors de pe front descoperă cu durere că a fost uitat de 
toţi: ,,Mama, tata, te-au uitat,/ Nevasta s-a măritat/ 
Din seara-n care-ai plecat”. Confruntat cu moartea 
pe câmpul de luptă, eroul popular nu poate fi  lipsit de 
ceremonialul funerar, astfel încât natura este cea care 
împlineşte elementele fundamentale ale tradiţiei creştine: 
„Frunzuliţă şi-o lalea,/ De jelit, cin’ te jelea?/ - Vulturii 
când croncănea./ De-ngropat cin’ te-ngropa?/ - Munţi 
când se cutremura./ Frunză verde şi-o lalea,/ De scăldat 
cin’ te scălda?/ - Roua când se scutura.” Se recunosc, 
încărcate cu un lirism tulburător, motive de sorginte 
mioritică, adânc înrădăcinate în credinţa populară.

Folclorul românesc din Serbia este reprezentat 
printr-un grupaj de 11 texte (340 – 350) unele, din păcate, 
fragmentare, dar demne de reţinut pentru formele de 
limbă consemnate de autor, pe măsura posibilităţilor, 
precum şi pentru unitatea tematică pe care o manifestă 
în cadrul folclorului românesc. Cu totul impresionant 
este un fragment dintr-o baladă fantastică, cu elemente 
creştine care imaginează cerbul mitic ducând în coarne un 
leagăn cu care se înfăţişează la Domnul pentru a fi  scris în 
cartea vieţii. „Pri şel câmp al pogorât,/ Mearze şearbu-
al maurât/ Cu potcoave potcovice/ Şî cu coarne poleice./ 
Între coarne şe duşea?/ Duşea leagân’ de mătasă”. 
Chiar în lipsa desfăşurării epice, descriptivul şi liricul se 

împletesc fermecător.
Epica populară în versuri este bine reprezentată (351 

– 372). Cunoscut sub numele de baladă, cântecul bătrânesc 
cu un pronunţat conţinut istoric şi social, consemnează 
evenimente dramatice din trecut. Cercetarea fi lologică 
delimitează eposul nostru eroic, adevăratele ,,cântece 
bătrâneşti”, de ceea ce s-a numit ,,balada nuvelistică”4, în 
care se înfăţişează drame din viaţa familială. Un loc aparte 
îl ocupă cântecele epice inspirate din viaţa pastorală. 
Departe de a fi  doar o cronică rimată, balada reţine 
evenimente exemplare din trecut, transfi gurând tipul uman 
în model exemplar. Sunt evocate vremuri trecute, când 
haiduci vestiţi, aşa cum este Iancu Jianu, cunoscut pentru 
faptele sale, „Ăla e Iancu Jianu,/ Şi ţine pismă cu anul/ 
Şi se bate cu duşmanul”. (Iancu). Idealul haiducilor este 
ilustrat prin fi gura voinicului Bostan, ,,spaima ciocoiului”, 
care ia din nou drumul codrului, regretând că a ajuns la 
vârsta bătrâneţii (Haiducul Bostan). Un alt viteaz este 
Radu – adăpostit în codru, la umbra unui fag, şuierând din 
frunză, pentru a-şi chema cetele. De un realism zguduitor 
este descrierea felului în care a fost pedepsită Floreşteanca 
cea bogată de către haiducii Trancă şi Urezeanu, a căror 
amintire a fost păstrată în zona Dobreţu, lângă Bulzeşti. 

În ,,Cântecul lui Miu Haiducu” acţiunea este 
încadrată spaţial şi temporal - în Bucureşti, în vremea lui 
Vodă Caragea, când ,,ciocoii din ţări străine” se ospătează, 
plănuind prinderea haiducului. În varianta ,,Mihu” acţiunea 
se petrece ,,În curte la Ştefan-Vodă”. Impresionează aici 
imaginea iubirii frăţeşti şi a solidarităţii haiduceşti care 
înfrâng, în concepţia populară, planurile asupritorilor. 

Folclorul ciobănesc, laboratorul de fermentare 
şi cristalizare a ,,Mioriţei”, este reprezentat de câteva 
creaţii culese din zone îndepărtate ale ţării. Într-o 
,,Baladă ciobănească”, personajul principal este un 
cioban ,,ungurean” care îşi pierde turma de oi, în timp ce 
cânta din fl uier şi din caval. Impresionantă este sugestia 
transfi gurării materiale spre ordinea naturală, prin cântec: 
„De-aulit ce hăulea,/ Căciuliţa-i putrezea,/ Cavalul bureţi 
făcea/ Şi oile le pierdea.” Motivul de sorginte arhaică al 
cântecului, prezent în întreg folclorul european, este axul 
construcţiei narative al acestei balade în care mesajul fi nal 
este unul moralizator, practic: ,,Foaie verde lemn frumos,/ 
Rău este de omu’ prost./ Când se culcă lângă stână,/ Vine 
lupul, turma-i fură.”. Izotopia tematică este semnul unei 
fertilităţi excepţionale, sub raportul evenimentelor, ca şi 
al trăirilor, caracteristice mediului pastoral. O astfel de 
realizare este ,,Ciobanul care şi-a pierdut caprele”. Acesta, 
asuprit de părinţi, fuge în ţară străină. 

O variantă culeasă din Maramureş, ,,Trei păcurari”, 
confi gurează constituentul nucleic al ,,Mioriţei” – planul 
de ucidere a celui mai mic dintre ciobanii ,,veri primari”, 
dar nu este completă. Din aceeaşi sursă, este transmisă 
balada ,,Moartea păcurarului Dumitru în ziua de Sâmedru” 
cu o amplă desfăşurare epico-lirică. Notaţia încercând 
să reţină particularităţile fonetico-lexicale păstrează 
farmecul arhaic şi regional al creaţiei. Iată rugămintea 
testamentară: ,,Voi pe mine mă-ngropaţi / În vârvuţu 
muntelui,/ În mijlocul plaiului,/ Su’ crucea molidului,/ În 
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staolu’ oilor,/ În cărarea fetelor,/ În ţărcuţu’ mnieilor,/ În 
drumu’ femeilor/ Şi-n calea voinicilor”. Prezente în eposul 
tuturor popoarelor, întâmplări exemplare din viaţa omului 
constituie tematica unor balade ca ,,Bate, Doamne, pe 
părinţi”. Aici este prezentă tema tinerilor care nu sunt lăsaţi 
de părinţi să se căsătorească. Aceştia se îneacă în Dunăre 
şi, cuprinşi de remuşcări, părinţii îi îngroapă alături: „Pe-
amândoi că-i îngropa,/ Pe fetiţă lângă drum,/ Pe băiat 
alăturea. / Pe fetiţă răsărea/ Viţă mare ce-nverzea,/ Iar 
pe băiat răsărea/ Un brad ce nu veştejea./ Bradul creştea 
cum creştea,/ Iar viţa îl cuprindea.” Sunt prezente aici 
elemente simbolice, de străveche circulaţie, bradul şi viţa 
de vie, iar imaginea îmbrăţişării în eternitatea naturalului 
trimite la mitologia antichităţii. 

Culeasă în trei variante, ,,Balada voinicului plecat” 
prefi gurează, în eroul principal, un Făt-Frumos ale cărui 
calităţi transcend realul: „Vineri mă-sa l-a făcut,/ Sâmbătă 
l-a botezat,/ Duminică l-a nuntat,/ Luni la oaste l-a luat.” 
Plecat la oaste, acesta revine acasă după nouă ani, îşi 
găseşte tatăl scoţând via, supărat că nora i se mărită. Ajuns 
la nuntă, voinicul este recunoscut după inelul pus pe pâine. 
Finalul aparţine tinerei, bucuroase că i s-a întors soţul: „- 
Maică, nu mă mai mărit/ Că bărbatul mi-a venit./ Banii 
ce s-au cheltuit/ Ducă-se ca ploaia-n vânt”. Prin bogăţia 
variantelor, dovadă a circulaţiei acestei teme, folclorul 
românesc se înscrie în cel european, unde întoarcerea 
soţului înstrăinat este un motiv de forţă (,,Ritorno del 
marito”, ,,Le retour du soldat” etc.), ca să nu mai amintim 
de fi rele tainice care duc până la Ulise, simbolul soţului 
întors acasă pentru a alunga peţitorii.

Tema iubirii, a femeii necredincioase, este 
dezvoltată într-un text cules la Tismana, ,,Ghiţă Cătănuţă”. 
Geniul popular reface mitul orfi c în dimensiuni specifi c 
româneşti: ,,Începea mândra-a cânta,/ Ape mari se 
tulbura,/ Frunza din copaci pica,/ Iară Florea-mi auzea”. 
Culeasă în Răşinari – Sibiu, o altă variantă dezvoltă 
metaforic ideea împietririi prin cânt, dar şi a ameninţării: 
,,Eu, măre, că ţi-oi cânta,/ Izvoare s-or turbura,/ Livezi 
verzi s-or încurca,/ Paltinii s-or despica,/ Frunza-n codru 
s-o crăpa,/ Brazii-n munte s-or usca,/ Pasărea din zbor 
c-o sta./ Şi Lotreanu-o auzi,/ El aicea mi-o veni,/ Şi pe tine 
te-o tăia,/ Şi pe mine m-o lua.”. 

Sub titlul ,,Lirică scurtă; strigături” a fost selectat 
un grupaj de creaţii (373 – 508), unele, se pare, texte 
integrale, dar de mici dimensiuni, sau altele, în mod 
evident, fragmentare, cântece lirice propriu-zise, dar şi 
strigături, creaţii condensate, sintetice, cu o funcţionalitate 
aparte.

Strigăturile, texte lirice care nu se cântă, ci se 
spun în diferite ocazii, sunt caracterizate prin exprimarea 
sintetică, precum şi prin tonalitatea specială impusă de 
rostirea mai ales cu ocazia jocului, a dansului popular, 
impunându-şi ritmica acestuia. Textul devine un adevărat 
îndreptar de comportament, comandând mişcări şi gesturi, 
la care, poate, unii nu s-ar fi  încumetat: ,,Foaie verde 
merele,/ Ia mai schimbaţi fetele./ Foaie verde, foi de praz,/ 
Ia sărut-o pe obraz!/ Foaie verde măr gustos,/ Prindeţi 
hora cum a fost!” Un astfel de context presupune tonul 

vesel, cu funcţia de a anima petrecerea: ,,Foaie verde 
baraboi,/ Faceţi hora doi şi doi./ Foaie verde mărăcine,/ 
Du-te, mândră, de la mine !/ Tu te duci şi alta-mi vine,/ 
Mai frumoasă decât tine.” Motivul frunzei este permanent.

În ritmul jocului, se strigă adevăruri, stabilind 
funcţia evenimentului: „Hop, hop,hop,/ La biserica din 
plop,/ Unde fac fetele joc/ Sâmbăta, duminica,/ Să se 
poată mărita!” sau se exprimă, cu elemente din spaţiul 
colectivităţii păstoreşti, speranţe mărturisite ingenuu: 
„Câte fete-n sat la noi/ Fă-le, Doamne, toate oi/ Şi pe 
mine-un ciobănaş/ Să le cânt din fl uieraş”. Strigături sunt 
şi pentru a îndemna tinerii la joc: „Cine n-a juca polca/ 
Să-i moară ibovnica!” sau pentru a-i critica pe cei care nu 
participă: „Stau fi ciorii pe la joc/ Ca butucii lângă foc.” 
Strigăturile satirice se referă defecte omeneşti, ca micimea 
staturii iubitului: ,,Naltu-i badiu ca un brad, /De stă-n 
picioare sub pat.”, dar şi la propriile defecte: ,,Sus, sus, 
sus, picioare strâmbe,/ Că mai drepte n-ai de unde,/ Pân’ 
ţi-oi pune de alun/ Şi ţi-oi face strâmbu’ bun.” Tonul este 
însă unul jovial, capabil să stârnească râsul. Critica vizează 
uneori şi autorităţile: ,,Măieran cu creanga-n jos/ Să trăia’ 
birăul nost’./ Noi birăi om mai avut/ Şi nimica n-or făcut.” 
În vârtejul jocului, tinerii pot da frâu liber sentimentelor: 
„Foaie verde boabe, boabe/ Fire-al naibilor de bade,/ Ce 
bătaie ţi se cade!”, iar ironia şi autoironia sunt gustate: 
,,Foaie verde, foaie lată,/ Că nu-i lumea ca odată,/ Şapte 
feciori la o fată./ Da-i lumea, cum n-a mai fost,/ Şapte 
fete la un prost.” Cu un bogat registru retoric, strigătura 
atrage atenţia prin antifrază şi paradox, urmate uneori de 
o ,,poantă”, semn al inteligenţei şi spiritului omului din 
popor, capabil să simuleze ingenuitatea: „Deseară se lasă 
sec…/ Mă duc mamă să mă-nec/ La lacul cu papură,/ La 
mândruţa-n plapumă.”

Din poezia obiceiurilor, volumul cuprinde 
descântece şi creaţii ocazionale, legate de ritualuri, de 
tradiţii străvechi (509 – 559).

Descântecele, creaţii desprinse din fondul 
folcloric arhaic îşi au sursa în credinţele străvechi 
despre forţa magică a cuvântului. Funcţionalitatea 
acestora a impus anumite forme de prezentare – recitarea 
sacadată, misterioasă, mizând pe valoarea incantatorie a 
vocabulelor, multe inventate – precum şi o gesticulaţie 
specială, o anumită recuzită de obiecte manevrate într-un 
anumit fel. Mai numeroase, descântecele de deochi intră în 
seria creaţiilor menite să înlăture răul. De aceea deochiul 
este trimis într-o lume unde semnele vieţii dispar: ,,- Fugi, 
deochi,/ Dintre ochi,/ Şi du-te unde cocoş nu cântă,/ Unde 
câini nu latră...”. Puterea cuvântului poate avea efectul 
de a curăţa şi proteja întregul trup: ,,Ieşi deochi,/ Dintre 
ochi,/ Din fi cat,/ Din bojoci,/ Din rânză,/Din osânză…”. 
Uneori se imaginează trecerea într-un spaţiu populat de 
fi inţe simboluri ale răului: ,,Într-o joi dimineaţă,/ Plecai 
pe-o potecă, Cu rouă nescuturată./ Mă-ntâlnii cu trei 
căpcăuni,/ Cu trei căpcăunoaice”, iar cel înzestrat cu 
darul de a descânta este capabil să comunice cu acestea: 
,,Tu, moroaică,/ Şi moroiule,/Aţi venit la bolnav/ Şi i-aţi 
luat pofta de mâncare...”

De un deosebit interes sunt şi alte tipuri de 
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descântece. Iată un descântec ,,de aplecat”: ,,Aplecate 
turceşti,/ Aplecate nemţeşti,/ Greceşti,/ Ovreieşti./ Ieşiţi 
din creierii capului,/ Din zgârciul nasului,/ Din maţe,/ 
Din băierile inimii,/ Din faţa obrazului..”, altul ,, de 
obrinteală”, mizând pe simbolistica cromatică a termenului 
redundant: ,, S-a sculat un om mare, negru/ Şi-a luat nişte 
boi mari, negri/ Şi i-a-njugat la un plug mare, negru/ 
Şi-a avut un câmp mare, negru/ Şi-a semănat neşte grâu 
mare, negru...” şi altul ,,de gâlci”: „Gâlcile,/ Matafâlcile,/ 
Plecară cu vacile,/ Trei babe să le păzească... “. Într-
un descântec ,,de brâncă” din judeţul Brăila, se acuză 
„Brânca brâncilor/ Muma câinilor/ Şi-a păgânilor” şi se 
dau indicaţii menite să impresioneze: ,,O cârpă roşie o pui 
pe locul ală cu bubă. Şi faci 9 cocoloaşe de câlţi de cânepă. 
Şi se dă foc la câlţii ăia pe cârpă…”. 

Încrederea în puterea vindecătoare a acestor creaţii, 
dar şi necesitatea de a le transmite generaţiilor următoare 
se desprind într-un descântec ,,de junghi” în care se 
precizează: ,,Se descântă cu cuţitul ori cu răschitorul. Şi 
ameninţi, îl împungi. În apă, descântecul cositorului tot 
aşa e. Acesta se mai descântă şi cu sucala de la roată. - 
Ştie descântecele de la mama ei, Constantina Toba. Zicea: 
„Învăţaţi, mumă, că aveţi copii!”

Puternic marcat este nivelul stilistic, care păstrează 
tiparele străvechi. Un ,,Descântec de sperietură” oferă 
imaginea plastică a efectelor sale benefi ce, fi reşte, având 
sprijinul divin: „Şi s-a-ntâlnit,/ Cu Maica Domnului în 
cale./ De mâini l-a dezlegat,/De picioare l-a despiedicat,/ 
Ochii i-a despăingenit,/ Şi părul i l-a netezit”. Sunt 
prezente şi elemente de tabu într-un „Descântec de strâns” 
(deformaţie a cutiei toracice la copii) în care numele 
răului este înlocuit, iar descrierea efectelor terifi antă: ,,M-
am întâlnit cu Marcu/ cu Mărcoiu,/ Sânca şi Sâncoiu./ 
La mine s-au repezit,/ De gât m-au apucat,/ Ochii mi 
s-a împăiengenit,/ Faţa mi s-a îngălbenit, / Dinţii mi s-a 
încleştat,/ Pieptul mi s-a săltat.” Interesante sunt şi alte 
texte care vizează manifestări maladive cunoscute în 
tradiţia populară: descântec de năjit, de baghiţă, de răsfug, 
de izdat. Dintre descântecele care urmăresc să infl uenţeze 
soarta omului, sunt prezente cele ,,de însurătoare”, în 
care tânărul îşi încredinţează dorinţele cadrului cosmic 
reprezentat de o stea: ,,Stea, stelişoara mea…/ Să umble 
prin sat/ Până o găsi/ Pe scrisa mea…” sau ,,de ursit, 
în care se adresează unui şarpe galben, ,,Laur balaur/ 
Cu ochii ca telerii/ Cu solzii ca galbenii…”. Epicul şi 
descriptivul se împletesc în mod original, cu efecte prin 
toate funcţiile comunicării.

Interferenţa dintre repertoriul tematic tradiţional 
şi cel creştin este ilustrată în poezia colindelor, a creaţiei 
legate de sărbătorile biblice. Caracterizate prin sincretism, 
acestea sunt de o mare complexitate, cu rădăcini adânci 
în credinţele populare despre lume şi viaţă. Cântate şi 
performate sub formă de spectacol, au mai cu seamă rolul 
de a marca evenimentele religioase, în cazul colindelor de 
Crăciun, precum şi pe acela de a face urări, de Anul Nou. 

Realizat cu scopul de a face urări pentru noul 
an ,,Pluguşorul de Sfântul Vasile” este caracterizat de 
tonul vesel: „La o casă frumuşică,/ E o fată ocheşică,/ 

Cu dinţii ca grebla,/ Cu nasu’ ca sfecla,/ Picioarele ca 
butucii,/ De fugeau de ea toţi turcii,/ Mânaţi, măi!”. La 
joc şi voie bună îndeamnă şi obiceiul caprei, reprezentat 
în mai multe variante: ,,Cântecul Valerului”, ,,Căpriţa”, un 
dialog cu fi inţa năzdrăvană: ,,Foaie verde peliniţă,/ Hai şi-
ncepe, măi căpriţă,/ Şi ne joacă mai frumos/ Că ţi-e trupul 
sănătos/ Şi corniţele de os.”, ,,Căprioara” sau ,,Capra pe 
brânci” cu urări pentru anul viitor: ,,Foaie verde păr de 
urs,/ Sare capra tot mai sus,/ Foaie verde solz de peşte,/ 
Taci, capră, şi mulţumeşte,/ Mulţumeşte dumnealor,/ Pân’ 
la anul viitor./ La anu’ şi la mulţi ani!”

Mult mai conservatoare decât lirica populară, 
creaţiile ocazionale ilustrează matrici stilistice, forme 
şi formule bine consolidate în folclorul românesc, ca o 
garanţie a stabilităţii şi continuităţii spiritualităţii noastre 
naţionale.

Din folclorul copiilor s-au reţinut doar câteva 
jocuri şi ghicitori.

Funcţionalitatea acestora derivă din obiective 
caracteristice vârstei: formarea şi dezvoltarea 
deprinderilor de exprimare şi stimularea spiritului de 
observaţie, a imaginaţiei şi inteligenţei. Jocurile lexicale 
mizează pe sonoritate şi valoare sugestivă, creând un 
limbaj personalizat, oricând accesibil inovaţiilor. Unele 
speculează farmecul diminutival: ,,Unulica/ Titilica/ 
Titigana/ Ogarana...”, altele apar ca derivări originale, 
rimate surprinzător, de la numărare: ,,Unurli/ Tanurli/ 
Douli/ Ouli/ Treili...”. Scopul practic al unor cerinţe ale 
părinţilor poate fi  ascuns sub masca ludicului: ,,Niţili/ 
Miţili/ Piţili/ Descuiaţi mamii uşile...”, iar fi nalul, cu 
totul impertinent fonetic, poate surprinde, stârnind 
amuzamentul: ,,Ghercuşi/ Toporâşi/ Gheorţ!” Jocului 
,,De-a alimerele” i se alătură şi câteva ghicitori, forme 
concentrate ale inteligenţei populare, capabile să distingă 
esenţialul şi să îl prezinte metaforic.

Cu un bogat conţinut, după cum s-a văzut, volumul 
de folclor literar românesc cules de Marin Sorescu 
ilustrează o bună parte din creaţia noastră populară, o 
diversitate de specii literare din toate zonele ţării. 

Aducând în atenţie un valoros inventar artistic, 
chiar dacă, în mod inerent, nu în totalitate inedit, marele 
poet a dovedit înţelegerea importanţei pe care o are 
culegerea folclorului literar a cărui existenţă este mărturia 
capacităţii creatoare a poporului nostru. Volumul ,,Poezii 
populare” este un act de recuperare imperios necesar şi 
un gest de mare responsabilitate faţă de cultura naţională. 

________
1Marin Sorescu, Poezii populare, Craiova Editura 

Autograph MJM, 2012, 327 p.
2 Marin Sorescu, Tratat de inspiraţie, Craiova, Editura 

Scrisul Românesc, 1985, p. 117
3 Util este, în acest sens, documentar şi estetic, studiul 

lui George Sorescu, ,,Marin Sorescu şi fabulosul folcloric” în 
vol. Marin Sorescu. Versuri inedite, Craiova, Editura Scrisul 
Românesc, 2001, pp. 5-22

4 Vezi Istoria literaturii române, vol. I, Editura 
Academiei, p. 128-133
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Ion FILIPCIUC

„Jus valachicum” şi dreptul la speranţă

Metaforică sau doar pleonastă, formula de mai sus 
mi-a fost sugerată de o carte a istoricului polonez Grzegorz 
Jawor, despre care mă simt îndatorat să scriu câteva rânduri.

Născut în 14 martie 1960, în oraşul Lublin, din partea 
răsăriteană a Poloniei, cu studii secundare şi universitare în 
oraşul natal, Grzegorz Jawor s-a preocupat de comunităţile 
rurale din spaţiul rutean-polonez de la sfârşit de Ev mediu şi 
în câţiva ani a întocmit o teză de doctorat cu subiectul Ludność 
chłopska i społeczności wiejski w województwie lubelskim w 
późnym średniowieczu (schyłek XVI – początek XVI wieku 
(Populaţia ţărănească şi comunităţile rurale din ţinutul Lublin 
la sfârşit de ev mediu (sfârşit de secol XIV- început de secol 
XVI), susţinută în 1989 la Universitatea „Maria Curie-
Skłodowska” din Lublin şi publicată în acelaşi oraş, în 1991.

Cum în cercetările sale a dat peste un subiect foarte 
interesant, pomenit în documentele medievale poloneze ca 
„jus walachicum”, prof. dr. Grzegorz Jawor a prezentat apoi 
(în anul 2000) o teză de abilitare Osady prawo wołoskiego i 
ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, 
susţinută la Universitatea „Maria Curie-Skłodowska” din 
Lublin şi publicată patru ani mai târziu. Lucrarea s-a tipărit 
recent şi în limba română, Aşezările de drept valah şi locuitorii 
lor din Rutenia Roşie în evul mediu târziu, traducere de 
Gabriela Gavril-Antonesei, Prefaţă de Victor Spinei, apărută 
la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi, Institutul de Arheologie al Academiei Române, fi liala 
Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012, 
274 p., inclusiv hărţile, şi contribuie în mod substanţial la 
cunoaşterea şi înţelegerea unui fenomen social defi nitoriu 
pentru bejenia românilor dincolo de graniţele statelor 
medievale Moldova, Muntenia sau Transilvania.

Spaţiu geografi c care face subiectul studiului este 
Rutenia Roşie (Russia Rubra sau Ruś Czerwona), cuprinzând 
ţinuturile Sanok, Przemyśl, Lwów, Halici şi Chełm, formînd 
voivodatul rutean, care se învecina la nord, nord-est cu 
Polesia şi Volânia, la est, cu voievodatul Cracoviei şi al 
Sandomierzului, la vest cu Podolia, iar la sud, pe cumpăna 
apelor din Carpaţii nordici, cu Ungaria şi Moldova. (p. 9)

În timp, cercetările prof. Grzegorz Jawor au avut în 
vedere intervalul dintre a doua jumătate a veacului XIV-lea 
şi început de secol al XV-lea, când procesul de asimilare 
economică, juridică şi etnică diminuează „dreptul valah” 
de care se bucuraseră coloniştii români, aşezaţi îndeosebi în 
ţinuturile împădurite, mlăştinoase, cu teren înţelenit şi fi rav 
populate.

Documentaţia d-lui Grzegorz Jawor s-a desfăşurat 
mai întâi peste istoriografi a consacrată subiectului (despre 
care au scris şi câţiva români – Ion Bogdan, Ioan Caragiani, 
M. P. Dan, Silviu Dragomir, Th. Holban, Ştefan Meteş, D. D. 
Mototolescu, Gr. Nandriş, Ion Nistor, Mara Pop –, apoi asupra 
actelor publicate în Polonia dar nu numai şi, în sfârşit, în 

arhive (din Varşovia, Chełm, Lublin, Przemyśl, Cracovia, 
Lwow) cu manuscrise rămase încă inedite (cea mai mare parte 
în limba latină!!!), ceea ce alcătuieşte o adevărată piramidă 
investigativă, demnă de înfăţişat ca model pentru tinerii 
cercetători (şi români!!!) care vor avea curajul să îmbrăţişeze 
acest domeniu absolut… fabulos.

Cuprinsul cărţii lui Grzegorz Jawor este bogat şi 
incitant mai cu seamă pentru cititorul român. După prefaţa 
istoricului ieşan Victor Spinei, Jus Valachicum în prospectarea 
lui Grzegory Jawor (p. 9, cu versiune şi în limba franceză, 
p. 14), urmează un Cuvînt înainte (p. 19) al autorului (cu 
precizări şi mulţumiri de rigoare), şi cele şase capitole: I. 
Aspecte etnice ale migraţiei românilor pe teritoriul Regatului 
Polonez, în perioada cuprinsă între jumătatea secolului al 
XIV-lea şi începuturile secolului al XVI-lea, pe fundalul ţărilor 
învecinate (p. 27); II. Elemente ale vieţii nomade şi ale celei 
sedentare în istoria colonizării româneşti (p. 55); III. Cauze 
militare ale extinderii colonizării româneşti în perioada 
medievală (p. 75); IV. Aria teritorială şi caracterul economic 
al colonizării româneşti în Rutenia Roşie, în secolul al XIV-
lea şi începuturile secolului al XV-lea (p. 97); V. Organizarea 
satelor de drept valah şi funcţionarea lor socială (p. 151); VI. 
Integrarea şi asimilarea colonizării româneşti de către mediul 
local, la începutul secolului al XVI-lea (p. 195) şi Încheiere 
(p. 213)

Bibliografi a, cu aproape 350 de studii edite – în limbile 
poloneză, germană, română, ucraineană – şi numeroase 
manuscrise, poate descuraja la o repede ochire pe cercetătorul 
român, însă un rezumat în limba franceză (p. 239-243) şi un 
indice cu numele localităţilor pomenite în lucrare, 12 hărţi cu 
ţinuturile având aşezări de „drept valah” (o mai lesnicioasă 
lectură a hărţilor prin numerotarea aşezărilor „de drept valah” 
în conformitate cu tabelul de la p. 271-273, unde totuşi satul 
„nr. 234. Jamma” va trebui corectat Jamna, de la care provine 
[?] patronimul românesc Jemna, dacă nu cumva chiar şi cel 
din Călineştii lui Cuparencu: Jamnowicz - Jaminowicz), 
limpezeşte dimensiunea geografi că a fenomenului social. 

Faţă de studiile anterioare pe acest subiect – numeroase 
în istoriografi a poloneză, dar mai puţine în cea românească 
–, Grzegorz Jawor aduce o viziune holomerică asupra 
fenomenului investigat, întrucât instrumentul comparaţiei se 
extinde şi în alte spaţii (Slovacia, Cehia, Peninsula Balcanică) 
în care au pătruns colonişti români în evul mediu. Desfacerea 
obiectului cercetat în părţile constitutive spre a le afl a şi analiza 
cauzele, structura şi consecinţele social-juridice îi permite 
cercetătorului să infi rme unele opinii exprimate anterior fără 
temei documentar.
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Acribia documentară a studiului, ascunsă cu modestie 
în notele celor 867 de trimiteri infratext, culese cu font 10, 
provoacă invidia frăţească şi admiraţia colegială a multor 
istorici, poate că nu şi a câte unuia, care, după formula „zece 
istorici în unul”, îndată ce foiletează un fond prăfuit de 
documente din podul unei primării cătunale sau colportează 
oarece informaţii arhicunoscute, se bate cu pumnu-n pieptul 
de aramă coşcovită că a descoperit mărgica urgisitei găini din 
povestea lui Ion Creangă.

Un prim exemplu de „jus valachicum” împământenit 
în Polonia este ilustrat de „druzina” cu care se aşează fraţii 
maramureşeni Drag şi Sas, după descinderea lui Bogdan de 
Cuhea în Moldova, adică după anii 1345, urmaşii legendarului 
Dragoş primind pământ, mai multe sate, din partea regelui 
polon şi chiar titluri nobiliare (cf. L. Wyróstek, Ród Dragów-
Sasów na Wegrzech i Rusi Hakickiej, „Rocznik Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego”, vol. XI, 1932)

Dreptul valah a fost stipulat cît se poate de limpede prin 
zapisul cu care Wladislaw Oppeln răsplăteşte în decembrie 
1377 pe Ladomir Valahul „care ne-a slujit credincios şi încă ne 
va sluji”, căruia suveranul îi dăruia Câmpul lui Hodle (astăzi 
Halde Szklarskie, în ţinutul Sanok) „cu pădurile, dumbrăvile 
şi cîmpia ce este acolo, acea pustie cnezească, ca să facă sat 
după «dreptul valah» şi l-am dat lui în veci şi copiilor lui 
cu toate înconjurimile şi cu toate hotarele, ce din veci le are 
acea pustie…, cu păşunile şi cu râurile şi cu bălţile şi cu toate 
pescăriile şi cu toate foloasele ce le poate avea, liber este să 
le vândă, liber este să le schimbe cu o egală valoare şi cu 
cnezia-i liber, iar pentru aceasta cneazul are să slujească cu 
3 arcaşi” (Acta grodskie i ziemiskie, vol. VII, Lvov, 1868, p. 
22, după Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania 
în secolele XIII-XX (cercetări de demografi e istorică), Editura 
ştiinţifi că, Bucureşti, 1971, p. 36)

Istoricul polon identifi că în Rutenia Roşie 305 aşezări 
întemeiate după „jus valachicum”, pe care le putem confrunta 
cu satele înregistrate în ultima lucrare românească pe acest 
subiect, a istoricului Ştefan Meteş, lucrarea citată sau ediţia 
a doua din 1977, în capitolul II Emigrări ale românilor din 
Transilvania în Polonia (p. 25-43), unde satele sunt înşirate în 
ordine alfabetică pentru fi ecare ţinut : 2 în preajma Cracoviei ; 
112 în Sanok ; 87 în Sambor ; 17 în Halici, 72 în Przemysl ; 21 
în Belz ; 6 în Sabecz, 6 în Lubacow ; 2 în Biecki ; 52 în Lvov ; 
9 în Chelm ; 5 în Kaminonka ; 2 în Grodek, 1 în Lesajsl ; 3 
în Luboml ; 11 în Skala (Podoli) ; 4 în Os’urecimski ; 3 în 
Zamech şi 2 în Sandomir. Ceea ce dă un total de 418 aşezări 
de drept valah cu atestate începând cu 1330 şi sfârşind pe la 
1565, adică pe durata a două veacuri şi jumătate.

 „Jus valachicum” în spaţiul polonez arată că românii 
bejenari plecaţi în alte ţări spre a-şi căuta spaţ de vieţuire 
statornică sau temporară nu sunt nomazi, nu sunt doar păstori, 
ci păstori, agricultori şi meseriaşi aşezaţi în ţinuturi străine în 
virtutea unor legi care implică un contract între proprietarul 
pământului – rege, senior, biserică – şi azilant, în termenii 
că pentru libertatea de a se aşeza, de a cultiva terenul primit 
în stăpânire, satul sau cnezia cu „jus valachicum” avea 
obligaţia, la vreme de război sau primejdie, de a trimite în 
armata regelui sau a seniorului un număr anume de oşteni. 
Un studiu cuprinzând recompensele acordate de regele 
Poloniei pentru fapte de vitejie unor luptători proveniţi din 
aşezări cu „drept valah” ar dovedi că dimensiunea războinică 
a colonizărilor româneşti infi rmă aserţiunea „nomadismului” 

despre cei ajunşi în Rutenia Roşie.
De altfel, în această privinţă, prof. Grzegorz Jawor 

trage concluzia hotărâtă: „Nu ne convinge de asemenea 
teza despre profi lul strict păstoresc al aşezărilor cercetate, 
de vreme ce atât în zonele lor de baştină, cât şi în cele în 
care au migrat, românii reuşeau în mod efi cient să combine 
îndeletnicirile păstoreşti cu cele agricole. Această împletire 
a elementelor unei economii bazate pe creşterea animalelor 
cu agricultura este vizibilă în epoca studiată în aproape toate 
coloniile de drept valah.” (p. 213) Între argumente, autorul 
studiului invocă prezenţa morilor şi a pivelor, care sunt 
oriunde probe ale unei populaţii statornice, chiar şi în cazul în 
care preponderentă ar fi  creşterea animalelor.

De asemenea, cercetătorul polonez infi rmă opinia 
„răspândită în literatura de specialitate” că bejenarii români 
ar fi  urcat la altitudini mai mari, pentru că documentele din 
a doua jumătate a veacului XIV-lea şi prima jumătate din 
următorul localizează aşezări „destul de îndepărtate de zona 
montană”, în spaţiu subcarpatic, unde se practica şi agricultura 
şi păstoritul. Pentru că, în chip fi resc, nu întreg satul mergea 
cu oile la păşunat, ci doar cel mult 15-20 de bărbaţi răspândiţi 
prin câteva stâni diferite.

Dreptul valah se exercita asupra unei părţi dintr-un sat, 
asupra unui sat întreg sau chiar două sate, cu statul de cnezie, 
ori asupra mai multor sate apropiate, care formau o craină. 
Autorul diferenţiază competenţele cneaz-ului român de cele 
ale sołtys-ului german ori ale tywun-ului (wataman-ului) 
rutean şi ajunge la concluzia că diferenţele se estompează în 
timp. Astfel încât începând cu secolul al XVI-lea „aşezările 
de drept valah îşi pierd complet individualitatea juridică, 
economică şi etnică”, dar „urmele elementelor de drept valah, 
păstrate până în zilele noastre în sfera lingvistică şi în cultura 
materială şi spirituală” încă mai provoacă „discuţii aprinse 
şi… interpretări extrem de diferite”. (p. 215) 

Motive pentru care ar fi  nevoie de studii monografi ce 
pentru câte un spaţiu geografi c distinct, precum se preconizează 
pentru voievodatul Cracoviei, în temeiul documentelor 
din tomurile Słownik historyczno-geografi czne wojewódza 
krakowskiego w średniowieczu, a căror editare se va încheia 
în curând.

După cum scrie istoricul român Victor Spinei, în 
prefaţa traducerii româneşti, „reverberaţia cercetărilor lui 
Grzegory Jawor a fost nesemnifi cativă” şi e mare păcat mai cu 
seamă pentru istoria Moldovei şi pentru sugestiile pe care le 
poate da studiul istoricului polonez şi anume:

1. Monografi a unui sat cu „drept valah” din Rutenia 
Roşie spre a se şti tradiţiile păstrate de familiile românilor, 
ce cântece şi poveşti au avut – în română?, în polonă?, în 
ucraineană? –, ce expresii idiomatice au folosit în limbajul 
cotidian, ştiut fi ind faptul că rugăciunile şi înjurăturile sunt 
cele mai statornice remanenţe din limba maternă în condiţiile 
bilingvismului.

Cântecul ucrainean despre oastea lui Ştefan Vodă 
s-ar putea să fi e cules de la un guslar provenit dintr-un sat 
cu „drept valah”, unde amintirile voievodului moldav ar fi  
fost încă proaspete la anul 1571, când fi lologul Jan Blahoslav 
din Boemia, include în Gramatica limbii cehe un Cântec 
slovenesc de la Veneţia, manuscrisul gramaticii tipărindu-
se la Viena în 1857 (Cf. Petru Caraman, Vechiul cântec 
popular ucrainean despre Ştefan Voievod, Ediţie îngrijită 
şi cuvânt înainte de Ion H. Ciubotaru, Editura Universităţii 
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„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005). Precizarea cântăreţului 
ascultat de Jan Blahoslav (dacă nu cumva gramaticul ceh era 
chiar de origine valahă!) că este de loc din „Veneţia” s-ar 
explica printr-un toponim de sorginte românească, dintr-
un sat Venecka sau Venata, adică Vânăta sau Albastra din 
Rutenia Roşie.

Negreşit că a existat o sporadică, dar fermă comunicare 
între cei bejeniţi şi cei rămaşi la baştină despre mersul traiului 
de zi cu zi într-o parte sau cealaltă, de vreme ce spaţiul acesta 
din marginile celor două ţări învecinate s-a transformat într-o 
adevărată ecluză demografi că (pentru a prelua sugestia din 
romanul prozatorului român Radu Mareş, Ecluza, Editura 
Aula, Braşov, 2006). Fenomenul se cere aprofundat asupra 
istoriei interferente a popoarelor polon şi român, care, de-a 
lungul timpului, s-au războit, s-au împăcat, s-au ajutat, 
fără nici o angoasă revanşardă, cu acte de solidaritate în 
faţa duşmanului comun, cu fapte de bravură şi sacrifi ciu, 
cu înţelegere şi ospitalitate reciprocă. Ba chiar, asemenea 
ecumenism de durată între un popor slav şi altul romanic, unul 
de confesiune romano-catolică şi celălalt în tradiţie ortodoxă, 
pare să fi  fost motivul princeps care i-a determinat pe naziştii 
germani şi pe comuniştii sovietici să şteargă graniţa comună 
dintre Polonia şi România. Pactul Ribbentrop-Moldotov 
răvăşea Europa în 23 august 1939 răşluind înainte de toate 
vecinătatea dintre poloni şi români. Şi nedreptatea a rămas în 
vigoare şi după trei sferturi de veac!!!

2. Mulţi români din satele cu „drept valah” se întorc 
în ţara lor de baştină, fi e după trecerea celor douăzeci de ani 
de slobozenie – căci, întorcându-se în Moldova, ei primesc 
aici acelaşi „drept valah” în satele în care se aşează şi sunt 
scutiţi de biruri vreme de alţi douăzeci de ani, ceea ce oferă 
o perspectivă economică destul de promiţătoare –, fi e dintr-o 
pricină extra-economică precum un război mai de durată, o 
molimă, secetă sau alte calamităţi naturale.

Români din sate cu „drept valah” ar fi  de bănuit şi în 
numele unor familii ca Andrievici de la Dragomirna, Bucevski 
din Ilişeşti, Bileţchi de la Oprişeni, Gołębiowski de la Suceviţa, 
Cehovski de la Sadova, Coştiug de la Capul Câmpului, ca să 
nu luăm în discuţie decât vreo câteva cazuri bine cunoscute 
în Bucovina. O cercetare a patronimiei din satele poloneze cu 
„drept valah” şi a împrejurărilor repatrierii unor bejenari ne-ar 
putea oferi date concrete. Căci, la mănăstirea Suceviţa, ctitoria 
Movileştilor pribegiţi în Polonia, care era dependentă de 
Schitul cel Mare de la Maiana, în martie 1786 erau doar 25 de 
călugări veniţi din Galiţia, Ucraina (de la Schitul cel Mare), 
Polonia şi Muntenia, 20 dintre ei vorbind doar ruseşte, 3 
moldoveneşte şi ruseşte, Monah Nil Teodorovici, 72 de 
ani, din Muntenia, ştiind moldoveneşte, ruseşte şi turceşte, 
iar egumenul Areta Hugarovici de la Schitul cel Mare din 
Ucraina, moldoveneşte, ruseşte şi latineşte. (Dimitrie Dan, 
Mânăstirea Suceviţa, Cu anexe de documente ale Suceviţei 
şi Schitului celui Mare…, Tipografi a Bucovina, Bucureşti, 
1925, p. 47-48)

3. Cel puţin o familie de români reveniţi din Polonia ar 
trebui urmărită în ce aşezări s-au bucurat de „jus valachicum” 
în ţara streină, întrucât Io Mihai Racoviţi voevod Bojiu 
milostiu, gospodari Zemli Moldavscoi, în 7 iulie 1777, dă, 
în Iaşi, următorul zapis pentru Miron, fi ul lui Vasili cupariu: 
„Scriem domniea me la boieri şi la toţi slujitorii carii 
veţi îmbla ori cu ce fel de slujbe a domnii mele la ţinutul 
Cernăuţilor, facem ştire tuturor pentru Miron, feciorul 

lui Vasile cupariu, şi cu fraţii lui carii, fi indu locul lor de 
cîtăva vreme înstreinat de la locurile sale în Ţara Leşească 
şi tămplăndu-i-să moarte acolo, acum copiii trăgînd ca să 
viea în ţară la moşia părintelui lor. Domniea me încă m-am 
milostivit şi i-am ertat de toate dările şi angheriile oricăte 
are eşi pre alţii în ţara domniei mele, de toate să fi e în pace 
şi scutială, nimărui nimic să nu de.

Aşijdere m-am milostivit domniea me şi pentru 
desetina de stupi şi goştina de mascuri şi de oi încă să fi e în 
pace, să nu de nici să le ea nime cai de olac şi să fi e în pace şi 
de podvozi şi de altele de toate, la nimic nime să nu-i supere.

Aşijderea m-am milostivit domniea me şi pentru 
patru omeni ce ş-ar aduce ii din Ţara Leşască, omeni streini, 
să nu fi e de ţară, încă să fi e în pace şi în scutieală, nimărui 
nimic să nu de, ce numai să le fi e pentru slujba casăi lor.

Pentru aceea toţi dacă viţi vede carte domnii meale, 
toi să aveţi a vă feri de acei copii şi de omenii lor, nime întru 
nimic să nu-i învăluiască, nici bucatele lor pentru alţii să 
nu li să tragă, că cinie s-ar ispiti a le face ori căt de puţin 
val peste carte domnii mele, unii ca aceea trebuie să ştie că 
vor fi  de mare certare de la domniea me, într-alt chip n-a hi. 
Aceasta scriem.

U Ias l[et] 7225 iulie 7.
Io Mihai Răcoviţă voievod.”
(Teodor Bălan, Documente bucovinene, VIII, nr. 

164, p. 227-228; Originalul se afl ă la Muzeul Bucovinei din 
Suceava, nr. 1599, hârtie, cu pecete mică, roşie, octogonală.) 

De la un fi ul al pomenitului Vasile cupariu, devenit 
proprietar al unei părţi din satul Călineşti de lîngă Suceava, 
se trage numele satului Călineştii lui Cuparencu, în care 
s-a stabilit peste câţiva ani bărbatul Vasile Iaminovici – cu 
nevastă, mamă, nepot şi mătuşă –, angajat dascăl în biserica 
satului prin 1800 şi…, şi devenit, peste jumătate de veac, 
bunicul viitorului poet Mihai Eminescu.

Stilul expunerii, sobru, academic, al cercetătorului 
Grzegorz Jawor înlesneşte înţelegerea problematicii 
economice şi juridice din satele cu „drept valah” din Polonia 
medievală, urmând ca o abordare suplimentară să lămurească 
statutul bisericii ortodoxe din aceste aşezări şi libertatea 
religioasă de care s-au bucurat coloniştii români în acele 
ţinuturi şi timpuri.

Un cuvânt de cinstită apreciere trebuie grafi at şi 
despre traducerea făcută de d-na prof. dr. Gabriela Gavril-
Antonesei, şefa Lectoratului de limbă şi literatură română 
de la Universitatea Jagielonă din Cracovia, care a găsit 
echivalenţe româneşti adecvate şi oferă cititorului român şi 
câteva glose pentru termeni administrativ-juridici uzuali în 
Polonia medievală.

Asemenea, condiţiile grafi ce în care Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a îngrijit să 
apară acest volum sunt excelente şi hărăzeşte autorului o 
frumoasă răsplată pentru efortul său asupra unui subiect de 
mare importanţă pentru istoria românilor, ilustrând cum nu 
se poate mai limpede condiţiile în care românul îşi căută un 
loc de trai mai lesnicios, dar sub auspiciile unor legi drepte 
şi statornice. La urma urmei, cartea prof. Grzegorz Jawor ar 
trebui premiată de Academia Română şi înscrisă în lectura 
obligatorie a celor ce încearcă, de peste două decenii, să 
guverneze România, fără nici un strop de „jus valachorum”… 

Dar, trăind şi-nnemurind, să sperăm că mintea 
românului de pe urmă se va învrednici şi de urma strămoşilor….
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Dan UNGUREANU
Justiţie şi fairness

 
�δελφ�   Γ.

 
Justiţia este oglinda statului. Justiţia e bazată 

pe legi, bazate pe legislaţie, bazate pe legitimitate. Cine 
poate legifera e legitim.

Justiţia e o instituţie, cu limite clare şi reguli 
clare. Fairness, ceea ce e cinstit sau echitabil, e un 
atribut al societăţii. O societate poate să aibă o justiţie 
corectă, dar să aibă o structură ne-echitabilă, unfair, o 
societate în care regulile jocului îi favorizează pe unii şi 
defavorizează pe alţii.

Distribuţie
Justiţia e un instrument de distribuţie şi 

redistribuţie. Există, în societate, trei mari instrumente 
de distribuţie: statul (care ne ia impozite şi le redistribuie 
sub formă de salarii şi autostrăzi); economia de piaţă 
(nu mai explic) şi justiţia (care redistribuie bunuri 
asupra cărora există un confl ict de proprietate şi percepe 
amenzi).

Justiţia ca barometru al armoniei sociale
La cele două capete ale capitalismului se afl ă 

Statele Unite şi Japonia: comparabil de dezvoltate, 
de industrializate şi de consumeriste. Asemănările se 
cam opresc aici.  Mentalitatea americană e bazată pe 
egalitarism, individualism şi concurenţă. Cea japoneză, 
pe ierarhizare socială, supuşenie, conformism şi 
colaborare. Salariile unui şef de companie americană 
mare sînt de 350 de ori mai mari ca ale unui angajat de 
rînd. Ale unui şef de companie japoneză, abia de şaizeci 
de ori.

Şeful de companie americană mare a cîştigat, pe 
unu ianuarie seara, cît va cîştiga un angajat de rînd tot 
anul. La sfîrşitul lui februarie, el a cîştigat cît cîştigă 
un angajat de rînd în întreaga lui carieră. Şeful japonez 
are nevoie de aproape două luni de muncă să cîştige 
cît cîştigă angajatul de rînd în tot anul. Inegalitatea 
economică e de şase ori mai mare. Japonezii fac tumbe, 
plecăciuni şi salamalecuri în faţa şefului, care e plătit 
abia de şaizeci de ori mai mult ca ei. Americanii îşi 
tutuiesc boss-ul (îl cheamă Bobby) – dar el cîştigă de 
trei sute şi cinzeci de ori mai mult ca ei.   

America plăteşte un preţ greu, dar invizibil, 
pentru individualism şi concurenţă, pentru ceea 
ce americanii percep ca fair. (echitabil sau drept) 
America are cel mai mare număr de avocaţi pe cap de 
locuitor.  SUA au un avocat la 450 de locuitori. Japonia, 
un avocat la 4350. (Franţa, unul la 1400)

SUA au 700 de puşcăriaşi la 100 000 de locuitori, 
Japonia vreo 60, de 11 ori mai puţin. În Europa, rata de 
încarcerare e între 150 şi 60, de patru pînă la de zece ori 
mai mică decît rata americană.

Statele Unite au indicele de inegalitate 
economică cel mai mare dintre ţările dezvoltate. (Gini 
40); Elveţia, unul absolut mediu (33); Japonia are 
indicele Gini foarte mic, de 25, de ţară egalitară. 

Atunci cînd două ţări comparabile au o disparitate 
atît de mare în rata de încarcerare, înseamnă că nivelul de 
armonie socială e foarte diferit, că  într-o parte (Japonia, 
Finlanda, Canada, restul ţărilor europene) există un 
consens în societate privind valorile acceptate de toţi, şi 
în America nu.  Consensul american privind ,,american 
values” e unul fals.  700 de puşcăriaşi la 100 000 de 
locuitori pare puţin: dar numărul infractorilor prinşi şi 
condamnaţi e abia jumătate din numărul infracţiunilor 
comise.

Teama de poliţie sau de închisoare nu poate 
explica extrema disparitate, de aproape un ordin de 
mărime, între Statele Unite şi Europa.  Nu judecătorii, 
tribunalele, poliţia sau închisorile menţin pacea 
societăţii, ci altceva.  E (poate) factorul de re-distribuire 
economică. Declarativ şi simbolic, americanii susţin 
sistemul lor economic (care e şi sistemul lor de 
distribuţie, care e totuna cu sistemul lor de echitate, 
care e totuna cu valorile lor morale). Dar dacă măsurăm 
nivelul de anomie, nivelul de infracţionalitate, observăm 
că americanii una spun şi alta fac.

În Texas, tînărul Kevin Couch, de 16 ani, a 
furat bere, s-a îmbătat şi a călcat cu maşina, omorîndu-
le, patru persoane. A fost condamnat la nimic de către 
judecătoarea Joan Boyd, după ce părinţii i-au asigurat 
copilului un loc într-un centru de reabilitare (jumătate 
de milion de dolari anual, costul înscrierii). Cu doi ani 
înainte, un adolescent negru, neisprăvit, de 14 ani, lovise 
pe altcineva, care căzuse jos şi murise. Judecătoarea 
propusese, desigur, internarea în centru de reabilitare a 
tînărului negru; care nu avea, nici pe departe, jumătate 
de milion pe an pentru plata reeducării. Atunci cînd 
justiţia le oferă, tuturor adolescenţilor, cu generozitate, 
calea re-educării şi căinţei, în ţara lui John Rawls, doar 
cei foarte bogaţi şi-o pot permite.

Justiţia, în spiritul ei de echitate, interzice şi 
milionarului, şi omului străzii să doarmă pe sub poduri, 
spune Anatole France. Justiţia, în spiritul ei de echitate, 
oferă şi tînărului alb de bani gata, şi negrului indigent, 
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înscrierea într-un curs de reeducare de 450 000 de dolari 
pe an, ca alternativă la închisoare.

Ceea ce reduce numărul crimelor nu e sistemul 
judiciar, politicienesc şi penitenciar, ci un consens tacit, 
freatic, al tuturor membrilor societăţii. Dacă el abia 
se mai ţine atunci cînd un CEO cîştigă cît şaizeci de 
muncitori, el zboară în aer atunci cînd un preşedinte de 
companie cîştigă cît 350 de muncitori.

În 2012, Curtea Supremă a SUA a hotărît că 
şi companiile sînt „grupuri sociale” şi ca atare îşi pot 
cheltui banii în campaniile electorale. Ultimul zăgaz 
împotriva vînzării democraţiei a fost dărîmat.

Statele Unite sînt ţara în care o femeie care s-a 
opărit cu cafea a fost despăgubită cu peste o sută de mii 
de dolari; sînt ţara care care plăteşte trei mii de dolari pe 
cap de afghan civil ucis ca victimă colaterală: o sută de 
mii de dolari pentru o opărire (urîtă) cu cafea fi erbinte; 
trei mii pentru un tată sau un fi u ucis.

Cît costă să condamni un criminal

E interesant de urmărit Juggernautul Tribunalelor 
internaţionale: tribunalul internaţional pentru fosta 
Iugoslavie judecă şi condamnă foşti criminali de război, 
sîrbi, croaţi şi bosnieci, din războiul civil iugoslav: 
costurile ei se ridică la două milioane de dolari pe cap 
de criminal condamnat cum se cuvine.  Tribunalul din 
Cambodgea, pentru condamnarea vinovaţilor de genocid 
din timpul regimului Khmerilor roşii, a condamnat în 
zece ani vreo patru torţionari, de acum boşorogi – i-a 
condamnat la închisoare pe viaţă – cu cheltuieli de cîte 
un milion de dolari pe cap de condamnat.

Avînd în vedere bătrîneţea condamnaţilor, 
numărul lor extrem de mic, inanitatea pedepsei şi 
sărăcia Cambodgei şi cambodgienilor, acei bani au fost 
monumental irosiţi.  Lumea a condamnat moral un vas 
de croazieră care s-a oprit în Haiti după cutremurul 
şi taifunul de acolo; încă n-am văzut pe nimeni să 
condamne tribunalul pentru fosta Iugoslavie de la 
Haga, cu risipa sa insolentă şi cinică, sau tribunalul din 
Cambodgia.

În Haiti, haitienii înfometaţi şi fără adăpost 
priveau printre gratii occidentalii îmbuibîndu-se pe 
plajă. În Cambodgea, cambodgienii săraci şi hămesiţi 
privesc occidentalii făcînd dreptate pentru milioane de 
dolari – risipind milioane de dolari pentru o dreptate 
teoretică.

 
Rolul autocarului în viaţa politică şi socială 

a României
 

ki lo yechdal evion mi-keren ha-areţ.
Săracii nu vor pieri din ţară.

Deuteronom XV, 11
Populaţia României e de 19 milioane. 3 milioane 

de români au părăsit ţara între 1990-2013,  găsind de 

lucru în ţările mai bogate ale Europei.
Sînt, cu toţii, persoane între 20-40 de 

ani,  capabili să muncească, dinamici şi fl exibili. 
Nimeni  nu pleacă de-acasă dacă nu e dinamic şi 
adaptabil. Pentru puterea politică, acest lucru a fost o 
mană cerească, din trei motive:

a)  a redus şomajul (afl at la un decent 7-8 %)
b)    a eliminat protestele de stradă ale nemulţumiţilor.
c)  a eliminat criminalitatea.
d) a eliminat necesitatea asistenţei sociale (cei 
plecaţi trimit bani copiilor şi părinţilor).

Puţine ţări pot elimina criminalitatea, şomajul şi 
radicalizarea populaţiei  prin această metodă aseptică, 
indoloră, a autocarului (şi mai recent, a avionului low-
cost).

Dacă România ar fi  fost o insulă izolată în 
Oceania, miniştrii ei ar fi  trebuit să rezolve problema 
şomajului, problema criminalităţii, şi protestele 
nemulţumiţilor. Masele s-ar fi  radicalizat, şi ar fi  cerut 
măsuri efi ciente.

Nici adolescenţii nu ies în stradă (sînt crescuţi 
de părinţi, într-un sac amniotic hrănitor, izolaţi de 
nevoia unui loc de muncă). Nici pensionarii  (au pensie; 
oricum, chiar dacă ies în stradă, şi obţin schimbări, nu 
se vor bucura de ele pe termen lung).  Trei milioane 
dintr-o populaţie de 22 milioane reprezintă puţin; dar, 
dacă excludem copiii şi bătrînii (grupa de vîrstă sub 18 
ani şi grupa de vîrstă peste 60 de ani) – care reprezintă 
40 % din populaţie, rămîn 60 %, 12 milioane. Aceasta 
e populaţia adultă, activă, mobilizabilă politic. Trei 
milioane lipsesc de aici. Din România lipsesc trei 
milioane de manifestanţi. Trei milioane de nemulţumiţi 
au plecat.

Emigraţia  a fost bagheta magică. Ea a rezolvat 
extrem de multe probleme.  Hoţii au fost eliminaţi 
(fură în Germania); cerşetorii au fost eliminaţi (cerşesc 
peste tot); şomerii au fost eliminaţi (căpşunăresc în 
Spania). E motivul pentru care România nu are o 
mişcare de stînga. În India, într-o gară, acum un an sau 
doi, un tren a întîrziat 23 de minute. Cei vreo două, trei, 
patru sute de indieni care întîrziau au luat gara cu asalt, 
spărgînd ce se putea sparge, crăpînd ce se putea crăpa, 
şi contuzionînd ce se putea contuziona, şi răvăşind ce se 
putea răvăşi. Guvernul indian a înghiţit în sec, şi şefi i 
Căilor ferate indiene au făcut ca trenurile să ajungă la 
timp. În România, cînd nu le convine ceva, oamenii 
pleacă. Indienii fac ţăndări gările, ca de-un avertisment. 
Gandhian. Sînt prea mulţi ca să plece toţi.

Dezindustrializată,  golită de partea cea mai 
dinamică, adaptabilă, educată, tînără a populaţiei, 
România a rămas fără viaţă politică demnă de acest 
nume. În plus, printr-o ironie a sorţii, emigraţii votează 
fi del cu partidele de dreapta.

Dacă nu vă convine, plecaţi
În 1945, cred, A. O. Hirschman a scris o 
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carte Protest, abandon, loialitate. (Exit, Voice, and 
Loyalty). În ea, autorul vorbeşte de două moduri de 
acţiune civică, protestul şi abandonul: cînd sîntem 
nemulţumiţi de o situaţie, putem fi e să protestăm sau să 
plecăm. În România, prea mulţi au ales a doua situaţie. 
Politicienilor le-a convenit situaţia: mai puţini şomeri, 
mai puţini manifestanţi. Din 1990 se nasc tot mai puţini 
copii – presiune mai redusă asupra sistemului de sănătate 
şi asupra sistemului de educaţie, mai puţine alocaţii, 
mai puţini nou-veniţi pe piaţa muncii – o adevărată 
binecuvîntare. Situaţia aranjează pe fi ecare actor social, 
şi, în ansamblu, e catastrofi că.

Votul cu picioarele este votul cel mai catastrofi c. 
Activitatea politică – de orice fel – proteste în stradă, 
greve, manifestaţii, orice (chiar şi votul)  – creează 
informaţie. Plecarea nu creează feedback. Sistemele 
în care nemulţumiţii pleacă nu se repară. Cel mai 
scandalos este, însă, faptul că cei plecaţi îşi păstrează 
dreptul de vot, şi votează, de departe, pentru politicieni 
pe care au preferat să-i părăsească. De obicei votează cu 
dreapta. Românii alungaţi din industrie în guvernarea 
Constantinescu şi plecaţi în străinătate votează, în 
continuare, cu rumeguşul rămas din Peneţecede, 
Partidul Democrat-Liberal, lingînd, de la confortabilă 
distanţă, ceea ce vărsaseră. Sau, mai simplu: mi se pare 
ciudat ca cineva, care a ales să trăiască în străinătate, 
să aibă dreptul de a alege în continuare conducători 
pentru cei rămaşi în ţară. Dacă vor fi  conducători buni, 
cei din străinătate nu vor putea profi ta; dacă vor fi  proşti 
conducători, cei din străinătate nu vor avea de suferit. 
Repet: România are vreo şaisprezece milioane de 
alegători în ţară şi trei milioane în afară – trei milioane, 
un electorat important – care participă la viaţa politică a 
unei ţări care nu îi mai priveşte. Sau (cum ar zice Velisar 
Manea) they do not have skin in the game.  Cel puţin la 
poker, dacă n-ai cărţi în mînă şi bani pe masă, nu poţi 
juca. Cum zic avocaţii, ei n-au calitate procesuală. Fără 
să plătească taxe, ei aleg ce partid va lua puterea, şi, 
în ultimă instanţă, cum anume, şi pe ce, vor fi  cheltuite 
impozitele.

Într-un fel, săracii şi-au luat tălpăşiţa din ţară. 
România şi-a exportat toate problemele sociale şi 
economice. 

Integrarea în Europa a fost, paradoxal, o 
nenorocire pentru democraţia din România şi pentru 
viaţa ei politică. Cei care ar fi  putut fi  activi politic sau 
nemulţumiţi au plecat. 

Creşte încrederea mea personală în Biserică 
şi fi latelişti
În România, în continuare, instituţiile care se 

bucură de cea mai mare încredere, Biserica şi Armata, 
sînt tocmai instituţiile care nu fac nimic.  Nu există 
nici o măsură obiectivă a efi cienţei Bisericii; pe timp 
de pace, nu există nici o măsură obiectivă a efi cienţei 
Armatei. Armata, Biserica, Serviciul Român de 

Informaţii Externe (da, mă) se bucură de o încredere 
neştirbită, în vreme ce primăriile, parlamentul, poliţia, 
preşedintele – toţi cei care chiar fac ceva – prost, dar 
măsurabil – au încredere mică. Este, desigur, şi vina 
institutelor de sondaj din România; dar, la întrebări 
irelevante, răspunsuri irelevante. Cîtă încredere aveţi în 
chirurgi ? Cîtă încredere aveţi în profesorii de sociologie 
? Primii fac o activitate concretă, cu riscuri majore şi 
cu rezultate clare şi imediat măsurabile; ultimii fac o 
activitate indoloră, fără mize şi fără consecinţe imediate.

Efi cienţa (sau inefi cienţa) Serviciului Român de 
Informaţii Externe trebuie să rămînă secretă. A întreba 
lumea de pe stradă despre acest subiect e o dovadă de 
maximă naivitate. ,,Ce credeţi despre viaţa sexuală a 
primului-ministru ? Este ea satisfăcătoare sau nu ?” A 
întreba lumea pe stradă despre încrederea în Biserică 
este, iarăşi, o prostie. Cei credincioşi au mai multă 
încredere. Cei ne-credincioşi au mai puţină. Încrederea 
în Biserică măsoară, mai degrabă, raportul numeric 
dintre credincioşi şi ne-credincioşi din ţară, decît 
efi cienţa Bisericii.

 
Costurile justiţiei
În presa din România auzim relativ des despre 

avocaţi, procurori sau judecători corupţi, arestaţi şi 
judecaţi pe rînd. Un subiect însă e trecut sub tăcere – 
celeritatea justiţiei.

Justiţia e lentă şi viteza cu care se face dreptate în 
România e mică. Fiindcă viteza justiţiei nu e observabilă 
cu ochiul liber, şi e uneori strict imaginară, i s-a şi dat un 
nume de sanchi, celeritate.

Există un site care compară viteza şi costurile 
justiţiei în lume.

h t t p : / / w w w. d o i n g b u s i n e s s . o r g / d a t a /
exploreeconomies/romania/enforcing-contracts

Datele sînt cele din vara lui 2013.

Viteza justiţiei
Un proces durează între 150 şi 300 de zile în 

Singapore, Rusia, Norvegia, Lituania; între 300 şi 400 
de zile în Suedia, Japonia, SUA, Finlanda, Elveţia, 
Germania, Franţa, Ungaria, Austria. Între 400 şi 500 de 
zile, în China, Danemarca, Turcia (da, Turcia) Estonia, 
Anglia, Belgia. În România, durata sa medie e de 512 
zile. Urmează Olanda, Albania, Slovacia, Portugalia, 
Bulgaria, Canada, Croaţia. Procesele durează peste 600 
de zile în Cehia, Sîrbia, Polonia, Pakistan (aproape o 
mie de zile) Italia (1200 de zile) Grecia (1300 de zile) şi 
India (1420 de zile).

Din 1990, politicienii Români vorbesc mereu 
de atragerea investitorilor străini, competitivitate, 
atractivitatea pieţei muncii din România, şi alte cuvinte 
drăguţe cu şapte silabe. Din păcate, un criteriu important 
pentru investitori este justiţia: dacă am un confl ict cu 
sindicatele/furnizorii/statul, cît timp va dura procesul şi 
cît va costa ?
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Acest lucru presupune un audit al justiţiei. 
Politicienii români au făcut totul pentru atragerea 
investitorilor străini – un cod al muncii demn 
de coolies chinezi – autorităţile locale au oferit facilităţi 
de tot felul. Nimeni însă n-a discutat vreun moment 
efi cientizarea justiţiei. Nimeni n-a făcut – nimeni n-a 
propus măcar – un audit al justiţiei şi vitezei acesteia. 
În Timişoara, judecătoria, tribunalul şi Curtea de Apel 
funcţionează în Palatul Dicasterial, clădire construită 
pe cînd Timişoara avea o populaţie de zece ori mai 
mică, acum un secol şi jumătate.

Costul justiţiei
Pentru a recupera o datorie pe calea justiţiei, 

cam acestea sînt costurile: Între 10-20% din suma 
pretinsă, în Luxemburg, Norvegia, China Finlanda, 
Rusia, Germania, Grecia, Franţa, Belgia, Austria, SUA; 
între 20-40% în Canada, Italia, Danemarca, Olanda, 
Elveţia. În România costurile sînt de 28%. Dintre ţările 
civilizate, doar Japonia are costuri mai mari, de 30%.

Hîrtii şi ştampile
Ca număr de proceduri, între 20 şi 30 de 

proceduri au Belgia, Olanda, Cehia, Anglia, Franţa, 
Germania şi Suedia. Elveţia, SUA, Finlanda, Coreea 
şi România au cîte 32 de paşi de urmat. Danemarca, 
Ungaria, Canada, Rusia, China, Italia, Grecia vor între 
35 şi 40 de acte.

Grecia, incidental, are o justiţie lentă,  cu o 
medie de trei ani jumătate pentru încheierea unui proces. 
India, Grecia şi Italia sînt ţările cu justiţia cea mai lentă.

Nu ştiu exact cum anume au integrat autorii 
clasamentului birocraţia, costurile şi durata rezolvării, 
dar aceasta e ierarhia provizorie (am omis ţările mici): 
Norvegia, Germania, Austria, Franţa, Finlanda, Rusia, 
SUA, Ungaria, Belgia, China pe primele douăzeci 
de locuri; apoi Elveţia, Moldova, Suedia, Olanda, 
Danemarca, Japonia şi Turcia pe locurile 20-40; Ucraina, 
Croaţia, România, (locul 53 din 180)  Anglia, Canada, 
Spania pe locurile 40-60. Cehia, Bulgaria, Grecia, 
Italia (cu 1100 zile în medie pe cap de dosar rezolvat). 
Restul sînt ţări exotice, africane, latino-americane şi din 
Extremul Orient.

Clasamentul, chiar arbitrar, e bogat în date 
sugestive. Din ţările estice, Ungaria, Lituania, Letonia, 
Moldova, Estonia, Ucraina, Croaţia şi Slovenia 
au o justiţie mai rapidă decît România. Slovacia, 
Cehia, Bulgaria, Albania au o justiţie mai lentă decît 
România. România ocupă un loc mediocru în blocul 
estic, (la egalitate cu Polonia) din punctul de vedere al 
rezolvării confl ictelor. Polonia, Cehia îşi pot permite 
această mediocritate: Polonia e vecină cu Germania, 
ţară dezvoltată, Cehia este enclavată între Austria şi 
Germania, două ţări bogate. România este, din tot fostul 
bloc estic, singura care nu se învecina cu nici o ţară 
capitalistă.  

Să audităm România
Cînd Silviu Brucan făcea afi rmaţia „stupid 

people” se referea, lapidar, la provincialismul 
românesc. Provincialismul este situaţia socială în care 
toţi – poliţaiu’ satului, hoţu’ satului, judecătoru’ satului, 
primaru’ se cunosc de generaţii şi au ajuns la un modus 
vivendi informal. Toţi sînt mulţumiţi unii de ceilalţi. 
Nu există o evaluare obiectivă a efi cienţei fi ecăruia, 
fi indcă toţi locuiesc în aceeaşi vatră a satului. Dacă 
judecătorul l-ar condamna pe poliţai pentru o arestare 
abuzivă, poliţaiul s-ar supăra şi nu i-ar mai împrumuta 
judecătorului mobra să meargă duminica la pescuit. 
Dacă poliţaiul s-ar plînge de judecător că a achitat abuziv 
nişte hoţi de porumb, judecătorul nu i-ar mai împrumuta 
drujba să-şi taie lemne. Beţivul satului a spart ferestrele 
de la birt cu bîta. Poliţaiul nu îl poate amenda (n-are 
bani) şi judecătorul nu îl poate închide: acum, că repară 
acoperişul judecătoriei, beţivul e singurul care are 
curajul să se suie să înlocuiască ţiglele.

În România, clasa politică, lumea afacerilor şi 
împărţitorii de dreptate trăiesc în simbioză. S-au făcut 
numeroase reforme în învăţămînt, dar nici un audit al 
efectelor reformelor. S-a schimbat Codul civil, dar încă 
nu a avut loc nici un audit al efi cienţei justiţiei. Nici nu 
se poate. Auditul presupune indiferenţă, imparţialitate, 
separare, valori străine românilor. A audita efectul legilor 
deja în vigoare e mai important decît a vota legi noi.  

ARACIS
Am citit auditările universitare făcute de 

ARACIS. Aveau toată ţepenoşenia scrobită a auditurilor 
occidentale. Era o simplă imitaţie stilistică. Instituţii 
modeste aveau evaluări bune. Instituţii bune aveau 
evaluări căldicele. Numeroase criterii erau irelevante. 
Numeroase criterii lipseau. Nu prea am auzit persoane 
care să vorbească de bine auditările ARACIS.  Aracisul 
n-a auditat, din păcate, nici una din legile privitoare 
la învăţămîntul superior. Decanatele facultăţilor şi 
rectoratele universităţilor sînt copleşite de cereri de 
situaţii, dosare de acreditări, care dispar într-un hău, 
necitite de nimeni, la ministerul învăţămîntului. În 
SUA, fi ecare act cerut populaţiei începe cu notiţa ,,a fost 
revăzut pentru simplifi carea completării sale. Timpul 
estimativ necesar completării e de o oră jumătate”. E 
un pas înainte.

Bine şi rău
Mai veche decît lupta dintre bine şi rău e 

lupta dintre brutalitate şi viclenie. Şefi i sînt brutali. 
Subordonaţii sînt vicleni. Ministerele cer situaţii şi 
dosare inutile. Subordonaţii le completează de mîntuială, 
din burtă, şi le trimit. Nu există colaborare, fi indcă 
universităţile nu au posibilitatea să evalueze efi cacitatea 
ministerului care le coordonează; judecătoriile nu au 
posibilitatea de a evalua legile care le sînt trimise spre 
aplicare, nici activitatea ministerului justiţiei. Şi aşa mai 
departe.
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Mihaela ROTARU

Vestirea morţii – chemare şi împărtăşire

Vestirea morţii cuiva, parte integrantă din 
comunitate, membru al colectivităţii, în consecinţă 
entitate importantă în spaţiul satului, presupune, după 
cum ne aşteptam, o amprentă ritualică. În partea de nord 
a Transilvaniei, asupra căreia s-a axat cercetarea noastră, 
oferă câteva indicii privitoare la acest aspect. Mărturiile 
converg înspre ideea că moartea perturbă un echilibru şi 
aşa precar, şi că ecoul ei este mai puternic decât am putea 
bănui. Moartea afectează nu numai familia, ci şi familia 
lărgită, colectivitatea întreagă. Dispariţia unui ins atrage 
după sine o serie de manifestări, superstiţii, interpretări 
care ţin mai degrabă de... ocultism şi de ezoterism decât 
de o realitate palpabilă şi concretă. De asemenea, golul 
lăsat în urmă este resimţit o lungă perioadă de timp, 
până la un an, cât ţine doliul, cu toată suita de prohibiţii 
comportamentale şi spirituale. Despre moartea cuiva 
(mai cu seamă a bătrânilor, puternic ancoraţi în viaţa 
comunităţii) se aude şi în satele învecinate. Aşadar, 
refl ectarea unui astfel de eveniment răzbate preţ de câţiva 
kilometri – într-un spaţiu scutit de prea multe întâmplări, 
moartea este receptată ca fi ind cel mai mare eveniment 
(concurează cu ceremonialul nupţial, ca amploare a 
desfăşurărilor şi a manifestărilor)!

Surprindem esenţa dintr-un lung şir de declaraţii 
privitoare la această problematică. Astfel, bătutul 
clopotelor şi al toacei reprezintă o bătaie rituală, menită 
să amintească de trâmbiţa îngerească ce va chema la 
Judecata de Apoi, de datoria pe care o avem de a ne 
ruga pentru sufl etul celui răposat, cum desprindem din 
răspunsurile unui preot. „Cum moare, careva din familie 
mere şi-l anunţă pă popa. Dacă este în sat, dacă nu, pă 
clopotar, să tragă clopotile. Imediat cum moare, sara 
şi zuua următoare, până îl îngroapă. De trei ori pă zi. 
Între timp, familia face pregătiri. Muierile ajută la gătit. 
Amu s-o simplifi cat. Apelează la catering, nu să mai 
ostenesc.” (Nicolae Gudea, Ortelec, Sălaj). „Clopotile 
ajung la Dumnezău, la cer. Urlă durerea familiei că l-o 
ptierdut. Suferinţa care urcă la cer, ruga noastă să îl ierte 
Dumnezău pă mort. Îi mai curat glasu clopotului de 
arjint decât gura noastă spurcată.” (Letiţia Hanc, Livada, 
Cluj) „Să pune steag negru la poartă, dă glas la durere. 
Să ştie lumea care trece că acolo zace on mort. Tri zâle, 
că în a triia îl mormântează. Atâta şede mortu în casă. 
Steagu urmăreşte omu şi la nuntă, şi la moarte.” (Felhazi 
Elisabeta, Vaida-Cămăraş, Cluj) 

Există, apoi, credinţa că la sinucigaşi nu se trag 
clopotele, şi că, dacă totuşi se face acest lucru – au fost 
semnalate cazuri în care familia nu a comunicat preotului 
adevărul sinuciderii, din ruşine, din neacceptare sau 
din alte motive invocate – nu mai au efi cienţă în caz de 
vreme grea, când se vor trage inutil. De asemenea, dacă 
mortul este înmormântat în alt sat şi convoiul funerar 

are de trecut prin alte sate, se trag clopotele de fi ecare 
dată, pentru ca satul respectiv să nu fi e lovit de grindină. 
În localităţile rurale investigate, există o tradiţie de a se 
trage clopotele după mort în satul natal al acestuia, chiar 
dacă a trăit într-o altă localitate; se trag clopotele şi după 
bătrânii îngrijiţi la oraş şi înmormântaţi aici, aparţinătorii 
anunţând telefonic parohia din sat.

Concentrând în câteva cuvinte, vom aminti două 
repere fundamentale: clopotele bisericii vestesc moartea 
unui om, de asemenea un steag negru rămâne arborat în 
poarta bisericii şi la casa respectivă până la înmormântare. 
„Nu să traje clopotile la care să omoră sângur. Dacă 
s-ar traje, s-ar încălca o credinţă strămoşască şi s-ar 
abate păstă sat tăt feliu de rele, revărsare de ape, secetă, 
ploi, grindină. În rest, să trag clopotile, să afl e întreaga 
comunitate că cine o murit, nu numai neamuri şi vecini”. 
(Both Maria, Popteleac)

Mărturii mai vechi, extrase din Arhivă, vorbesc 
despre acelaşi tipic. „Dacă moare noaptea, să trag când 
ies zâuările, când să face zâuă. Dacă moare până-n 
mniază, să trag la-mniază. Înt-ace zuuă. Dacă moare 
după-mniază, nu le trag până-n ceie zuuă. Clopotile trag 
anume după mort”. (Tx. mg. nr. F.A. 011485, Inf. Chiba 
Floare, 59 ani, Pria, Culeg. Ion Cuceu, 18.16.1973) 
„Anunţarea decesului în sat se face prin tragerea 
clopotului, dimineaţa, la ora cinci. Chiar dacă cineva 
moare după-masa, nu se trage clopotul decât a doua zi, la 
ora cinci. Se trage numai dimineaţa şi la amiază, adică de 
două ori. Numai la unguri se trage şi seara la şase. Altfel 
nu se anunţă decesele în sat”. (Tx. mg. nr. 2104Ie, Inf. Pop 
Raveca, 64 ani, Aghireş, Culeg. Ion Taloş, 12.02.1973) 
„Se trage clopotul «dimineaţa, până-n zuuă, cam pă la 
orele cinci». Dacă decesul s-a produs seara, anunţul se 
face numai dimineaţa. Seara nu se trage clopotul. Se 
trage numai dimineaţa la ora cinci, la prânz şi la amiază. 
Seara se trage clopotul numai în caz de incendiu sau dacă 
prin sat se trece cu vreun mort adus de la spital. Sâmbătă 
seara se trage clopotul, spre a anunţa vecernia”. (Tx. mg. 
nr. 2108Ia, Inf. Căprar Traian, 74 ani, Căprar Floare, 63 
ani, Fetindia, Culeg. Ion Taloş, E. Petruţiu, 13.02.1973) 
„Moartea se vesteşte în sat prin clopote, pe care le trag 
sfeţii. La maturi trag ambele clopote, ca şi la tineri, pe 
când la copiii sub un an, se trage numai un clopot. Altfel 
nu se anunţă în sat”. (Tx. mg. nr. 2109IIy, Inf. Ţicuş 
Maria, 50 ani, Borciu Lucreţia, 42 ani, Drighiu, Culeg. 
Ion Taloş, L. Iştoc, 24.10.1972)

Anunţarea decesului este primul pas dintr-un 
ansamblu de ample şi complexe acte şi manifestări, 
să le situăm sub o secvenţă generică „manifestări în 
proximitatea morţii”. Chemarea la participare presupune 
împărtăşirea durerii, a suferinţei. Colectivitatea se 
dovedeşte, în astfel de cazuri, solidară şi profund implicată. 
Ecourile pătrunzătoare, atitudinile deconcertante, frica 
de contagiune, învăţarea-să-mori reprezintă doar câteva 
din multele repere ce defi nesc acest scenariu. Termenii 
surprinzători ascund, însă, o şi mai surprinzătoare viziune 
despre viaţă, despre lume, despre moarte - subiect de 
discuţie potrivit unei alte ocazii...
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Antonio PIOLANTI
Primatul Sf. Petru

Primatul pe care Biserica Catolică îl recunoaşte Sf. 
Petru în colegiul Apostolilor, precum şi fi ecărui Pontif 
Roman ca succesor al lui Petru între toţi episcopii, nu 
este doar un titlu special de onoare, nici un primat doar 
„prezidenţial” – preşedintele primeşte puterile societăţii 
pe care o conduce – ci este un primat de adevărată 
autoritate de guvernare, de „jurisdicţie”, care înseamnă 
puteri proprii, supreme şi independente, directe şi 
universale asupra tuturor credincioşilor. Vicarul lui 
Cristos, arbitrul suprem al creştinătăţii, Pontiful Roman 
nu absoarbe şi nici nu prejudiciază independenţa 
puterii civile, nici puterile proprii ale fi ecărui episcop 
(după cum infailibilitatea papală nu exclude şi nici 
nu suplineşte munca umană care pregăteşte defi niţiile 
dogmatice).

Dovezile biblice preliminare ale primatului 

Evangheliştii recunosc în mod constant Sf. Petru 
o poziţie singulară în colegiul apostolilor. El este unul 
dintre cei trei aleşi să asiste la vindecarea fi icei lui Iair 
(Mc.5,37), la Schimbarea la faţă (Mt.17,1-8; Mc.9,1-8; 
Lc.9,28-36) şi la agonia lui Isus (Mt.26,37; Mc.14,33); 
este unul din cei doi trimişi să pregătească Paştele 
(Lc.22,8), ba chiar este mereu menţionat primul dintre 
aceştia. Astfel, în listele Apostolilor, în timp ce ordinea 
celorlalţi variază, Petru rămâne totdeauna primul 
(Mt.10,2; Mc.3,16; Lc.6,14; Fapte 1,13), Sf. Matei 
subliniind în mod expres: πρωτος Σίμων ό λεγόμενος 
Πέτρος. Este vorba de ceva mai mult decât un simplu 
număr de ordine, nota şi A. Loisy (Les Evangiles 
synoptiques, vol.I, Paris, 1907, p.529+), pentru că în 
acel caz numerotarea ar fi  trebuit să continue înaintea 
fi ecărui Apostol.

Petru însuşi avea conştiinţa poziţiei sale, deoarece 
în general el este cel care vorbea în numele tuturor 
(Mt.14,28; 15,15; 16,16-22; 17,4; 18,21; 19,27; 26,33; 
Mc.8,29; 10,28; 11,21; 14,29; Lc.8,45; 9,20; 9,33; 
12,41; 18,28; 22,31; Io.6,68; 13,6-10 şi 36). Poziţia 
particulară a lui Petru nu se poate atribui bătrâneţii 
sale (nu există motiv să credem că era cel mai bătrân), 
nici priorităţii vocaţiei (Io.1,35-42; Mc.1,16-20 şi 
pasajele paralele, chemare defi nitivă Mc.3,13-15; 
Mt.10,1; Lc.6,13 împreună cu lista Apostolilor), nici 
ambiţiei sale, pentru că se ştie că Apostolii s-au plâns 
de pretenţiile fi ilor lui Zebedeu (Mt.20,24), şi nu de 
cele ale lui Petru. Originea primatului Sf. Petru trebuie 
căutată în conduita şi în afi rmaţiile explicite ale lui Isus. 
Dacă Ioan poate fi  considerat Apostolul predilect, Petru 

se simte că este acoperit cu atenţii mai mari. Isus a ales 
casa lui Petru pentru a locui (Mc.1,29 şi paralelele), 
barca lui pentru a predica (Lc.5,1), lui Petru i-a permis 
să meargă pe ape (Mt.16,29), pentru el a plătit taxa 
(Mt.17,23-29), pe el l-a luat să participe la revelaţiile cele 
mai intime (Mt.17,1+; 26,37 şi paralelele), l-a asigurat 
de o rugăciune specială „pentru ca o dată convertit să-i 
întărească pe fraţii săi în credinţă” (Lc.22,21+), dar în 
acelaşi timp nu l-a cruţat de reproşuri (Mt.16,23; 14,31; 
Mc.14,37; Mt.26,31 şi 34; cf. Lc.22,61). În ziua Învierii 
Sale, Isus i-a apărut în mod singular lui Petru (Lc.24,34; 
I Cor.15,5) şi înainte de a Se înălţa la Cer doar lui i-a 
prezis felul morţii (Io.21,18). Mai important, într-un 
ambient ebraic şi oriental a fost gestul făcut la prima 
întâlnire: schimbarea numelui (Io.1,42). În singurele 
cazuri pe care istoria ebraică le cunoaşte, cele ale lui 
Avram (Gen.17,5) şi Iacob (Gen.32,29), a semnifi cat 
conferirea unei misiuni solemne. Cazul lui Simon Petru 
trebuie explicat prin promisiunea primatului.

Promisiunea primatului

Spre mijlocul celui de-al doilea an de predicare, 
într-o zi Isus a luat cu sine doar pe Apostoli şi a mers 
spre regiunea păgână a Cezareei lui Filip şi i-a întrebat: 
„Ce zice lumea despre Fiul Omului?… Şi voi cine 
ziceţi că sunt Eu? Petru a răspuns: Tu eşti Mesia, Fiul 
lui Dumnezeu cel viu. Şi Isus i-a spus: Fericit eşti 
tu, Simon, fi ul lui Ioan, căci nu carnea, nici sângele 
(natura) ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este 
în Ceruri. Acum eu îţi zic: Tu eşti Petru (aram.: Kêphā’) 
şi pe această piatră (aram.: kêphā’) voi edifi ca Biserica 
Mea şi porţile infernului nu se vor impune contra ei. 
Ţie îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi tot ceea ce 
vei lega pe pământ legat va fi  în Ceruri şi tot ceea ce vei 
dezlega pe pământ dezlegat va fi  în Ceruri.” (Mt.16,15-
19).

Din punct de vedere critic, textul este unul din 
cele mai sigure, ne lipsind din nici un manuscris sau 
versiune antică, fapt pentru care este adunat în toate 
ediţiile critice recente (cf. A. Medebielle, Eglise, în 
DBs, vol.II, col.613). Adversarii nu îi pot opune decât 
argumente interne. Dar împotriva ipotezelor unei 
interpolări romane se ridică culoarea puternic semitică 
a fragmentului (carnea şi sângele, piatra fundament, 
porţile infernului, cheile Împărăţiei, a lega şi a dezlega) 
care retrimit cel puţin la o veche tradiţie palestiniană 
în care Petru era considerat ca fondator şi cap (cf. F. 
M. Braun, Nuovi aspetti del problema della Chiesa, 
trad. it., Brescia, 1944, p.83+). Alţii se scandalizează 
de absenţa fragmentului în pasajele paralele din 
evangheliile redactate de Marcu şi Luca. Dar, mai 
curând, această absenţă trebuie să fi e explicată, decât 
prezenţa evenimentului în Evanghelia după Matei, 
întrucât în Mc. şi Lc. dialogul este întrerupt. Isus într-
adevăr nu putea să pună acea întrebare decât pentru 
a le pregăti Apostolilor o învăţătură importantă, la al 
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cărui conţinut Matei face referire: sarcina lui Petru la 
formarea şi conducerea Bisericii (cf. Braun, op. cit., 
pp.86-87, unde sunt citaţi trei protestanţi moderni).

Conţinutul teologic al textului este evident prin 
transparenţa clară a expresiilor semitice. Petru este ales 
fundament al Bisericii (cf. Mt.7,24), ceea ce este cauza 
stabilităţii şi unităţii ei; el va fi  deţinătorul cheilor, 
adică a puterii supreme, administratorul lui Dumnezeu 
în Biserică; aşadar: a). lui Petru îi este promis un 
adevărat primat de jurisdicţie; b). şi lui personal. Este, 
cu adevărat, un răspuns la credinţa sa; doar lui i s-a 
schimbat numele, care se identifi că cu funcţia sa; doar 
lui i-au fost adresate cuvintele lui Isus chiar dacă Petru 
a vorbit în numele tuturor: „Fericit eşti tu… şi eu îţi 
zic: Tu eşti Petru şi pe această piatră… ţie îţi voi da…”; 
apoi metaforele cheilor şi puterii de a lega şi a dezlega 
indică suprema putere de a guverna şi de a judeca în 
Biserică. Cheie în Sfânta Scriptură este sinonimul 
autorităţii (cf. Is.22,22: „et dabo clavem domus David 
super humerum eius”; Apoc.1,7+; 3,7; 9,1; 20,1; face 
excepţie doar Lc.11,52: „clavis scientiae”). Capacitatea 
de a lega şi de a dezlega ceva indică puterea deplină şi 
perfectă în toate afacerile religioase şi asupra tuturor 
persoanelor care fac parte din Împărăţia Cerurilor. 

La aceasta nu se poate obiecta că Noul Testament 
nu cunoaşte decât un singur fundament al Bisericii 
(Io.2,19; I Cor.3,11), pentru că Isus, care S-a declarat 
lumina lumii (Io.8,12; 9,5; 12,46), i-a descris pe Apostoli 
ca lumină a lumii (Mt.5,14), nici nu i se poate opune 
mustrarea lui Cristos făcută Apostolilor care discutau 
despre primatul în Împărăţia Cerurilor (Mt.20,25-28), 
căci Isus nu neagă puterea şi ierarhia în societate, ci 
doar indică datoria carităţii şi a umilinţei cărora trebuie 
să li se încredinţeze: „Nu astfel să fi e între voi…”.  

Confi rmarea primatului

Primatul a fost conferit după Înviere, aşa cum 
povesteşte Sf. Ioan, martor ocular (Io.21,15-17): „După 
ce a mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: Simone al 
lui Ioan, mă iubeşti tu (mai mult decât aceştia)? El i-a 
răspuns: Da, o Doamne, tu ştii că te iubesc; (atunci 
Isus) i-a spus: Paşte mieii mei (βόσχε τα άρνία μου)… 
Paşte oile mele (βόσχε τα πρόβατά μου).”

Textul este cert din punct de vedere critic. 
Adversarii neagă autenticitatea întregului capitol, dar 
acesta este dovedit, printre altele de stilul perfect ioanit, 
de atestările explicite pe care primii discipoli le-au adus 
în sprijinul Evangheliei (Io.21,24). Semnifi caţia este 
clară. Prin metafora păstorului, Isus îl alege pe Petru 
drept cap suprem al Bisericii cu puterile de a conduce cu 
siguranţă pe toţi credincioşii. De mai multe ori profeţii 
au vorbit despre Mesia ca de un păstor al poporului său 
(Mi.2,13; 4,6-7; 5,3; Sof.3,19; Ier.23,3; 31,10; Is.40,11; 
49,9-10; Ez.34,7-24; 37,23-25; Zah.11,7-9) şi Isus 
însuşi S-a prezentat ca un adevărat păstor (Mt.18,12; 
Lc.15,4; Io.10,11-16). Încredinţându-i turma Sa 
(„mieii mei, oile mele”) lui Petru, a declarat, în mod 
echivalent, că L-a ales ca vicar al Său pe pământ, cu 
puterile capului suprem al Bisericii. Aceste puteri sunt 
date doar lui Petru şi nu este difi cil să se observe ceea ce 
astăzi se numeşte primatul de jurisdicţie. Prin acest act 
au fost îndeplinite în mod perfect promisiunile făcute la 
Cezareea lui Filip.

Exercitarea primatului

A început chiar înainte de confi rmarea solemnă, 
atunci când, Isus fi ind crucifi cat, Apostolii s-au reunit 
în mod spontan în jurul lui Petru. Lui Petru i-a spus mai 
întâi Maria Magdalena despre mormântul gol (Io.20,2; 
cf. Mc.16,7: „a spus discipolilor săi şi lui Petru”), iar 
la intrarea în mormânt Ioan i-a dat prioritatea (Io.20,6; 
cf. Lc.24,22). Ca urmare, decizia lui Petru de a merge 
să pescuiască a atras alţi şase discipoli (Io.21,3). După 
Înălţarea lui Isus, Petru se găsea în deplina posesie 
conştientă şi operantă a primatului său. El a prezidat 
alegerea unui nou apostol (Fapte 1,15-26); el a predicat 
primul, în calitate de cap al Apostolilor (ibid.2,14) şi în 
această calitate a fost interpelat de auditori (ibid.2,37); 
a făcut primul miracol (ibid.3,6) şi apoi altele doar 
cu umbra sa (ibid.5,15); el a fost cel care a răspuns 
Sinedriului (ibid.4,8) şi în calitate de cap al mişcării 
a fost încarcerat de Irod (ibid.12,3); ca judecător al 
comunităţii i-a mustrat şi i-a pedepsit pe soţii Anania şi 
Safi ra (ibid.5,1-11). În ceea ce priveşte faptul că a fost 
„trimis” (ibid.8,14) în Samaria cu Ioan, acesta arată că 
Apostolii considerau de ne înlocuit munca sa pentru a 
stabili noua comunitate. Mai mult, din naraţiune rezultă 
că el era capul şi în confruntarea cu Ioan (ibid.8,20+). În 
rest autoritatea sa se exercita întru totul, el fi ind în vizită 
continuă la diferitele comunităţi creştine (ibid.9,32). 
Autoritatea sa a fost decisivă pentru a-i admite pe păgâni 
(„neamurile”) la credinţă (ibid.11,18) şi ca urmare s-a 
manifestat într-un mod mai solemn la Conciliul din 
Ierusalim, pe care el l-a prezidat (ibid.15). Discursul 
său a tranşat controversa (ibid.15,12) pentru că Iacob 
nu a făcut decât să-l confi rme cu autoritatea Scripturii 
şi să indice modul practic de primire a păgânilor 
(ibid.15,13-21). Chestiunea examinată de Conciliu 
fusese propusă de Barnaba şi Paul. Acesta din urmă este 
opus în mod intenţionat Sf. Petru, în mod special de 
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şcoala protestantă de la Tubingen. În realitate s-ar părea 
că Paul şi-a proclamat egalitatea sa cu Petru (Gal.2,8) 
sau cel puţin independenţa sa (ibid.1,1); altundeva pare 
să-şi aroge o anumită superioritate, mergând până la 
a-i face reproşuri în mod public (ibid.2,11); în aceeaşi 
scrisoare îl pune în urma lui Iacob (ibid.2,9) şi în I Cor. 
(1,12)vorbeşte cu un oarecare dispreţ de partida lui 
Chefa. 

Sf. Paul nu tratează în mod explicit despre 
primatul lui Petru, dimpotrivă îl numeşte doar în două 
scrisori: de şase ori cu numele aramaic Chefa şi de două 
ori cu cel grec de Πέτρος (Gal.2,7 şi 8). Deja Clement 
Alexandrinul (la Eusebiu, Hist. eccl., I,12,2) se gândea 
la doi indivizi distincţi pentru a conchide că Sf. Paul 
nu s-ar fi  opus Sf. Petru, ci unui obscur iudaizant. Dar 
nu este necesar să explicăm în acest fel incidentul din 
Antiohia (Gal.2,11-14) pentru a salva primatul lui 
Petru, care în acest eveniment este de fapt pe deplin 
afi rmat. Într-adevăr, opoziţia  deschisă a lui Paul nu a 
fost un act de rebeliune, ci o observaţie leală şi publică 
(publică deoarece scandalul era public); Paul nu a 
ştirbit autoritatea lui Petru, ci a relevat incoerenţa sa 
practică („s-a dat la o parte”, „s-a arătat nedrept”, „s-a 
răsucit”: χατεγνωσμένοςην) şi consecinţele acţiunii 
sale echivoce (υποχρίσει); pe de altă parte, observă 
argumentat X. Roiron (St. Paul témoin de la primauté 
de St. Pierre, în „Recherches de sciense religieuse”, 4 
[1913], p.518): „Paul nu era un galican: nu-l acuză pe 
Petru în faţa Conciliului din Ierusalim, ci îl reclamă 
pe Petru lui Petru”. În rest, infl uenţa lui Petru este 
clară din faptul că exemplul său este luat până şi de 
Barnaba, care apărase împreună cu Paul libertatea 
convertiţilor de la păgânism (Fapte 15). De remarcat, 
afară de aceasta, că întreg episodul este relatat de Paul 
pentru a dovedi, cu autoritatea lui Petru, că nu este 
necesară pentru mântuire practicile iudaice pe care 
adversarii i le opuneau. Puţin mai înainte, spusese 
cu acelaşi scop: „Iacob, Chefa şi Ioan, recunoscuţi 
ca stâlpi, şi-au pus peste mine şi Barnaba dreapta în 
semn de comuniune…” (Gal.2,9). În această privinţă 
protestantul K. Holl observă: „Dacă trebuie să se 
vorbească de un papă în această ierarhie, acesta pare a fi  
Iacob, nu Petru. (Der Kirchenbegriff der Paulus, Berlin, 
1921, p.932). Dar împreună cu Sf. Toma d’Aquino este 
mai natural să explicăm astfel: „Praemittitur Jacobus 
quia erat episcopus Jerosolymorum, ubi haec facta 
sunt” / „Preeminenţa lui Iacob se datora faptului că el 
era episcopul Ierusalimului, unde aveau loc faptele” (In 
Gal.2,9) şi deci adeziunea sa era mai adaptată pentru 
a-i mişca pe iudaizanţii care de la numele lui se făceau 
puternici (Gal.2,12).

În rest, Paul exclude orice dependenţă a sa faţă 
de Iacob, afi rmând că l-ar fi  văzut cu greutate (ειδον) 
atunci când a urcat la Ierusalim „pentru a-i face o 
vizită de omagiu lui Petru” (ibid.1,18). Acesta este 
de fapt sensul grecescului ιστορησαι Κηφαν. Sf. 
Ioan Crisostom observă: „Nu a zis ιδειν Πέτρον, ci 
ιστορησαι Πέτρον, aşa cum zic cei care vizitează marile 

oraşe pentru a le cunoaşte” (PG 61,631). Din context 
rezultă că Paul nu a urcat la Ierusalim în principal 
pentru a cunoaşte doctrina, ci persoana lui Petru (cf. 
M.-J. Lagrange, Epître aux Galates, Paris, 1918, p.17). 
După aceasta, afl ăm că el găseşte la Corint, unde Petru 
nu mai fusese, o partidă care se foloseşte de numele lui 
Chefa (I Cor.1,12), ceea ce nu face decât să confi rme 
marea infl uenţă a lui Petru în Biserica primară; ba chiar 
Paul o presupune pentru a dovedi credinţa în învierea 
lui Cristos (I Cor.15,5) şi pentru a justifi ca modul său 
de acţiune (ibid.9,5).

Perenitatea primatului

Primatul conferit Sf. Petru nu era un titlu de 
onoare, ci o sarcină gravă şi o funcţie socială. El este 
„piatra” fundamentală a edifi ciului, este păstorul 
turmei; primatul său este social, bisericesc. Într-
adevăr, Isus alegându-l cap, pune o pecete hotărâtă 
Bisericii sale, o formă ierarhico-monarhică, care îi 
este esenţială, specifi că: nu am putea-o schimba fără să 
schimbăm însăşi Biserica, ba chiar fără ea Biserica se 
dizolvă, se risipeşte fără păstor, lipsindu-i fundamentul 
se prăbuşeşte. Dar Isus a promis invincibilitatea 
Bisericii sale, stabilitatea ei, soliditatea ei, perenitatea 
ei pe fundamentul care este Petru: „şi porţile infernului 
nu o vor învinge” (Mt.16,18; cf. ibid.7,24-27: piatra, 
simbolul stabilităţii casei). Prin aceasta nu i s-a promis 
nemurirea lui Petru. Conferindu-i primatul, Isus 
ştia bine că Petru va muri şi cum va muri (Io.21,18), 
deci este clară intenţia sa ca primatul să fi e transmis 
succesorilor săi, aşa încât ei „până astăzi, şi mereu, 
trăiesc şi hotărăsc” (cuvintele delegaţilor papali la 
Conciliul din Efes: Denz-U,112). Sf. Toma (C. Gent., 
IV,76) rezumă motivele perenităţii primatului: „Pentru 
ca (Cristos) să plece trupeşte din Biserică, era necesar 
(oportuit) ca să încredinţeze cuiva îngrijirea, în locul 
Său, a întregii Biserici. De aceea i-a zis lui Petru înainte 
de Înălţare: «Paşte mieii mei…». Dar nu se poate spune 
că, dându-i această demnitate lui Petru, prin intermediul 
acestuia, ea nu se transmite la alţii. Este clar, de fapt, că 
Isus Cristos a întemeiat Biserica astfel încât să dureze 
până la sfârşitul timpului. Este evident aşadar că Isus 
şi-a ales slujitorii (Apostolii) în aşa fel încât puterea 
lor să se transmită următorilor (săi miniştri), în folosul 
Bisericii, până la sfârşitul secolelor.”

Doctrina Bisericii

Doctrina catolică asupra primatului Sf. Petru şi al 
Papei a fost expusă în mod clar la al doilea Conciliu 
din Lyon din 1274 (Denz-U, 466), la Conciliul de la 
Florenţa din 1439 (Denz-U, 694), două concilii pentru 
unirea grecilor cu Roma, în Professio fi dei Tridentina 
din 1563 (Denz-U, 999); şi în fi ne a fost solemn defi nită 
la Conciliul Vatican I prin constituţia apostolică Pastor 
Aeternus, aprobată în sesiunea a patra (18 iulie 1870). 
Această enciclică cuprinde patru capitole, cu patru 
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canoane (norme) care exprimă defi niţia adevărată şi 
exactă; este precedată de o scurtă introducere. „Păstorul 
Etern şi Episcopul sufl etelor noastre (Isus Cristos), 
pentru a face perenă opera salvatoare a Răscumpărării, 
a hotărât să edifi ce Sfânta Biserică” şi pentru a-i asigura 
„unitatea credinţei şi a comuniunii, punându-l în fruntea 
(praeponens) celorlalţi Apostolilor pe fericitul Petru, a 
instituit în el principiul peren şi fundamentul vizibil al 
oricărei unităţi”. 

După acest preambul Conciliul defi neşte ca 
articole de credinţă următoarele adevăruri:

1. Sf. Petru a fost numit în mod direct de Isus 
Cristos principe al Apostolilor şi cap vizibil al întregii 
Biserici militante cu un primat nu de onoare, ci de 
adevărată şi directă jurisdicţie (cap.1, can.1; Denz-U, 
1822-1823).

2. Pentru că opera salvării trebuia să se perpetueze 
peste secole, din voinţă divină, Sf. Petru a fost, este şi 
va fi  în mod perpetuu, în succesorii săi, prin exerciţiul 
primatului în toată Biserica, în persoana papilor. (cap.2, 
can.2; Denz-U, 1824-1825).

3. Primatul Pontifului Roman, unicul succesor 
legitim al Sf. Petru, consistă în deplina putere de a 
paşte, a sprijini şi a conduce toată Biserica, mai precis 
în jurisdicţia supremă, ordinară, directă, universală şi 
independentă faţă de orice autoritate civilă. Acestei 
puteri îi corespunde în toţi credincioşii, indiferent de 
rit şi demnitate, luaţi în considerare fi e în mod singular 
fi e în mod colectiv, datoria de adevărată supunere 
atât în chestiunile privitoare la credinţă şi la morală, 
cât şi în cele de disciplină şi de regim ecleziastic. 
Această autoritate nu o anulează pe cea a episcopilor, 
ci o întăreşte şi o recuperează, dacă este necesar (cap.3, 
can.3; Denz-U, 1826-1831).

4. Papa atunci când vorbeşte ex cathedra prin 
privilegiul său personal (ex sese) este infailibil (cap.4, 
can.4; Denz-U, 1832-1840).

Chestiuni deschise

Magisteriul ecleziastic nu s-a pronunţat în mod 
defi nitiv asupra a două puncte: relaţiile dintre primatul 
papal şi Roma şi originea puterii episcopilor. Ne 
întrebăm ce legătură există între tronul din Roma şi 
primatul de conducător al Bisericii. Este de nesusţinut 
ideea că această legătură ar fi  datorată unui simplu fapt 
istoric şi că depinde de judecata Bisericii, care ar putea 
să o aleagă, recunoscând primatul unui alt episcop, 
chiar împotriva voinţei Pontifului Roman. Acest 
lucru presupune conciliarismul, pe care Biserica l-a 
condamnat în mod defi nitiv. Pare exagerată afi rmaţia 
lui Melchior Cano, Grigore de Valencia şi mai ales Sf. 
Roberto Bellarmino, conform căreia alegerea reşedinţei 
din Roma ar fi  fost indicată în mod explicit de Cristos. 
Cu o mică probabilitate (Conciliul Vatican I s-a abţinut 
să condamne această poziţie) s-a crezut (Paludano, 
Dom. Soto, Bañez) că Sf. Petru a ales Roma ca sediu 
defi nitiv printr-o pură hotărâre personală, de unde, prin 

aceeaşi libertate, succesorul său ar putea să-l transfere 
în alt scaun. În mod general se consideră că alegerea 
Romei nu a fost făcută fără o specială providenţă 
divină: instictu Divinitatis (Franzelin, Palmieri, Billot, 
de Groot, Schultes, d’Herbigny). Deci nimeni nu poate 
schimba această alegere, nici măcar Papa; indiferent 
de locul în care şi-ar avea rezidenţa (de exemplu, la 
Avignon) el este întotdeauna Episcopul Romei. 

Pe de altă parte, ne întrebăm în ce raport se afl ă 
puterea episcopilor cu aceea supremă a Papei. Unii 
consideră că, episcopatul fi ind de drept divin (cf. 
can.108,3), puterea episcopilor provine din însăşi 
hirotonirea lor episcopală. Mai întâlnită şi în prezent 
exprimată în mod clar în magisteriul ordinar al 
Bisericii, este doctrina că Romanul Pontif este izvorul 
oricărei puteri de jurisdicţie în Biserică; Batiffol 
(Cathedra Petri, op. cit., pp.95-103) a demonstrat că 
ideea este foarte veche în tradiţie. Conciliul Vatican 
I şi-a însuşit cuvintele Sf. Ambrozie: „De aici (de la 
Roma) le-au venit tuturor drepturile comuniunii demne 
de veneraţie”. Papa Pius al VI-lea scria împotriva 
janseniştilor din Pistoia: „De la el (Pontiful Roman) 
înşişi episcopii primesc autoritatea lor, aşa cum el 
primeşte de la Dumnezeu suprema sa putere” (Denz-U, 
1500). Papa Pius al XII-lea în enciclica Mystici corporis 
scria: „(Episcopii) primesc direct de la Supremul Pontif 
puterea lor ordinară de jurisdicţie” (AAS, 35 [1943], 
p.212). 

Erori

Ele au în comun negarea primatului papal, 
diferindu-se prin metodele mai mult sau mai puţin 
radicale. Se limitează puterile Papei în faţa puterii 
civile (regaliştii din sec. XIV şi susţinătorii decretului 
regal) sau în faţa conciliului (conciliarismul) ori în 
faţa episcopilor (galicanismul) sau în faţa prefecţilor 
(Beguardi din sec. XIV) ori a Bisericii în general 
(Febroniu, Hontheim), ajungându-se apoi să se nege 
orice diferenţă de putere între episcopi şi Papa (Marsilio 
da Padova) ori între cler şi laici înşişi (Luther). Sau 
se neagă pur şi simplu primatul şi infailibilitatea 
Romanului Pontif (vechii catolici, biserica cehoslovacă 
din epoca comunistă, dizidenţii orientali).

Pretextele acestor negaţii sunt variate. Au un 
caracter mai mult dogmatic cele ale donatiştilor şi ale 
orientalilor separaţi (Biserica, după ei, ar fi  căzut în 
greşeală, în erezie); scandalul persoanelor aparţinând 
ierarhiei; eroarea repetată de toţi cei care s-au prezentat 
ca reformatori: valdezii (sec. XIII), frăţiorii (sec. XIV), 
Luther. A mai fost şi principiul, cuprins în Decretul 
lui Graţian, contrazis întru totul de întreg evul mediu 
(cf. V. Martin, Comment s’est formée la doctrine de 
la supériorité du concile sur le Pape, în „Revue des 
sciences religieuses”, 17 [1937], pp.121-143; 261-289; 
405-426), acela că Papa poate fi  judecat în cazul în care 
cade în erezie, care a dat naştere teoriei conciliare. Ca 
urmare, au fost înlocuite motivele de ordin politic, ca 

theologica



178

în opoziţia lui Filip cel Frumos şi Ludovic de Bavaria, 
în favoarea căreia Marsilio da Padova a scris Defensor 
pacis: aici nu numai că se nega primatul lui Petru şi 
al Papei, dar se condiţiona orice putere de voinţa 
împăratului. Motive mai deschis naţionale au susţinut 
galicanii şi au dus la începutul schismei anglicane. 
În sec. XIX critica protestantă a prezentat un aparat 
ştiinţifi c. A fost ca o reînfl orire a studiilor asupra 
Bisericii primare. Caracteristică îi era teoria şcolii de 
la Tubingen (iniţiată de F. C. Baur, Paulus, der Apostel 
Jesu Christi, Stoccarda, 1845) care vedea în episodul din 
Antiohia (Gal.2,11-14) revelaţia a două curente opuse 
în Biserica primară: paulinismul şi petrinismul: acesta 
din urmă va prevala după câteva secole prin Biserica 
Romei. Teoria, primită de unii cu multă bunăvoinţă, a 
fost puternic combătută de alţii (F. M. Braun, op. cit., 
p.46+). La sfârşitul sec. XIX critica protestantă liberală 
(Sohm, Harnack, Sabatier) considera că Biserica era o 
idee străină de gândirea lui Isus, care se va dezvolta 
sub infl uenţa concepţiei pauline a Trupului Mistic şi 
sub presiunea crizelor gnostice şi montaniste  din sec. 
II, din care s-a ivit exigenţa unei conduceri şi a unui 
magisteriu central şi puternic (cf. P. Batiffol, L’Eglise 
naissante et le catholicisme, Paris, 1927, pp.172-193). 
Textul din Evanghelia după Sf. Matei a fost considerat 
interpolat în întregime sau în parte (F. M. Braun, op. 
cit., pp.80-82). Teologia protestantă mai recentă este 
mai puţin radicală, dar refuză să vadă în acel pasaj un 
adevărat primat al lui Petru; mai presus de toate îl separă 
pe Petru de Papă, drept care, tot mai mult, consideră că 
ar fi  vorba despre un privilegiu strict personal (ibid., 
p.96). Anglicanii, după cum se poate deduce din 
discuţiile de la Malines, deşi îi admit Pontifului Roman 
primatul în principiu, din punct de vedere biblic, istoric 
şi dogmatic au rezerve asupra naturii acestuia. 
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di s. Matteo e la critica demolitrice del prof. Omodeo, 
în „Divus Thomas”, Piacenza, 24 (1947), pp.223-245; 
R. Graber, Petrus der Fels. Fragen um den Primat, 
Ettal, 1950; P. Schindler, Petrus, Vicenza, 1951. Despre 

chestiunile rămase în discuţie: D. Grasso, Tu es Petrus. 
Quest. sul primatum, în „Civiltà Cattolica”, 1951, IV, 
pp.637-650. Asupra erorilor: J. Grill, Der Primatus 
des Petrus, Tubingen, 1904; G. Krüger, Das Papsttum, 
Tubingen, 1907; Ch. Guignebert, La primauté de Pierre 
et la venue de Pierre à Rome, Paris, 1909; M. Jugie, 
Le schisme byzantin, Paris, 1941; F. M. Braun, Nuovi 
aspetti del problema della Chiesa, Brescia, 1943 (cu 
o amplă bibliografi e şi un apendice de M. Bendiscioli, 
despre studiile asupra problemei bisericii primitive 
în Italia); R. Baumann, Des Petrus Bekenntiss und 
Schlüssel, Stoccarda, 1950.

(traducere şi adaptare de Gabriel Catalan a unor 
fragmente din articolul PRIMATO DI S. PIETRO 
E DEL ROMANO PONTEFICE din Enciclopedia 
Cattolica, Città del Vaticano, vol.X, 1953, coll.6-10 şi 
17-19)

[ideologica elementară]

Ciprian BOGDAN

Precari din toate ţările, supravieţuiţi!

Linia de start: simţul comun, lupul şi mielul

Suntem într-o cursă, ne transmite subtitlul, sau, 
la fel de bine, într-un meci de fotbal ori chiar de rugby. 
Terenul pe care se desfăşoară e, bineînţeles, societatea 
pe a cărei suprafaţă putem observa clase sau grupuri 
împărţite economic şi/sau simbolic pe echipe care 
un timp merg în paralel, apoi se ciocnesc, însă toate 
îndreptându-se, aproape magnetic, spre „centrul” 
terenului. Refl exul „hegemonic”, ar spune Antonio 
Gramsci, determină o aglomerare în care fi ecare 
încearcă să ocupe strategic zona centrală. Victoriile 
sunt, de altfel, mai mereu temporare şi incomplete. În 
orice caz, „centrul” ar trebui înţeles aici ca un spaţiu 
de intersecţie, un fel de medie socială în care interese 
din cele mai diverse şi mai asimetrice ajung, în cele din 
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urmă, la o formă tacită de consens. Nu e, bineînţeles, 
consensul lui Habermas atins prin nesfârşită dezbatere 
raţională, ci mult mai cenuşiul „simţ comun” (din 
nou Gramsci) care, printr-o alchimie mereu efi cientă, 
transformă poziţii diferite, chiar ireconciliabile într-o 
coexistenţă relativ paşnică. În termeni metaforici, 
simţul comun pare să fi e o extensie a visului biblic al 
lupului care, la sfârşitul timpurilor, ajunge să locuiască 
împreună cu mielul. Cu diferenţa semnifi cativă că 
lupul cenuşiu al simţului comun consumă în continuare 
miei, însă o face chiar cu acceptul victimelor. Analizat 
pe toate feţele de o serie de critici ai ideologiei, 
misterul de-a dreptul alchimic al acestui consens rezidă 
în chiar produsul fi nal al transmutării, în acest caz, a 
conceptelor, ideilor ori a semnifi caţiilor, care nu mai 
este aurul, ci „natura”. E un alt fel de a spune că lupul 
şi mielul ajung să vorbească aceeaşi limbă admiţând 
amândoi că e „natural” ca primul să-l mănânce pe al 
doilea. Şi după cum bine ştim, „natura” câştigă mai 
tot timpul din moment ce poate scoate oricând asul 
„necesităţii” din mânecă. 

Acestea fi ind spuse, e timpul unei călătorii 
anevoioase prin hăţişurile simţului comun (a se înţelege, 
ideologiei) de la începuturile modernităţii până în zilele 
noastre. Utilizăm în această ambiţioasă şi, totodată, 
scurtă aventură (vom epuiza călătoria în câteva pagini), 
un instrument indispensabil (un fel de busolă, dacă 
doriţi) fără de care ne-am rătăci, probabil, după câţiva 
paşi: presupoziţia că simţul comun se coagulează cel 
mai adesea prin naturalizarea1 unor idei sau concepte 
forjate în laboratoarele „intelectualilor” (de la fi losofi  
sau literaţi, până la oameni de ştiinţă, economişti sau 
politicieni etc.) care preiau şi transformă un material 
social marcat de tensiunile prezentului. Avertizăm şi 
asupra faptului că simplifi cările operate de-a lungul 
textului ar putea leza unele spirite prea analitice. Să 
începem, aşadar. 

Instinctul de conservare e revoluţionar 

Primul decupaj istoric: secolele XVII şi 
XVIII. Sub impactul războiului civil şi al efectelor 
unui capitalism incipient, fi losofi  englezi precum 
Thomas Hobbes sau John Locke devin artizanii unei 
schimbări profunde în înţelegerea politicii, societăţii 

şi a omului. Bunăoară, idealul politicii nu mai are 
nimic de-a face cu activitatea unor sfi nţi care se uită 
pios la modele creştine în timp ce instrumentele puse 
în practică par destinate controlului unei populaţii 
de diavoli. Dacă iadul e pavat cu intenţii bune, cum 
ne învaţă Dante, atunci Machiavelli mai întâi, apoi 
Hobbes şi alţii mai târziu au renunţat la „intenţiile 
bune” aducând „iadul” pe pământ. Iar cuvintele de 
ordine ale abia născutei modernităţi sunt „starea 
naturală” şi „instinctul de conservare”. Dacă e să ne 
referim doar la Hobbes, acesta reuşeşte performanţa de 
a transforma egoismul şi lupul în metafore centrale al 
politicii. Programat de natură ori de Dumnezeu să îşi 
urmeze impulsurile egoiste, omul se dovedeşte raţional 
abia atunci când este fi del egoismului său constitutiv. 
Miza e conservarea ori securizarea în raport cu alte 
egoisme. Omul devine lup, o specie aparte de om-
lup, în momentul în care conservarea sa e ameninţată 
de lupta pentru supravieţuire cu alte egoisme avide 
de afi rmare. Doar un „contract social” şi un monarh 
absolut mai pot salva conservarea de o luptă fără reguli 
„a tuturor împotriva tuturor”. Deşi mai puţin expresiv 
în metaforele sale, Locke face un pas mai departe decât 
predecesorul său atunci când transformă instinctul de 
conservare într-o forţă de-a dreptul revoluţionară. 
Oglindind ascensiunea unei burghezii engleze tot mai 
puternice şi conştiente de sine, omul liber al lui Locke 
se poate bucura de proprietatea lui doar dacă e lăsat 
în pace de o monarhie care trebuie, de acum înainte, 
să-şi inhibe impulsurile absolutiste. Rezultatul istoric: 
Revoluţia Glorioasă.

Revoluţia care conservă  

Al doilea decupaj istoric: prima jumătate a 
secolului XIX. Figura centrală a acestei perioade e, fără 
îndoială, Hegel şi aceasta dintr-un motiv cât se poate de 
psihanalitic. Reuşeşte să dea sens unor traume istorico-
fi losofi ce: Revoluţia franceză cu teroarea iacobină şi 
descăpăţânările ei binecunoscute, respectiv fi losofi a 
bătrânului Kant, admirator al Revoluţiei şi demolator al 
metafi zicii. Între timp, judecata tribunalului iacobin şi 
a celui kantian, transformă, prin comparaţie, Judecata 
de Apoi într-o afacere de-a dreptul suportabilă. În orice 
caz, lovitura de maestru a lui Hegel constă în faptul 
că a integrat teroarea politico-fi losofi că într-o dinamică 
istorică cuprinzătoare în care fi ecare moment prezent 
„conservă şi depăşeşte” (Aufhebung) momentele 
trecute. În această lectură hegeliană dezinhibată, 
teroarea revoluţionară a fost necesară pentru a ajunge la 
un moment superior. Pentru Hegel, fi ecare nouă etapă a 
istoriei are, în fapt, ceva brutal-revoluţionar („negaţia”) 
conservând, cum se dovedeşte mai apoi, prin sublimare 
ceea ce înlocuieşte (celebra „negare a negaţiei”). 
Ca atare, scenariul stării naturale şi a instinctului 
de conservare devin lipsite de orice pertinenţă din 
moment ce animalitatea noastră e mediată şi sublimată 
de „spirit”, dar unul alimentat de negaţie şi întrupat în 
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istorie, societate sau refl ecţie. E un alt fel de a spune 
că nu putem recădea în starea de natură (cum credeau 
Hobbes, Locke, sau chiar Rousseau) ca şi cum sub 
poleiala contractului social există un individ gata să 
devină animal şi să intre într-o luptă aprigă pentru 
supravieţuire când îşi simte ameninţată securitatea. 
Pe de altă parte, geniul (aproape machiavelic al) lui 
Hegel a constat şi în faptul că a permis fi ecăruia să 
înţeleagă ce doreşte: „hegelienii de dreapta” au mers 
pe mâna conservatorului Hegel care lăuda fără ruşine 
statul prusac, pe când „hegelienii de stânga” mizau pe 
revoluţionarul Hegel, cel care, în momentul în care 
lăuda statul prusac, părea că îţi face cu ochiul: „Stai 
liniştit, nu va dura! Revoluţia e aproape!” Aşadar, 
pentru cel puţin câteva decenii, Hegel a fost sursa unui 
nou consens social (al unui nou simţ comun, am zice) 
la nivelul căruia conservatorii şi radicalii puteau să-şi 
dea mâna pe sub masă, chiar dacă, în public, se atacau 
fără milă.

Conservare în condiţii revoluţionare ori 
supravieţuire pe pilot automat 

Dar unde sunt liberalii? După momentele 
euforice din prima jumătate a secolului XIX, eşecul 
Revoluţiei de la 1848 îngroapă idealismul romantic-
revoluţionar. Între timp, însă, capitalismul laissez-
faire prinde aripi (de vultur) sub protecţia Angliei 
victoriene. Această decolare spectaculoasă e însoţită, 
însă, de fenomene de-a dreptul bizare: crizele dese 
ale capitalismului creează o incertitudine necunoscută 
epocilor anterioare; momentele de foamete cumplită 
dau bătăi de cap economiştilor în a dezlega enigma 
prezenţei penuriilor severe - străine universului 
tradiţional bazat pe subzistenţă şi într-ajutorare – în 
mijlocul unei societăţi tot mai bogate2; în sfârşit, 
abstractizarea crescândă – produsă de dezrădăcinarea 
socială (urbanizare, industrializare etc.) sau de 
comodifi carea generalizată (forţa de muncă devine 
ea însăşi o marfă, ne învaţă Marx) – îi alienează pe 
contemporani nu doar de semenii lor, ci chiar de ei 
înşişi. După care britanicul Charles Darwin aduce 
vestea pe care toţi păreau să o aştepte: evoluţia 
speciilor biologice are la bază „selecţia naturală” şi 
„lupta pentru supravieţuire”. Marcat de lectura din 
Thomas Malthus (un economist, evident, britanic), 
Darwin ajunge, fără intenţie, avocatul cel mai credibil 
al caracterului implacabil al supravieţuirii, epigonii 
având grijă să transforme supravieţuirea de la statutul 
de simplă analogie, cum o gândise însuşi Darwin, la 
cel de realitate naturală. Mai mult, Herbert Spencer 
ia termenul şi îl aplică cu aplomb burghez societăţii, 
gest prin care suntem reduşi din nou la natură, însă 
la o natură cu mult mai draconică decât cea de secol 
XVII-XVIII. Supravieţuirea e constitutivă, nu doar un 
efect al unui instinct de conservare lipsit de contract 
social. Ea devine conservare în condiţii extreme, 
revoluţionare: fi e că e vorba de adaptarea biologică la 

un mediu ostil sau la un mediu social marcat de crize 
fi nanciare, suprapopulare ori foamete. În această cheie 
a supravieţuirii, atât de dragă libertarienilor, enigme de 
tipul foametei în condiţii de creştere economică devin 
iarăşi acceptabile social pentru că, nu-i aşa, există un 
proces de selecţie naturală înscris în orice societate 
umană. Supravieţuirea biologică sau pe piaţă devine 
blazonul celor foarte puternici, care au rezistat asanării 
inevitabile de elementele slabe, de regulă cei care au 
neşansa de a se naşte într-o familie săracă. Până şi 
Marx adoptă acest discurs al supravieţuirii (pornind, 
însă, de la o înţelegere socială a problemei) atunci când 
anticipează (plin de optimism) pauperizarea accelerată 
a proletariatului. Ajuns la limita supravieţuirii, 
proletariatul se încoardă apoi într-un elan revoluţionar 
fără precedent care spulberă sistemul capitalist. Dar 
mai există o cheie de înţelegere a supravieţuirii care 
pare opusă celei dintâi: ea nu mai constituie însemnul 
vitalităţii, ci al absenţei sale. Intrăm, aşadar, în regimul 
fantomelor şi al stafi ilor atât de dragi lui Marx şi, în 
general, stângii occidentale. Burghezul e stafi a care 
supravieţuieşte într-o lume în care şi-a pierdut rolul 
revoluţionar, se târâie, se conservă, aşteptându-şi 
resemnat sfârşitul. Nici psihanaliza nu se lasă mai 
prejos, cu toate fantomele psihologice pe care le 
deconspiră şi le inventariază minuţios. Spiritismul e 
şi el în fl oare. Toată lumea (care-şi permite fi nanciar) 
vrea să vorbească cu spiritul rudelor dispărute. Peste 
tot spirite şi fantome. Pentru ca în prima jumătate 
a secolului XX, fantomele să devină de-a dreptul 
reale prin Holocaust sau Gulag. Fantome în carne şi 
oase, produse tragic-paradoxale ale unui alt discurs 
al supravieţuirii, de data asta în termeni de forţă. Ce 
este, la limită, „revoluţia permanentă” a lui Troţki şi 
a bolşevicilor, dacă nu un efort disperat de a conserva 
revoluţia însăşi, de a-i face posibilă supravieţuirea cu 
orice preţ? Cât despre fascişti, lucrurile sunt, ca de 
obicei, mai clare: o revoluţie conservatoare făcută în 
numele supravieţuirii „genelor” naţionale ori a celor 
ariene.  

Intermezzo: piramida nevoilor 
  
În 1943, Abraham Maslow publica „A Theory 

of Human Motivation”. Ulterior, interpreţii lui Maslow 
au vizualizat teoria sub forma unei piramide la baza 
căreia se afl ă nevoile fi ziologice, apoi cele de securitate 
(de natură economică), pentru ca în vârf să avem, în 
termeni oarecum marxişti, nevoile de suprastructură: 
creativitatea, moralitatea, lipsa prejudecăţilor etc. Anul 
apariţiei e important în măsura în care ne permite un 
nou decupaj istoric: anii `40 şi `70 ai secolului trecut. 
Dar odată acceptată această tăietură, nu ne poate scăpa 
suprapunerea (de-a dreptul miraculoasă) pe cei „Cei 
Treizeci de Ani Glorioşi”, perioadă de „basm”, în 
care Vestul cunoaşte o creştere economică aproape 
neîntreruptă. Pentru cei care preferă etichetele, avem 
de-a face cu o perioadă „retro” în care un anumit 
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optimism istoric bine temperat revine în actualitate iar 
supravieţuirea (biologică sau economică) intră într-o 
recesiune relativă. Doar supravieţuirea nucleară mai 
agită spiritele. Este epoca de glorie a „statului social” 
gândit ca alternativă soft-capitalistă la capitalismul 
de stat al URSS şi care iniţiază prin redistribuire 
economică programe sociale extinse de reducere a 
inegalităţii economice, de universalizare a sistemului 
educaţional sau a celui de sănătate. Se naşte un nou 
consens rezultat în urma mixării unor idei venind prin 
Hegel, Marx (care rămâne în esenţă un hegelian), 
Keynes3 şi mulţi alţii. Ceee ce pare să domine epoca 
nu este doar un optimism istoric rezervat, ci, mai ales, 
idealul social al asigurării nevoilor de bază (fi ziologice, 
de securitate) care ar permite indivizilor să se dedice 
lucrurilor de suprastructură menite să-i diferenţieze 
şi să-i împlinească: creativitate artistică, moralitate, 
teorie etc. În această optică, baza este importantă doar 
în măsura în care, odată asigurată, face posibil saltul în 
suprastructură, expresia ultimă a activării potenţialului 
uman. Imperativul epocii: să eliminăm problema 
supravieţuirii şi să devenim cu toţii artişti, critici sau, 
în cazuri extreme, fi losofi !  

Finish-ul: revoluţie în condiţii conservatoare     

O ultimă tăietură istorică: anii `70 până în 
zilele noastre4. Din perspectivă fi losofi că,  perioada se 
suprapune pe succesul crescând al poststructuralismului 
francez care subminează, în numele „diferenţei”, orice 
vis de emancipare pornind de la schema bazei/structurii 
şi suprastructurii5. Capitalismul postmaterialist face 
posibilă ignorarea bazei economice, evacuată parţial în 
zone non-occidentale, pentru a trăi, aproape exclusiv, 
în imanenţa unei suprastructuri redenumită fi losofi c 
„virtualitate”, „text”, „joc de limbaj”. În cele din urmă, 
postmaterialismul, rezultat în urma unei acumulări 
materiale fără precedent, este şi cântecul de lebădă 
al statului social. Memoria revoltelor de la sfârşitul 
anilor ’60 a unei generaţii formată în statul social (care 
se revoltă mai mult pentru „principii” decât pentru 
salarii) şi, mai apoi, duşul rece produs de crizele 
economice din anii `70, pot fi  considerate cauze dar 
şi ocazii perfecte ale schimbării macazului ideologic. 
Nu întâmplător, doar o ,,doamnă de fi er” putea să 

modifi ce direcţia tren(d)ului occidental. Venirea la 
putere a lui Margaret Thatcher în 1979 şi a lui Ronald 
Reagan în 1980, constituie, din acest punct de vedere, 
originea unei alianţe ideologice ,,împotriva naturii” 
(dar ce mai e ,,natura” chiar şi pentru un conservator!): 
liberalism economic şi conservatorism al valorilor. 
Oglindită în conformismul fi lmelor americane din anii 
`80, imaginea dominantă a perioadei e cea a capului 
familiei care după o zi de muncă în care se luptă să 
fi e competitiv în ochii şefului, se întoarce acasă în 
sânul familiei să-şi reîncarce bateriile pentru o nouă 
zi în jungla societăţii. Supravieţuirea revine, astfel, în 
actualitate, însă biologia lasă mai degrabă locul unei 
selecţii naturale motivată religios în care doar virtuoşii 
pot intra în raiul capitalist al economiei de piaţă. 
Măsurile politice de destructurare a statului social – 
devenit, între timp, semnul huzurelii iresponsabile 
– luate de Thatcher şi Reagan şi-au făcut efectul, 
producând, bineînţeles, adevărate traume sociale6. Însă 
familia şi religia nu au fost sufi ciente pentru a compensa 
lupta nemiloasă pentru supravieţuire economică, aşa 
că la toate acestea se mai adaugă un ingredient făcut 
cadou chiar de statul social: postmaterialismul şi 
valorile sale (individualism, ecologism, spiritualitate, 
emancipare sexuală etc.). Infl exibilitatea iniţială a 
neoliberalismului, dacă ar fi  să numim de nenumitul, 
a lăsat locul unui nou simţ comun, evident mai lax, în 
care cărţile religioase tradiţionale sfârşesc prin a sta 
pe acelaşi raft cu cele motivaţionale (5,7,9 trepte spre 
înţelepciune, astrologie, cum să devii mai înţelept? 
ş.a.m.d.) pentru a pansa (a câta oară!) rănile primite în 
lumea ,,reală”. 

Şi pentru că nu mai e vorba doar de o problemă 
istorică, ci de o realitate cât se poate de prezentă şi 
presantă, să schimbăm registrul, inclusiv stilistic, 
pentru o scurtă analiză a modului în care se reproduce 
ideologia chiar sub ochii noştri. Nu trebuie să facem 
altceva decât să ne pornim televizorul pentru a zăbovi 
în negativul a două emisiuni. Nu vom da nume, doar 
indicii. Prima din ele are drept subiect femei casnice 
care şi-au pierdut încrederea de sine, absorbite fi ind 
de copii şi viaţă privată (feministele încep, pe bună 
dreptate, să-şi arate colţii). Din ipostaza celui care 
menţine legătura cu exteriorul, bărbatul are datoria 
morală şi capacitatea efectivă de a restabili echilibrul 
soţiei (feministele au muşcat deja). Şi aici intervine, 
bineînţeles, nelipsitul trainer, al cărui rol e să ne 
transforme pe toţi în atleţi de performanţă ai societăţii, 
care plimbă bărbatul confuz prin magazine pentru a 
lua alte haine soţiei după ce în prealabil a fost nevoit 
să-i distrugă la propriu întreaga garderobă (schimbarea 
trebuie să fi e totală). Eşuează, însă, lamentabil (se ştie, 
bărbaţii nu au nicio idee cum se îmbracă soţiile lor), 
moment în care antrenorul intervine din nou punând 
degetul pe rană: bărbatul trebuie să înveţe cum şi 
ce să cumpere (sic!). Aşa că la fi nal, soţul depăşeşte 
momentul de criză şi cumpără hainele potrivite, soţia 
îşi recapătă încrederea şi energia de viaţă. Ce învăţăm 
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este că depresia feminină, semn al inadaptării la 
mediu, nu este altceva decât un simptom al neglijenţei 
masculine, iar cheia supravieţuirii e psihologia sau, în 
termeni de nişă, psihologia cumpărăturilor. Dincolo 
de acest context, să-i spunem personal, restabilirea 
echilibrului cu ajutorul antrenorului întru cumpărături 
trimite la o transmutaţie mai vastă, socială: relaţia 
însăşi dintre spaţiul privat şi spaţiul public, sufl et şi 
bani, valori şi piaţă pare a fi  restabilită. Iar morala de-a 
dreptul paradoxală: oamenii se schimbă pentru a reveni 
la starea iniţială, de dinaintea copiilor într-un context 
social care nu se schimbă, dar care renaşte mereu din 
propria cenuşă.

Al doilea studiu de caz e chiar mai savuros: 
e vorba de oameni care colectează cupoane de 
cumpărături pentru a le combina apoi, cu rigoare 
aproape matematică, în aşa fel încât să poată lua 
produse de 1000 de dolari şi să plătească doar 30 de 
cenţi. Rezultatul e comic, dacă nu ar fi  de-a dreptul 
postapocaliptic: spaţii mari umplute cu lucruri 
nefolositoare, scutece, de pildă, în contextul în care nu 
ai nici măcar copii, conserve pentru câteva generaţii 
etc. Subtextul nu e, însă, foarte greu de citit: eşti din nou 
învăţat cum să supravieţuieşti într-o lume competitivă. 
Dacă eşti destul de inteligent şi viclean vei rezista (să 
ne aducem, în acest punct, aminte de analiza neaşteptat 
de actuală a lui Adorno şi Horkheimer pe Ulise). În 
orice caz, „sistemul” îţi oferă îndeajuns de multe „linii 
de fugă”, cum ar spune Deleuze, e datoria ta să profi ţi 
de ele. Mai mereu, ironia constă în faptul că doar câţiva 
pot şi sunt dispuşi să profi te de aceste breşe. Până la 
urmă, combinarea cupoanelor e o slujbă full-time, la fel 
ca şi maternitatea. Dacă nu ar fi  doar preocuparea unor 
„aleşi”, sistemul (cu cupoane cu tot) ar colapsa imediat. 
Pentru a rezuma, foarte puţini câştigă, restul doar speră. 

Neoliberalismul ştie, de altfel, să exploateze resursele 
de speranţă, ştie să facă din mici crăpături adevărate 
căi de salvare în contextul în care doar câţiva reuşesc 
efectiv să se strecoare printre ele, cei mai mulţi, însă, 
(abia) supravieţuiesc privindu-le la televizor. Din 
fericire, inerţia istoriei (măcar ea) ne arată că lucrurile 
au invariabil nişte termene de valabilitate. Iar una din 
mizele viitorului ar fi  emergenţa unui nou simţ comun 
în care cel puţin supravieţuirea să nu mai fi e atât de 
„naturală” precum e astăzi.       

_________
1 Naturalizarea implică, printre altele, mascarea 

caracterului social al ideilor, conceptelor (Marx aplică acest 
termen mărfurilor care sunt fetişizate în capitalism, Bourdieu 
vorbeşte de forţe dominante care impun o nouă “ortodoxie” 
pe când celelalte forţe devin automat “heterodoxii” ş.a.m.d.), 
tocirea conceptelor sau ideilor prin eliminarea semnifi caţiilor 
alternative pe care ar putea să le conţină etc. Totodată, ea este 
rezultatul unui raport asimetric de forţe (economic, politic, 
simbolic) care face posibil ocuparea unui spaţiu central 
(vizibil) şi în care, apoi, anumite concepte, idei sunt repetate 
continuu după toate regulile unei practici ritualice în care 
incantaţia sfârşeşte prin a suspenda orice semnifi caţie sau 
refl ecţie.  

2 Vezi excelenta analiză a lui Karl Polanyi privind 
paradoxurile care au însoţit naşterea economiei de piaţă în 
Anglia. Karl Polanyi, Marea transformare, Tact, Cluj-Napoca, 
2013.  

3 Keynes afi rmă, de pildă: “Thus for the fi rst time since 
his creation man will be faced with his real, his permanent 
problem— how to use his freedom from pressing economic 
cares, how to occupy the leisure, which science and compound 
interest will have won for him, to live wisely and agreeably 
and well . . . it will be those peoples, who can keep alive, 
and cultivate into fuller perfection, the art of life itself and 
do not sell themselves for the means of life, who will be able 
to enjoy the abundance when it comes”. Keynes apud Roger 
E. Backhouse, Bradley W. Bateman, Capitalist Revolutionary. 
John Maynard Keynes, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, 2011, pp. 70.  

4 Tăieturile istorice pe care le-am făcut până acum sunt 
mai puţin nete decât par. Istoria nu e un corp (era să spunem, 
cadavru) pe care să-l operăm cu precizie chirurgicală. Ceea 
ce par a fi  nişte blocuri istorice omogene sunt, mai degrabă, 
spaţiile de constituire a unor forme de consens relativ care 
continuă să fi e traversate (dar la margine) de teme dominante 
anterior. Supravieţuirea e o astfel de temă traversând întreaga 
modernitate. Cartea lui Peter Sloterdijk, Critica raţiunii cinice, 
Polirom, Iaşi, 2000-2004, rămâne cea mai bună şi mai plină de 
umor analiză a acestui fenomen. Ne despărţim de Sloterdijk 
în măsura în care credem că există, totuşi, variaţii importante 
între consensurile care se formează pe parcurs şi care fac o 
diferenţă în sens emancipator. Nu putem să le reducem pe 
toate la cinismul supravieţuirii.  

5 Să ne înţelegem: nu vrem să cădem în plasa etichetării 
unor autori precum Foucault, Deleuze, Derrida sau Bourdieu 
ca agenţi dubli, ziua sunt de stânga iar noaptea conservatori. 
Critica lor la adresa identităţii şi a distincţiei dintre bază şi 
suprastructură a intrat, însă, într-un mecanism de receptare 
care în anumite cazuri a deturnat orice miză de emancipare 
(eliminarea problemei supravieţuirii economice, de pildă, e 
asumată, în grade diferite, de toţi aceşti gânditori) spre mize 
(de supravieţuire) academică. 

6 Vezi, de pildă, Louisa Hadley, Elizabeth Ho (ed.), 
Thatcher & After Margaret Thatcher and Her Afterlife in 
Contemporary Culture, Palgrave, New York, 2010. 
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Ciprian VĂLCAN
Brahmanul şi măgarii

Dacă Bismarck ar fi  fost o babă, fi ecare familie 
germană de azi ar avea nu cîte o maşină, ci cîte o pisică.

***
Pe germani nu i-au interesat niciodată revoluţiile, 

ci banii strînşi la ciorap. Ştiau că sufi cienţi taleri de aur 
îţi oferă mai mule şanse decît o sută de revoluţii reuşite.

***
Rîdem atît de mult de noi înşine, încît nu ne mai 

rămîne timp pentru nimic altceva.

***
Stendhal: „Il y a toujours une chose qu’un 

Français respecte plus que sa maîtresse, c’est sa vanité”.

***
În lumea cu care sîntem obişnuiţi, nebunii se 

găsesc din belşug, în vreme ce geniile sînt rare.
În lumea utopiei, lucrurile se schimbă: găsim 

genii din belşug, însă nebunii sînt rari, apar doar o dată 
la cîteva secole.

***
Potrivit unei legende gruzine, sfîrşitul lumii va 

veni abia atunci cînd pe Pămînt nu va mai rămîne nici 
un singur nebun.

Celsus credea exact pe dos: sfîrşitul va veni abia 
atunci cînd pe Pămînt nu va rămîne nici măcar un om 
întreg la minte.

***
În poveşti, se îndeplinesc dorinţele prinţesei în 

stare să umple un întreg ulcior cu lacrimi.
Ar fi  posibil ca nouă să nu ni se ceară nimic ?

***
Afl at la Tombuctu, François Hollande a primit 

cadou o cămilă.
Mai bine o cămilă decît un şarpe...

***
Sub o parcare din Anglia a fost descoperit 

scheletul lui Henric al III-lea. Excelent prilej ca să se 
vorbească despre Shakespeare. Fără această descoperire, 
s-ar fi  vorbit doar despre David Beckham.

***
Despre români ar trebui să se spună nu că sînt 

primitori şi ospitalieri, precum în clişeele pe care ne 
place să le reproducem, ci că sînt milostivi cu hoţii.

***
Brahmanii n-au voie să mănînce lebede, papagali, 

corbi. În schimb, pot să înfulece liniştiţi crocodili, 
rinoceri, porci spinoşi, broaşte ţestoase şi iepuri.

***
Brahmanul nu trebuie să citească Vedele cînd se 

aud urletele şacalilor, cîinilor, măgarilor sau cămilelor. 
Nimic despre groaznicele urlete ale pisicilor în călduri.

***
Ca să redevină oameni, elveţienii ar trebui să-l 

smulgă pe Calvin din ei înşişi. Altfel, vor rămîne doar 
ceasornicari şi bancheri.

***
Cînd îşi ieşea din fi re, Bach îşi smulgea peruca 

din cap.
Adevăraţii furioşi nu s-ar fi  oprit aici : şi-ar fi  

muşcat peruca...

***
Să muşti peruca aproapelui tău...

***
Un dadaist austriac şi-a propus să intre în istorie 

fără să scrie nici un rînd. Ştia că are mai multe şanse de 
reuşită dacă le va trage picioare în fund contemporanilor 
săi.

***
Mohamed iubea trei lucruri pămînteşti : femeile, 

parfumurile şi rugăciunile.
Cei cărora nu li s-a arătat îngerul au rămas doar 

cu iubirea pentru femei.

***
Am întîlnit oameni care credeau că Antichistul 

va fi  instalator de profesie.

***
Prostul e convins că singurătatea e infernul.
Prin antiteză, paradisul nu poate fi  decît o infi nită 

sens giratoriu
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călătorie cu metroul din Tokyo.

***
Marchizul de Custine: „I-aş prefera pe barbarii 

Nordului maimuţelor Sudului.
Există leacuri împotriva oricărei sălbăticii 

primitive, dar nu există nici unul împotriva maniei de a 
părea ceea ce nu eşti”.

***
A murit Hugo Chavez. Şapte zile de doliu în 

Venezuela. Oamenii plîng la fel şi un clovn, şi un tiran, 
şi un sfînt.

Lempicka şi moliile

Monsieur Teste, un Goethe pentru proşti.

***
Monsieur Teste ar fi  în stare să dreseze molii.

***
Pentru oamenii reziduali, Confucius e un şniţel 

din piept de pui.

***
Don Juan are o privire de călău. De aici puterea 

lui de seducţie.

***
M-am întrebat întotdeauna cum de nu se 

sinucid birocraţii.

***
Birocraţii cred că şi Dumnezeu e un fel de şef 

de serviciu.

***
Uitîndu-se la televizor, Vlăduţ aude expresia „a 

da ortul popii”. O reproduce aşa cum i se pare logic – 
„a da tortul popii”...

***
Fără să îndrăznească s-o mărturisească, toţi 

contabilii sînt admiratori secreţi ai defunctei Uniuni 
Sovietice.

***
Comunismul îi face fericiţi doar pe contabili.

***
În comunism, poţi să ai un orgasm doar cu 

permisiunea secretarului organizaţiei de bază.

***
În comunism, nu există orgasm fără 

portretul lui Marx. Portretul lui Engels poate să 
lipsească.

***
Rivarol, nepotul unui ofi ţer milanez pe nume 

Rivaroli, a avut 15 fraţi. Să fi e asta una dintre cauzele 
cinismului său?

***
Vlăduţ, 6 ani:
„Ceauşescu era mai rău decît regii, pentru că 

măcar ei îl lăsau pe bufon sau pe nebunul de curte să 
vorbească rău despre ei”.

***
Rivarol: „Les philosophes sont plus anatomistes 

que médecins: ils dissèquent et ne guérissent pas”.

***
Istoria lumii e o colecţie de fl uturi şi molii.
 

***
Diavolul n-a fost niciodată fi latelist.
A preferat să colecţioneze sufl ete.

***
Diavolul nu minte niciodată.
El rosteşte mereu adevărul nostru.

***
Diavolul l-a ocolit întotdeauna pe Don Juan – îi 

era teamă să nu fi e sedus...

***
Diavolul îi dispreţuieşte pe călăi.
În schimb, îi admiră fără rezerve pe cazuişti.

***
Am cunoscut destule femei pioase care şi-ar fi  

dorit ca diavolul să nu aibă niciodată mai mult de 30 
de ani...

sens giratoriu
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***
Hegel a avut ocazia să vadă Spiritul Lumii 

călare.
În vremea noastră, Spiritul Lumii umblă în 

patru labe.

***
Hegel, un Basilide pentru marxişti.

***
Istoria lumii: un vast laborator pentru disecţii.

***
În paradis oamenii prind fl uturi.
În infern fl uturii prind oameni.

***
Dadaismul e clasicismul omului rezidual.

***
Înainte de moarte, Rilke citea Valéry.

***
Mama Ţvetaevei, înainte de moarte:
Numai după muzică şi soare îmi pare rău”.

***

Baltasar Graciàn: „Foamea unui uriaş e 
indigestia unui pitic”.

***
Bunica îl ceartă pe Vlăduţ pentru o greşeală 

minoră şi îi spune cam aşa: „Vei mai face tu asta la 
paştele cailor”.

Vlăduţ răspunde demn: „Noi nu le sărbătorim”...

***
Între 1944 şi 1945, 29 de soldaţi din trupele 

americane afl ate în Franţa au fost executaţi în public, 
fi ind găsiţi vinovaţi pentru violuri. Şi fi indcă în Franţa 
nu exista decît ghilotina, armata americană a fost 

nevoită să aducă un călău din Texas, specialist în 
spînzurări...

***
Nietzsche: „Nu sînt puţini cei care, vrînd să 

alunge diavolii din ei, s-au preschimbat în porci ei 
înşişi”.

***
Înainte de a urca pe tron, fi ecare rege are 

obligaţia să ucidă sclavul din sine.
Însă doar marii regi au puterea de a se achita de 

această obligaţie.
Ceilalţi trag după ei sclavul pe tron.

***
Un biopsiholog britanic susţine că religia, aşa 

cum o ştim noi azi, va dispărea pînă în anul 2041.
În faţa unei asemenea stupidităţi nu-mi vine în 

minte decît fi nalul unui banc vechi: „Cîtă precizie !”...

***
Diavolul lui Zarathustra ar fi  astăzi director la 

Cirque du Soleil.

***
Dumnezeu se ocupă de fi inţe.
Diavolul – de voinţe.

***
Fiindcă nu poate să creeze, diavolul încearcă să 

preia controlul fi inţelor create de Dumnezeu. Fiindcă 
nu e în stare să creeze maşinăria, se mulţumeşte să 
devină pilotul ei.

***
Diavolul e un escroc metafi zic.
Pretinde că este ceea ce nu va putea să fi e 

niciodată.

***
Ispititorul caută breşa despre care ştie că există 

în armura fi ecăruia dintre noi.
Pornind de la propriul său exemplu, a afl at că 

nu există armură perfectă.

***
Legenda Lempickei ar fi  avut nevoie de o 

sinucidere, nu de căsătoria cu un baron.

***
Lesbianismul nu are potenţial revoluţionar, el 

pare mai degrabă obicei de serai, capriciu de odaliscă.
În schimb, pederastia poate să răstoarne tirani 

şi să schimbe regimuri politice. E sufi cient să ne 
amintim de Harmodios şi Aristogeiton.
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Florin POENARU

Politica paradoxală de transferuri a lui 
Real Madrid

În fi ecare vară de mai bine de un deceniu Real 
Madrid ne-a obişnuit cu câte un transfer-bombă, aşa 
cum le place televiziunilor de sport să spună, asta 
însemnând transferarea unui nou galacticos pe o 
sumă record. Atenţia este îndreptăţită din cel puţin 
două motive: pe de o parte, orice transfer făcut de 
Real are reverberaţii în lumea fotbalului, fi ind vorba 
de cei mai buni jucători, care astfel obligă celelalte 
cluburi să facă achiziţii; pe de alta, aceste transferuri 
record sunt făcute totuşi de un club cu peste 600 de 
milioane de euro datorii, scoţând astfel la iveală tot 
ce e mai rău în fotbalul de azi, precum şi distanţa 
enormă dintre Real (şi Barcelona) şi restul formaţiilor 
din Primera Division. Practic, campionatul a fost 
redus la doi mari competitori, ceilalţi, cu excepţia 
parţială a lui Atletico Madrid, fi ind carne de tun. 

Într-adevăr, lista de achiziţii din ultimul 
deceniu a Realului este impresionantă, la fel şi 
sumele cheltuite pentru acestea. Iată doar câteva 
exemple: în 2013 Gareth Bale a fost achiziţionat 
de la Tottenham pentru 100 de milioane de euro, 
devenind cel mai scump jucător din istorie. În 
vara precedentă, Real a plătit tot lui Tottenham 30 
de milioane de euro pentru Luka Modric. Fabio 
Coentrao a fost adus de la Benfi ca în vara lui 2011 
pentru 33 de miloane de euro, devenind astfel unul 
dintre cei mai scumpi fundaşi laterali din istorie. În 
vara lui 2010, Real a investit 93 de milioane pentru 
7 jucători, 33 de milioane doar pentru Angel di 
Maria. Dar asta nu e nimic comparativ cu vara lui 
2009, când Realul a plătit 93 de milioane de euro 
pe un singur jucător: un anume Cristiano Ronaldo. 
Mai mult, în acea vară Realul a făcut cumpărături 
în valoare de 258 de milioane de euro, un record. Pe 
măsură ce coborâm pe fi rul anilor 2000, sumele şi 
cifrele sunt la fel de impresionante, cap de afi ş fi ind 
David Beckham în 2003 (34 de milioane de euro), 
Ronaldo, adus de la Inter pentru 40 de milioane in 
2002 şi desigur Zinedine Zidane adus de la Juventus 
pentru 74 de milioane de euro. 

Iar acestea sunt doar numele mari, galactice. 
Printre ele însă alte câteva zeci au venit la Madrid pe 
sume imense. Ceea nu poate ascunde însă următorul 
paradox: Real nu a mai câştigat Liga Campionilor 
din 2002, iar tot de pe atunci se afl ă în umbra rivalei 
Barcelona, chiar dacă a mai luat sporadic câte 

un titlu. Ultimul jucător al lui Real Madrid care a 
câştigat Balonul de Aur a fost Fabbio Canavaro în 
2006, atunci mai mult pentru performanţa de la Cupa 
Mondială, decât pentru cea de la club. Altfel spus, 
deşi la Real în fi ecare vară aproape se sparge bariera 
celui mai scump transfer din istoria fotbalului, 
aceasta rămâne şi singura performanţă a clubului. Pe 
teren, echipa este departe de valoarea investiţiilor şi 
a aşteptărilor. 

Cum se explică acest fenomen? Desigur, 
există mai multe răspunsuri plauzibile. Primul, şi cel 
mai comun, este acela că o sumă de superstaruri nu 
face o echipă. Posibil, dar Real Madrid a avut totuşi 
experienţa primei generaţii de galacticos condusă de 
Zidan, când o sumă de superstaruri a câştigat tot ce 
era de câştigat. O a doua explicaţie, mai nuanţată, 
este cea legată de politica internă a clublui – cel mai 
adesea un mister pentru publicul larg, care în general 
vede doar performanţele echipei, nu şi mişcările din 
culise. Luptele interne pentru preşedenţia clubului, 
în special între Ramon Calderon şi Florentino Perez, 
au creat această spirală a mega-transferurilor, dar au 
dus şi la o mare instabilitate la club. Politic, clubul 
este împărţit între grupări rivale, fi ecare căutând să 
îşi impună agenda şi viziunea. O urmare directă a 
luptelor din culise şi a spiralei transferurilor este 
presiunea imensă pusă pe antrenori. Astfel, în fi ecare 
vară, Realul aduce cu mare fast nu doar câte un mare 
jucător, dar şi câte un mare antrenor. Între 2003 şi 

2013 Real Madrid a avut 11 antrenori. Unii, precum 
Fabio Capello au fost schimbaţi chiar dacă au 
câştigat titlul în acel sezon. Volatilitatea de pe banca 
antrenorilor a dus la crearea unor grupuri puternice 
de jucători în echipă, capabile să dicteze propriile 
interese, aşa cum este cazul cu cercul format din Iker 
Casillas, Sergio Ramos şi Xavi Alonso. Mourinho a 
suferit consecinţele acestei infl uenţe a jucătorilor în 
mod direct, ceea ce i-a grăbit plecarea. 

În acest context complex al relaţiilor interne 
de la Real Madrid, sugerez şi o a treia explicaţie 
pentru eşecul Realului din ultima decadă. Sugerez 
că este poate mai instructiv să ne uităm pe lista celor 

despre fotbal, cu adevărat
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care au plecat de la Real în ultima decadă, victime ale 
malaxorului transferurilor şi ale politicii galactice 
a clubului. Aici ar putea fi  explicaţia pentru care 
modelul lui Real Madrid, deşi menit să atragă atenţia 
media, nu produce rezultate şi pe teren: jucători 
importanţi care pot produce performanţă pe termen 
lung sunt abandonaţi în favoarea celor mai talentaţi 
sau de succes în jumătatea de sezon premergătoare 
transferurilor de vară. Astfel, în timp ce Realul 
achiziţionează câte un talent individual, neglijează 
complet sistemul de joc şi grupul partenerilor în care 
acesta ar trebui integrat. 

Să începem aşadar în vara lui 1999 cu un 
fapt mai puţin cunoscut. Atunci Realul l-a vândut 
la Mallorca pe Samuel Eto’o pentru 4 milioane şi 
jumătate de euro. După cum se ştie, Eto’o a ajuns 
ulterior la Barcelona unde a fost o piesă extrem 
de importantă a acestei echipe în dominaţia sa de 
la mijlocul anilor 2000, pentru ca apoi să joace un 
rol extrem de important la Inter sub conducerea lui 
Mourinho, când Inter a reuşit tripla în 2010. În 2013 
este încă titular la cel mai înalt nivel, la Chelsea, tot 
sub Mourinho. 

Momentul antologic al politicii defectuoase 
de transferuri a lui Real Madrid s-a produs în vara 
lui 2003 când clubul l-a vândut la Chelsea pe 20 de 
milioane de euro pe Claude Makelele. Acesta va 
juca un rol atât de important acolo, încât practic a dat 
numele unei noi poziţii în fotbal: mijlocaşul defensiv, 
capabil să distrugă atacurile echipei adverse, cât şi să 
lanseze contratacuri fulger prin pase subtile. Evoluţia 
lui Makelele a contribuit decisiv la revoluţionarea 
contemporană a fotbalului, consfi nţind trecerea 
de la jocul cu trei benzi de jucători (4-4-2) la cel 
contemporan, cu jucătorii dispuşi pe 4 benzi (4-2-3-
1, sau 4-1-4-1, de exemplu).  

Mai puţin istoric, dar la fel de sugestiv, un an 
mai târziu Real l-a vândut pe Fernando Morientes 
la Liverpool pentru 9 milioane şi jumătate de euro. 
În acel an Liverpool a câştigat Liga Campionilor 
cu Morientes titular. În contul transferului, Michael 
Owen a venit de la Liverpool la Real Madrid, 

fi ind unul dintre cele mai mari rateuri din istoria 
Realului. 

În 2005, Realul l-a vândut la Inter pe Walter 
Samuel, acesta devenind apoi un jucător de bază în 
succesul lui Inter în competiţia internă de la mijlocul 
anilor 2000. Tot atunci, şi tot la Inter, a fost cedat 
şi Luis Figo, unul dintre ultimii jucători care mai 
câştigaseră ceva la Madrid. Pare că deja se confi gura 
un pattern: plecare de la Real Madrid aducea cu 
sine posibilitatea foarte reală de a câştiga titluri şi 
competiţii în altă parte. 

Vara cu adevărat semnifi cativă pentru Real 
s-a petrecut totuşi în 2009. Atunci au sosit la club, 
pe lângă Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, 
Karim Benzema, Raul Albiol, Alvaro Negredo, 
Esteban Granero şi Alvaro Arbeloa. Pentru a le face 
loc au fost vânduţi Arjen Robben la Bayern, Wesley 
Sneijder la Inter, Alvaro Negredo la Sevilla, de unde 
a ajuns jucător de bază în acest sezon la Manchester 
City, Jan-Huntelaar la Milan, Fabio Cannavaro la 
Juventus, Javi Garcia şi Javier Saviola la Benfi ca. 
Schimbul acesta masiv de jucători a fost clar în 
detrimentul lui Real. Doar Ronaldo, Xavi Alonso 
şi parţial Benzema au confi rmat. Kaka a fost o 
dezamăgire, fi ind cedat gratis la Milan în 2013, iar 
Albiol şi Arbeloa au fost vânduţi la Napoli după lungi 
perioade petrecute pe banca de rezervă. În schimb, 
printre cei plecaţi lucrurile au stat diferit. Sneijder a 
fost piesa centrală a triplei realizate de Inter, Robben 
a fost excelent la Bayern, jucând două fi nale de Liga 
Campionilor în doi ani consecutivi şi câştigând una, 
atunci când a marcat decisiv împotriva Borussiei, iar 
Cannavaro a devenit important pentru rejuvenarea 
lui Juventus, după revenirea în Serie A. 

Se va continua oare această tendinţă şi în 
anii care vor urma? După câte se pare, există toate 
motivele să credem că da. În vara lui 2013, Real i-a 
vândut, printre alţii, pe Gonzalo Higuain la Napoli şi 
pe Mesut Ozil la Arsenal pe 87 de milioane de euro. 
Astfel s-a recuperat o parte din suma plătită pentru 
Gareth Bale. Dar în timp ce Bale a dat câteva goluri 
iar apoi a petrecut mare parte din prima jumătate a 
sezonului accidentat, Higuain şi Ozil oferă cel puţin 
promisiunea că vor trage după ei cluburile respective 
spre un sezon mai bun ca cel de dinainte. 

Cu echipe precum Manchester City, Paris 
Saint Germain, AS Monaco şi Chelsea benefi ciind 
de fi nanţatori generoşi şi cu resurse aproape 
nelimitate, lui Real Madrid îi va fi  din ce în ce mai 
greu să repete în fi ecare vară modelul ultimilor 15 
ani. Cu datorii, fără trofee şi fără viziune pe termen 
lung, Real Madrid nu mai pare destinaţia inevitabilă 
a celor mai buni jucători din lume. City şi PSG par 
deja că au loturi mai bune decât Real, iar jucători 
precum Falcao, Cavani sau Neymar – doriţi insistent 
de Madrid – au ales alte destinaţii. Dar această 
pierdere de putere pe piaţa transferurilor s-ar putea 
să însemne de fapt renaşterea Realului pe teren. 

despre fotbal, cu adevărat
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Alexandru PĂTRAŞCU
Destinul unui înger 

(fragment)

 Alexandru Pătraşcu e student în anul II al 
Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii 
„Petru Maior” din Tîrgu Mureş. A absolvit, în 2011, 
Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”. Scrie cam 
de toate, deocamdată, dar inima îl trage spre proză. 
Sperăm să-l tragă cît mai hotărît. Justifi cări ar părea că 
sunt. 

„Era aproape seară, iar Soarele nu-l mai deranja, 
când ajunse în faţa supermarketului. Acesta, evident, era 
închis, dar Adam nu era, pentru un oarecare motiv, trist. 
Era cu spatele la stâlp, şi cu gura căscată. Era aproape 
seară şi Adam era cu ochii ţintă pe singurul lucru care 
radia. Vântul nu bătea, dar păru-i fl utura şi ea strălucea. 
Era ca şi cum o hoardă de îngeri şi-ar fi  despicat cutiile 
toracice şi ar fi  lăsat lumina din inimile lor să se reverse 
ca un fl uviu de sânge luminos peste ea. Inima lui Adam 
bătea ca turbată. Pulsul era mare. Ameţea şi hiperventila, 
dar nu putea să-şi dezlipească ochii de la ea. Nu mai 
văzuze un păr mai blond şi mai perfect, o siluetă atât 
de bine construită, de o gingăşie inumană. Adam îşi 
simţea fi ecare globulă roşie, la fi ecare bătaie a inimii. 
Gura căscată începea să curgă, dar realiză acest lucru şi 
corectă un-doi defectul. Ochii lui erau aţintiţi asupra ei, 
iar ochii ei îi întâlniră pe ai lui. Adam era paralizat. Ea 
făcu paşi înspre el, fără să rupă contactul vizual.

– Uită-te în ochii mei, îi şopti superba fi inţă. 
Uită-te bine! Unul e prins în Rai, iar celălalt e prins în 
Iad.

Într-adevăr: un ochi de un albastru regesc şi unul 
roşu ca fi erul încins. Adam nu mai putea respira. Ea 
zâmbi şi dispăru în spatele lui. Nici nu se putea întoarce 
după ea să o vadă cum dispare în negura nopţii. Îşi duse 
mâinile în buzunarele jachetei, de unde scoase o ţigară 
din pachet şi şi-o aprinse. Fumul se ridica înspre cerul 
înstelat, risipindu-se în neant. Adam nu se putea gândi 
decât la ea.

Era atât de speriat că va fi  înghiţit de sentimentul 
acela încât se trezi a doua zi dimineaţă pe canapeaua 
din apartementul unde locuia cu Constantin. Aceeaşi 
canapea, acelaşi maldăr îngrozitor de haine pe jos. Dar 
era prima dată, din câte îşi putea aminti, când se trezea 
cu ochii veseli şi cu un rânjet pe faţă. Strigă de fericire 
şi începu să râdă. „Ce am făcut ieri, înainte să mă culc? 
Cum am ajuns acasă, în pat? Nici nu mă interesează! 
Singurul lucru la care mă pot gândi acuma este ea. Cine 
este? Cum o cheamă? Unde o găsesc? Care e mâncarea 
ei preferată? Trebuie, trebuie neapărat să o găsesc iarăşi! 
Trebuie să o văd din nou! Acesta este momentul renaşterii 
mele!” Şi se puse pe un râs zdravăn. Constantin apăru, 
în lenjerie, din bucătărie, cu o cană de cafea în mână. Se 

uita foarte suspicios la Adam. Nu l-a mai văzut demult 
aşa. Rectifi care: nu l-a mai văzut niciodată aşa.

– AH! Constantine, ce mai faci cum mai eşti cum 
ai dormit ce ai în cana aia este cafea da aş vrea şi eu nişte 
cafea da numa din aia bună cum numa tu ştii să faci…. 
Zise Adam rapid ca o mitralieră.

– Adam, eşti bine, tu, aşa de felul tău?
– DA!, răspunse cu un rânjet care aproape că-i 

despica faţa.
– Ai luat…ceva chestii despre… care… trebuie 

să ştiu?
– NU!... acelaşi rânjet dureros.
– Şi atunci….???
– CE?
– Ce naiba e cu tine! Asta vreau să ştiu!
– Am găsit-o!
– Ce? Pe cine ai găsit? Zi tot, nu numai frânturi 

ordinare, ordinarule.
– Păi dacă nu aştepţi să-ţi zic! Am găsit-o pe ea. 

Pe fata, doamna, femeia, orice o fi  ea… care m-a lăsat 
cu gura căscată, care mi-a ridicat pulsul şi aproape că 
mi-a făcut inima să explodeze. Superba creatură, zeiţa, 
care stă ascunsă de ochii muritorilor, mi s-a revelat mie. 
MIE!, Constantine, mie!

– Deci ai întâlnit o fată, afi rmă Constantin obosit.
– Ai spus-o cam sec, dar în mare parte doar atât…
– Şi…. Cum o cheamă?
– …???
– Deci nici măcar nu şti cum o cheamă.
– Nici cea mai vagă idee! N-am putut să zic 

nimic, am căscat doar gura şi atât.
– Dacă ar exista o defi niţie a romanticului, tu 

ai fi i aceea, Adam. Bravo! Aşa te vreau, un gentleman 
adevărat! Hai! Ia cafea şi ţigara de dimineaţă.

– Oh, nu, nu. Eu nu mai fumez. 
Constantin se puse pe un râs ordinar, care l-a 

făcut să se încovoaie de la stomac. Adam îi luă exemplul, 
şi făcu la fel.

După o vreme încetară amândoi.
– Tre’ să fug. Sper să nu întârziu la muncă, spuse 

Constantin, care deja era îmbrăcat.
Dar înainte ca Adam să-i ureze toate cele bune, 

Constantin trase uşa după el.
Adam era încă în pat. „Ar trebui să mă scol”, 

gândi el. Dar în momentul în care se dădu jos din pat, 
BUM! Căzu pe tavan.

Urmă un moment de linişte. Nicio vibraţie nu 
se făcea resimţită în acea cameră în care omul respira. 
Încerca să se dezmeticească. Cerebelul îl durea de la 
impact. Se simţea ca şi cum ar fi  dat cu capul de beton. 
Adam îşi deschise ochii. Vederea înceţoşată începea 
să îi revină. Dar încet. Îşi scutură capul  şi bulbucă 
privirea. Încerca să îşi dea seama unde se afl ă. Spaţiul 
îi era cunoscut, dar ceva nu era în regulă. Parcă toate 
erau cu susul în jos şi cu josul în sus. Sprâncenele i se 
împreunară, într-o încruntare perfectă. Pilota se zbătea 
în neştire. Privirea lui Adam se aţinti, însă, pe canapea. 
Dar nu era aceea pe care o cunoştea el. Canapeaua roşie 

uşa deschisă
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începu să râdă de el. Un urlet obraznic, mai de grabă, 
dar era, totuşi, un râs. Şi nu doar că râdea. Îşi deschidea 
gura, lăsând dinţii ascuţiţi, de un alb imaculat, să iasă 
la iveală. Parcă vroia să-l înghită în timp ce râdea de 
el. Ca şi o felină care îşi bate joc de pradă înainte să 
o devoreze. Podeaua, de aceeaşi culoare, îi urmă 
exemplul. Chicoteau la unison. Se distrau de bietul 
animal neputincios care nu se putea ridica de pe tavan.

Ochii lui Adam ieşiră din orbite în faţa acestui 
peisaj mioritic, iar el le urmă exemplul. Chiuia şi ţipa 
odată cu ele. Râdea de nu mai putea. „HAHA! Nu pot 
să cred ! Am iarăşi un episod? HAHA”… Nici nu putea 
să gândească, într-atât de amuzant era ce se întâmpla. 
Se prăpădea de râs şi simţea că nu mai are aer. Efectiv, 
din cauza râsului, nu-şi mai putea alimenta plămânii 
cu material în stare gazoasă. Candelabrul incandescent 
reuşise să-şi smulgă fi rele din tavan. Se târa înspre 
Adam într-o veselie permanentă. Adam încercă să se 
ridice şi să fugă, dar totul era mult prea amuzant pentru 
el şi membrele nu îi dădură ascultare. Era neputincios. 
Singurul lucru pe care îl putea face era să scoată sunete 
şi să râdă. Vai ce ar mai fi  vrut să şi danseze pe acea 
forfotă. Dar nu putea, căci totul ar fi  fost prea aiurea 
şi îi era şi ruşine faţă de canapea. Cum ar fi  putut el să 
danseze? Candelabrul îşi mişca foarte abil fi rele şi în 
timp ce micşora distanţa nu se putea gândi decât cum 
să îi sfârâie mai bine carnea plăpândei fi inţe pe care o 
vâna. „Oare ajunge dacă îl ating cu becul? Sau trebuie să 
mă supraîncarc până la explozie, ca să-i sfâşii carnea?” 
gândi amuzat candelabrul. Dar era în zadar. Candelabrul 
intră un pic în panică în momentul în care îşi aminti că 
n-avea decât un amărât de bec economic, dar nu se lăsă 
înfrânt şi continuă să micşoreze distanţa. Canapeaua 
era ceva mai tristă. Ea nu se putea mişca prea mult. Era 
prea mare pentru a face vreun pas cu picioruşele mici, 
dar nu încetă a spera că poate după ce va fi  pârjolit, 
corpul va cădea inert exact în gura sa. „Dacă ar fi  o parte 
în care aş vrea să-mi înfi g mai întâi colţii, aceea ar fi  
beregata aia suculentă,” gândi canapeaua în timp ce se 
lingea cu pilota pe la colţuri. În timpul râsului, Adam nu 
ştia ce să mai facă pentru a părea şi mai penibil decât 
atât. Dacă l-ar fi  văzut cineva ar fi  zis că este nebun, 
dar nu  era, căci toate acestea începeau să intre în ceea 
ce reprezintă normalitatea vieţii lui. Aşa că îşi introduse 
indexul în nas. Celelalte obiecte de mobilier căzură pe 
spate de la voioşia pe care această întâmplare le-o crea. 
Grămada de haine mişuna pe podeaua nesimţită, exact 
ca o şleahtă de şobolani infecţi. Nici departe de infecte 
nu erau, dat fi ind starea deplorabilă şi şifonată în care se 
afl au. Şi toţi râdeau şi erau fericiţi şi chiuiau şi dănţuiau 
până în momentul în care n-au mai făcut nimic. Toate se 
opriră mai brusc decât au început. Adam, cu degetul în 
rât, se opri şi el când auzi liniştea aceea sfi dătoare. „Ce? 
deja s-a terminat?” încercă el să glumească pentru a se 
calma. Era, de fapt, foarte speriat şi abia aştepta ca totul 
să se termine. Timpul parcă se opri în loc. Până şi praful 
se opri din mişcarea browniană. Simţea că se sufocă. 
Gravitaţia îşi reluă îndatoririle, iar Adam căzu pe podea 

şi se făcu ţăndări. (...)

Îi luă ceva vreme să îşi revină în simţiri. „Bun. 
Văd tavanul. Asta înseamnă că măcar sunt pe sol. De 
ce am vederea periferică blocată? Cred că de la impact. 
Încă nu mi-am revenit de la impact, asta trebuie să fi e! 
Şi de ce stau în ceva cald şi umed? Rahat! Cred că…”

Îi luă ceva vreme să îşi revină în simţiri. „Bun. Ba 
nu-i bun! Nu văd nimic! Cred că din cauza impactului. 
Încă nu mi-am revenit. Simt un gust ciudat. Un gust 
roşu-metalic. Şi un lichid cald. Ce poate să fi e? Şi ce 
naiba picură??” 

Îi luă ceva vreme să îşi revină în simţiri. „Bun. 
Văd tavanul. Asta înseamnă că măcar sunt pe sol. 
În dreapta am un perete. Mai degrabă am un colţ de 
cameră. Am căzut în colţul camerei! Hai de m-oi ridica 
şi eu.” Dar nu reuşi. Pentru un oareşce motiv membrele 
nu-l ascultau. Nu se simţea în deplinătatea puterilor 
fi zice pentru a se ridica de pe parchet. „Sper că nu am 
paralizat! Asta mi-ar mai lipsit! Oare am ceva de care 
pot să mă prind? Sau să încerc să mă prind pentru a-mi 
facilita ridicarea.” Îşi mută privirea în stânga lui. Dar 
ce văzu nu-l făcu deloc fericit. Dacă ar fi  avut inimă, 
aceasta s-ar fi  oprit de la şocul imens. Dar nu avea 
inimă. Aceasta era câţiva metri mai încolo şi pulsa de 
zor într-o mlaştină de sânge. Lângă ea era o mână care 
bătea un ritm impacient. Perechea ei se afl a hăt mai 
încolo, cu degetul înfi pt în nasul care acum nu mai avea 
faţă pe care să stea. Limba era ca un peşte pe uscat. Se 
zvârcolea, în zadar, într-o altă băltoacă de sânge şi era 
picurată de cafea din cana care acum era vărsată, iar un 
ochi era prins… Ei bine era prins între cei doi gluteus 
maximus, foarte aproape de locul unde soarele nu bate 
niciodată. Numără foarte rapid toate componentele. Se 
încurcă un pic la intestine, deoarece acestea erau atât de 
lungi şi se mişcau atât de haotic încât nu putea să-şi dea 
seama ce sunt şi câte sunt şi în plus, se înfăşurau ca un 
şarpe Boa în jurul fi catului, care scuipa incontrolabil un 
lichid verde prin împrejurimi. Dar lipsea ceva. Moment 
de revelaţie! „Căcat! Sunt un ochi! Un ochi pe podea!” 
Aşa şi era. Adam nu mai exista, ci doar frânturi din el. 
Adam era în bucăţi.”

uşa deschisă
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Nicolae Breban - 80

În 2014 Nicolae Breban, unul 
dintre cei mai importanţi scriitori români 
de azi, împlineşte 80 de ani. „România 
literară”, în nr. 5, 2014, consemnează 
evenimentul prin comentarii semnate 
de Nicolae Manolescu şi Gabriel 
Dimisianu. Nicolae Manolescu 
subliniază importanţa operei şi 
anvergura personalităţii lui Breban, 
dar nu trece cu vederea, dincolo de 
valoarea prozei, impulsurile polemice, 
adesea excesive, ale prozatorului: 
„Unii critici, printre care mă număr, 
au văzut în el liderul acestei generaţii 
extraordinare. Breban e romancierul 
prin excelenţă. Nu şi-a făcut mâna, ca 
majoritatea congenerilor, cu nuvele. 
Abia în anii de după 1989, s-a dedulcit 
la memorii, la publicistică sau eseu 
(despre Nietzsche), dovedindu-se 
uneori un polemist redutabil, chiar 
dacă adesea nedrept. Ceea ce scrierile 
din urmă pierd în comparaţie cu 
romanele este o anume obiectivitate pe 
care imensul talent al romancierului o 
garanta. În polemică, Breban dă liber 
curs personalităţii omului, înzestrat cu 
un spirit intempestiv, prompt plătitor 
de poliţe şi chiar revanşard, dar şi 
cu o umoare repede schimbătoare, 
care îl face să regrete ceea ce tocmai 
a aşternut pe hârtie. Orgoliul îl 
împiedică s-o recunoască, dar nu şi 
să-şi amelioreze relaţiile sociale”. Şi 
Nicolae Manolescu conchide: „Dacă ar 
fi  avut un mai bun self control şi cu mai 
mult discernământ, Breban ar fi  putut fi  
considerat de majoritatea criticilor un 
mare romancier”.

G. Dimisianu se concentrează 
asupra destinului de romancier a lui 
Nicolae Breban. În câteva însemnări 
în care confesiunea şi exerciţiul 
hermeneutic se împletesc, criticul 
schiţează portretul unui scriitor care 
a împlinit „cu asupra de măsură ceea 
ce anunţase din tinereţe, un destin de 
romancier”. G. Dimisianu subliniază, în 
fi nal, darul esenţial al prozatorului, acela 
de creator de tipuri, de personaje cu 
contur viabil, cu destin inconfundabil, 
cu fi zionomie morală memorabilă: „Şi 
ar mai fi  de spus ceva : după Marin 
Preda, în era postbelică, Nicolae 
Breban este marele creator de personaje 
în proza noastră, de fi inţe posesoare de 
stare civilă literară. Fără Francisca, fără 
Grobei, fără Herbert, fără Rogulski, fără 
Minda, fără misterioasa E.B., literatura 
română de azi ar fi  mai fără culoare şi 
mai săracă”. (I.B.)

 „Seminţele” lui Andrei 
Şerban

Foarte incitant este dialogul 
lui Andrei Şerban (din „Apostrof”, nr. 
1, 2014), cu Tompa Gábor şi Visky 
András. Vorbind despre exil, Andrei 
Şerban reliefează mai ales rolul benefi c 
al provocărilor pe care exilul i le-a 
pus în faţă şi care au constituit pentru 
el un factor mobilizator  („Faptul că 
am fost de două ori exilat a fost ceva 
benefi c pentru mine, pentru că prin 
asta am reuşit să mă fortifi c. Să mă lupt 
cu provocări multiple. M-a ajutat”). 
Adaptarea la noua realitate nu a produs, 
astfel, o ruptură identitară, nu a condus 
la o disoluţie a eului, ci, mai curând, a 
favorizat deschiderea spre altceva, spre 
noutate, spre insolit: „Eu am încercat să 
mă adaptez, dar nu în sensul în care să 
trădez ceva, să-mi reneg ceva în mine, 
ci dimpotrivă, să văd dacă pot să mă 
deschid spre altceva. Acest lucru am 
reuşit să-l descopăr prin teatru, unde pot 
să văd în ce măsură sînt capabil să mă 
deschid spre o piesă, spre un autor sau 
în ce loc anume intervin limitele şi ceva 
în mine rămîne închis, nu devin sensibil, 
nu accept o altă realitate. Sînt lupte pe 
care le duc cu mine însumi, cu propriul 
meu zid şi, în acelaşi timp, încerc să-mi 
dau seama de adevărul din mine”. Rolul 
pe care şi-l asumă, acum, Andrei Şerban 
este mai ales acela de a edifi ca un spaţiu 
teatral care să favorizeze creativitatea, 
să denunţe automatismele şi convenţiile 
mutilante, să ofere sugestia inovaţiei 
constructive: „Cu toţii sîntem supuşi 
automatismelor. Problema e să-ţi dai 
seama cît de mult a pătruns în tine acest 
automatism şi să realizezi cît de puţine 
lucruri au rămas vii în tine, în sensul 
creativităţii, în sensul de a descoperi 
ceva nou. [...] Ceea ce încerc mereu să 
arăt că viaţa în teatru este foarte mult 
ca viaţa în viaţă, dar mai concentrată, 
mai rafi nată. Actorii trăiesc aceste vieţi. 
Şi tot ce pot eu să fac este să arunc 
nişte seminţe. Să dau nişte sugestii. Să 
fi u prietenul, oglinda lor, şi nu autorul 
lor”. Andrei Şerban este, prin tot ceea 
ce a înfăptuit în domeniul teatrului, 
un arhitect cultural, un constructor, un 
generator de idei şi soluţii dramaturgice 
novatoare. (I.B.)

Despre cele mai proaste cărţi, 
care e cele mai bune

Ne-am obişnuit de mai 
mult timp ca la început de an să se 
întocmească topuri ale cărţilor publicate 
în anul anterior. De această dată revista 

„Cultura” a fost cea care a ieşit la 
rampă, distingându-se prin faptul că 
a adunat opiniile a nu mai puţin de 15 
critici, care mai de care mai tineri şi mai 
dornici de a-şi expune opiniile, dacă 
facem abstracţie de Ion Simuţ – dar 
dumnealui face notă discordantă doar în 
privinţa vârstei biologice, ca spirit fi ind 
încă printre tineri. 

Ideea unor astfel de clasamente 
nu pare a fi  rea în sine. Dimpotrivă, o 
selecţie avizată a titlurilor care merită 
citite şi avute în bibliotecă nu face 
altceva decât să contribuie la disiparea 
stării de confuzie axiologică în care 
planează publicul larg autohton. Dar, 
iată, tocmai într-o astfel de situaţie ne-
am trezit iarăşi cu o „soluţie originală”, 
similară celor blamate cândva de 
Maiorescu, despre care vrem parcă 
dinadins să dovedim că şi-a răcit gura 
de pomană. „Instituţia juriului” se 
dovedeşte încă o dată o formă lipsită de 
fond, improvizaţie din impuls mimetic 
şi – cum altfel? – „stricăcioasă” de-a 
dreptul.

„Cultura” şi-a intitulat ancheta 
Cele mai bune şi cele mai proaste cărţi 
din anul 2013, ceea ce indică tranşanţă 
dusă până la orgoliul verdictului 
imuabil. Ne-am aştepta deci la o 
edifi care inconturnabilă asupra cărţilor 
valoroase, respectiv asupra celor de 
ignorat neapărat, atâta timp cât lectura 
acestora din urmă e simplă pierdere 
de vreme, timp irosit din prea scurta 
noastră viaţă de lectori dependenţi de 
valoare. Noroc cu vocaţia altora, puţini, 
de martiri! Surpriza vine însă imediat 
ce descoperim în topul amintit că cele 
mai proaste cărţi ale lui 2013 sunt 
concomitent considerate printre cele 
mai bune, şi, după opţiuni, viceversa. 
Se afl ă în această situaţie volume 
semnate atât de autori binecunoscuţi, 
ca Liiceanu, Varujan Vosganian, Adrian 
Alui Gheorghe, Ruxandra Cesereanu şi 
Liviu Cangeopol, cât şi tânăra în curs 
de afi rmare Ioana Revnic şi debutantul 
Ioan Fărmuş.

Se vede deci de la o poştă că 
în critica românească, cel puţin în 
cea a tinerilor, domneşte o confuzie 
similară celei pe care o regăsim la 
inşii care selectează cărţile după cotor, 
după stridenţa culorilor de pe copertă 
ori pur şi simplu în funcţie de reuşita 
îndemnurilor publicitare motivate de 
efi cacitate strict fi nanciară. Bineînţeles, 
această constatare ar fi  lipsită de 
judiciozitate dacă am avea în faţă opinii 
ivite în mod vădit din aderenţe ideologice 
antagonice, cum era, de pildă, pe vremea 
în care moderniştii occidentalofi li îşi 
disputau hegemonia estetică cu nu mai 
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puţin moderniştii tradiţionalişti. Acum 
însă refl exe ale unor asemenea opţiuni 
estetice tari, ale unor ideologii literare 
sau culturale dominate de radicalism nu 
sunt dominante. Puţinele existente sunt 
topite mai degrabă în disputele de natură 
politică. Vezi, de pildă, împunsăturile 
dintre platforma stângistă Criticatac 
şi câteva voci liberale, dintre care 
cea mai şifonată a ieşit a lui Nicolae 
Manolescu. Şi dacă ne referim strict la 
câmpul literaturii, seniorii optzecişti, 
oricât de diferiţi între ei, îi privesc cu 
condescendenţă, în ambele sensuri, pe 
decepţionaţii hip-hoperi douămiişti. 
Chiar dacă de dispute personale, 
mai degrabă atacuri la persoană cam 
unisens (cel puţin pe linie vocală 
publică) nu ducem lipsă (vezi cazurile 
LIS – Ion Mureşan + Cistelecan sau 
creştinul ortodox Ianuş – păgânii/ateii), 
nu putem spune nicidecum că am trăi 
într-o epocă a marilor dispute estetice, 
coerent şi explicit articulate în spaţiul 
public, astfel încât ele să-şi găsească 
un loc fi resc în câmpul criticii de 
susţinere şi, automat, în verdictele ei. E 
legitimă atunci întrebarea de unde vin 
opţiunile atât de tranşant antagonice 
din ancheta iniţiată de „Cultura”. 
Chiar dacă, prudentă, Bianca Burţa 
Cernat menţionează că ea numeşte 
cărţile cele mai proaste dintre cele 
supraevaluate de critică, în timp ce Ion 
Simuţ îndeamnă elegant „Să le uităm, 
să nu le evidenţiem!”, iar alţii, nu mai 
puţin inspiraţi, ignoră pur şi simplu 
rubrica „Cea mai proastă carte a anului 
2013”, în absenţa disputelor ideologice 
similare celor menţionate nimic nu mai 
poate scuza fi xarea aceloraşi cărţi la 
ambele extreme. Această situaţie nu se 
mai poate deci explica decât prin cauze 
negative, din categoria amatorismului, 
spiritului de gaşcă, interesului personal 
şi a altora similare. Nu e de exclus 
din listă nici infatuarea, „tupeul de 
Ferentari”, cum se exprima cineva 
contondent într-un comentariu de pe 
blogul „Culturii”. (Şi, Doamne, jos 
s-a putut ajunge în privinţa limbajului 
folosit în comentariile de pe un blog 
cultural... Dar, ce-i drept, ce creşti 
aceea ai.) Cred că formularea citată 
e adecvată unor răspunsuri de genul: 
cele mai proaste cărţi sunt „Toate 
despre care n-am scris” (sau poate 
n-am eu destul umor ca să gust gluma; 
dacă aşa este, mea culpa). Cel puţin 
ciudate sunt şi răspunsurile (date la 
aceeaşi întrebare buclucaşă) „Proza 
românească contemporană, ca gen.” şi 
„Slavă domnului, de când nu mai scriu 
cronică am reușit să nu mai citesc de-
astea.”

talmeş-balmeş
Ce să mai poţi spune? Fericiţi 

cei care ştiu din prima frază, după titlu 
ori, poate, chiar după miros care carte 
merită sau nu să fi e citită! Şi chiar mai 
fericiţi cei care cunosc tot ce se publică 
în fi ecare an şi ştiu după prima lectură 
că au avut sub ochi o operă... perenă, 
posibil chiar eternă sau, în sfârşit, să 
n-o mai dăm pe ocolite, „de o valoare 
inestimabilă”, că dacă n-ar fi  aşa n-o-
ar mai fi  citit şi n-o-ar mai fi  povestit. 
(C. C.)

Literatură împărtăşită

Numărul 2 (640) din 25 ianuarie 
2014 al revistei Helikon păstrează linia 
cu care ne-a obişnuit de foarte multă 
vreme, de când a abandonat structura 
impusă de epoca veche, osifi cată 
oarecum (dar în care au reuşit să-şi 
facă loc nume de rezonanţă pentru 
literatura maghiară, precum Kányádi 
Sándor, Szilágyi Domokos, Lászlóffy 
Aladár, Király László, ca să-i amintesc 
numai pe cei mai importanţi, ultimii doi 
preluând, alături de alţi colegi, direcţia 
revistei după 1989, dându-i o nouă 
fi zionomie), de un sfert de veac deci. 
Chiar dacă noua conducere a revistei 
promitea o împrospătare, o vizibilizare 
mai accentuată, se pare că bătălia cu 
arhitectura ei e mai anevoioasă decât 
credea noul redactor-şef, sau poate 
e mai comod să te laşi absorbit de 
tradiţie decât să impui ceva nou. De 
aceea, revista n-a aruncat nimic la coş, 
n-a dărâmat şi n-a construit ceva ce 
să atragă luarea aminte. Ceea ce nu 
înseamnă că duce lipsă de literatură 
bună ori de colaboratori de calitate. 
Inclusiv debutanţii se supun rigorilor 
tradiţiei. Ca de obicei, revista publică 
şi acum poezie şi proză, eseu, cronică 
literară, interviu, toate în ordinea bine 
ştiută.

Editorialul lui Karácsonyi Zsolt 
pune în discuţie un fenomen despre care 
încă nu se vorbeşte prea mult, n-a fost 
pus încă sub lupa sociologilor şi n-a fost 
analizat sub aspect cauzal, referenţial 
ori al consecuţiei. Este vorba, în fond 
(aşa cred eu, dar sunt uşor de contrazis, 
dacă există argumente, ori chiar de 
convins că greşesc), de o formă de 
luptă a celor izolaţi cu singurătatea şi 
melancolia, care găsesc şi în condiţiile 
tot mai sofi sticate ale tehnicii căi şi 
moduri de a se asocia după gusturi, 
temperament, cultură ori alte sute de 
criterii nuanţate. Editorialul debutează 
cu un citat din Dsida Jenő, poetul 
„mereu tânăr”, al cărui vers îndeamnă la 
uitarea chipului lumesc inconservabil, 

care se degradează rapid, îşi pierde 
armonia, dar constatăm că timpul 
schimbă nu numai trăsăturile chipului 
uman, ci şi ale poemului, pe care le 
surprinde istoria literară şi pe care 
contemporanii nici nu le-au observat, 
dar pe care epocile următoare le pun în 
altă lumină. Şi această observaţie devine 
aproape general valabilă, susţinută 
de alte două exemplifi cări din poezia 
lui Arany János şi a lui József Attila, 
ale cărui poezii de tinereţe încep să-şi 
dezvăluie în oglinda timpului ridurile 
maturităţii. „În cazurile ideale, «poezia 
nu are loc niciunul din care n-ar putea 
fi  văzută». Cu toate acestea, are toate 
şansele să rămână nefi nalizată şi să nu 
se întâlnească niciodată cu cititorul. 
Asemenea autorilor, şi poeziilor li se 
întâmplă să ajungă în plan secund, 
să alunece în uitare, pentru o vreme 
mai scurtă ori mai lungă să-şi piardă 
(aparent) strălucirea, până când cineva, 
e de-ajuns şi un singur om, le scoate iar 
din «potopul vremurilor vechi»” şi le 
aşează sub privire.

Se spune că trăim în vremuri 
nefavorabile poeziei, însă ca nişte Sisifi , 
se găsesc mereu oameni care să se 
înhame la urcarea poeziei (a unor poezii) 
pe piscuri „atât de splendid zugrăvite de 
József Attila, de unde, împreună cu ea, 
să aruncăm o privire asupra lumii care 
ne înconjoară”. 

Karácsonyi consideră că 
atingerea acestor înălţimi ar trebui să-l 
percepem constant ca un scop, posibil 
de atins chiar şi atunci când în spaţii 
declarate public ca gropare ale valorilor 
tradiţionale îşi face apariţia literatura. 
E de-ajuns un singur om ca pe paginile 
de socializare lanţuri umane lungi să-şi 
împărtăşească unii altora impresionant 
de multe poeme, care îşi sacrifi că 
(subliniez apăsat: aparent) timpul liber 
cu citirea poemelor şi propunerea altora 
dragi lor. Se constituie astfel un lung 
lanţ de cititori şi sunt puse în circulaţie, 
într-un mediu nou, dar între aceiaşi 
însinguraţi şi iubitori de poezie, opere 
lirice remarcabile. Se poate vorbi despre 
poezie şi la timpul viitor. Pentru că mulţi 
dintre cei ce accesează aceste pagini şi 
revin la ele vor deveni cititori pătimaşi 
şi vor atrage şi pe alţii. Numai de nu s-ar 
continua în direcţia mai puţin lăudabilă, 
a contaminării cu veleitarismul, o 
ameninţare mult mai reală decât lasă 
să se vadă multe dintre aceste pagini. 
Sigur că grupurile care se formează ţin 
seama de afi nităţi, educaţie, aspiraţii, 
aşa că se va reface şi aici, probabil ceva 
mai laxă la început, o ierarhie pe care o 
propuneau până acum exclusiv istoriile 
literare. (K.F.)
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totdeauna mi-am dorit
o fată discursivă, narativă şi onestă,
aşa cum sunt şi eu, dar neîmplinit
o să-mi fi e visul, fi indcă azi-mâine termin facultatea
de Litere, secţia română-franceză şi sunt conştient că voi intra
pe undeva, cine ştie pe unde, în pâine
şi încă nu am găsit-o –
am făcut totul pentru asta, meticulos şi în acelaşi timp în viteză,
pe vremuri, ştiu de la bătrânii echinoxişti, la Filo
erau cele mai frumoase şi oneste fete
din Cluj şi din împrejurimi, ce impuls sexual, îmi spuneau 
ei, ele erau atât de cochete
că rămâneai minute în şir pe coridoare, hipnotizat
după ce le vedeai, şi de aceea, de multe ori
a întârziat şi apariţia revistelor,
ba, câţiva redactori de atunci au repetat
anul, numai şi numai să poată sta
mai mult în preajma fetelor –
acum e o altă realitate,
toate fetele frumoase sunt studente la facultăţi particulare,
e drept că nu mai sunt discursive, narative şi oneste chiar toate,
dar, dacă nu s-ar dichisi atât
şi ar mai citi ceva, fi ecare dintre ele are,
ar avea şansa să-mi poată ţine de urât
şi atunci realitatea n-ar mai fi  atât de urâtă –
urâţenia, de fapt, ştiu de la tata, duce la depresie. Eu cred că şi ele,
dacă în loc de altele ar consuma drogul lecturii,
n-ar mai fi  după moarte numai oale şi ulcele,
ci ar rămâne nişte nume reprezentative,
poate cam manieriste, dar delicate, în cadrul literaturii –
numai că nu ştiu
din ce motive,
totuşi, ele nu agreează
realitatea asta şi aşteaptă
să fi e curtate de un cioban, play-boy sau interlop,
numai lucrurile şi oamenii fără caracter le interesează,
geaba i-am spus unei colege mai mari chiar eu:
colega, fato, draga mea, fi i deşteaptă,
frumuseţea, nu fi i confuză, trece,
şi tu o să te ruşinezi mereu
că n-ai avut în viaţă nici un scop –
geaba i-am spus, n-a putut să judece la rece –
am afl at ulterior că şi-a găsit un post acolo,
undeva spre sud, la Lăceni, undeva…
eu am întrerupt orice legătură cu ea
şi, spre binele literaturii române, am rămas solo!

 în lectura lui Lucian PERŢA

pro-memoria

Ştefan BAGHIU
Solo 


