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O întâmplare aproape adevărată

Pe sfârșit de an 2006, România fu acceptată ca membru „cu drepturi 
depline” al Uniunii Europene, prilej de euforie națională care, vreme de 
aproape un an, ținu loc de o veritabilă pregătire pentru integrarea meritată și 
demnă în acest superstat pe cât de tare în principii, pe atât de inconsecvent 
în punerea lor la lucru.

În virtutea dreptului la liberă circulație, românii se răspândiră peste 
tot, cu precădere în sudul iberic și italic și, inițial, integrarea în țările lor de 
adopție păru un succes. Europa păru să-i vrea pe români tot pe atât pe cât 
românii voiau Europa.

Cum însă, exportându-și cetățenii, un stat nu-i poate separa pe cei 
potențial buni de cei potențial răi, pe la sfârșitul lunii octombrie 2007, o 
bombă explodă în Italia și strică totul. Pe prima lor pagină, ziarele și, la cele 
mai importante programe de știri, televiziunile aduseră în prim-plan odioasa 
crimă a unui român de etnie rromă care ucisese soția unui italian de rang 
înalt. Era ultima verigă a unui lanț de infracțiuni de care se făceau vinovați 
românii din Italia și, cum acolo campania electorală era în toi, cazul fu pentru 
politicieni un nesperat prilej de a câștiga voturi cerând osândirea și expulzarea 
tuturor românilor din Peninsulă. O Italie cuprinsă de febra răfuielilor dintre 
partide își găsi un neașteptat canal comun de defulare: ura față de români. 
De toți românii și de fiecare în parte, fie că se aflau în Cizmă, fie în România.

Vânătoarea de vrăjitoare aduse cu sine presiuni, răzbunări, expulzări. 
Nicio lege comunitară în apărarea proscrișilor nu se dovedi suficient de 
puternică încât să stopeze tăvălugul urii italienilor față de români și să dea un 
strop de speranță celor astfel dezeuropenizați.

Totuși, Uniunea Europeană, prin câțiva dintre oamenii ei de la vârf, 
sesiză adevărata față a problemei: umanitarismul și deschiderea uniunii riscau 
să fie compromise de asemenea acte care contraveneau încurajatoarelor, dar 
cumva fantastelor ei legi.

Întâmplări precum cea de la Milano, cu români sau cu alți expați, 
aveau să se repete, iar ura imensă, repede transformată în armă politică, 
amenința să arunce în aer întreaga construcție instituțională și ideatică a 
promițătorului superstat al Europei. 

Creierele începură să lucreze. Soluția se născu în sfârșit la Bruxelles 
și capii Bătrânului Continent nu se sfiiră ca, pentru aplicarea ei, să-i consulte 
pe americani. Evident, soluția nu putea fi una negativă, ci din contră. Și 
trebuia pusă cât mai repede în practică.
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De unde, până atunci, partidele naționaliste românești fuseseră 
anatemizate și ținute pe margine, spre sfârșitul anului 2009 liderii lor fură 
împinși în prim-plan, iar ele fură sprijinite să avanseze spre poziții privilegiate 
pe scena politică din România. Noi capi de partide, mai „curați”, avură parte de o 
promovare mediatică de nevisat înainte. Atunci când prima coaliție naționalistă 
ajunse la putere în România, aceasta câștigă fluturând promisiunea că vor fi 
alocate sume uriașe pentru stoparea sărăciei, dar mai ales pentru readucerea 
acasă a emigranților neintegrați în Europa, aceștia urmând să primească, la 
simpla lor întoarcere în România, câte zece mii de euro fiecare, locuințe sociale 
și, vreme de cinci ani, locuri de muncă garantate, la salariul mediu european.

În atari condiții, puteau veni în România toți nefericiții Europei? Nu, 
deocamdată experimentul va funcționa doar în România, dar, dacă rezultatele 
vor fi mulțumitoare, programul va fi extins și la alte state, așa încât europenii să 
redevină prosperi, relaxați și fericiți în țările lor.

Bun, dar românii săraci de acasă, din România bogată? Și pentru ei, 
desigur, vor fi create programe speciale de ajutorare, n-aveți grijă.

În iunie 2010, în România reveniră, la grămadă, cerșetorii, infractorii, 
neisprăviții, dar și câteva zeci de mii de români care, în țările lor de adopție, 
prosperaseră și dobândiseră prețuirea celor din jur.

Atribuțiile organelor de ordine din România fură sporite, ca și 
privilegiile lor. Educația primi bani mai mulți și la fel și Sănătatea, noua sinteză 
a poporului român de acasă cu poporul român de afară dădu semne de reușită, 
iar antipatia italienilor și a altor popoare față de românii întorși în țara lor se 
prefăcu în autoreproș, apoi într-o duioasă compătimire a celor pe care-i urâseră 
atât de mult cândva și în cele din urmă chiar în invidie. Un soi de comunism 
controlat, neateu și pluripartinic ajunse la o uimitoare împăcare cu capitalismul. 
Care nu mai era nici el atât de capitalist pe cât fusese anterior.

Așa scăpă Europa de amenințarea românească.

Totuși, la sfârșit de octombrie 2010, o crimă cumplită făcu poporul 
român să se revolte împotriva poporului român. Căruia i se ceru să plece. Numai 
că poporului român care voi să plece i se răspunse că în România i s-au asigurat 
toate condițiile pentru a rămâne. Pentru că între timp italienii implementează 
și ei programul și ai lor se întorc și ei acasă, iar spaniolii de afară se întorc și 
ei în Spania și în general toți cei plecați se întorc pe la casele lor și nu vor să-i 
găsească acolo pe alții și.
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Știință, adevăr, democrație. O alianță 
problematică?2

Ni se spune din ce în ce mai apăsat, în ultima vreme, 
că epoca în care tocmai intrăm este – politic și cultural-
stilistic – una a post-adevărului, a „faptelor alternative”, 
a demitizării adevărului obiectiv și a denunțării sale drept 
superstiție și vestigiu mitologic al unei culturi opresive 
și alienante etc. etc. Pentru mine, toate acestea însă, sunt 
modalități iresponsabile de a fugi de răspunderea de a 
cunoaște (un gen de iresponsabilitate epistemică din ce în 
ce mai răspândit), dar și atitudini la care este mai onest să ne 
referim numindu-le, frust, falsuri patente sau minciuni sau 
dezinteres total față de adevăr. Toate acestea ne evocă acut 
sentimentul moral foarte bine exprimat de acela – unii cred 
că ar fi fost Orwell, alții susțin că autorul este necunoscut 
- care a pus diagnosticul că “In a time of universal deceit – 
telling the truth is a revolutionary act”. 

Problemele noastre sunt: În ce termeni 
conceptualizăm relațiile dintre știință, adevăr și democrație? 
Ce rol joacă știința într-o societate democratică? Sunt valorile 
tradiționale ale cunoașterii obiective a naturii armonizabile 
cu valorile rezonabilității și ale compromisurilor și 
negocierilor politice democratice? Pot acestea din urmă 
să fundamenteze etosul pretențiilor noastre de cunoaștere 
adevărată supusă controlului experimental al faptelor? 
Cum integrăm cunoașterea științifică și valorile care îi dau 
substanță cu valorile democratice? Ce rol mai joacă experții 
și cunoașterea lor, bazată pe dovezi și pe metode științifice 
empirice, într-o lume a cărei retorică și discurs public 
apasă obsesiv pe ideea dreptului egal al tuturor, deopotrivă 
experți și profani, la exprimarea oricăror opinii, indiferent 
cât de puțin ar fi acestea garantate, prin lipsa scrutării critice 
sau a aplicării oricărei norme epistemice a raționalității și 

raționării științifice? Cum susținem autoritatea epistemică 
a cunoașterii științifice în fața asaltului nesancționat al 
impunerii nediscriminatorii a opiniilor? Am atins, oare, deja 
punctul critic al acelui anarhism metodologic, exprimat de 
către Paul K. Feyerabend prin ceea ce numai iluzoriu poate 
trece drept un mesaj eliberator, anume „Anything Goes”? 
Cât de periculoasă este condiția aceasta critică a unei 
evidente lipse de încredere publică în autoritatea științei, în 
adevărul faptelor și în regulile obiective și impersonale ale 
metodei empirice a cunoașterii?

Sunt întrebări grele, toate acestea. Iar problemele 
pe care le vizează apar din foarte multe cauze: erodarea 
treptată, și până la un punct cât se poate de legitimă a 
unei viziuni scientiste triumfaliste, viziune care promitea, 
iluzoriu, că știința poate fi remediul oricărei maladii 
sociale sau politice; o concepție simplistă despre cercetarea 
științifică, care ar putea fi gândită și condusă în termeni 
de perfectă neutralitate axiologică; o atitudine sceptică sau 
chiar eliminativistă față de ideea că putem purta o discuție 
fertilă și inteligibilă asupra valorilor; dar și o înțelegere 
superficială și caricaturală a mecanismelor și proceselor 
democrației, gândită ca o anarhie soft; apoi, de asemenea, 
o debilă înțelegere a dinamicii științei și a rădăcinilor 
culturale și istorice în care au apărut instituțiile care produc 
și validează cunoaștere științifică și a rolului complex pe 
care îl joacă în viața socială în ansamblul ei.



4 punctul pe i

Ei bine, nu cred că cineva s-ar putea iluziona 
singur. Căci abia după ce vom fi clarificat și pătruns toate 
acestea vom putea înainta pe calea înțelegerii relațiilor 
dintre expertiza științifică și adevărurile pe care aceasta le 
produce, pe de o parte, și organizarea vieții democratice, 
pe de altă parte! 

Știința lucrează cu dovezi intersubiectiv 
testabile, care trebuie recunoscute și acceptate de către 
comunitatea (inevitabil elitistă) a bărbaților și femeilor 
care produc cunoaștere. Ea operează cu distincțiile 
clasice epistemologice între episteme și doxa (cunoaștere 
pe deplin asigurată versus simple opinii), în timp ce 
negocierile, tranzacțiile politice sau actele publice de 
vorbire în sprijinul opțiunilor politice, asumate democratic, 
insistă asupra dreptului de a exprima liber opinii, fără o 
insistență complementară asupra dovezilor, justificării sau 
a adevărului. 

Unii oameni, aceia care sunt credincioși idealului 
științific, vor spune că știința este apogeul realizărilor 
conceptuale, tehnice și metodologice ale speciei 
umane. Începând cu sec. al XVII-lea, științele moderne, 
matematizate, ale naturii au dezvăluit adevăruri importante 
despre lume, iar adevărurile științelor au înlocuit și 
anihilat prejudecăți și superstiții. Toate acestea au creat 
condiții care i-au ajutat pe oameni să fie mai bine educați, 
să trăiască vieți mai decente, să fie mai raționali și mai 
umani. Rolul științei până azi a fost și va fi același: ea 
trebuie să continue procesele schițate mai înainte, să se 
angajeze în cercetarea liberă, obiectivă și dezinteresată și 
să reziste încercărilor de distorsionare a faptelor, viciate 
de orice agendă morală, politică sau religioasă dubioasă 
și nejustificată. Desigur, acela care promovează valoarea 
și idealurile științei nu împărtășește credința că cercetarea 
științifică este complet neutră față de orice constrângere 
morală; va insista, dimpotrivă, asupra onestității aflării și 
transmiterii adevărurilor faptelor și se va ține de-o parte 
față de utilizarea unor metode de investigare care sunt 
imorale, care aduc o gravă atingere drepturilor omului și 
demnității sale personale sau drepturilor animalelor non-
umane cu care interferează în experimentele de laborator.

Pe de altă parte, credințele politice, morale 
și religioase nu trebuie să distorsioneze formularea 
proiectelor științifice și nici evaluarea dovezilor pentru 
concluziile la care conduce cercetarea obiectivă. Întrebările 
și problemele ridicate de cercetarea științifică nu trebuie 
cenzurate nici de idealurile și nici de temerile sau 
prejudecățile dominante, la un moment dat, în societate. Și 
nici nu trebuie să ne anesteziem discernământul critic sau 
să ne adormim conștiința crezând numai ce este convenabil 
și convențional în rândul colegilor sau al semenilor noștri, 
mai ales atunci când aceste credințe, larg împărtășite de 
către societatea în care trăim, sunt sever subminate de 
lipsa unor dovezi convingătoare puternice. Îndemnul 
iluminist kantian - Sapere aude -  rămâne și azi, ca și în 
zorii luminării europene pe care îi anunță, la fel de valabil. 

Nu doar cercetarea științifică per se, ci și întreaga lucrare 
a universității moderne, care urmărește, ca scop principal, 
formarea noilor generații de cercetători și de oameni de 
știință, se pune sub semnul acestui splendid imperativ 
kantian „Sapere aude!” (Îndrăznește să cugeți! Ai curajul 
să gândești cu mintea ta!), înțelegând că formarea deplină 
a noilor generații de studioși, ca membri maturi care 
participă la viața democratică a societății, se realizează 
nu numai prin pregătirea lor ca specialiști, care trebuie să 
cunoască foarte bine domeniul lor de specialitate, ci și prin 
dezvoltarea gândirii lor critice și prin atitudinea morală pe 
care și-o asumă – prin aspirația și efortul de a ieși din starea 
de tutelare intelectuală și de minorat cum spunea Kant – 
atitudini pe care trebuie să le manifeste în toate acțiunile 
lor. La rădăcina lucrurilor, știm bine lecția filosofică a 
modernității, valorile epistemice, ale adevărului științific, 
ale onestității și deontologiei cercetării, sunt indisolubil 
corelate cu valorile morale, ale binelui public și ale 
corectitudinii atitudinilor, acțiunilor și gesturilor noastre. 
Cunoașterea autentică nu se produce și nu acționează 
într-un vacuum etic, căci Adevărul și Binele sunt două 
fațete ale aceleiași condiții umane: adevărul este pentru 
cunoaștere ceea ce binele și corectitudinea sunt pentru 
acțiune. Adevărul este norma cunoașterii; binele este 
norma acțiunii. Nu putem ignora adevărul și pretinde, cu 
toate acestea, că putem realiza binele social și politic.

Ceea ce am schițat până aici este o imagine a științei! 
Alții gândesc altfel. Ei/Ele au în fața ochilor o altă imagine 
sau model al cunoașterii. Pentru ei, imaginea creionată 
mai înainte este un mit filosofic, care nu reprezintă nimic 
altceva decât interesul celor care dețin puterea (politică sau 
epistemică) de a cultiva ideea unei cunoașteri științifice 
pure, neutre axiologic; libere, așadar, de orice valoare 
morală, politică sau religioasă. Scopul întreținerii acestui 
mit nu este numai acela de a onora eminența științei, ci 
și acela de a marginaliza și debilita puncte de vedere 
alternative, susținute de contestatarii puterii. Orice decizie 
cu privire la ce anume merită să fie cercetat, finanțat, 
susținut instituțional etc. etc. este luată prin observarea 
unor judecăți de valoare. Acești minimaliști sau nihiliști 
ai științei contestă chiar legitimitatea conceptului obiectiv 
de „dovadă” sau „evidență”, care ține de nucleul dur al 
concepției realiste despre știință. Ei/Ele vor relativiza 
rezultatele cercetării, insistând că așa-numitele “concluzii 
științifice” sunt obținute întotdeauna pe baza unor valori 
morale, politice sau religioase (înțelese de cele mai multe 
ori doar într-un sens subiectiv sau chiar arbitrar), fiind 
rezultatul unor construcții sociale lipsite de obiectivitate 
și de universalitate în sensul tare al acestor termeni. Mai 
mult, ideea că știința livrează adevăruri despre natură este 
și ea, în interpretarea lor, un ingredient al aceluiași mit 
platonician al obiectivității științei ca gen natural, care 
descopere fapte și “secționează lumea la încheieturile ei”, 
cum ne spune plastica metaforă a lui Platon.

Cu ce rămânem din această imagine a științei? Cu 
ceva similar oricărei activități umane cu caracter de grup 
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- social sau politic: știința instituționalizată este o foarte 
eficientă mașină de propagandă, care servește intereselor, 
nu întotdeauna oculte, ale elitei și care își impune 
doctrinele, idealurile și produsele maselor marginalizate, 
în ceea ce este foarte asemănător cu mecanismele prin care 
instituțiile politico-religioase și-au impus întotdeauna și 
încă își impun controlul social, simbolic și politic, asupra 
acelorași mase oprimate și marginalizate.

Nu pot să nu constat ceva ironic în această critică, 
de sorginte neo-marxistă, a științei! Marxismul dogmatic 
stalinist profesa o formă superlativă de scientism-
pozitivist. Dogmatica marxist-leninistă venerează știința 
și socotește că ceea ce nu este științific nu este doar lipsit 
de valoare, ci chiar periculos politic și social. Știința ține 
de însăși esența perfecțiunii, de vreme ce însăși orânduirea 
pe care comuniștii urmăreau să o edifice era una științific 
planificată, iar doctrina care stătea la baza acestor înalte 
idealuri era chiar socialismul-științific. Ceea ce este ironic 
este că neo-marxismul aplică aceeași interpretare critică 
chiar și acestui cel mai înalt produs ideologic, care ar fi 
știința! (Sic!)

Ce a condus la această imagine constructivistă și 
relativistă grotescă despre știință? Desigur, mai întâi de 
toate, excesele vădit aberante ale unei ideologii fără merite 
argumentative reale. În plus, însă, și aici faptul este mult 
mai grav și serios, avem aici o situație ciudată, în care o 
critică reușită și legitimă a pozitivismului și empirismului 
logic, și în mod specific a neutralității axiologice profesată 
de către pozitiviști multă vreme, critică realizată din 
perspectiva unei filosofii convingătoare a științei de 
inspirație istorico-sociologică, se convertește în mod 
absurd și neîntemeiat într-o demolare a obiectivității 
conținuturilor și adevărurilor științifice. Azi, pozitivismul 
este deja extinct, cel puțin în filosofie. Dar ravagiile unor 
ideologii de sorginte marxistă, la a căror putere de a 
influența percepția generală au contribuit, aș zice în mod 
iresponsabil, mai ales intelectualii umaniști (cei mai mulți 
din departamentele de umanioare și de litere din lumea 
occidentală), au erodat masiv autoritatea intelectuală 
de care s-a bucurat știința și i-au subminat credențialele 

teoretice, în numele unor viziuni egalitariste și populiste 
cu privire la demnitatea epistemică egală a tuturor opiniilor 
exprimate în mod liber, într-un gen de conversație publică 
generalizată, din care ar urma să se constituie structura 
normativă într-o societate democratică.

Să țină, atunci, de resorturile intrinseci ale 
organizării sociale și politice democratice eroziunea 
treptată, continuă și catastrofală a prestigiului intelectual 
și epistemologic al științei? Să fie, oare, valorile vieții 
sociale democratice contrare valorilor și logicilor 
dezvoltării cunoașterii experților? Să fim martorii unui 
paradox ineluctabil și ireductibil și al unei antinomii de 
nerezolvat între adevărul obiectiv al cunoașterii științifice 
și pluralitatea opiniilor rezonabil susținute care dau esența 
unei organizări sociale și politice democrate?

Dispunem acum, ca bază pentru reflecția noastră 
ulterioară, de două imagini antinomice asupra rolului și 
valorii cunoașterii științifice în societatea contemporană. 
Cred că ambele seturi de credințe sunt la fel de eronate și 
de inadecvate, deși înclin să cred că cea de-a doua imagine 
s-a dovedit a fi mult mai periculoasă decât cea dintâi prin 
implicațiile sale ideologice și, mai general, politice.

Ajunși aici, este util să fac cât se poate de clară 
propria mea poziție, pentru a nu fi rău înțeles. Nu sunt un 
obscurantist care neagă importanța socială și beneficiile 
covârșitoare pe care noi toți le obținem de la științe și de 
la tehnologii. Dimpotrivă, în calitatea mea profesională 
de filosof analitic și de logician, educat la școala științei, 
apreciez frumusețea și exactitatea cunoașterii științifice, 
ale explicațiilor și predicțiilor pe care le oferă aceasta și 
sunt, totodată, de-a dreptul uimit și încântat de progresul 
științelor și al aplicațiilor acestora spre beneficiul și buna-
ființare a unui număr din ce în ce mai mare de oameni.

Chiar mai mult, credința mea adâncă și puternică 
este că știința constituie o dimensiune esențială și 
constitutivă a identității culturale europene, alături de 
filosofia greacă și, cultural și istoric vorbind, de religia 
creștină. Căutarea imparțială și obiectivă a adevărului și 
a esenței ultime a realității a început cu multe secole în 
urmă în Grecia Antică, atunci când știința și filosofia nu 
puteau fi rupte una de cealaltă, deoarece formau o unitate 
de neseparat. Dar îmbrățișarea scientismului, ceea ce 
ar însemna cultivarea științei, cu excluderea celorlalte 
componente majore ale culturii europene, îngustarea până 
la eliminarea totală a spațiului de existență academică 
legitimă pentru cunoașterea și înțelegerea valorilor umane, 
a subiectivității, trăirilor, emoțiilor sau a gustului estetic, 
toate acestea ne-ar văduvi de orice acces la spiritualitatea 
adâncă și la tradiția multimilenară prin care suntem ceea ce 
suntem și am ajuns până aici în istorie.

Dar ce anume a dat forță și credibilitate 
scientismului împărtășit de prima imagine asupra științei 
schițate mai sus? Desigur, aspirația epistemică a științei, 
această viziune a unei explicații și predicții obiective și 
impersonale a ceea ce este aparent și observabil, bazate pe 
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cunoașterea structurii ascunse a esenței realității, pare să 
nu lase nici un spațiu conceptual pentru valorile umane, 
pentru subiectivitate, emoții și gust artistic. Găsirea unei 
căi de a unifica cele două lumi, aceea a științei și aceea a 
subiectivității umane a emoțiilor și a valorilor este, încă, 
un proiect filosofic grandios și serios, cel mai probabil 
agenda pentru filosofia sec. al XXI-lea. Mulți filosofi 
contemporani importanți dezbat această chestiune foarte 
dificilă și contrariantă: anume cum putem face loc, într-o 
manieră justificată și argumentată, subiectivității umane 
într-o viziune științifică obiectivă și impersonală asupra 
lumii, viziune cum este aceea care a fost sprijinită de către 
dezvoltarea științelor matematice ale naturii, și care, la 
rândul ei – această dezvoltare a științelor – a motivat o 
concepție filosofică despre știință, din care s-a presupus că 
am putea elimina valorile și orice ține de subiectivitatea 
umană? Sunt convins că până nu vom putea aduna la un loc 
o concepție filosofică unitară, care să integreze obiectivul 
cu subiectivul, nu vom putea avea o înțelegere completă a 
Universului și nici a noastră înșine, drept indivizi distincți 
și cu un statut ontologic excepțional, în acest Univers, dar 
nu vom avea nici o înțelegere adecvată a rolului și locului 
științei într-o ordine socială democratică.

Pe fundalul acestei grave și dificile probleme 
schițate aici, la întrebarea: De ce scientismul este o viziune 
eronată? De ce, altfel spus, avem nevoie – alături de științe 
și fără să se reducă la ele - de umanioare, de filosofie, de 
literatură, de istorie sau de teologie?, răspunsul va fi unul 
clar și distinct: deoarece dimensiunea morală a educației 
prin umanioare, și dimensiunea teoretic-speculativă a 
studiului adevărurilor acestor științe nu pot fi substituite 
de o cultură centrată exclusiv pe valorile pozitiviste sau 
pe acelea ale unor deconstructivisme postmoderne care 
transformă orice ține de spiritualitate (în primul rând, 
onto-teologia marilor proiecte filosofice și teologice ale 
modernității europene) în ficțiuni, fantezii, narațiuni sau 
ideologii politice. Nu există și nu poate exista un substitut 
științific acceptabil al dimensiunii morale a studiului 
umanioarelor, care interoghează viețile și culturile 
noastre, așa cum s-au constituit și dezvoltat acestea până 
acum și care ne somează să le chestionăm temeiurile și 
să le reformăm încontinuu. După cum nu există nici un 
substitut pur științific nici pentru dimensiunea teoretică și 
speculativă a onto-teologiei, care ne cere să clarificăm ce 
anume considerăm noi că știm și să aflăm un răspuns la 
întrebarea cum de stau laolaltă toate aceste sfere și straturi 
ale existenței din Univers.

Cred, de aceea, că o mai bună înțelegere a locului 
și rolului științelor – teoretice și aplicate – în viața și 
funcționarea societăților contemporane ne este facilitată 
și de către înțelegerea alianței potrivite dintre științe și 
umanioare. Pe acest fundal schematic, doresc acum să 
ridic câteva chestiuni generale care ne dau o viziune 
mai profundă asupra naturii relațiilor dintre filosofie și 
umanioare, pe de o parte, și știință și tehnologie, pe de 
altă parte, așa cum sunt înțelese acestea astăzi. Și vreau să 

încep prin a pune o întrebare radicală: De ce avem nevoie 
de filosofie, de artele liberale și de umanioare?

 Unul dintre temeiurile chestionării nevoii de 
filosofie și a rolului acesteia este acela că începând din Evul 
Mediu și până la sfârșitul secolului al XIX-lea, filosofia a 
urmărit două idei ontoteologice (adică idei deopotrivă 
metafizice și teologice): (1) ideea de Dumnezeu, și (2) 
ideea imaterialității și a nemuririi sufletului. Majoritatea 
oamenilor de știință din secolul al XIX-lea erau evlavioși 
și observau ritualurile religioase ale bisericii; totuși, știința 
secolului al XX-lea și, într-un ritm din ce în ce mai alert, 
a secolului al XXI-lea, a devenit seculară, iar imaginea 
filosofică dominantă, mai ales aceea prevalentă în filosofia 
cultivată în țările anglofone, împărtășește cu știința 
contemporană aceeași viziune seculară. (Desigur, există și 
astăzi oameni de știință și filosofi care sunt religioși.)

 Având în minte această schimbare dramatică a 
atitudinii intelectuale față de cele două idei ontoteologice 
tradiționale, nu este greu de văzut de ce mulți oameni 
și-au consolidat credința că întreaga filosofie, să zicem, 
de la Platon și până la Hegel, cel puțin, este istoria unei 
confabulații neîntemeiate sau a unor erori cognitive 
grosolane. Iar oamenii la care fac aluzie aici sunt atât 
filosofi profesioniști importanți, cât și oameni de știință, 
care, poate din rațiuni diferite, argumentează că filosofia 
tradițională este greșit orientată, înșelătoare, confuză și pe 
de-a-ntregul un non-sens. Astfel, Heidegger a proclamat 
sfârșitul ontoteololgiei; deopotrivă, Wittgenstein pare să 
țintească în aceeași direcție atunci când spune că noua 
sarcină a filosofiei trebuie să fie aceea de a “arăta muștei 
ieșirea din sticla cu muște”.3  

 Mai mult, succesul spectaculos al biologiei 
evoluționiste, al geneticii, informaticii și științei creierului, 
au subminat treptat ideea că “sediul” facultăților noastre 
mentale trebuie să fie un suflet imaterial. Nu este câtuși de 
puțin surprinzător, atunci, că numeroși oameni de știință se 
opun și sunt chiar de-a dreptul ostili filosofiei tradiționale, 
pe care o consideră desuetă; a se vedea, de pildă, Stephen 
Hawking, Steven Weinberg sau Richard Dawkins.

 Cu toate acestea, nici măcar prestigiul științei 
contemporane nu a putut eroda în totalitate poziția 
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umanioarelor ca atare, în calitatea lor de discipline 
importante în curricula universitare, dar a zdruncinat, 
totuși, fundamentele filosofiei, punându-i la îndoială 
semnificația cognitivă și utilitatea intelectuală și socială.

 Filosoful american contemporan Hilary Putnam 
prezintă foarte clar această chestiune atunci când se 
întreabă: „Să fie, oare, filosofia de fapt doar o relicvă 
a unor epoci trecute, pe care ar trebui fie să o eliminăm, 
fie să o înlocuim cu altceva, chiar dacă ascundem vederii 
noastre faptul că ceea ce facem când continuăm să folosim 
cuvântul «filosofie» este să înlocuim vechiul proiect cu 
altceva?”4  

 În secolul al XX-lea, au existat două încercări 
majore de a justifica funcțiile filosofiei, cu deosebire în 
cadrul relațiilor acesteia cu științele: pozitivismul logic și 
postmodernismul. Ambele au eșuat.

 În mare vorbind, pozitivismul logic este 
rezultatul combinării versiunii oferite de către Ernst Mach 
empirismului cu concepția lui Bertrand Russell despre 
noua logică matematică în calitate de instrument care sau 
rezolvă sau dizolvă problemele tradiționale ale filosofiei o 
dată pentru totdeauna. Totuși, unul dintre cei mai influenți 
gânditori ai acestei tradiții, anume Rudolf Carnap, scria 
în 1934 în lucrarea Unitatea Științei: „Toate enunțurile 
care aparțin metafizicii, eticii normative și epistemologiei 
(metafizice) au acest defect, sunt, de fapt, neverificabile și, 
prin urmare, neștiințifice. În Cercul de la Viena, obișnuim 
să descriem astfel de enunțuri ca fiind nonsensuri”.5  

 Avem aici esența pozitivismului logic. 
Fragmentul citat rezumă cele două principii de bază ale 
mișcării: (1) Enunțurile semnificative din limbajul nostru 
sunt doar acele enunțuri care pot fi testate sau „verificate” 
(stabilite a fi adevărate sau false prin metodele științei). 
Toate celelalte enunțuri sunt nonsensuri – total lipsite 
de orice conținut cognitiv. (2) Fiecare dintre ramurile 
diviziunii tradiționale a filosofiei trebuie abandonată 
pentru că ea conține în întregime „nonsensuri”. Dar ce mai 
rămâne, atunci, filosofiei? În mod fundamental, filosofia 
devine „logica științei”. În mod ironic, totuși, rezultatele 
lui Carnap aparțin, încă, filosofiei și nu logicii științei.

 Dar nici cea de-a doua imagine a științei, 
creionată mai sus, nu ne conduce prea departe. Ea este 
îmbrățișată de către un grup de doctrine filosofice, 
convențional asamblate și etichetate sub denumirea de 
„postmodernism”. Postmodernismul este, totodată, celălalt 
răspuns eșuat la problema justificării funcțiilor filosofiei. 
Postmodernismul ne spune povestea opusă – el urmărește 
să restaureze prestigiul filosofiei decretând că știința însăși 
și orice este considerat a fi o descriere a „faptelor” este 
o formă de ficțiune – o ficțiune utilă, într-adevăr, dar nu 
una complet diferită de multe alte ideologii Occidentale. 
Nu există nici un discurs care să fie liber de orice formă 
de mistificare sau de înșelăciune. Pentru Jacques Derrida 
și continuatorii acestuia, discursul însuși este considerat 
ca fiind inerent înșelător, pentru că încearcă să ne facă 
să credem că există o reprezentare veridică a realității. 
Dar așa ceva, potrivit postmoderniștilor, nici nu există și 

nici nu poate să existe. Oricum, chiar și Richard Rorty, 
filosoful educat la început drept filosof analitic, mai târziu 
transformat într-un gânditor postmodern, acceptă că 
argumentele lui Derrida sunt „groaznice” („just awful”).

 Suntem, așadar, în continuare, confruntați cu 
această întrebare urgentă: care sunt rolul și valoarea 
filosofiei și cum sunt acestea potențate sau, dimpotrivă, 
diminuate prin relațiile filosofiei cu științele într-o societate 
democratică?

 Acum, dacă cele două modele importante de 
a justifica valoarea filosofiei eșuează, și nici răspunsul 
pozitivist (reducerea filosofiei la logică și știință), nici 
răspunsul postmodern (să declarăm știința ca fiind ficțiune) 
nu este valid, ce anume mai rămâne pentru proiectul 
filosofic al întemeierii științelor? Hilary Putnam, într-un 
eseu foarte instructiv și clarificator asupra relațiilor dintre 
știință și filosofie, glosează asupra a două definiții ale 
filosofiei care par să fie foarte convingătoare. Una dintre 
ele, provenind din The Claim of Reason de Stanley Cavell, 
trasează filosofiei sarcina de a deveni educația pentru 
oameni maturi/ adulți. Cea de-a doua definiție provine de 
la Wilfrid Sellars, din eseul acestuia “Philosophy and the 
Scientific Image of Man”. Sellars spune: „Țelul filosofiei 
este de a înțelege cum anume lucrurile, în cel mai larg sens 
posibil al termenului, stau laolaltă, în cel larg sens posibil 
al termenului” (ital. MD).6  

 Comentând asupra celor două definiții, Putnam 
subliniază natura aspectelor duale ale filosofiei. Definiția lui 
Cavell pentru filosofie drept „educația maturilor” indică în 
direcția dimensiunii morale a filosofiei, în timp ce definiția 
lui Sellars indică dimensiunea teoretică a filosofiei. Cea 
dintâi „chestionează viețile și culturile noastre, așa cum 
s-au desfășurat acestea până acum și care ne provoacă să le 
reformăm pe ambele”.7 Cea din urmă „ne cere să clarificăm 
ce anume credem că știm și să elaborăm o viziune despre 
cum anume toate acestea «stau împreună laolaltă»“.8  

 Punctul de vedere propriu lui Putnam „este că 
filosofia, în cea mai bună formă a sa, a inclus întotdeauna, 
în fiecare perioadă, pe unii filosofi care reprezintă în mod 
strălucit fațeta morală a subiectului și pe alți filosofi care 
reprezintă în mod strălucit fațeta teoretică, dar au existat 
și unele genii ale căror idei îmbrățișează și unifică ambele 
laturi ale subiectului. A renunța sau la ambițiile morale 
ale filosofiei sau la ambițiile teoretice nu înseamnă doar 
a ucide subiectul filosofiei; înseamnă a comite un suicid 
intelectual și spiritual”.9

 Importanța punctului de vedere articulat de către 
Wilfrid Sellars cu greu ar putea fi supraestimată. Și pentru 
a înțelege mai clar ce anume poate face filosofia în lumea 
de azi este foarte instructiv să urmărim cu atenție firele 
argumentației care susțin poziția acestui foarte important, 
dar puțin cunoscut, filosof.

 Este un truism să spunem că societatea în 
care trăim este una pluralistă: varietatea convingerilor 
fundamentale, mai ales în privința religiei, științei, eticii, 
politicii și a artei, este una contrariantă și deconcertantă. O 
astfel de realitate socială și culturală te somează continuu 
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să clarifici, să dezvolți și să aperi convingerile pe care le 
profesezi, iar aceasta solicită ceea ce Gary Gutting, în What 
Philosophy Can Do,10 numește nevoia pentru „mentenanță 
intelectuală”11.

 Mentenanța aceasta sui-generis, ne spune Gutting, 
este asigurată de două lucruri: (1) trebuie să răspundem la 
obiecțiile care amenință să submineze convingerile noastre; 
(2) trebuie să clarificăm ce anume înseamnă sau ce anume 
implică logic convingerile noastre.

 Dar filosoful nu este un bricoleur sau un 
„instalator”, fie el și unul conceptual, iar filosofia nu este 
doar o formă de bricolaj, adică o activitate care constă 
în mici intervenții disparate pentru a „depana” probleme 
conceptuale, intelectuale sau morale izolate. Filosofia 
este un proiect și un construct cultural ale căror funcție și 
valoare distinctive sunt reflectate de unitatea lor.

 Sellars ne ajută să sesizăm unitatea și valoarea 
filosofiei, reflectând asupra unei distincții cruciale între 
– ceea ce el numește – imaginea manifestă și imaginea 
științifică a umanității.12 Imaginea manifestă „conține 
cea mai mare parte din ceea ce știm despre noi înșine la 
nivelul propriu uman”; conține lucruri ale experienței 
familiare. Noi, ca persoane, suntem în centrul acestei 
imagini, orice altceva existând în relație cu percepția și 
gândirea noastră. Dintru început, filosofia s-a ocupat cu 
imaginea manifestă. Tradiția perenă în filosofie este dată 
de demersul de a înțelege structura acestei imagini. Treptat, 
științele speciale s-au desprins din această imagine globală, 
manifestă. Observația și testarea iau locul tehnicilor logice 
și conceptuale ale filosofiei.

 Filosofia își păstrează interesul pentru domeniile 
acestor științe speciale: ea caută să înțeleagă cum anume 
se integrează rezultatele lor în structura generală a acestui 
cadru manifest. Științele însele emerg din această imagine 
manifestă, prin modificarea și rafinarea conținuturilor 
acestei imagini. Progresul științei nu ne oferă toate 
răspunsurile. Persistă, de aceea, întrebări la care științele 
speciale nu pot da răspunsuri, întrebări fundamentale care 
fac obiectul atenției aparte și a clarificărilor filosofice și 
care, în principiu, nu cred că pot primi răspunsuri doar 
științifice: Sunt acțiunile noastre libere? Cum se corelează 
mintea cu corpul? Este moartea sfârșitul existenței noastre? 
Există principii etice obiective care trebuie să ne îndrume 
comportamentul și acțiunile? Cum putem evalua diferite 
tipuri de organizații politice? Ce este cunoașterea și cum 
o putem dobândi în cea mai bună măsură? Este judecata 
artistică întotdeauna subiectivă și doar subiectivă? Toate 
acestea sunt întrebări grele, care ne ajută să gândim 
profund, pentru a ne apăra convingerile.

 Dezvoltarea științei moderne, începând din sec. 
al XVII-lea, ne-a dezvăluit o altă lume – lumea „entităților 
teoretice” – postulate pentru a explica comportamentul 
obiectelor manifeste familiare. Sellars creionează, în 
opoziție și în rivalitate cu imaginea manifestă, imaginea 
științifică. Din perspectiva ei, imaginea manifestă este 

„inadecvată”, adică literalmente falsă, atunci când această 
imagine manifestă este distilată în teorii sau alte sisteme 
de enunțuri. Din perspectiva imaginii științifice, imaginea 
manifestă conservă o similaritate a realității care este utilă 
pragmatic și care își găsește o asemănare adecvată în 
imaginea științifică.

 Noile micro-entități nu sunt obiecte suplimentare, 
adăugate la lista obiectelor din imaginea manifestă. 
Știința procedează reducționist sau eliminativist: explică 
comportamentul obiectelor manifeste prin identificarea lor 
cu complexe de micro-entități. 

Dar cum anume să înțelegem relația dintre aceste 
două imagini? Sellars ne indică această strategie: filosoful 
se confruntă nu cu o singură imagine complexă multi-
dimensională, ci cu două imagini ale aceleiași ordini de 
complexitate, fiecare aspirând să fie o imagine completă a 
omului în lume și pe care trebuie să le contopească într-o 
unică viziune. Dar miza acestei reduceri este mare: „... 
man is that being which conceives of itself in terms of the 
manifest image ...” Așadar, „to the extent that the manifest 
image does not survive in the synoptic view, to that extent 
man himself/herself would not survive.”13

Acest model ne oferă o excelentă perspectivă asupra 
a ceea ce poate face filosofia în climatul nostru actual: (i) să 
discute chestiuni fundamentale care izvorăsc din imaginea 
manifestă (filosofia perenă); (ii) să coreleze imaginea 
manifestă cu imaginea științifică. Dar cum anume va urmări 
aceste două teme? Ar putea fi urmată, în principiu, oricare 
dintre următoarele două linii de construcție conceptual-
filosofică:

1) Se va putea insista asupra ideii că numai 
imaginea manifestă este reală. Aceasta va motiva o 
pozitiție instrumentalistă despre statutul și valoarea 
epistemică a teoriilor științifice; o soluție care, din propria 
mea perspectivă, este nesatisfăcătoare.

2) Se va considera că numai imaginea științifică 
este reală; imaginea manifestă este, de fapt, eliminabilă; 
ceea ce, iarăși, ne oferă o soluție nesatisfăcătoare, pentru 
că o astfel de poziție reducționistă sau chiar eliminativistă 
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evacuează din ontologia noastră experiența, subiectivitatea, 
valorile, deciziile, normele, strategiile etc.

Evitarea acestor două poziții exclusiviste și 
articularea satisfăcătoare a celor două perspective asupra 
rolului și menirii filosofiei pot să fie problema centrală 
pentru agenda filosofiei în sec. al XXI-lea.

În plus, în apărarea nevoii de a păstra imaginea 
manifestă vorbește și persistența și caracterul ineliminabil 
ale dimensiunii normative a acestei imagini. Dacă nu 
suntem dispuși să renunțăm la toate judecățile normative, 
trebuie să acceptăm că avem nevoie de discutarea non-
empirică a acestor judecăți. Semnificația este normativă; 
căci o parte componentă esențială a problemei Ce anume 
este semnificația? rezidă în aflarea unui răspuns la 
întrebarea Cum trebuie folosit un termen? Logica este și ea 
intens normativă. De aceea Sellars insistă, pe bună dreptate, 
asupra ideii că această dimensiune normativă a imaginii 
manifeste este esențială și că ea nu poate fi substituită prin 
imaginea științifică: “the irreducibility of the personal is 
the irreducibility of the ‘ought’ to ‘is’.” (Sellars)

Întregul proiect filosofic sellarsian are în centru o 
construcție conceptuală care combină ontologia imaginii 
științifice cu normele imaginii manifeste. Iar filosofia 
coordonează și integrează ontologia cu normele și valorile 
tocmai pentru a contribui la înțelegerea chestiunii: “how 
things in the broadest possible sense of the term hang 
together in the broadest possible sense of the term”. 
Identitatea și integritatea noastră, ca ființe umane, fac 
obiectul examinării permanente și al domeniului de studiu 
al filosofiei.

Relațiile dintre știință și filosofie au fost foarte 
adesea afectate de faptul de a nu recunoaște în mod adecvat 
semnificația și rolul dihotomiei fapte-valori. Aceasta este 
o distincție filosofică clasică a cărei importanță și al cărei 
rol pot fi înțelese într-un mod mai simplu prin intermediul 
așa-numitei teze a lui David Hume, potrivit căreia Este nu 
implică pe trebuie. Faptele nu implică, din punct de vedere 
logic, valorile. Lumea, faptele, fiind așa cum sunt, sunt 
compatibile cu multe sisteme distincte de valori, care pot fi 
chiar incompatibile între ele.

 Hilary Putnam a gândit în mod profund asupra 
acestei chestiuni și a ajuns să producă argumente foarte 
interesante și convingătoare care urmăresc să arate că 
distincția fapte-valori nu este absolută și rigidă. Iată un 
pasaj plin de învățăminte din Putnam: „Am argumentat că 
până și atunci când judecățile de rezonabilitate sunt lăsate 
în mod tacit, astfel de judecăți sunt presupuse de către 
cercetarea științifică”. Aceasta înseamnă că cercetarea 
științifică presupune judecăți de valoare. Și Putnam 
continuă: „Într-adevăr, judecățile de coerență sunt esențiale 
chiar și la nivelul observațional: trebuie să decidem în care 
observații să avem încredere, în care oameni de știință să 
avem încredere – uneori chiar și în care dintre amintirile 
noastre să avem încredere. Am argumentat, continuă 
Putnam, că judecățile de rezonabilitate pot fi obiective. 
Și am argumentat că ele toate au proprietățile tipice ale 

«judecăților de valoare». Pe scurt, am argumentat că 
profesorii mei pragmatiști aveau dreptate: «cunoașterea 
faptelor presupune cunoașterea valorilor». Dar istoria 
filosofiei științei în ultima jumătate de secol a fost, în 
mare parte, o istorie a încercărilor ... de a ocoli această 
chestiune. Se pare că orice fantezie – fantezia de a face 
știință folosind numai logica deductivă (Popper), fantezia 
recuperării inducției în mod deductiv (Reichenbach), 
fantezia reducerii științei la un simplu algoritm bazat pe 
mostre (Carnap), fantezia selectării teoriilor dată fiind o 
mulțime disponibilă în mod misterios a «condiționalelor 
observaționale adevărate», sau, în mod alternativ, 
«naturalizând epistemologia prin reducere la psihologia 
științifică» (ambele fantezii sunt ale lui Quine) – așadar, 
orice fantezie este socotită ca fiind preferabilă regândirii 
întregii dogme – ultima dogmă a empirismului? – că 
faptele sunt obiective și valorile sunt subiective și că cele 
două nu se vor întâlni niciodată”.14

 Dimpotrivă, ideea că faptele și valorile sunt 
profund conectate și concrescute este o idee care se 
bazează pe monumentale lucrări filosofice din ultima sută 
de ani datorate, între alții, lui L. Wittgenstein, W. V. O. 
Quine sau H. Putnam, potrivit cărora valorile epistemice 
sunt concepte valorice. În știință avem de-a face cu fapte, 
teorii și valori care nu pot fi separate unele de altele, care 
sunt conectate în mod intrinsec.

Am vorbit, la început, despre o anumită criză în 
filosofie, o concepție devenită populară în Europa grație 
lucrării fundamentale a lui Heidegger Sein und Zeit. 
În această concepție, filosofia tradițională este socotită 
„ontoteologie”. O altă abordare a crizei poate fi găsită în 
scrierile lui Bertrand Russell. Din această perspectivă, 
criza rezidă în dezbaterile și disputele niciodată încheiate și 
rezolvate din filosofie, cuplate cu presupusul fapt că „noua 
logică” ar putea rezolva vechile probleme filosofice, ceea 
ce are drept consecință faptul că ar trebui să ne debarasăm 
de filosofia tradițională și să o înlocuim pe de-a-ntregul cu 
altceva.

 Totuși, progresul în filosofie nu este necesar 
să constea în rezolvarea, o dată pentru totdeauna, a 
tuturor chestiunilor. Și apoi, filosofia nu a fost niciodată  
ontoteologie sau numai ontoteologie. Iată de ce îmbrățișez 
pe de-a-ntregul concluzia lui Hilary Putnam „că ideea unei 
«crize» fundamentale în filosofie și «sfârșitul filosofiei» 
sunt profund greșite. Iar dacă problemele filosofiei nu 
pot fi niciodată pe deplin rezolvate, în sensul că ele vor 
rămâne întotdeauna cu noi, că ele ne constituie din punct 
de vedere istoric și cultural, atunci toate acestea sunt 
lucruri minunate, și nu ceva pe care să îl regretăm”.15 La 
rădăcinile lor, în profunzime, filosofia și știința sunt două 
fațete esențialmente interconectate ale aceleiași dimensiuni 
umane esențiale care este ontologic și istoric constitutivă 
pentru fiecare dintre noi.

Așadar, filosofia păstrează aceste două dimensiuni 
esențiale pentru educația universitară: (i) educația morală a 
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adulților; (ii) viziunea teoretică, explicativă și speculativă 
integratoare.

Proiectul pe care îl prezint aici este unul deschis și 
în dezvoltare.

Vă rețin atenția, în final, cu câteva elemente care 
sigur vor configura această temă într-un mod foarte viu și 
alert.

Dimensiunea metafizică și epistemică fundamentală 
care se află în fundalul acestei argumentări și construcții 
este ceea ce filosoful american contemporan al științei 
Philip Kitcher a numit foarte potrivit „Proiectul etic al 
speciei noastre”. Construcția și dezvoltarea cunoașterii 
sau a epistemei unei societăți sunt parte a acestui proiect. 
Natura și rolul valorilor deopotrivă epistemice (adevărul, 
rezonabilitatea, adecvarea la fapte) și morale (binele, 
virtuțile etc.) sunt elemente cheie în înțelegerea relațiilor 
dintre știință, adevăr și societate. Procesul de constituire a 
valorilor și de valorizare a diferitelor contexte sociale sau 
politice ține de o practică umană, care are o foarte veche 
istorie în urmă și care se leagă de implicarea noastră ca 
specie și ca societate într-un proiect etic. Acest proiect nu 
se încheie niciodată. El presupune un minimum de altruism, 
fără de care viața comunitară este imposibilă. Regulile 
și normele etice au ca scop întărirea acestui altruism și 
consolidarea responsabilității morale individuale și de 
grup. Proiectul etic ține de supraviețuirea noastră ca grup. 
Aceste practici se distilează și se articulează sub forma 
canonului sau a cerințelor rațiunii publice, care, la rândul 
lor, prin acțiunea unui gen de cerc virtuos, acționează drept 
instanță de validare și certificare a practicilor sociale însele. 

Întreaga dialectică prezentă aici generează o 
chestiune extrem de controversată: există vreun rol pentru 
cei care nu sunt experți în procesul și în funcționarea 
instanțelor de certificare a științei? La această întrebare se 
poate argumenta în favoarea unui răspuns afirmativ, fără 
a dilua această soluție într-un relativism iresponsabil și 
epistemofob. Iar afirmația poate fi una radicală sau una mai 
echilibrată.

Răspunsul radical, propus într-un mod faimos de 
către Paul K. Feyerabend,16 infam ar spune alții, ar fi acela 
de a introduce democrația în mod direct în chiar procesele 
de certificare. Iată ce ne spune filosoful austriac: “it would 
not only be foolish but downright irresponsible to accept 
the judgment of scientists and physicians without further 
examination. If the matter is important, either to a small 
group or to society as a whole, then this judgment must be 
subjected to the most painstaking scrutiny. Duly elected 
committees of laymen must examine whether the theory of 
evolution is really as well established as biologists want us 
to believe, whether being established in their sense settles 
the matter, and whether it should replace other views in 
schools” (1978, 96).

Evident, atunci când oamenii de știință și filosofii 
științei insistă asupra autonomiei cercetării, teama lor cât 
se poate de legitimă este față de acest gen de “anarhism 
metodologic”; anxietatea lor față de „mob rule” este o 

reacție la „libertatea” și „anarhismul” pe care le glorifică 
Feyerabend.

Propunerea ca valorile democratice să joace un 
rol în deciziile cu privire la ce linii de cercetare ar trebui 
urmate poate îmbrăca și o formă mai echilibrată sau mai 
conservatoare. Deciziile cu privire la politicile de cercetare 
științifică vor contribui la modul în care știința bine-
ordonată (well-ordered science, Kitcher) va înainta, ținând 
seama de configurațiile actuale ale cunoașterii, de nevoile 
publice definite prin argumentare și rațiune publică. O 
anumită dependență față de calea istorică reală a modului 
în care s-au configurat instituțiile științifice va interveni 
întotdeauna în construirea viitorului corpus al cunoașterii 
publice.

Care să fie, atunci, reperele mari și meta-
constrângerile acestui proces rațional contextual, nu an-
istoric?

Iată o propunere rezonabilă, modestă prin aceea 
că nu este metafizică, ci realistă și practică. Ea este 
apărată, între alții de către același H. Putnam, în eseul său 
“Capabilities and Two Ethical Theories”17, care, ne spune 
autorul, este o poziție de sorginte deweyană. Această poziție 
conține două ingrediente: democrația și failibilismul.

Democrația recomandă această atitudine față 
de folosirea practicilor argumentative în construirea 
majorităților consensuale parțiale: trebuie să căutăm și să 
construim argumente care conving majorități substanțiale, 
argumente care vor produce, sperăm, “overlapping 
consensus”. Așadar, calea de urmat ar fi aceea în care 
experții – membrii corpurilor academice, cercetătorii, 
membrii organizațiilor non-guvernamentale și toți 
ceilalți care sunt implicați în elaborarea, formularea sau 
implementarea politicilor – ar acționa similar acelora care 
decid o chestiune de interes public prin vot. În astfel de 
chestiuni care devin foarte ezoterice și abstruse nu ne 
așteptăm, desigur, ca experții să voteze în mod efectiv! Dar 
„dacă recomandările lor în materie de politici ale științei 
trebuie să fie acceptabile, atunci la aceste recomandări 
trebuie să se ajungă prin discuții informate care respectă 
«etica discursului» și care urmăresc să clarifice și să 
înțeleagă preocupările tuturor acelora care sunt afectați. Nu 
este rezonabil să ne așteptăm ca rezultatul acestui discurs 
public să fie acordul unanim al experților sau al celor 
care sunt implicați în politicile științelor. Dar să însemne, 
oare, această luare a deciziei cu o majoritate de voturi ale 
experților că în mod necesar se ajunge la o poziție corectă? 
Cu siguranță că nu! Aici intervine failibilismul.

Failibilismul: “A Deweyan pragmatist does not 
propose necessary and sufficient conditions for ‘right’ 
and ‘wrong’, ‘reasonable’, ‘well-being’, or any other 
important value concept. What Deweyans possess is the 
‘democratic faith’ that if we discuss things in a democratic 
manner, if we inquire carefully, if we test our proposals 
in an experimental spirit, and if we discuss the proposals 
and their tests thoroughly, then even if our conclusions will 
not always be right, not always justified, not always even 
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reasonable – we are only human, after all – still, we will be 
right, we will be justified, and we will be reasonable more 
often than if we relied on any foundational philosophical 
theory, and certainly more often than if we relied on any 
dogma or any method fixed in advance of inquiry and held 
immune from revision in the course of inquiry. In sum, 
what Winston Churchill said about democracy applies to 
inquiry as well: fallibilistic democratic experimentalism is 
the worst approach to decision making in the public sphere 
that has ever been devised – except for those others that 
have been tried from time to time.”18

Așadar, cum să echilibrăm relațiile dintre știință, 
adevăr și democrație? Cum să atenuăm asperitățile 
și cum să detensionăm crispările acestui complicat și 
tulburat angrenaj? Ei bine, aici avem de-a face cu un fel 
de „mariaj” problematic, iar într-un mariaj cu năbădăi 
înțelepciunea practică și spiritul realist ne spun că este 
bine să căutăm copromisuri rezonabile, care, sperăm, să 
nu fie compromițătoare. De multe ori, știm că așa ceva nu 
doar că merită căutat, dar chiar se și obține. Și este nevoie 
de răbdare și încredere. Și puțină iubire nu strică! Iar în 
cazul nostru, aici, desigur – „iubire de înțelepciune”, adică 
filosofie!

____________

1 Textul publicat aici a fost prezentat oral în Aula 
Magna a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, pe 
data de 25 mai 2017, cu prilejul conferirii titlului onorific de 
Doctor Honoris Causa, ca răspuns la Cuvântul de deschidere, 
rostit de către Prof. Dr. Călin Enăchescu, rectorul Universității 
„Petru Maior”, la citirea Hotărârii Senatului Universității de 
către Prof. Dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului și la  
Laudatio pronunțat de Prof. Dr. Iulian Boldea, prorector al 
Universității. Textul de față conține mai multe fragmente din 
eseul „Sfârșitul umanioarelor? De ce mai avem încă nevoie 
de educație umanistă în universități?” pe care revista Vatra l-a 
publicat în numărul din iunie 2016 și pe care le republic aici cu 
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permisiunea revistei, căreia îi adresez mulțumiri pe această 
cale.

2 Cartea cu același titlu a lui Philip Kitcher, Science, 
Truth, and Democracy, Oxford, 2001, și cartea aceluiași 
autor, Science in a Democratic Society, Prometheus Books, 
2011, Kindle Edition, mi-au oferit cadrul de reflecție în 
care dezvolt complementar și, pe alocuri, polemic propriile 
mele gânduri asupra multiplelor și dificilelor relații dintre 
știință, adevăr și organizarea democratică a societăților 
contemporane.

3 Ludwig Wittgenstein, Cercetări filosofice, $309, 
Editura „Humanitas”, București, 2004, pg. 230.

4 Hilary Putnam, Philosophy in an Age of Science, 
Harvard, 2012, pg. 40.

5 Apud H. Putnam, op. cit., pg. 26-27.
6 Apud H. Putnam, op. cit., pg. 44.
7 H. Putnam, op. cit., pg. 44.
8 H. Putnam, op. cit., pg. 44.
9 H. Putnam, op. cit., pg. 45.
10 Gary Gutting, What Philosophy Can Do, W. W. 

Norton & Company, 2015.
11 Gary Gutting, op. cit., pg. 258.
12 Cf. W. Sellars, “Philosophy and the Scientific 

Image of Man”, în W. Sellars, Science, Perception, and 
Reality, London: Routledge and Kegan Paul, 1963, cap. 1.

13 Apud G. Gutting, op. cit., pg. 262.
14 Hilary Putnam, op. cit., pg. 47-48.
15 H. Putnam, op. cit., pg. 50.
16 Paul K. Feyerabend, Science in a Free Society, 

Verso Books, 1978.
17 H. Putnam, “Capabilities and Two Ethical 

Theories”, în H. Putan, Philosophy in an Age of Science, 
Harvard University Press, 2012, pg. 299-311.

18 H. Putnam, op. cit., pg 310-311.
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Ana BLANDIANA

Rezistența prin credință

În toamna anului trecut la Memorialul de la Sighet 
s-a desfășurat un colocviu despre persecuțiile religioase în 
antichitate și în secolul XX. Ideea alăturării a două epoci 
atât de îndepărtate poate părea oarecum extravagantă, mai 
ales că istoria căreia îi este dedicat Memorialul începe în 
1945. Și totuși, am acceptat această idee, asemănătoare unui 
compas cu o deschidere de două milenii, pentru că epocile, 
oricât de diferite, aflate la capetele ei seamănă într-un mod 
tulburător. Globalizarea nu a fost descoperită în secolul XXI. 
Ea a mai fost inventată de Alexandru Macedon şi organizată 
de imperiul roman. Lumea de la sfârşitul Imperiului Roman 
şi lumea noastră sunt, în mod evident, sfârşituri de cicluri 
istorice, sfârşituri provizorii de lume în care, înainte de a 
dispărea, totul se amestecă, se pierd reperele morale, se 
şterg diferenţele, se lichefiază definiţiile, se face tabula rasa 
din criteriile de orice fel, pentru a se obţine o pastă cât mai 
uniformă din care să se poată modela altceva. A urmări o temă 
– aceea a martiriului – de-a lungul unor astfel de transformări, 
comparând ceea ce se întâmpla atunci cu ceea ce s-a întâmplat 
în ultimul secol, înseamnă a încerca să vedem ce este comun 
şi ce este diferit în aceste circumstanţe, pentru a înţelege 
mai bine esenţa actului de credinţă împins până la ultimele 
consecinţe, ca şi înverşunarea de a-l distruge.

În ultimă instanţă, dincolo de toate deosebirile, este 
vorba despre aceeaşi confruntare dintre dragoste şi ură, în 
antichitate noutatea absolută fiind reprezentată de creştinismul 
care aşeza iubirea la temelia lumii şi construia demnitatea 
din acceptarea umilinţei, iar în secolul nostru noutatea fiind 
clamarea urii (de rasă sau de clasă) şi transformarea ei în 
motor al istoriei. În ambele perioade, aşezate la distanţă de 
2000 de ani, structurile de putere au simţit dragostea, deci 
creştinismul, ca pe o forţă profund subversivă şi au încercat 
s-o distrugă. 

nulla dies sine linea

Colocviul nostru s-a desfăşurat, cum era şi de 
aşteptat, pe două planuri care au fost – stilistic, emoţional 
şi ştiinţific – de intensităţi diferite şi de coloraturi distincte: 
unul doct, impresionând prin subtilitatea erudiţiei, aparţinând 
preponderent teologilor care au vorbit despre persecuţiile 
din primele secole creştine, şi altul, referitor la persecuţiile 
din secolul XX, prezentate mai curând de istorici care, în 
pofida folosirii documentelor concrete, a datelor exacte şi 
a analizelor obiective, n-au putut împiedica emoţia să fie o 
componentă esenţială a prezentării unor răni încă neînchise 
şi a unor suferinţe încă nepierdute în istorie. Cu siguranţă 
zidurile Memorialului Victimelor Comunismului, între 
care s-a desfăşurat dezbaterea şi care au reverberat ideile 
îmbogăţindu-le cu propriile argumente, au amplificat această 
emoţie.

A existat însă în cadrul discuţiilor şi un al treilea plan 
care nu a aparţinut nici antichităţii, nici represiunilor totalitare 
ale secolului trecut, ci realităţii imediate, prezente şi chiar 
viitoare. Pornind de la ideea rezistenţei prin credinţă, decalc 
evident după rezistenţa prin cultură, şi admiţând că aşa cum 
rezistenţa prin cultură a funcţionat doar în împrejurările în 
care a rezistat cultura, rezistenţa prin credinţă presupune 
supravieţuirea credinţei. În discuţiile noastre despre martiriul 
creştin în secolul XX, întrebarea esenţială care a revenit 
mereu a fost: în ce măsură credinţa a rămas vie, pentru ca prin 
ea să se poată rezista? Pentru că salvarea credinţei înseamnă 
nu numai speranţa de a putea fi salvate şi celelalte valori 
umane, ci şi şansa de a da în felul acesta suferinţei un sens. 

Răspunsul la această întrebare a fost diferit de la 
o ţară comunistă la alta: în Polonia credinţa a fost însăşi 
coloana vertebrală a rezistenţei politice, în Uniunea Sovietică 
bisericile au fost transformate în săli de dans şi depozite de 
mături şi tomberoane de gunoi, în Iugoslavia mănăstirile au 
fost desfiinţate şi reciclate în obiective turistice, în România 
bisericile au fost translatate şi închise în curţile interioare ale 
blocurilor ca să nu deranjeze peisajul socialist sau au fost pur 
şi simplu dărâmate. Dar indiferent de metodele şi intensitatea 
represiunii, în peisajul lumii libere şi globalizate de după ’89 
uluitorul răspuns la această întrebare a fost că în ţările din Est, 
victime ale acestei represiuni, credinţa a rămas mai vie şi mai 
intensă decât în marile democraţii occidentale, în care nimic 
nu a fost interzis şi totul a fost îngăduit. 

La Marea Basilică a Sfântului Antonio din Padova, 
cel mai important centru de pelerinaj al peninsulei, călugării 
nu mai sunt italieni, ci lituanieni, unguri, polonezi, români, 
sloveni, slovaci pentru singurul motiv că tinerii italieni 
nu se mai călugăresc. Interdicţia a fost mai creatoare decât 
libertatea, dragostea şi dăruirea s-au conservat mai bine în 
suferinţă decât în indiferenţă şi consum. Poate fi, oare, acest 
argument logic concluzia optimistă a unei dezbateri despre 
martiriu? Cu siguranţă da, în măsura în care este şi un semnal 
de alarmă asupra viitorului unei lumi căzută pradă propriei 
materialităţi golite de conţinut ca un fagure din care mierea 
eternităţii s-a scurs.   
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Petru CIMPOEȘU

Către Șoseluța nemților

„Nu mi-e clădită casa de șiță peste Trotuș,
În pajiștea cu crânguri? De ce-aș fi trist? Şi 

totuș…”
(Tudor Arghezi, De ce-aș fi trist?)

Aceasta este o mică poveste pentru cei care 
pleacă de acasă cu rucsacul în spate. 

Valea Trotușului, puțin cunoscută pasionaților 
de drumeție, ar putea deveni o zonă turistică deosebit 
de atractivă, dacă s-ar găsi cine să-i pună în valoare 
potențialul natural și istoric. De la impozanta gară 
din Ghimeș-Făget, până la Palanca, unde se găsesc 
ruinele fostei cetăți Rákoczi (a servit secole la rând 
ca punct vamal între Ardeal și Moldova), apoi colea, 
la o aruncătură de băț, Pădurea spânzuraților, azi 
doborâtă de drujbe (pentru cine nu știe: în limba 
rusă, drujba înseamnă prietenie), cu mormântul lui 
Emil Rebreanu chiar la marginea drumului, iar mai la 
vale, pe partea dreaptă, mănăstirea Cotumba, cu cea 
mai mică biserică de schit din Moldova, construită 
pe la 1763 – aproape că ar încăpea într-o căruță! -, 
sate din care ospitalitatea moldovenească încă nu a 
plecat de tot de acasă se înșiră de o parte și de alta 
pe Trotuș ca ornamentele unui colier de apă. Palatul 
Ghica de la Comănești, proiectat de Albert Galeron, 
își așteaptă cumpărătorii pe OLX. Mai sunt de văzut 
și castelul Ghica de la Dofteana, Palatul Știrbei, de 
la Dărmănești, devenit între timp hotel de lux, salina 
din Târgu Ocna sau, aproape de intersecția ce duce 
către Slănic Moldova, prima sondă realizată prin 
foraj mecanic în România – și încă multe altele.

Dar de data asta v-aș propune ca, părăsind 
șoseaua națională, să o luați spre Valea Uzului și, la 
vreo opt kilometri de la coada lacului, să cârmiți la 
stânga, pe cursul pârâului ce se cheamă Bărzăuța. 

După mai puțin de o oră de mers, veți ajunge la 
cantonul silvic, unde, dacă aveți un pic de noroc, îl 
întâlniți pe domnul Dorel, șeful districtului. Știind 
dinainte că norocul și-l face omul cu mâna lui, 
noi am dat mai întâi un telefon la ocolul silvic din 
Dărmănești, așa că, atunci când am ajuns la canton, 
domnul Dorel ne aștepta gata echipat și înarmat 
cu pușca lui de pădurar! Nu e lipsit de importanță 
să menționez asta, fiindcă în zonă poți întâlni nu 
doar cocoșul de munte, cerbul, râsul sau jderul 
de scorbură, ci și ursul brun, care s-ar putea să se 
supere pentru deranj. Mă rog, poți întâlni sau poți, de 
asemenea, să nu întâlnești. 

Noi nu am întâlnit decât o turmă de oi care 
pășteau cât se poate de pașnic pe un pripor, când a 
fost să părăsim drumul de pe marginea apei, luând-o 
abrupt la stânga, către Nemira Mare. Aflaserăm că 
putem urca pe partea asta de munte – și de fapt, 
chiar pentru asta veniserăm, ca să ajungem pe acel 
vârf (cei mai mulți preferă traseul mai scurt, care 
pornește din stațiunea Slănic Moldova). Câinii, 
așezați strategic, păreau că dormitează, dar când au 
simțit miros străin, s-au ridicat și au luat-o domol 
la deal, dispărând apoi îndărătul unui brădet tânăr. 
Nu știam că stâna e dincolo de brădetul acela, însă 
mi-am zis că, pentru orice eventualitate, ar fi potrivit 
să am un băț în mână. Când am părăsit cărarea și, 
trecând printre niște jnepeni, m-am apropiat de 
marginea brădetului, hopa! - dintre copaci au sărit 
lătrând vreo cinci sau șase câini. Alți câțiva au apărut 
îndată de la stână, parcă fuseseră vorbiți. Pentru a nu 
agrava situația, am socotit că e cazul să mă retrag pas 
cu pas, transmițându-le în acest fel o propunere de 
armistițiu, pe care ei însă, fie că nu au înțeles-o, fie 
că nu au acceptat-o. Întrucât situația risca să devină 
de-a dreptul primejdioasă, domnul Dorel a tras cu 
pușca lui un foc în aer. Ca prin minune, câinii s-au 
potolit, iar un băietan de la stână, care pesemne că 
până atunci dormise, și-a făcut apariția, ceea ce a 
calmat definitiv lucrurile. Îndemnați de băietanul 
acela, câinii s-au întors la treburile lor, unii dintre 
ei au plecat către turma de oi, iar noi ne-am putut 
continua urcușul promițând că la întoarcere ne vom 
opri la stână, poate cumpărăm ceva caș și urdă. 

Urcarea muntelui poate să fie ceva pitoresc 
sau cu conotații simbolice, atunci când o vezi la 
televizor sau citești despre ea în vreun ghid turistic. 
În realitatea de pe teren lucrurile stau nițel diferit, 
mai ales când panta ajunge la patruzeci și cinci de 
grade și trebuie să urci ducând în spate un rucsac 
care devine parcă din ce în ce mai greu, pe un făgaș 
plin de pietre sau printre jnepeni și tot felul de spini, 
iar domnul Dorel te mai și avertizează să fii atent la 

ca şi cum
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vipere, ai zice că o face dinadins! Ajunseserăm în 
golul alpin. Cerul complet senin era de un albastru 
întunecat, iar soarele ca un reflector imens ne 
încinsese hanoracele. După mai bine de o oră de 
urcuș, când ne-am oprit să ne tragem nițel sufletul 
și am privit în urmă, nu ne-a venit să credem cât 
de puțin reușiserăm să urcăm. Socotind după ce ne 
spunea domnul Dorel, parcurseserăm mai puțin de 
jumătate din traseu, însă tot el căuta să ne încurajeze 
asigurându-ne că, atunci când vom ajunge sus de 
tot, pe coamă, efortul ne va fi răsplătit cu asupra de 
măsură. În cele din urmă, am găsit o cărare care urma 
întrucâtva curba de nivel, dar în așa fel încât mai 
degrabă părea că ne îndepărtează de ținta curajoasei 
noastre expediții. Și iată că, după încă aproape o oră 
de urcuș, sfântul Pintilie sau alt sfânt ocrotitor al 
drumeților ne-a scos în cale un izvor sau mai degrabă 
o mică fântână improvizată din pietre. La momentul 
potrivit, fiindcă apa din plosca noastră artizanală era 
pe terminate. De aici până la crucea modestă care 
marchează propriu-zis Nemira Mare nu mai era mult. 
A trebuit mai întâi să străbatem încâlciturile unui 
afiniș – pe Nemira sunt zeci de hectare de afin, ne-am 
promis să revenim peste câteva săptămâni, când va fi 
timpul culesului, dar nu am mai revenit... – iar când 
am ieșit din nou pe pajiște, am putut să o vedem, 
la numai câteva zeci de metri. De acolo, toată valea 
Trotușului și cea a Uzului, până la Comănești într-o 
parte și până dincolo de Dofteana în cealaltă, și până 
în zare, către Berzunț, se ofereau privirii ca pe o hartă 
Google-satelit.

Cam asta ar fi fost povestea, dacă n-aș fi 
observat, la oarecare distanță de noi, în buza pădurii, 
o dungă de iarbă de o culoare ușor mai deschisă. 
L-am întrebat pe domnul Dorel ce fel de iarbă o fi 

aia și de ce are altă culoare. Trăgând aer  în piept, cu 
oarecare importanță, dânsul îmi răspunse:

– Păi pe acolo trece Șoseluța nemților! Din 
cauza asta, iarba e mai rară.

– Cum adică, Șoseluța nemților? ne-am mirat 
aproape într-un glas.

– Aha, înseamnă că nu știți!... Pe aici a 
fost Războiul cel Mare. Nemții au venit pe Valea 
Oituzului, au urcat pe la Poiana Sărată și după aceea 
s-au îndreptat încoace pe coama muntelui, ca să-
și pună tunurile, să tragă în ai noștri. Dar mai întâi 
au făcut Șoseluța. Iaca, are acuși o sută de ani și se 
poate umbla și acum pe ea. Urcă unii cu atv-urile și 
cu motocicletele...

– Ei, dați dracului, nemții ăștia, când fac o 
treabă, apoi o fac ca lumea! am exclamat admirativ, 
gândindu-mă la șoselele făcute de noi și care trebuie 
reparate la doi, trei ani după ce-s date în folosință.

Domnul Dorel se întoarse numai pe jumătate 
spre mine, ca să mă poată privi pieziș. Nu cumva 
trecusem de partea inamicului?

– Mda, o fi cum zici, dar până la urmă tot i-am 
bătut! Cu Șoseluța lor cu tot!

Pe urmă am aflat că toate coamele munților 
Nemira și ale Oituzului păstrează urme ale Marelui 
Război, tranșee, fortificații, cuiburi de mitralieră, 
păcat că nu sunt marcate și puse în valoare, ar merita, 
iar la întoarcere, chiar lângă stâna în apropierea 
căreia ne atacaseră câinii, domnul Dorel ne-a arătat 
un adăpost subteran, ceva ce folosise poate drept 
comandament local, în care însă nu am intrat, de 
frica șerpilor...

Și poate că ar trebui să vă povestesc și ce s-a 
mai întâmplat după aceea, la coborâre, dar nimeni 
nu a reușit să spună vreodată ceva interesant despre 
osteneala de a coborî un munte. 

ca şi cum

Echinox 45, 2013
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Ion MUREȘAN

Recuperatorul 

E genul acela de om care parcă are leduri în 
jurul capului. Nu tot timpul, ci doar atunci când se 
bucură. Ceea ce îl individualizează în gen este că el 
se bucură tot timpul. Are faţa luminiscentă ca o lună 
plină. Ledurile îi pâlpâie. Asta mă face să cred că 
sunt conectate şi la creier: gândire intensă, lumină 
multă, gândire potolită, lumină mai puţină.

Azi e luminos nevoie mare. Îmi spune 
conspirativ că el e „recuperator”. Adică, mă lămureşte 
tot el, văzând câ îl măsor din ochi şi că, probabil, 
gândesc în sinea mea că înălţimea nu-l recomandă 
pentru o astfel de periculoasă ocupaţie, lucrează la 
Spitalul de Recuperare. După părerea mea, nu ar fi 
bun nici de brancardier. Parcă mi-a citit gândul, așa 
că vine cu o nouă lămurire: „Eu stau la poartă și îl 
trimit pe fiecare om la doctorul potrivit”, zice. Cert 
este că „a recupera” este un verb care revine foarte 
des în vorbirea lui. La fel cum în limbajul şoferilor 
vom găsi cu mare frecvenţă verbe de genul „a vira”, 
„a băga în viteză” sau „a da prioritate”. 

Astăzi, domnul Irimieş e preocupat să ne 
„recupereze” demnitatea naţională. (Dacă ar fi sudor, 
ar fi dorit să ne sudeze mândria de „fiinţă națională”? 
Dacă ar fi fost contabil, ar fi vrut să numere ocaziile 
în care am fost demni? Nu ştiu.) Şi iată ce proiect 
salvator a găsit el:

„Cu autostrăzile am dat-o în bară. Nu avem 
noi talent la făcutul de autostrăzi. Nu suntem dotaţi 
naţional, etnic, pentru autostrăzi. Nu avem suflu: 
le începem şi le lăsăm baltă. Poate că e din pricina 
lăţimii lor. Nu ştim face lucruri late. Eu, dacă aş 
fi într-un partid, iar partidul meu ar fi la putere, aş 
propune un singur lucru: să facem din Ungaria până 
în Bulgaria, de la Borş până la Ruse o pistă pentru 

biciclete. Nu cu două benzi, ci cu o singură bandă. 
Dar aceea făcută după toate normele moderne: cu 
marcaje, cu stopuri, cu semnalizări. Să n-aibă nimeni 
ce să-i reproşeze. Când ar fi gata, ne-am «recupera» 
toată mândria pierdută. Ne-am putea bate cu pumnul 
în piept şi să zicem: «Domnilor, la autostrăzi 
guvernul nostru nu se pricepe. Dar la ceea ce ne 
pricepem, facem dumnezeieşte. Uitaţi-vă ce pistă 
internaţională pentru biciclete ne-am tras!» Şi iar 
ne-am bate cu pumnul în piept. Imediat  am câştiga 
respectul tuturor naţiunilor!”

Amicul meu are şi alte idei, pe care oamenii 
obişnuiţi le-ar putea considera cel puţin ciudate. 
Dar el le explică cu răbdare. Cu atâta răbdare, 
încât îți pierzi răbdarea și îţi vine să-i dai dreptate. 
De exemplu, el crede că în societatea noastră este 
prea multă lumină. „De la prea multă lumină ne vin 
toate bolile şi toate relele”. Şi îmi explică cum el a 
umblat într-o noapte prin pădure şi a văzut pe unde 
să meargă, deși era o noapte fără lună. Mai mult, 
a doua zi, la televizor, a constatat că vede până şi 
literele cele mai mici, litere pe care cu o zi înainte 
nu le vedea nici cu ochelarii, căci întunericul nopții 
„i-a recuperat” vederea pierdută din cauza luminii. 
Oricum, întunericul e mai sănătos decât lumina. În 
rest, desigur, şi oamenii prea luminaţi care ne conduc 
sunt nişte bieți orbi care din cauză că se orientează 
după lumina din exterior și nu după întunericul din 
interior nu văd pe unde merg.

Despre recuperarea relaţiei cu pământul, 
cu glia, cu cosmosul are ideile lui care nu pot fi 
contrazise: „ Eu, la ţară, umblu numai desculţ. Se 
miră tot satul şi oamenii mă cred foarte sărac, căci 
umblu desculţ. Cel mai mult îmi place să umblu 
desculţ pe bicaşeii încălziţi de soare. Ce-s bicașeii? 
Asta urmează să mă întrebi. Îți răspund imediat: 
bicașeii sunt niște pietricele care pot fi mici cât bilele 
de rulment sau cât oul de porumbel. Aşa „recuperez” 
un pic din energia pierdută datorită pantofilor”... De 
frică să nu aflu ce este un rulment, ce este porumbelul, 
sau ce este pantoful îi spun că atunci când eram mic 
la grădiniţă erau pus adesea ca pedeapsă în genunchi 
pe bicaşei, grăunţe, coji de nucă, fasole etc. „Mi-am 
dat seama mai demult că și tu ai o legătură specială 
cu pământul! zice. Ca și mine. Eu, datorită acestei 
legături cu glia, am devenit  clarvăzător. Și tu ești 
clarvăzător, dar încă nu ți-ai dat seama”. Își pune 
coatele pe masă, își ia capul în palme și închide 
ochii. După câteva secunde îi deschide. „Uite, chiar 
acum am văzut în viitor. Te-am văzut cum mergi la 
bar și-mi plătești o vodkă. Și, cum ești la rândul tău 
clarvăzător, fără să faci vreun efort, o să mă vezi cum 
o beau”.

de rerum natura
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Alexandru VLAD

Hoţii şi vardiştii

N-a fost nici pe departe un joc de data aceasta, 
dar hoţii dovediseră pentru mine o anume simpatie. 
Altă explicaţie nu puteam avea. Maşina mea era singura 
din parcarea improvizată în curtea blocului care n-a 
fost spartă: o uitasem eu însumi deschisă peste noapte. 
Dacă nu cumva era deschisă de câteva zile. Nu lipsea 
nici măcar aparatul de radio (defect acesta, dar în graba 
lor n-aveau cum să-şi fi dat seama), nu scotociseră în 
compartimentul de bord, unde păstram, contrar oricărui 
simţ de prevedere, tocmai actele maşinii. Şi chiar dacă 
dăduseră de ele, au avut grijă să nu atingă nimic. Doar că 
nu mi-au lăsat o bancnotă de un leu pe bord. Mi-au lăsat 
în schimb un bileţel: „E jignitor pentru noi să furăm de 
la oameni atât de proşti ca tine. Nu ne demitem!”.

 De dimineaţă parcarea era plină de oameni 
frustraţi, proprietarii maşinilor vandalizate şi câţiva 
pensionari care nu aveau maşini, dar locuiau în acelaşi 
bloc. Aceştia sunt întotdeauna matinali şi îi alarmează 
orice abatere de la lege, faptul că nesiguranţa vieţii de 
fiecare zi creştea. E adevărat că nu aveau maşini şi dacă 
nutreau o oarecare satisfacţie că îmbuibaţii vremurilor 
noi o păţiseră, nu lăsau să se vadă asta. Erau indignaţi 
ca de obicei, şi în numele victimelor. Poliţia nu-şi făcea 
datoria, hoţii se înmulţiseră, ajungeau tot mai aproape de 
târnositele lor apartamente. Unul spunea că îi dispăruse 
până şi covoraşul de cauciuc din faţa uşii. Unde o să 
ajungem dacă lucrurile o ţineau tot aşa?

 Nu dădusem importanţă vocilor care se auzeau 
de jos, aşa că până la urmă a sunat cineva la uşă şi m-a 
convocat la faţa locului. 

 Poliţiştii se făceau că nu aud consideraţiile 
critice ale băgătorilor de seamă, scriau în carneţele, 
făceau metodic inventarul pagubelor. Unul dădea cu 

un pămătuf încins într-o pulbere gri care făcea vizibile 
amprentele. Altul fotografia fiecare geam spart, fiecare 
uşă forţată şi probabil amprentele evidenţiate. Al treilea, 
mai tinerel şi cu cascheta dată mult pe ceafă, asista 
cu mâinile în buzunare, probabil învăţa meserie de la 
mai competenţii lui confraţi. Vor cerceta toate urmele, 
apoi păgubaşii vor trebui să meargă la secţie, să scrie 
plângeri, să completeze formulare. Iar poliţiştii vor 
întocmi laborioasele acte de constatare, vor avea de 
lucru toată ziua. În zonă acţiona banda lui Napoleon, dar 
încă nu se puteau pronunţa dacă era mâna lor – lucrurile 
acestea cam seamănă între ele, se procedează în linii 
mari la fel. 

Constatarea că maşina mea era deschisă o 
făcuse unul din poliţişti, care găsise şi bileţelul pe bord, 
la vedere, unde se pune de obicei talonul de parcare. 
M-au chemat de sus de parcă aş fi fost vinovat de ceva, 
vinovat că nu constatasem personal şi înaintea lor ce se 
întâmplase, evenimentul. M-a întrebat dacă nu cumva 
l-am scris eu, evident că nu, apoi mi-a spus că bileţelul 
va fi luat ca proba A. Păcat că nu era semnat. După 
care a clătinat mustrător din cap, fără să-mi dau bine 
seama la adresa cui. Proprietarii aveau şi ei partea lor 
de vină, erau de cele mai multe ori neglijenţi, nu aveau 
dispozitive de siguranţă destul de eficiente. Eu nici 
măcar nu intram la socoteală – eu îmi uitasem maşina 
deschisă peste noapte. Nu aveau despre mine o părere 
mai bună decât a hoţilor. Ba faptul că la mine se găsise 
bileţelul (proba A, grafologică) şi nu avusesem nici un 
fel de pagube aproape că mă făcea un fel de personaj 
dubios, parcă eu aş fi pus la cale toată daravera. Cu o 
maşină atât de modestă, un Opel de duzină, mi-ar fi dat 
mâna. Oare observase expresia „Nu ne demitem!” care 
demonstra că făptaşii aveau gustul cuvintelor de efect, 
nu erau chiar lipsiţi de educaţie?

 Un mic patron, care se ducea abia acum la 
firma lui de bizare mijlociri, apăru în parcare la cravată 
şi cu geanta cu cifru în mână. Nu dădu ca de obicei 
importanţă nimănui, dar se opri buimac atunci când 
constată că maşina lui nu mai răspunde la comanda de la 
distanţă. Parcă nu i-ar fi răspuns la salut: nu mai clipea 
din luminile galbene, nu-l mai recunoştea. Ceilalţi 
zâmbiră. Unul din poliţişti îl luă imediat în primire. 
Începură să facă împreună inventarul stricăciunilor şi 
lucrurilor care lipseau, iar ceilalţi îşi amintiră că şi ei 
erau victime. 

 Cetăţeni respectabili, cu drept de vot şi taxele 
plătite, se învârteau neputincioşi prin parcarea mică 
în care zăceau desacralizate simbolurile relativei lor 
prosperităţi. Trăgeau cu ochiul la pagubele celuilalt 
şi făceau în minte calcule meschine. Poliţiştii în 
uniformă păreau mai importanţi decât s-ar fi cuvenit, 
ei şi carneţelele lor.  Cine-i băga în seamă în zilele 
obişnuite? Practic nu scăpase nimeni, dacă nu mă 
puneam la socoteală. Nimeni nu mai avea ochi pentru 
mine. Imediat ce se termina cu vânzoleala asta, fiecare 
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va trebui să alerge la un atelier, să scoată până una alta 
nişte bani din buzunar. Asigurarea nu acoperea genul 
acesta de stricăciuni. Unele maşini aveau un geam spart, 
altele aveau broasca uşii forţată şi compromisă definitiv. 

 Soarele urca pe cer, umbrele pomilor prăfoşi 
se scurtau. Mi-am închis în sfârşit maşina şi am întrebat 
dacă eu unul puteam să plec la treburile mele. Să-mi fac 
cafeaua. Nu, nu puteam să plec. Nu aveam de reclamat 
nimic, am ţinut eu să-l asigur pe sergent, sau ce-o fi fost 
acum, după noile grade din poliţie. 

V-aţi găsit maşina deschisă, recapitulă el 
consultându-şi carneţelul.

Da. Dar am uitat-o eu însumi astfel.
Sunteţi sigur?
Da.
Cum puteţi fi atât de sigur c-aţi uitat?
Zicea el ceva. Oricum, nu era prima oară că se 

întâmpla s-o uit deschisă. Mă rugă totuşi să verific dacă 
nu lipseşte chiar nimic. Nu lipsea nimic, n-ar fi avut ce 
să lipsească, nu ţineam de regulă nimic în maşină. Nu 
ţineam prea multe nici în casă, şi acolo un hoţ ar fi fost 
destul de dezamăgit.

Poliţistul nu se grăbea, iar eu începeam să-
mi pierd răbdarea. Nu că aş fi avut prea multă treabă, 
dar cumva situaţia de aici nu mă avantaja în pofida 
aparenţelor. Pentru mine să mai rămân pe aici începea 
să semene a pierdere de vreme. Nu ştiam dacă fac parte 
din categoria victimelor, sau aceea a chibiţilor.

Sunt suspect, sau ceva? am cerut eu lămuriri. 
Omul mă privi cu reproş, nu avea chef de 

glume. Deschise din nou portbagajul maşinii mele.
N-aţi avut nici stingător? Trusă de scule?
N-am avut. 
Dotarea autovehiculului cu acestea este 

obligatorie. Conform legii.
Sunt scumpe.
Se gândi o clipă, mă cântări din priviri şi spuse:
Dar ne puteţi da o declaraţie scrisă că aţi avut. 

Avem la secţie seturi întregi, recuperate de la hoţi. 
Semnaţi că vi s-au furat, apoi semnaţi că le-aţi recuperat. 
Dumneavoastră aveţi scule şi stingător, noi avem un caz 
rezolvat. Şi triunghiuri reflectorizante, obligatorii prin 
lege, plusă el. Şi legea trebuie respectată.

 Îşi găsise, se vede, o treabă mai uşoară decât 
aceea de-a prinde hoţii, banda lui Napoleon, sau cine 
or fi fost. Ce-l determina pe omul acesta în uniformă, 
slujbaş al statului, să-mi facă o asemenea ofertă? Eu nu 
numai că nu fusesem păgubit, dar urma să mă aleg şi cu 
un câştig. L-am privit ca să văd dacă nu cumva glumeşte, 
sau îmi întinde o capcană. Ori încerca să aibă şi mai 
mult humor decât hoţul acela ciudat? Nu părea să fi fost 
asta, avea şi el pentru mine o inexplicabilă simpatie. 
Dintre toate victimele acelea eram cam de aceeaşi vârstă 
cu el şi asta creează întotdeauna un anume sentiment de 
solidaritate.

 Poliţistul voia să-mi dea ceea ce hoţul nu-mi 
luase. Parcă ar fi aparţinut unor instituţii sau categorii 
care funcţionau în compensare.

 Dar nu mă interesa propunerea. N-ar fi fost 
cinstit faţă de hoţ. La asta nu se gândea? Poate că 
individul infractor îmi dăduse o lecţie şi nu se cădea s-o 
înţeleg pe dos. Celelalte maşini din parcare aveau câte 
un geam spart sau uşa forţată. Unii îndepărtau cioburile. 
Toată lumea începea să se împace cu situaţia. Când se 
va termina investigaţia, în privinţa căreia nu eram prea 
optimist, toţi vor trebui să treacă pe la un service, unde 
vor lăsa nişte bani pe care puteau foarte bine să-i treacă 
la pierderi, pe lângă lucrurile dispărute. Vedeam acum 
că unuia îi lipseau chiar şi roţile, acela va trebui să 
cheme tractarea. 

 Şi ce să fi făcut eu cu sculele, din moment ce 
nu mă pricepeam să bat un cui? Sau cu stingătorul? Şi 
câtă vreme voi reuşi să le păstrez, să nu le pierd?

 Apoi am avut un fel de revelaţie: un hoţ îmi 
dăduse o lecţie de fair-play, îmi cerea să fiu mai vigilent, 
iar un poliţist se oferea, făcându-mi o favoare, să mă 
înveţe să fur – iată ce devenise treptat lumea în care 
trăiam. Şi dacă maşina mea ar fi fost închisă? M-am 
gândit care or fi fost regulile  jocului de-a hoţii şi 
vardiştii pe care îl jucam în copilărie, dar nu mi le-am 
putut aminti. 

       

pagini recuperate

Liceul Radu Negru din 
Făgăraş, în 1969
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Radu VANCU

Mic manual de rezistența materialelor

Bonsoar din nou, „meștere al fulgului de zăpadă”, sunt 
minus
26 de grade în Sibiu, încerc cu toată bunăvoința să îți
admir arta cu care ai meșterit la fulgul de zăpadă
căzând peste pământ în slow motion (asta fiindcă ai
meșterit ca un instalator polonez meseriaș și la
constanta gravitațională), dar la minus 26
frumusețea e grea, mai grea ca gerul,
în orice caz. Chiar și a Ta,  
no offence.

Frumusețea e o chestie de rezistența materialelor,
îmi spun în barba înghețată, trăgând după mine
chitara Kepma & pe Sebi. Care nu se plânge
(Sebi, vreau să zic) de lumea Ta de -26°.
Copiii sunt materiale cu rezistență mai mare, 
nu știu dacă așa voiai, dar așa ți-a ieșit,
după cum vezi. Dacă îngerii au făcut asta pe la
spatele tău, atunci bravo lor. Sau slavă
lor, cum s-o fi 
spunând.

„Știi de ce mi-e frică să fiu singur?”, mă
întreabă deodată, numai aburi în jurul
guriței & obrajilor mușcați de gerul Tău.
„Fiindcă atunci simt că au murit toți
pe care-i iubeam”. Până și aerul înghețat
de deasupra lui a tresărit, până și 
Cibinul înghețat a scârțâit 

carmen saeculare

ca o coardă de chitară Kepma. Sper,
pentru binele Tău,
că și Tu.

Râd, ca de o prostioară de copii mici, îl
trag de mână, „hai, că înghețăm
pe drum cu aiurelile tale”. Ai pierdut
cam mult timp cu meșteritul la
constanta gravitațională. Și poate chiar și
la fulgul de zăpadă. Bravo îngerilor
că au mai corectat ce se putea,
bravo inimii & copiilor că rezistă.
Dacă ai fi avut atunci pe lângă Tine
un manual de rezistența materialelor
sau un copil cu obrăjorii degerați
tocmai luat de la un curs de chitară,
ar fi fost cu totul altceva. 

*** 

Salve, meștere al fulgului de zăpadă și al
tulpinii de ghiocel, e 1 martie, revin cu
amănunte despre chestia pe care
ai meșterit-o:

Sebastian e de peste două săptămâni cu
piciorul în ghips. Și mai stă 
o lună. Fractură complicată, în susul
osului, mi-a explicat doctorul. Azi-
dimineață mi-a spus, iluminat: „Știi
ce am visat azi-noapte? Că fugeam!”
Și a râs. Era atâta lumină în râsul
lui, că mi-a rupt ceva pe dinăuntru,
în susul osului, durează mult până
se vindecă.

Îți spun chestia asta fiindcă spune
multe despre Tine & despre ce ai
meșterit aici. Dar nu te speria, deși
pare nașpa, în fond spune ceva OK
despre Tine. Cam așa îți puneai 
și Tu îngerii să ne spună nouă: Nu 
te speria, îți voi spune despre 
tine ceva teribil de
frumos.

Uite ce ai mai meșterit: l-am lăsat
cu ghipsul pe picior seară de
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seară & m-am dus prin piețe
să urlu împotriva lor. Era
atâta lumină în strigătele
noastre, că mi-a rupt ceva
pe dinăuntru. În susul
osului, firește. 

Să-Ți spun și despre cum
îmi zicea: „Hai, tati, du-te
la protest, nu-i lăsa” – și despre 
ce mai rupea asta pe 
dinăuntru? Mai bine 
nu.

Dar când 300.000 de lanterne
s-au aprins sub Tine în Piață
& ai văzut lumina aia așa de
familiară, nu-mi spune că nu
Ți s-a rupt și Ție ceva pe 
dinăuntru, în lungul osului,
ceva care cere mult timp
de vindecare. N-are cum.
Și am și auzit, de altfel, pârâitul
osului Tău. Te uitai la
luminile alea cum m-am uitat
eu la lumina din râsul lui
Sebastian.

#Rezist. #Rezistăm.
#Reziști și tu, nu Te teme, 
doare puțin, durează ceva mai
mult vindecarea, dar e 
OK. Când Te mai îndoiești,
uită-te lung la luminile noastre, 
cum mă uit eu la râsul lui
Sebastian. (Tocmai Ți-am spus
ceva foarte frumos despre 
ce ai meșterit aici.)  

***

Thumbs up & gimme five, meștere care-ai suflat
peste noi & ne-ai cerut să creștem & să
ne-nmulțim. M-am înmulțit & iată-l cum se
joacă Minecraft & ecranul suflă peste mutrița lui 
un fel de praf de aur digital & mutrița lui suflă
peste lume & peste Tine un fel de praf de aur 
& ai făcut bine, bravo, thumbs up, 
cum ziceam.

carmen saeculare

Deși ai făcut-o pentru Tine, Big α & ω, înțeleg perfect
cum fără mutrița care suflă peste Tine
praf de aur & Aquafresh de căpșuni
Empireul e Giudecca & Taborul e Pata Rât & 
Arhanghelii-s 
doar niște lilieci mai luminoși. Neuronii Tăi oglindă
aveau nevoie de mutriță – care-i
neuronul Tău oglindă ăl mai prima. 
Acum se uită la Despicable Me 2017, minionii-s
tot numai praf de aur & Aquafresh de căpșuni & 
mutriță. 
S-au înmulțit și ei, și asta e
tot bine.

De ce-Ți scriu chiar azi, de 1 mai:
fiindc-ai muncit la viața Ta, și ai făcut-o 
bine. I worked hard, cum spunea minionul Berryman
în ultimul lui interviu TV. Și Tu, șef al minionilor & 
arhanghelilor
& liliecilor & Aquafreshului de căpșuni – și Tu ai
muncit pe rupte. Să ne creezi pe noi a fost un pic
ca și cum Te-ai fi aruncat de pe Washington Bridge,
de la 30 de metri, într-o dimineață de ianuarie, ca 
minionul B. Sau de pe scăunel, de la 30 de centimetri, 
într-o dimineață de noiembrie, ca minionul Tata. Tot 
aia,
tot munca aia pe rupte. Dar Tu ai vrut-o, și probabil
că Aquafreshul de căpșuni răscumpără și
Giudecca & scăunelul & podul Washington din 
Minneapolis.
Thumbs up, ești un meseriaș, Minioane Suprem.
Pe bune & pe rupte.

Acum îi aranjez perna la spate & îi dau
Flammkuchen făcut ieri de Cami. Tu faci între timp
axul lumilor să se învârtă (și bine faci) &
ne privești la fel de preocupat cum privește el 
minionii, strângându-se de buză. E 1 mai, nu Te
preocupa, cum zice grafferul de la metrou, ești 
frumos astăzi. Suflat cu aur & cu Aquafresh
de căpșuni ca minionul de pluș cu care doarme 
Sebastian noapte de noapte. Nu că-i 1 mai,
dar chiar ai muncit bine. În fața sindicatului vostru
de pluș & mutrițe, totul e deșertăciune & praf
de aur.

Așa că ia o bere, sau ce ai Tu la rece acolo
prin Tabor, uită-Te la poze făcute de prieteni
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la mare sau la Despicable Me 2017 sau 2019 sau 3047 
(că tot Îți stă în putere) & aranjează-i din
când în când perna la spate. Thumbs up
& gimme five, Proletare Suprem, aura Ta
de Aquafresh de căpșuni & praf de aur merită
toate aplauzele. Chapeau, asta chiar
ți-a ieșit.

***

Noapte bună, meștere al miezului de  
pepene, e vară, ne purtăm toți pe deasupra 
miezului înghețat de pepene hămesiți cum Te 
purtai și Tu pe deasupra apelor înghețate, gata să 
muști din ele, gata să-Ți simți miezul gurii 
schimbându-se într-un întuneric dulce & rece & 
tăios ca gheața din iadul care încă nu 
exista, e vară, ai mușcat atunci adânc 
& mă mir că pepenii mai sunt posibili & că 
eu & Tu & vânzătoarele din Dăbuleni &  
miezul înghețat care va exista mereu 
mai suntem cu toții posibili. Și încă la 
2 lei kilogramul.

Și dacă tot suntem posibili, să ne spunem 
îngerelul înainte de culcare, cu gura înghețată de 
spaimă ca de un miez abia scos din congelator. 
Și, dacă tot suntem aici: gura Ta mai îngheață 
când Îți spui îngerelul? Dacă tot ești posibil, Te mai 
schimbi într-un întuneric dulce & rece &  
tăios când te trezești noaptea & pipăi plăpumioara 
& el nu e acolo? Dacă tot ești posibil, e OK că 
ne-ai făcut și pe noi posibili? Nu e prea puțin 
întuneric dulce pentru noi toți împreună? 

carmen saeculare

Ești OK cu asta? Doar zic. Cum aș mușca 
dintr-un pepene & s-ar încheia totul.

Suntem practic imposibili. Și atât ai mușcat până 
ne-ai făcut posibili. Mersi mult. Vom trece și 
peste asta & nu vom mai supraviețui & vom fi 
într-adevăr imposibili. Vom fi omizi bătrâne 
fluturând din aripile imposibile în întunericul 
dulce & tăios. Le vom agita ca pe niște plăpumioare 
care nu mai acoperă nici un corpușor. Vom spera că 
întunericul hămesit de deasupra noastră ești Tu. Că 
mai ești posibil. Cum aș mușca dintr-un 
pepene & s-ar încheia totul.

***

Meștere care m-ai ciumpăvit, 
ai uitat în mine 
o mașinărie chinuitoare 
de ținut omul fericit:

trăiesc de 40 de ani sub cerul Tău 
& n-am înnebunit.
Ceea ce despre Tine 
nu se prea poate zice.

Ți-am privit cerul. E omenesc.
Nu m-aș mira dacă din el 
ar începe acum, când vorbesc,
să țâșnească sânge. Și nici Tu.

(De fa, ar fi de mirare
să nu.)

Echinox 45, 2013
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Caius DOBRESCU

Parazitul prietenos 

(Seria Vlad Lupu II: Comandorul Fiolă)

Egon, Mona, Tibi, Pilu, Gabi, Valvarez. Seria 
Vlad Lupu îi face să vorbească pe rînd. Începând cu 
Egon. În adolescență credeau cu pasiune că umorul 
negru îi va salva din cenușiul sufocant al societății 
socialiste multilateral dezvoltate. În noua lume, viața 
i-a împins în direcții opuse pe scara prestigiilor sociale. 
Pe unii în sus, pe alții în jos. Totuși, fiecare ascunde 
un secret, care îl apropie, chiar fără să vrea, ca sub 
efectul unei forțe magnetice, de cel mai ciudat și mai 
misterios dintre ei: Vlad. Vlad Lupu, arheologul care 
se încăpățânează să dezgroape scheletele trecutului. Și 
care dovedește cum, întotdeauna, crime vechi se întorc 
ca un bumerang în inima prezentului. Egon, Mona, Tibi, 
Pilu, Gabi, Valvarez, Vlad: dincolo de orice, au rămas 
Parazitul prietenos.

2.

E puţin rușinos, recunosc, să mă ascund. Că nu 
stau pentru ce cred, că nu predic adevărul meu maselor.

Încerc măcar să mă concentrez pe esenţial. Pe ce 
descopăr când închid ochii. 

Şi te asociez, oricât ar părea de ciudat, cu 
profesoara noastră de fizică din liceu. Care îţi semăna, 
de fapt, într-un singur punct: era tunsă la fel de scurt 
ca tine. Părul, în mare parte albit. Altfel, mică şi 
osoasă. Insista, cu o încăpăţânare blândă, să i se 
spună „domnişoară”. În mod evident, o personalitate 
ascetică, extrem de atentă cu nutriția şi care îşi făcea 
cu o regularitate de ceasornic plimbările pe munte, 
duminică de duminică.

Ascetică, dar nu nevrotică.
Ei bine, de la ea mi-a rămas o reprezentare a 

echilibrului pe care vreau să ţi-o împărtăşesc. 
Luăm suprafaţa unui recipient plin până la refuz. 

Până la ceea ce numim popular „buză”. Îţi vei aminti, 
oare, că în acea zonă crepusculară apare o pânză 
milimetrică de lichid care totuşi nu dă pe dinafară? 

Plasată, deci, deasupra limitei recipientului, dar, 
în acelaşi timp, sub limita de vărsare. 

  
Când stăteai acolo, în penumbră, în rezerva pe 

care am reuşit s-o obţin pentru el… N-am gândit deloc 
aşa. N-am lăsat tentaculele să iasă de sub laviţa minţii 
mele şi să se întindă spre tine. Spre pielea ta. Ca în 
filmele de groază. Niciun moment. 

Nu pentru c-aş fi bun. Pur sau drept. Dar am 
înţeles că, dacă voi ezita, dacă voi saliva chiar și numai 
o fracţiune de secundă, te voi pierde instantaneu. Nu vei 
mai putea fi niciodată Prietena mea imaginară.  

Însă acolo, în penumbră, cu lumini care abia 
te atingeau, din curtea spitalului (probabil o salvare 
singuratică), o penumbră uşor verde, o umbră verzuie şi 
totuşi lăptoasă, mi-ai amintit cu precizie de ceva extrem 
de senzual. 

Exact îţi voi explica – Aliona mea ar spune. 
Te simţeam avidă, cumva, de auto-epuizare, de 

încordare. De parcă erai în preajma a ceva ce aşteptai 
de foarte mult timp. Nările îţi palpitau. Ca la apropierea 
unui aliment care venea de sus. Abia începeai să-l 
adulmeci. 

Am simţit-o imediat, direct (am tras în piept 
chestia asta), că ascundeai un secret.

Ceva care până acum te măcinase (erai foarte 
slabă – straniu, nefiresc de trasă la faţă), iar acum te 
hrănea.

Ceea ce m-a apropiat instantaneu de tine.

3.

Pe Ile o găseam de obicei în rezerva lui Vlad, în 
cele mai neverosimile poziţii, contorsionată pe scaunul 
scheletic sau perfect dreaptă, ca în transă.

Dar în ziua când s-a întâmplat prima chestie 
ciudată, m-am întâlnit cu ea la intrarea în spital. 

Ile, cu patru-cinci pungi în mâini. 
Ştiam ce avea în ele. Cutiuţe de diferite mărimi, 

cu particule din diferite substanţe. Sau lumânări cu 
diferite esenţe. Sau diferite alte remedii naturiste. 
Specialitatea casei, naturismul. Şi homeopatia. 

Gardianul pe care-l ştiţi, nea Fănică, bineînțeles 
că nu era la post. Cine ştie prin ce cotlon se oploşise şi 
sforăia de rupea.

I-am cerut voie s-o ajut, i-am luat din pungi. Am 
urcat amândoi în lift. 

Dacă a fost ceva care anunţa ce avea să se-
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ntâmple, atunci poate că neonul. Clipea sau… Nu, 
nu clipea, dar părea degradat, uzat, degenerat. Nu ne 
vedeam bine.

Şi pe urmă nu ne-am mai văzut deloc. Lumina 
s-a stins în momentul când liftul s-a zmucit şi a rămas 
blocat între etaje.

Nimic. Beznă. Tăcere. Am rămas muţi un timp 
îndelungat, aşa îmi amintesc. Adică, nu ne venea să 
credem. 

Pe urmă, eu am început să bat în uşă, să strig. 
Fără efect.
– Dacă s-a stins lumina aici, am auzit glasul 

ei în care spaima era stăpânită cu greu, înseamnă că e 
pană în toată clădirea? 

Părea rezonabil. Dar am continuat să bat şi să 
strig, cumva prosteşte:

– Heeeei! Heeeei!
Era ciudat că nu se auzea absolut nimic. Aşa ceva 

nu se întâmplă, totuşi, într-un spital, la ora 5 dimineaţa. 
E deja mişcare, măcar asistentele care mişună în 
toate direcțiile, cu prima tranşă de medicamente, cu 
perfuziile, cu oalele de noapte ale imobilizaților. Plus 
pacienţii care n-au somn, mai ales bătrânii. Ar fi trebuit 
să auzim măcar târşâitul papucilor lor. 

Iar dacă într-adevăr era un scurt-circuit general, 
cu atât mai mult ar fi trebuit să simţim agitaţie.

Însă, nimic. Absolut nimic. De parcă toţi ceilalţi 
ar fi fost exterminaţi. 

M-a cuprins panica. Nu ştiam ce să fac. 
Şi deodată, cu totul pe neaşteptate, glasul lui 

Ile:
– Suntem două boabe de fasole într-o cană.
– Într-o tocană, am corectat din reflex.
Fără legătură cu nimic? Nu chiar. Era un joc, 

de pe vremuri. Marca Parazitul prietenos. Era flexibil, 
deschis, se putea adapta la orice număr de jucători 
pentru mine şi pentru Vlad, probabil că sucul se cam 
scursese din el. Dar Ile îl descoperise mai târziu. Pentru 
ea, era nou, proaspăt. De aceea se arunca în el cu toată 
energia. Şi de aceea şi-l amintise, probabil, acolo, în 
lift. 

– Sau, am continuat, simţind că tăcerea ar 
fi o opţiune cu mult mai proastă, ultimele prune din 
compot. 

– Într-un borcan sau într-o conservă?
– Într-o conservă. 
– Da?
– Pe fund.
– Ce expresie! Vai, ce expresie!
– Au smuls capacul, au deşertat conţinutul. 

Numai noi am scăpat.
Cam aşa părea. Că numai noi doi am fi scăpat. 

Că în rest nu mai mişca nimeni. Ce altceva puteam face 
acolo? Aşa că Ile a continuat:

– Suntem ochi într-un cap.

– Nu, e prea simplu. Suntem păreri opuse într-un 
cap.

– Păreri, da. Adică fantome. Nu, ascultă, dacă 
e aşa complet întuneric, trebuie să fim ceva mai… Să 
zicem că suntem… un organ pereche, da, care stă în 
beznă…

– Testicule? mi-a scăpat. Ovare?
Umor medical. Ile a început să râdă. Complet, 

total, de parcă ar fi uitat, în clipa aceea, de nenorocirea 
din viaţa ei.

– Mă gândeam mai degrabă la rinichi.
– Rinichi, rinichi… Da, de ce nu? Sau, ştii ce? 

Suntem ultimii dinţi din gură. Şi acolo e întuneric, nu? 
– Corect. Vrei nişte covrigei?
Am auzit-o umblând în geantă, celofan scârţâind 

pe celofan.
– Cu chimen. Vrei?
Am întins mâna prin întuneric, am bâjbâit. Ile a 

izbucnit din nou într-un râs care a zguduit tot liftul. Mi-a 
fost teamă o clipă, dar iraţional, că ne-am putea trezi cu 
cabina smulsă din cabluri.

– Mai ştii, a spus ea, cu o voce în care se 
amestecau vibrant firimituri şi seminţe de chimen deja 
înmuiate, mai ştii cum ne-am întâlnit? Eu cu Vlad? Mai 
ţii minte, toxinfecţia alimentară şi tot restul? Doaaamne. 
Nu cred că ne-am mai atins de scoici de atunci.

Dar, deodată, tonul ei s-a schimbat cu totul. A 
revenit instantaneu tensiunea.

– Ai auzit? Tibi, ai auzit? 
Ce să aud?
– E… Aşa, o respiraţie… E cineva acolo. Parcă 

pândeşte, sau ce Dumnezeu?
Panica din vocea ei m-a speriat. Avea ceva 

nesănătos.
– De undeva de sus. Ascultă! Acuma, fii atent!
Putea să fie autosugestie. Putea să fie un simplu 

curent de aer. Dar ceva mi-a spus şi mie – ceva pe care-l 
refuzam, mă încăpăţânam să-l ignor – că se auzea o 
respiraţie.

De sus, în sens larg. Nu-mi puteam imagina că 
ar fi cineva pe lift. Deci puteai presupune că stă în faţa 
uşii, la etajul de deasupra. De deasupra, mă înţelegeţi, 
în sensul că eram opriţi între etaje. Nu simplul fapt că 
se auzea, dar avea ceva adânc, gâfâit parcă – iertaţi-mă, 
sună auirea, sună penibil, kitsch şi aşa mai departe – dar 
parcă, aşa, animalic. 

– Să fie un câine? am şoptit, ca şi cum mi-ar fi 
fost teamă să nu ne audă. Vreun maidanez care bântuie 
prin spital? O să râzi, s-a mai întâmplat. 

Şi deodată am avut o reprezentare. Un fel de 
spasm de claritate. Un om. Un bărbat. Cumva masiv, 
întunecat, ameninţător. Şi care – nu ştiu de ce, dar asta a 
devenit o convingere de nestăvilit – stătea pe vine. Într-
adevăr, de parcă ar fi pândit.

Cu un act ultim de voinţă, m-am scuturat de 
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spaimă şi am început din nou să bat în uşă:
– Heeeei! Suntem aici, suntem în liiift!
Dar fără un rezultat. 
Şi atunci am simţit cum Ile mă prinde de braţ şi 

îmi şopteşte îngheţat – în mod cert mult mai aproape de 
urechea mea decât probabil că îşi imagina:

– Dacă toată chestia asta are legătură cu Vlad? 
Dacă nemernicii sunt chiar acuma la el?

4.

Eşti când prea aproape, când prea departe. 
Niciodată acolo. Ghici ce-i?

Când am văzut, mi s-a tăiat respiraţia.
Nu puteam să-mi cred ochilor.
Textul era foarte elementar. Dar şi foarte direct. 

Diferit de poveştile pe care le citisem la alţii: invenţii 
evidente, neruşinate, despre presupusul lor mod de 
viaţă, cu fotografii care erau ale oricui altcuiva decât 
ale soţiilor lor. 

Dar ăsta recunoştea că visează cu ochii deschişi. 
Că îşi închipuie doar. 
Fascinația lui încadra imagini pe care le pescuia 

din internet, aşa cum, la 1900, fotografiile aveau un fel 
de rame rococo incluse în ele.

Tocmai faptul că recunoştea dădea atâta precizie 
proiectilului. Un cartuș vidia, ca la Revoluție, care îşi 
desfăcea petalele direct în carnea ta, în abdomenul tău, 
în cavitatea ta toracică. 

Dar nu te făcea ferfeniţă. Te îngheţa.
Cum să-ţi spun? Aveam impresia că ştia totul 

despre mine. Că nu o fiinţă umană scrisese comentariile 
alea lubrice. Simţeam că îşi bate joc de mine, că a 
localizat centrii din lobi în care se nasc fantasmele 
mele, și acuma le expunea acolo, extrase cu nepăsare și 
cruzime. Cum se spune că smulg piciorușele broaștelor, 
de vii, ca să le prefacă, prin prăjire, în pui-de-baltă. 

Pe atunci nu aveam conexiune decât la serviciu, 
în birou.

M-am speriat îngrozitor. Că oricine putea să 
privească direct în mintea mea. 

În găurile ei negre.
Ţin minte şi acum că am plecat acasă 

împleticindu-mă.

5.

Aţi văzut? Aţi văzut femeia aia cu poncho? 
Poncho-ul, da, cu dungi în multe culori. Cu bebeluşul 
atârnat în faţă. Aţi văzut cum îi ţinea căpşorul în palmă?

Vă vine să credeţi că aşa mici erau şi şobolanii 
ăştia doi? Da, voi, voi, uite cum chiţăiţi, uite cum 
chiţăiţi! Da, asta sunteţi, nişte şoboricozaaauri!

He, he. Hop. Ho-paaa. Nu mai e de joacă. 
Saşa, ce-i treaba asta? Bun, că mă loveşti pe mine cu 
bulgării ăştia cu gheaţă, şi îmi mai şi alunecă pe după 

gât de-mi vine să-nnebunesc, mai treacă. Dar cum dai în 
domnişoara Corina? Iar tu, Paşa, scoate degetul din nas 
în clipa asta. Vezi că într-o zi te trezeşti că ţi-l scoţi prin 
nara cealaltă. Atunci să te văd. Să nu vii la mine!

Mă scuzaţi. V-a lovit? Sigur nu?
Da, vă daţi seama. Erau aşa de mici, aşa de mici. 

Îi tot căram. O bucată, în cadrul din spate, cealaltă 
bucată, în hamul din faţă. 

Femeia în poncho. Dacă, prin aerul ei sud-
american, mi-a amintit de Groucho al nostru, de 
Groucho Valvarez? Nu m-am gândit. Da, probabil, 
probabil că şi ei au chestia asta, poncho, acolo, în Chile 
sau în Argentina. Probabil că aşa ceva trebuie să poarte 
un gaucho. Dacă la asta v-aţi gândit. V-am povestit eu 
sau v-a povestit altcineva? Când ne-am cunoscut, aşa 
spunea, plin de el, numai cu câteva tuleie în barbă, dar 
cocoşindu-se din toate puterile, că e un gaucho. Un, 
fiţi atentă, un „gaucho de orientare marxistă”. Chiar şi 
acuma, când din zece în zece metri dai de câte un puşti 
cu tricou cu mutra lui Che Guevarra, tot sună bizar. 
Daţi-vă seama cum suna în România lui Ceauşescu.

Cu Guevarra ăsta a fost dandana mare. Cred că 
încă de la a doua noastră întâlnire – nu mai ştiu bine 
unde a fost prima, am senzaţia că la Balul bobocilor – 
Groucho a venit cu o poză a individului, nu, nu aia cu 
bereta pe-o ureche, alta. Și ne-a tradus dedicația, care 
era pentru taică-său. Tatăl lui Valvarez, vreau să spun. 
Sincer, nu prea aveam idee ce era cu Guevarra, Egon 
mai ştia câte ceva, Gogulică, Gogu Fartaeş, fiindcă 
el, sas după mamă, era mai în contact cu lumea de 
dincolo... „de dincolo”, he, he... Dar, pur şi simplu, 
aerul lui patetic, ochii ăia daţi peste cap, de parcă era 
un îndrăgostit dintr-o comedie… Nu puteai rezista. Aşa 
că Vlad i-a tăiat-o scurt, din colţul gurii, în stilul lui 
inimitabil. Nu puteai fi sigur niciodată că a vorbit de-
adevăratelea. Zice:

– ’Ţ-ar prostu-al dreacu’.
Nu vă puteți închipui ce mutră a făcut marxistul 

nostru de orientare gaucho. S-a înverzit. Mintea lui nu 
putea să prelucreze informaţia. Exact ce se numeşte – 
corectaţi-mă dacă greşesc – disonanţă cognitivă. Numai 
după mult timp a reuşit să explodeze:

– Ce-ai zis? Ce-ai zis?
Nu, nu avea cine ştie ce accent. Eventual era niţel 

sâsâit, de la natură. N-avea cum să aibă, vă daţi seama, 
era mic-copil când a ajuns în România. A crescut aici. 
Dacă nu-i ştiai povestea, n-ai fi ghicit niciodată.

Bun, s-a enervat, a sărit ca un cocoş pitic la Vlad, 
care îl ignora. Numai că atunci altul dintre noi, eu, sau 
Gabi, sau Mona?, i-am trântit-o pe la spate:

– ’Ţ-ar prostu-al dreacu’.
Şi tot aşa. Asta a fost iniţierea lui. Se înroşise 

cumplit, învârtindu-se de la unul la altul, cu icoana lui 
Guevarra ăla în mână. Până la urmă, tot încercând să ne 
oprească, să ne bage ceva în gură, poate chiar, în mod 
reflex, poza venerată, ne-am trezit cu el că se prăbuşeşte. 
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Aveam deja ceva noţiuni vagi de medicină, de 
la taică-meu, și m-am gândit că ar putea fi epilepsie sau 
ceva. 

Dar nu era. 
L-am stropit cu apă, l-am frecat la tâmple. A, 

acuma mi-am amintit: eram la o acţiune din aia PTAP, 
cunoașteți conceptul? Pregătire Pentru Apărarea Patriei. 
Într-un pavilion de trageri, mai multe licee, undeva pe 
lângă Temelia, dacă ştiţi puţin Braşovul. 

Şi-a revenit şi, încet-încet, am început să 
comunicăm normal. Bine, niciodată n-a putut face în 
mod direct mişto de Che al lui, dar era totuşi capabil să-i 
maimuţărească împreună cu noi pe Fidel sau pe Mao. 
Nu mai vorbim de Brejnev ori Ceauşescu. Da, serios. 
Bine, dacă am fi fost maturi, aşa cum erai matur pe-
atunci, probabil că mai degrabă ne-am fi capsat buzele 
decât să facem bancuri politice de față cu progenitura 
unor comunişti fanatici, aterizată tocmai din Chile. Dar, 
fiindcă nouă nu ne era frică de nimic, Valvarez a devenit 
destul de repede prietenul nostru nedespărţit.

De unde Groucho? 
Păi, cuiva dintre noi i-a căzut fisa asta: 
– Bine, fii marxist, dacă trebe, dacă-ți cere 

organismul, dar nu de orientare gaucho, moşule. Dacă 
vrei să rămâi cu noi, trebuie să devii marxist de orientare 
Groucho. 

Nu ştiu dacă asta a fost din capul nostru sau 
am luat-o de undeva. De la Woody Allen, de la Monty 
Pythoni? Oricum, aşa i-a rămas numele. Groucho. 
Groucho Valvarez.

Dar… Ce vroiam să vă spun? Vă conducem la 
hotel? Sau, ştiţi ce, nu vreţi să veniţi cu noi la masă? 
Nu, nu e nici o problemă, Aliona se bucură, sunt 
convins. Nu e nici un deranj. Numai puţin, să curăţ 
parbrizul şi… Urcaţi dumneavoastră până… Hai, şi voi, 
piticimea, urgent înăuntru. Adică, puneţi mai întâi sania 
în portbagaj. Exact, voi singuri. Ce, aveţi oase-n burtă?

6.

Nisipul ud, atât de moale că nici nu ştii dacă să-i 
spui nisip. 

Poate mâl.
Mâl de Nil.
Cum ţi se scurge printre degete, cum devine 

nămol.
Totuşi, e plin de pietricele, de scoici şi cioburi 

de scoici.
De sticlă?
Asta  face să-ţi simți mâinile încă şi mai încărcate.

Deşi mă încăpăţânez să-l numesc aşa. Căpşună. 
Comandorul Căpşună. De fapt, recunosc, sunt complet 

de cacao. Degeaba fac pe nebunul în sinea mea, 
degeaba îţi spun ţie.

Realitatea care mă striveşte e că mă striveşte.
Cu cizme de marmură.
El joacă
în jurul tău, în jurul tău,
cu cizme de marmură.
Un fragment de pe vremuri. I-I-Eppur. Nu ştiu 

dacă-ţi aminteşti. 
De fapt, ar trebui să-i spun Comandorul Fiolă. 

Fiindcă prin asta. În asta.
E ca şi cum mi-ar fi prins mintea acolo.
Sună ridicol, patetic, nu te-ai aştepta de la mine. 

Dar seamănă cu ce simt. Cam aceeaşi culoare. Strugure 
strivit, până la deplin-căcăniu.

Deci, ăsta e adevărul. Ar trebui să vorbim despre 
Comandorul Fiolă.

Din momentul în care mi-a pus-o în palmă.
De fapt, din momentul în care am închis palma 

peste.
De fapt, e un fel de-a spune că mi-a pus-o.
De fapt, mi-a pus-o, în sensul că mi-a tras-o.
O fiolă, care creşte odată cu frica. Se face cât o 

banană.
Comandorul Fiolă se numeşte aşa fiindcă te 

pocneşte, cu una din mâini, de-ți sună apa-n cap, cu 
alta te răstoarnă peste braţul de vinilin al canapelei, cu 
alta îţi trage pantalonii jos (şi tu stai şi-nghiţi, fiindcă 
ştii că n-ai fost cuminţel), şi cu alta...

 Ei bine, cu această ultimă mână (deşi poate mai 
are şi altele…), de fapt, cu pumnul compact, acţionat de 
un braţ robust, mecanic, te pompează.

Strugure putred, până la brun-strivit.
Abia pe urmă ţi-o pune în palmă şi-ţi închide 

degetele peste ea. 

Biroul de lucru
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Cornel MORARU

Viziune şi spirit tragic în literatura 
română a secolului XX 

 

Cea mai recentă carte a lui Gabriel Petric este 
rezultatul firesc al muncii unui adevărat specialist 
în domeniu. Autorul e preocupat de câteva decenii 
de problema tragicului. A şi publicat unele lucrări 
(articole, eseuri, cărţi), rod al unei cercetări 
sistematice pornind de la un program pe care 
singur l-a elaborat şi urmat, apoi, pas cu pas. Nu 
e vorba aşadar de nişte opţiuni conjuncturale, de 
moment. Continuitatea anilor de studiu aprofundat, 
de căutări şi documentare în bibliotecile din ţară 
şi din străinătate conferă credibilitate întregului 
demers întreprins până acum. Şi, din câte ne dăm 
seama, lucrurile nu se vor opri aici. Cercetarea va 
continua. Cel puţin proiectul, care pare cam utopic, 
de a realiza o bibliografie completă, adusă mereu la 
zi, a temei în discuţie presupune un efort prelungit, 
practic neîntrerupt, de informare şi lectură. Dar deja 
autorul lucrării se află pe un teritoriu familiar, pe 
care-l stăpâneşte în totalitate şi în care se orientează 
cu uşurinţă. Chiar ar fi o pierdere să plafoneze 
exegeza la acest nivel atins, oricât de mulţumitor, în 
volumul pe care ni-l prezintă acum.

Aşadar, avem în faţă o lucrare de excepţie, 
îngrijit redactată şi documentată la un nivel cât mai 
riguros cu putinţă. Autorul stăpâneşte perfect nu 
numai conceptele fundamentale cu care operează, 
dar şi nuanţele, micile detalii din care scoate 
adeseori concluzii surprinzătoare. Se simte un efort 
hermeneutic susţinut în elaborarea fiecărui capitol, 

păstrând proporţii rezonabile, deşi fiecare ar putea fi 
dezvoltat ulterior într-o lucrare separată. Prin asta, 
teza nu suferă de fragmentarism. Dimpotrivă, avem 
de-a face cu o sinteză critică veritabilă şi extrem de 
generoasă, plină de idei şi intuiţii proprii, asupra 
problematicii tragicului, cu aplicaţie permanentă 
la cultura şi literatura română. Reuşita sintezei o 
asigură de la bun început viziunea ontologică de 
ansamblu asupra categoriilor şi chiar asupra unui 
„posibil model tragic” schiţat (încă din Argument). 
Se observă clar o lărgire a modului pur axiologic, în 
speţă estetic, o deplasare spre ontologic şi – evident 
– o împlinire a celor două perspective (ontologică 
şi axiologică) într-un plan superior metafizic al 
reflecţiei. Din acest punct teoretic înalt trebuie 
privite toate dezvoltările conceptuale, precum şi 
analizele şi aplicaţiile pe text din partea a doua a 
lucrării. Nu întâmplător cartea debutează abrupt, 
într-un fel neaşteptat, cu un comentariu amplu 
asupra „existenţei tragice” aşa cum a descris-o în 
termeni memorabili D. D. Roşca într-un celebru eseu 
filosofic publicat în anul 1934. Viziunea acestuia 
e proiectată într-un context mai larg european, cu 
trimiteri solid argumentate la Albert Camus, Erich 
Fromm şi Émmanuel Mounier (aşa-zisa „gândire 
umanistă occidentală”). 

În primele capitole ale cărţii prevalează 
o perspectivă metacritică asupra problematicii 
tragicului. Este de fapt un mod mult mai subtil 
decât pare la prima vedere de a analiza „intensiv” 
(dincolo de „extensivitatea” rezervată „cercetării 
secţiunii bibliografice”), opere filosofice, critice şi 
literare româneşti, dar şi  lucrări fundamentale din 
repertoriul universal. Altminteri, în permanenţă 
contribuţiile autohtone sunt raportate la reperele 
canonice în domeniu sau, cum le numeşte, „marile 
idei ale secolului al XX-lea”. Autorul este foarte 
bine informat şi documentat în această privinţă. Nu 
emite ipoteze sau judecăţi fără acoperire. Aceste 
mari teme ar fi, în ordine, „moartea tragediei” 
(Camus, George Steiner), transformarea tragediei 
în metatragedie – coroborată şi cu ideea de 
„metateatru” în expansiune la un moment dat (Lionel 
Abel), refuzul tragediei (Alain-Robbe Grillet) şi 
„întoarcerea tragediei” (Jean-Marie Domenach, 
Ion Omescu, Michel Maffesoli). Observăm deja o 
deplasare a registrului interpretativ de la ontologie 
şi metafizic spre filosofia culturii şi estetică. Se 
caută un răspuns la întrebarea „cum e cu (ne)putinţă 
tragedia modernă” (este chiar titlul capitolului al 
III-lea). O primă constatare se referă la „raritatea 
fenomenului tragediei”, existând în istorie doar 
două perioade de înflorire a acesteia, epoca tragediei 
greceşti şi renaşterea (ambele „marcate de tranziţia 
de la ordinea sacră la ordinea profană, raţională”). În 
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ciuda tendinţei de acceptare a „tragicului cotidian, 
al omului comun, al absurdului”,  ambiguitatea 
statutului tragediei se menţine şi în modernitate 
şi post-modernitate. Desigur, pe măsură ce o „re-
vrăjire” a lumii şi o „re-descoperire a sacrului şi 
a transcendenţei” devin posibile, există semne şi 
se pot da chiar câteva exemple semnificative de 
resuscitare a unei formule dramatice viabile. Dar 
cam atât. Contribuţiile critice româneşti (cap. IV) 
exprimă „acorduri şi dezacorduri” cu temele deja 
enunţate, cum spuneam şi mai înainte. Autorul 
identifică, în mare, trei tipuri de reacţie privitoare, 
după cum urmează: la „moartea tragediei” (M. Sin, 
R. Sorescu, V. Băncilă, I. Frunzetti), la „renaşterea” 
ei (R. Stanca, N. Balotă, Mihai Gramatopol, I. 
Mălăncioiu), respectiv la posibilitatea integrării în 
postmodernitate (C.C. Buricea-Minarcic, Gilbert 
Danco). 

Alte contribuţii critice româneşti sunt 
valorificate în capitolul intermediar Specificul 
naţional şi nonvocaţia tragicului. Ethosul 
înţelepciunii. Aici remarcăm şi un accent polemic 
mai pronunţat. Sunt evocate în serie opinii 
interbelice (Cioran, A. Holban, Ov. Papadima, V. 
Băncilă, D. Stăniloaie, M. Vulcănescu), dar şi opinii 
contemporane (M. Daneliuc, A. Buzura, O. Paler, 
A. Marino, C. Noica etc.). „Etno-vocaţia tragicului” 
ar fi reprezentată de I. Lăncrănjan şi R. Vulpescu. 
Spirit echilibrat, autorul încearcă să nuanţeze 
atitudinile extreme, dar nu neagă nici existenţa 
unui „complex vocaţional” care alimentează în 
continuare dezbaterile şi controversele în privinţa 
tragicului la români. Oricum, o afirmaţie de genul 
„sentimentul tragicului ne lipseşte cu desăvârşire” 
e contrazisă de opere literare precum Odă (în metru 
antic), Pădurea spânzuraţilor, Meşterul Manole 
(L. Blaga), Iona (M. Sorescu) etc. Unora dintre 
acestea le va dedica, în continuare, analize ample, 
pătrunzătoare.

Ceea ce am rezumat până acum din lucrare, 
altfel extrem de schematic, nu reprezintă un 
simplu spectacol de erudiţie şi lectură critică a 
bibliografiei utilizate, ci trebuie remarcat faptul că 
în permanenţă sunt aduse în discuţie conceptele 
fundamentale invocate la început, definite de astă 
dată – prin acumulări de nuanţe – cu o precizie din 
ce în ce mai evidentă. E vorba de cupluri de noţiuni 
precum tragism şi tragic, respectiv sentimentul 
tragic (situaţia) şi spiritul tragic (ethosul) – toate 
sintetizate în opoziţia dintre viziune şi spirit tragic. 
Primul termen ar reprezenta virtualitatea celui de-al 
doilea, cum precizează în repetate rânduri autorul. 
Alte concepte invocate pe parcurs: pateticul, 
melodramaticul, dramaticul etc. Acest tip de 
comentariu circular, de adâncire a semnificaţiilor 
de la un capitol la altul, conferă unitate şi coerenţă 

întregului studiu. Cu alte cuvinte, întăreşte impresia 
de veritabilă sinteză critică, aşa cum afirmam şi mai 
înainte.

Pe măsură ce exegeza se apropie de teritoriul 
literaturii, perspectiva meta-critică e dublată de 
una analitică, de confruntare directă cu textul 
comentat. Prima probă o constituie analiza unei 
„opere emblematice”, cum e considerată Mioriţa. 
Titlul capitolului spune aproape totul: Mitopoetica 
Mioriţei şi des-cântarea morţii. Aspecte arhetipale 
ale dimensiunii tragice. De fapt, ne aflăm 
deocamdată în avanscena literaturii. Cunoscuta 
creaţie populară nu e o baladă, ci un descântec – 
în concepţia autorului tezei. Analiza, extrem de 
amănunţită, tinde către un comentariu critic total, 
la intersecţia unor sugestii diverse de interpretare 
de ordin folcloric, mitic, arhetipal, antropologic 
etc. Fundamental ar fi scenariul iniţiatic originar, 
care ia forma des-cântării, îmblânzind limitele şi 
transfigurând alegoric, la modul sublim, drama şi 
suferinţa umană. Creaţia, oricât de puternică, nu 
atinge însă „spiritul tragic”, constituie doar „unul 
din modelele formei tragoidale” şi funcţionează ca 
„un arhetip cultural” cu ecouri prelungite până în 
opera lui Blaga şi Sadoveanu. 

Ideea care se conturează spre final e că 
„inapetenţa” tragicului din sfera etnologică (v. 
capitolul despre specificul naţional şi vocaţia 
tragicului) se manifestă şi în literatură. Tentative de 
resurecţie a tragicului s-au manifestat din când în 
când, dar de fiecare dată au rămas cumva izolate. 
Până şi manualele şcolare au semnalat „absenţa unui 
filon tragic autentic în literatura română”. Concluzia 
de bun simţ care se impune admite că „Literatura 
română are «sentimentul tragicului», dar rareori 
accede la «spiritul tragic». «Viziunea» prevalează 
asupra «Spiritului», acesta din urmă, atunci când îşi 
găseşte împlinirea, necreând o «paradigmă», ci doar 
o viziune între multe altele.”

Studiul se încheie însă în forţă. Ultimele două 
capitole sunt dedicate unor opere literare româneşti 
de netăgăduită valoare, a căror substanţă ţine de 
esenţa însăşi a tragicului. E vorba de Iona lui Marin 
Sorescu şi de romanul Pădurea spânzuraţilor, de 
Liviu Rebreanu. Ambele scrieri sunt aşezate în 
contextul ideatic şi metacritic cel mai favorabil. 
Piesa lui Sorescu se situează la graniţa viziunii 
parodice cu tragedia şi metatragedia, chiar dacă 
autorul ei o consideră „tragedie” pur şi simplu, 
iar criticii o definesc în fel şi chip. Deci opera se 
înscrie „pe linia tragismului, a viziunii tragice, nu a 
spiritului tragic” – conchide ferm autorul tezei.

 Romanul lui Rebreanu, în schimb, accede în 
mod excepţional la spiritul tragic. Nu întâmplător 
autorul tezei îi dedică capitolul final care se întinde 
pe aproape o sută de pagini, adică o treime din 
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întreaga lucrare. Comentatorul aduce în sprijin 
două teorii clasice ale tragediei/tragicului – cea a lui 
Aristotel şi cea a lui Hegel. Lectura atentă pe text 
identifică numeroase elemente ale acestor teorii. Ba, 
se face chiar o relaţionare şi cu posthegelianul S. 
Kierkegaard (poate cel mai ilustru dintre precursorii 
existenţialismului modern). Nu intrăm în detalii. Ar 
trebui să ne întoarcem la modelul conceptual, cu 
toate ramificaţiile lui, prezentat în primele pagini 
ale lucrării. Mult mai important ni se pare acum 
dialogul direct cu textul. Ştim că adeseori forţa 
literaturii vine şi din afara ei, dar primordială rămâne 
de fiecare dată scriitura, execuţia artistică în sine. 
Oricât am glosa pe marginea unei opere, accentul 
trebuie pus până la urmă pe valenţele intrinseci 
ale textului. Orice agresiune asupra literarităţii 
textului duce la eşec, oricât de bine intenţionat ar fi 
exegetul. Ceea ce impresionează la Gabriel Petric, 
dincolo de virtuozitatea analitică şi pasiunea pentru 
idei, este contactul viu, firesc cu operele pe care 
le comentează (cu o empatie cu totul specială). Se 
pare că exerciţiul îndelungat al scrisului, lecturile 
vaste, dar şi pregătirea filologică de-o viaţă îşi spun 
cuvântul. Autorul are intuiţia exactă a literarităţii şi 
oricât de savante par uneori glosele sale în registru 
filosofic, acestea nu pun nicio clipă în pericol 
integritatea operei, a textului. E o condiţie absolută 
aceasta, avută în vedere de orice exeget literar care 
se respectă. Gabriel Petric îndeplineşte, aparent fără 
niciun efort, şi această ultimă exigenţă.

În încheiere, cartea Viziune şi spirit tragic 
în literatura română a secolului XX e o realizare 
exegetică de excepţie. Autorul are personalitate şi 
vădeşte calităţi reale de cercetător într-un domeniu 
oarecum specializat, care nu e la îndemâna oricui. 
Miza lucrării ni se pare destul de ambiţioasă, dar 
cu perfectă acoperire în performanţe intelectuale 
pe măsură. Cele trei condiţii pe care o monografie 
consacrată tragicului, respectiv tragediei – în 
spaţiul cultural românesc – trebuie să le întrunească 
(bibliografia exhaustivă a temei, aplicaţia şi la 
literatura română, aducerea unei perspective 
novatoare asupra temei tragicului şi a tragediei – 
aşa cum le formulează autorul la început) sunt într-o 
măsură covârşitoare satisfăcute.

________
* Gabriel Petric, Viziune şi spirit tragic în literatura română a 
secolului XX, Editura Limes, 2014.

Alex GOLDIȘ

Pentru o istorie 3D a literaturii române 
contemporane

Un excelent dosar din „Cultura” coordonat de 
Ștefan Baghiu în martie 2017 atrăgea atenția asupra 
caracterului specios al termenului de „literatură 
contemporană”, care – mai ales în programele 
universitare și în volumele de critică – n-a mai fost supus 
revizuirilor de decenii bune. Cam toți respondenții, 
de la Ion Simuț și Gheorghe Perian până la Andrei 
Terian sau Bogdan Crețu, observau că noțiunea de 
„literatură contemporană” – devenită o carcasă goală – 
se extinde asupra a opt decenii de literatură, de la anii 
ʼ40 până azi. Pentru a măsura absurdul situației că în 
majoritatea Facultăților de Litere din țară se studiază 
realismul socialist la „Literatură contemporană” ne 
putem imagina că generația lui Nichita Stănescu – 
aflat pe băncile facultății la jumătatea anilor ʼ50 ar 
fi putut bine-merci să-l studieze pe Eminescu tot la 
„Contemporană”. Lucru, totuși, de neimaginat și cu atât 
mai flagrant cu cât din 1945 încoace s-au succedat mai 
multe generații literare, ba chiar mai multe sisteme de 
concepere a rolului statutului literaturii în societate. Nu 
mai amintesc ce înseamnă și ce se studiază sub umbrela 
de „literatura contemporană” în liceu, acolo situația e 
într-adevăr dramatică...

Pe de o parte, acest conservatorism e legat, 
după cum atrage atenția Andrei Terian în dosarul sus-
menționat, de bătăliile canonice din jurul termenului: 
„(...) simplificând lucrurile, contemporaneitatea se 
referă la «epoca noastră», ceea ce face ca termenul 
să funcționeze nu doar ca un designator istoric, ci și 
ca o judecată de valoare implicită. Căci a nu mai face 
parte din «epoca noastră» înseamnă, fatalmente, a fi 
expulzat în «istorie» – sau, mai rău, în «preistorie» 
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(în preistoria contemporaneității, desigur). Astfel se 
explică de ce conceptul de «literatură contemporană» 
este întotdeauna, în mod tacit sau manifest, un câmp 
de bătălie între diverse generații, grupări și ideologii.”. 
Impresia de sac fără fund umplut cu de toate provine 
așadar din teama statu quo-ului literar – foarte puternic, 
în context românesc – că o generație nouă o va arunca pe 
precendenta în istoricitate – și, evident, din prejudecata 
că literatură istoricizată înseamnă automat literatură 
expirată. Pe de altă parte, însă, de vină e și inerția 
teoretică a panoramelor sau a istoriilor critice: deși cam 
toată lumea a fost pusă pe revizuiri la începutul anilor 
ʼ90, când impresia era de excavare a întregului câmp al 
literaturii sub comunism, la momentul sintezelor lipsa 
soluțiilor teoretice a devenit bătătoare la ochi. De aceea, 
orice încercare de problematizare a conceptului și de 
chestionare a teritoriului pe care îl acoperă e din start 
meritorie. Ultimul volum al lui Ion Simuț, Literaturile 
române postbelice*, vizează tocmai această întreprindere. 

Cartea nu iese din tipicul cu care ne-a obișnuit 
criticul de la Oradea, care n-are disponibilitatea de a 
scrie sinteze (majoritatea cărților sale sunt colecții de 
articole și eseuri), însă are un ambitus al reflecției menit 
să acopere teritorii vaste. Am mai scris-o și cu altă 
ocazie: comentariul lui Simuț e caracterizat de o formă 
de presbitism cronic – criticul nu vede bine de aproape și 
nici nu-l interesează textele singulare sau close-reading-
urile, ba chiar se ferește sistematic de comentariul pe 
text. În schimb, e permanent pus pe revizuiri și reașezări 
ale câmpului conceptual al literaturii contemporane. 
Probabil că cea mai notabilă contribuție a cărții e cea 
anunțată de titlu: pluralul „literaturi” înlătură dintr-un 
gest concepția organicistă care a dominat dintotdeauna 
istoriile literare românești. Căci. dacă avem impresia că 
lucrurile s-au schimbat recent, n-avem decât să scrutăm 
cu atenție ponderea studiilor de după 1990 cu privire la 
„literaturi” coextensive celei scrise pe teritoriul României 
și/sau în limba română. Simuț are dreptate să observe că 
nu s-au făcut progrese serioase în înglobarea literaturii 
din Basarabia sau Bucovina, a literaturii române din exil 
din timpul comunismului, a literaturii din Voivodina, 
Ungaria, Banatul iugoslav ș.a.m.d. Or, faptul că sfera 
literaturii nu se confundă cu granițele fizice ale statului în 
care s-a dezvoltat e una dintre axiomele celor mai recente 
studii de World Literature, la care Ion Simuț se raliază 
ingenuu, dar cu îndreptățire. 

De altfel, cel mai important merit al cărții e 
de regăsit în faptul că transformă teritoriul literaturii 
contemporane într-o hartă în mișcare, cu granițe 
discutabile și reformabile. Există, în Literaturile 
române postbelice, proiectul unei narațiuni teoretice 
mobile, care ar putea anunța trecerea la o istorie 3D a 
literaturii române. În sensul că unei desfășurări lineare 
și cronologice (importantă și ea în economia cărții), Ion 
Simuț îi preferă o serie de secțiuni pe transversală, care 

feliază multiplele ipostaze ale literaturii de după 1945: 
nu există o singură literatură română nu doar pentru că de 
atunci până azi se succed diferite curente și generații, ci 
și pentru că ea poate fi studiată mai atent și din unghiul 
raportării la politic, un criteriu de neevitat: astfel, Ion 
Simuț alcătuiește taxinomii (nu toate originale, nici 
indiscutabile) pe coordonatele literatură oportunistă 
– subversiune – evazionism – disidență și stabilește 
inventare de opere și de scriitori reprezentativi pentru 
fiecare direcție. Mai mult, criteriul moral – deși greu de 
probat cu instrumentele istoricului literar – își regăsește 
și el locul în sfera de interes a criticului. Unul dintre 
cele mai memorabile capitole ale cărții construiește 
chiar o „antologie a demnității criticului român”, opusă 
programatic antologiei rușinii a lui Virgil Ierunca, reușind 
să convingă, prin exemple individuale bine alese, că 
verticalitatea nu e o valoare într-atât de lipsită de contur pe 
cât se crede în general. De altfel, cartea e plină de inventare 
menite să dezbată și să așeze pe sertărașe diferitele 
etape și/sau ipostaze ale literaturii contemporane, de la 
„etapele literaturii române postbelice” la „protagoniști 
și tendințe în cadrul generației 60”, „canonul literar 
proletcultist” sau „literatura exilului”. De un interes 
deosebit sunt exercițiile de focalizare diferită pe care le 
face istoricul literar nu doar din perspectiva actualității, 
ci și din cea... a posterității: când e să izoleze cele mai 
importante momente ale literaturii române postbelice, 
Simuț își mărește lentilele până într-atât, încât ajunge 
să afirme că ea e reductibilă, în fond, la conceptul de 
„literatură română sub comunism”: „Cred că în viitor 
acele cinci etape se vor reduce treptat, întâi la patru (...), 
apoi, la două, cele mai plauzibile, în curând (epoca Dej 
– 1945-1965 și epoca Ceaușescu – 1965-1989), apoi, 
în cele din urmă, când perioada comunistă își va pierde 
relieful politic intern, se va reduce totul la o singură 
mare perioadă în istoria contemporană sau postbelică: 
perioada comunistă – 1945-1989, care își așteaptă în mod 
firesc continuarea cu perioada postcomunistă, ca o altă 
secvență a unei contemporaneități lărgite la un secol sau 
aproape un secol”.

Nu e mai puțin adevărat că aceste exerciții de 
distanțare – adevărate distant reading-uri, dacă cumva ele 
pot fi numite ca atare în absența statisticilor propriu-zise 
– riscă adesea, câteodată nepermis de mult, să sacrifice 
nuanțele. Nu e de mirare că de la altitudinea taxinomică 
pe care și-o asumă criticul uneori nu se mai văd diferențe 
esențiale, altminteri observabile cu ochiul liber. Nu cred, 
de pildă, în extinderea conceptului de realism socialist 
asupra întregii perioade de până în 1989 (el dispare fără 
urmă după 1964), cum afirmă la un moment dat criticul, 
nici în suprapunerea proletcultismului cu același realism 
socialist: „În fond, realismul socialist e un proletcultism 
cosmetizat de circumstanță, însă nu esențialmente 
schimbat. Ce mi-i proletcultismul îmbogățit, ce mi-i 
realismul socialist”. Suprapunerea nu se poate face – a 
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demonstrat-o definitiv Sanda Cordoș în addenda ei la 
Literatura română între revoluție și reacțiune – din cauza 
istoriei diferite a conceptelor atât în Uniunea Sovietică, cât 
și în România. Fundamentul central al mișcării originare 
prevedea autonomia creației intelectuale, motiv pentru 
care fusese dezavuat de Lenin. În context românesc, 
proletcultismul a fost supus de către oficialități unei 
demascări virulente la începutul anilor ʼ50. La Plenara 
Uniunii Scriitorilor din 16-17 februarie 1951, urmată 
de o campanie de presă care se întinde până la finalul 
anului, sunt denunțate o serie de principii considerate 
neconforme ideologiei realismului socialist: „caracterul 
antipatriotic, ostil învățăturii partidului” (Mihai Beniuc), 
„necunoașterea marxism-leninismului” (N. Moraru), 
„tendințele de negare a moștenirii culturale a trecutului” 
(Leonte Răutu). Faptul că proletcultismul a echivalat, în 
mediul cultural al anilor ʼ50, cu o formă de deviaționism  
și că termenul n-a putut niciodată intra în circulație face 
ca el să nu poată fi considerat sinonim cu realismul 
socialist decât printr-un abuz de interpretare. Iar faptul că 
istorici sau critici literari, foarte respectabili altminteri, 
precum M. Nițescu, Florin Mihăilescu sau Liviu Țeghiu 
îl folosesc retrospectiv nu poate constitui un argument. 

Greu de înțeles e și războiul lui Ion Simuț cu 
denominația de comunism: pe un capitol întreg criticul 
încearcă să demonstreze că termenul nu poate fi aplicat 
situației românești, cu argumentul că „în România nu 
ajunseserăm încă la comunism”. I se preferă sintagma 
de „dictatură socialistă”, fără să se menționeze natura 
distincției teoretice dintre cele două noțiuni și pornind 
de la argumente discutabile precum „mai existau enclave 
de proprietate privată în agricultură (...) în cazul micilor 
întreprinderi sau, situația cea mai frapantă, aceea a 
proprietarilor de case și de apartamente”. Or, după 
această logică, n-ar intra sub umbrela comunismului 
niciun stat din Estul Europei, de vreme ce în România 
gradul de etatizare a bunurilor individuale e net superior 
statelor vecine. Când nu se sforțează să mute din loc cu 
mâinile goale munții conceptuali ai culturii postbelice, 
Simuț e nevoit totuși să citeze un document din 1962 
care atestă că „sectorul socialist din agricultură deține 
96% din suprafața arabilă” sau că „gospodăriile colective 
cuprind 3201000 de familii, aproape totalitatea familiilor 
țărănești”. Nici argumentul că documentele oficiale ale 
Partidului n-au privit niciodată ca încheiat procesul 
comunizării – fixându-și target-uri noi de la un Congres 
la altul – nu poate fi invocat, de vreme ce tema revoluției 
perpetue făcea parte din retorica oficială.  

Nu pun deloc la îndoială utilitatea proiectului de 
reconstrucție a teritoriului „literaturii contemporane” 
inițiat de Ion Simuț. Atrag doar atenția asupra faptului că 
într-un demers atât de amplu apelul la nuanță e cel puțin 
la fel de important ca privirea revizionistă de sus. 
__________
* Ion Simuț, Literaturile române postbelice, Editura Școala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 476 p.
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Ovio OLARU

Disecții cu drujba

Pentru cititorii familiarizați cu piața editorială 
românească, schimbarea pe care a suferit-o editura 
Cartea Românească în ultimele luni nu a fost trecută 
cu vederea. Departe de a corela această schimbare de 
conducere (Cartea Românească a fuzionat cu editura 
Paralela 45) cu o diminuare calitativă a titlurilor 
scoase sub egida editurii, este foarte clar că a avut 
loc o mutație și că aceasta are consecințe vizibile 
pentru coagularea ierarhiilor literare recente. Cele mai 
aclamate și bine primite volume de poezie din 2017 au 
evitat editura, iar declasarea ei în favoarea altor edituri 
mai bine reprezentate în ceea ce privește poezia își va 
face cu siguranță simțită importanța în viitorii ani. 

Cazul ultimului volum al Ofeliei Prodan, 
Număr de dresură, e unul atipic din cel puțin un motiv. 
Un singur precedent notabil îl reprezintă volumul lui 
T.S. Khasis, iar situația pentru care cei doi poeți sunt 
reprezentativi este următoarea: vorbim despre volume 
care nu se aliniază sensibilității poetice contemporane 
și unde criteriul valoric e umbrit de o discuție despre 
anacronism. Atât Ofelia Prodan, cât și Sergiu Cașiș 
au aparținut douămiismului și li s-au integrat organic. 
Au publicat de-a lungul anilor 2000 și au fost creditați 
ca poeți valoroși ai perioadei (Alex Goldiș vedea în 
Arta scalpării „un realism foarte dens, stratificat, care 
suplinește cu brio fantasmaticul poeziei abstracte.”, 
Ofelia Prodan este la volumul cu numărul nouă, 
majoritatea însoțite de cronici foarte laudative). Nu 
punem în oglindă doi poeți pentru a stabili un raport 
de comparație, ci semnalăm apariția, la o distanță de 
doi ani, a două volume al căror ecou este estompat nu 
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neapărat din cauza unor carențe de poetică, ci datorită 
unei sincronizări nefericite. 

 În 2015, T.S. Khasis publica Aparenta 
naturalețe a vieții la Casa de editură Max Blecher, 
volum despre care remarcam, într-o cronică semnată 
în revista „Vatra” că, deși nu e o carte eminamente 
slabă, este în mod vizibil realizată după o formulă 
douămiistă de succes. Trauma, bolile mintale, 
instanțele deprimante și schizoide erau, pentru 
volumul lui Khasis, variațiuni pe aceeași temă, perfect 
integrabile rețetarului 2000. În aceeași măsură, geneza 
volumului abia apărut al Ofeliei Prodan* pare să se fi 
produs mai degrabă în 2007 decât în 2017. Trebuie, 
însă, spus din capul locului că volumul ei este 
considerabil mai subțire valoric. După cum remarcam, 
comparația e instrumentală și ilustrează simptomele 
unor poetici întârziate. 

Compus din 5 grupaje de poeme precedate 
de un poem independent intitulat Rozătoarele („Ele 
se numesc rozătoare și rod tot/ ce crește pe pământ 
și din pământ,/ tot ce este materie organică sau 
anorganică,/ rod chiar și sufletul din tine. Și rod tot.”), 
volumul abundă de sintagme ieșite direct din bucătăria 
neoexpresionistă („poftă morbidă”, „gura strâmbă de 
ură”, „mă strecor printre venele mele cu abilitatea 
unui contorsionist.”, „învelișul de carne și sânge”). 
Vine în minte cazul lui George State, cu al său volum 
Crux, apărut în 2016 la Cartea Românească, care se 
înrudea mai degrabă cu Rilke decât cu ceea ce apărea 
în materie de poezie atunci. Însă dacă la George State 
era necesară o discuție despre revirimentul liricii 
germane moderniste în cheie contemporană – deci 
despre revizitarea unei estetici devenite prin distanță 
temporală deja exotică –, distanța temporală redusă 
dintre Număr de dresură și poezia milenaristă conduce 
la evidența că volumul de față e situat în coada de 
cometă a douămiismului și nu reprezintă cine știe ce 
tentativă de experimentalism poetic. Dar cu vârful 
neoexpresionismului dizolvat, demonstrațiile de forță 
din acest volum nu mai sunt convingătoare, ba chiar, 
aruncând un ochi la registrul relaxat al celorlalte 
volume de poezie apărute în acest an, epatează printr-
un contrast strident. 

Totul e sumbru și sângeros, soarele injectează 
în cornee lumina „cu ace infectate”, „ura sfredelește”, 
iar „nici mila pentru noi înșine, nici repulsia obsesivă 
pentru copiii noștri avortați” nu e salvatoare, ȘI 
TOTUȘI „noi suntem puri ca niște nou-născuți” și „ni 
se cuvinte paradisul terestru” etc. Poemele alternează, 
așadar, între trauma colectivă fără cauze evidente, 
clișeul clișeelor, și redempțiunea providențială, 
extazul mesianic ș.a.m.d. Inflația de atributive 
negative („bătrân bolnav și neputincios”, „nenorocit”, 
„murdar”, „pervers” etc) e dublată de momente în care 
metafora, urmărită până la ultimele consecințe, eșuează 
în nonsens: „forez ca un miner în adâncul trupului 

meu să-mi regăsesc amprentele deformate.” Vorbim 
de o agresivitate a limbajului care nu depășește un 
stadiu declarativ rudimentar și care, privită din afară, 
trădează o atitudine foarte cuminte. Violența frustă și 
cinstită e diluată prin exprimări căutate. Notez câteva 
fragmente din poemul Inima noastră neagră: „inima 
ta neagră și umflată de cheaguri”, „sângele meu și 
sângele tău/ dansează prin aerul halucinant, dragul 
meu mort, și noaptea se face/ strălucitoare ca o sală de 
bal și moartă sunt și eu.”, „toți suntem condamnați.”, 
„sânge pur și blestemat”. Clar, textul e o colecție de 
exclamații gâfâite, dar nu trebuie privit ca un simptom 
al epigonismului din poezia recentă. Ofelia Prodan 
nu e la debut, astfel încât nu e suspectă de naivitatea 
adolescentelor în curs de publicare pentru care de-a 
viul (Teodor Dună, editura Cartea Românească, 
2010) încă reprezintă un etalon. Acesta e discursul ei 
ingenuu, care arată, pur și simplu, că nu e la curent cu 
poezia mai nouă sau pur și simplu nu rezonează cu ea. 
Asta este.

Ultimul grupaj al volumului aduce cu sine un 
personaj, Domnul Adrian Ionescu, cu care instanța 
poetică intră în dialog și pe care îl ironizează în fel 
și chip. Ne gândim la Patrocle, personajul lui Robert 
Elekes din Aici îmi iau dinții-n spinare și adio. 
Tonul alintat și agresivitatea inutilă a sarcasmului 
unesc aceste două personaje, singura diferență fiind 
importanța care li se acordă. Dacă Patrocle era 
central în debutul lui Robert Elekes, în Număr de 
dresură Adrian Ionescu e mai degrabă o anexă bizară, 
semnalând nu numai o schimbare de registru (de la unul 
sugrumat de solemnitate la unul ironic), dar și una de 
metodă. Revenim la Aparenta naturalețe a vieții, unde 
personajele Fredy, li po și pong semnalau sciziunea 
vocii lirice și un argument pentru internare. Același 
pare să fie cazul și aici: personajul nu face decât să 
puncteze labilitatea psihică, paranoia etc: „domnule 
ionescu cum vă puteți privi/ dimineața în oglindă/ și să 
vă zâmbiți atât de inocent/ de parcă niciodată nu ați fi 
făcut nimic rău/ nu vă este greu să deschideți ușa/ și să 
plecați la serviciu/ lăsându-l în casa dvs. pe prietenul/ 
dvs. imaginar cel căruia îi spuneți fiecare secret/ oare 
nu vă este deloc teamă/ că v-ar putea trăda”. 

Poate e o chestiune de gust. Poate chiar e 
necesară o revizitare a neoexpresionismului. Din 
lumina asta, însă, pare că locomotiva a deraiat, iar 
vagonul Ofeliei Prodan încă se mai împinge pe șine 
greoi, din inerție. 
_________
*Ofelia Prodan, Număr de dresură, Editura Cartea 
Românească, 2017.
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Anamaria MIHĂILĂ

Investigările realismului socialist. O 
problemă de literatură română recentă?

Al doilea volum al seriei Studii de literatură 
română recentă coordonate de criticul Gheorghe 
Perian, Contribuții la istoria realismului socialist*, 
încearcă să modifice perspectiva canonică istoriei 
literare asupra unui subiect revizitat frecvent de 
cercetători, realismul socialist, mai cu seamă în 
contextul unor mișcări teoretice care pun în discuție 
tot mai des și în forme diverse relațiile de putere, 
prin identificarea unor momente alternative în 
desfășurarea fenomenului. 

Bunăoară, schimbările criticii în raport cu 
realismul socialist erau, mai degrabă, de perspectivă 
decât de metodă. Or, cercetările adunate în cele patru 
capitole ale volumului – Vin comuniștii, Periodizare 
și orientări, Scriitori ai partidului comunist și Teoria 
– pun problema modurilor de investigare ale unei 
epoci și ale unui curent estetic pornind de la cele mai 
recente practici și teorii, precum postcolonialismul, 
ecocritica sau sociologia literaturii. De fapt, această 
antologie de studii urmărește felul în care evenimente 
aparent minore în logica istoriei literaturii – curentul 
„botanist”, vizitele în România a unor oameni de 
cultură precum Ilya Ehrenburg, Tristan Tzara, Louis 
Aragon și Elsa Triolet, problema influenției sau 
„colonialismul sovietic” – contribuie la trasarea 
unor linii compensative pe harta încă incompletă a 
realismului socialist. 

Prima parte a studiilor urmărește felul în care 
autoritatea realismului socialist e impusă, iar mai apoi 
întreținută de vizitele unor personaje semnificative 
în peisajul literaturii europene. Relațiile cu politica 
de stânga ale unor poeți notorii în spațiul european 

precum Louis Aragon și Elsa Triolet devin, după cum 
demonstrează Marius Popa, formele de legitimare 
a noului regim: „Un nume arhicunoscut – care, pe 
deasupra, susținea idealurile comuniste – într-o 
Românie în plin proces de sovietizare, devenea, 
negreșit, garantul valabilității sistemului”.

Or, dacă vizita unui Ilya Ehrenburg, 
analizată de Lionel D. Roșca, e elocventă de la bun 
început în contextul unei literaturi ce funcționează 
radiar pornind dinspre URSS către statele-satelit, 
relațiile lui Tristan Tzara cu politicile de stânga și 
revenirea lui în spațiul românesc într-o perioadă de 
efervescență comunistă rescriu estetica avangardistă 
construită nu atât în jurul ideii de neutralitate, cât în 
proximitatea conceptului de libertate: „Întrebarea 
legitimă e: cărui fapt se datorează vizita lui Tristan 
Tzara în România? Dacă în timpul războiului 
păstrase legătura cu prietenii săi cehi și unguri, 
după aceea e nerăbdător să plece în părțile Europei 
unde deja se simțea tot mai puternic prezența 
comuniștilor […] Progresul la care se referă Tzara 
înseamnă propagandă comunistă în toi, pornirea 
bătăliei comuniștilor pentru reconstrucție, reforma 
agrară și uzine, dar și ambiția de a rezolva problema 
«culturii de masă»”. În definitiv, analiza Iuliei Rădac 
surprinde, mai mult decât un „model de coerență în 
slujba unui ideal estetic”, strategiile de lucru ale unei 
utopii politice.

Studiile din partea a doua a volumului 
semnate de Andrada Fătu-Tutoveanu, Robert Cincu 
sau Cosmin Borza ridică probleme conceptuale, 
discută „estetica” realismului socialist și ordonează 
liniile de interpretare în încercarea de a recredita un 
mod de a face literatură. În acest sens, Cosmin Borza 
identifică nucleele de tensiune din proza lui Preda, 
D.R. Popescu, Petru Dumitriu sau Eugen Barbu și 
califică realismul socialist drept un curent valabil 
„estetic”, în măsura în care oferă un bun exemplu 
de „compromitere ideologică” ce iese în afara 
„compromisului estetic”, așadar un dialog cu puterea 
ce nu afectează neapărat construcția și coerența 
narațiunii.

Totodată, unul dintre cele mai interesante 
studii ale volumului îl reprezintă „Curentul «botanist» 
în poezia românească din epoca realismului 
socialist” semnat de Robert Cincu, întrucât acesta 
lărgește paradigma modurilor de a scrie, în același 
timp în acord (cu) și în afara politicii oficiale: 
„Poeții «botaniști» nu se delimitează, însă, complet 
de estetica socialistă, în textele lor fiind numeroase 
trimiteri la teme precum lupta de clasă sau meritele 
Partidului și, inclusiv, dedicații adresate Republicii 
Populare Române. Însă caracterul atipic al textelor se 
datorește mai ales permanentelor metafore vegetale 
[…]. Considerat apolitic (în ciuda numeroaselor 
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concesii făcute Partidului), apărut într-un an confuz 
(imediat după moartea lui Stalin, în contextul politic 
al unei țări extrem de atente la alunecările ideologice), 
«botanismul» a rămas în memoria culturală mai ales 
prin obiecțiile care i-au fost aduse”. Or, în timp ce 
partidul reclamă vădit apolitismul „botaniștilor”, 
„evazionismul” poetic și „înstrăinarea de viața 
poporului”, gravitatea curentului și principala 
abatere de la norma realismului socialist constă, 
până la urmă, din existența alternativei. În spatele 
acuzelor acestora, curentul „botanist” amenință 
maniera singulară de a scrie și de a gândi. 

 Destul de confuz la început prin problema 
periodizării pe care o ridică încă din titlu, „Când a 
început realismul socialist în literatura română” 
(accentul fiind pus, mai întâi, pe prima parte a 
titlului – „Când a început...” – și abia apoi, în 
mod convingător și real, pe cea de-a doua – „...
în literatura română”), articolul Andradei Fătu-
Tutoveanu e mai degrabă relevant prin deschiderile 
către postcolonialism pe care le provoacă. În dialog 
polemic cu teoria celor trei lumi a lui David Chioni 
Moore și în relație implicită cu conceptul de „in-
between peripherality” a lui Steven Tötösy de 
Zepetnek, autoarea definește legătura dintre România 
socialistă și URSS în termenii „colonialismului 
sovietic”: „Colonizarea sovietică a blocului comunist 
era, așadar, o colonizare după toate regulile artei: 
«lipsa puterii suverane, restricții privind circulația, 
ocupație militară, o economie condusă de statul 
dominant etc.». Apropierea culturii prin discursul 
propagandistic și ideologic și transformarea culturii 
române într-o cultură satelit... poate fi comparată 
cu o formă de colonizare culturală”. Pe cât de 
actuală și relevantă, pe atât de sensibilă, problema 
colonialismului și a postcolonialismului face ca 
realismul socialist să revină în tendințe și să rămână 
în atenția unor cercetători de metodă recentă.

 Totodată, investigările „politicii amorului” 
ori situarea realismului socialist în descendența unei 
poetici romantice, precum și analizele referitoare 
la mutațiile de perspectivă și a deficitului teoretic 
al epocii completează încercările de revizuire a 
curentului de către critica literară. Astfel, partea a 
treia a cărții urmărește câteva modele de scriitură 
– Maria Banuș, Nina Casian, Veronica Porumbacu, 
Geo Bogza, A. E. Baconsky – care se configurează în 
jurul relațiilor cu politica oficială. În timp ce Adriana 
Stan discută figura „superfemeii comuniste”, a 
compromisului estetic și a ratării exemplare, Laura 
Pavel analizează reprezentările „femeii fatale” 
și construcțiile temei iubirii în limitele impuse 
ideologic. 

În schimb, Călin Teutișan reface traseul 
realismului socialist, tributar, în viziunea criticului, 

poeticii romantice. Pe urmele lui Ion Simuț, într-un 
demers atent articulat și perfect coerent, el urmărește 
cum motivul „patriei celeste”, exemplaritatea eroilor 
neamului, imaginarul feminin revoluționar contribuie 
la redefinirea curentului în termenii unui „neorealism 
proletcultist”. Totodată, investigând suspendarea 
logicii „cuvintelor în libertate” și trădarea aparentă 
a idealului poetic avangardist, Ștefan Baghiu 
explică felul în care Geo Bogza ajunge să contribuie 
decisiv la „școala de jurnalism” a dictaturii, „prin 
faptul că reportajul literar infestat ideologic devine 
principala metodă de lucru în propaganda perioadei”. 
Patriotismul vegetal, abuzurile imperialiste și 
exploatările burgheziei, schimbul de forțe dintre om 
și natură și supunerea celei din urmă prin muncă refac 
instrumentarul unei politici puternic discursive. În 
ultimul studiu al volumului, Gheorghe Perian pune 
problema autenticității relației lui A. E. Baconsky 
cu dictatura, prin analiza modulațiilor vocii poetice 
odată cu trecerea de la o poezie a muncii în epoca 
stalinistă la o poezie erotică în perioada de după 
moartea lui Stalin.

Partea teoretică a volumului reia conferința 
susținută de Georg Lukács la Congresul scriitorilor 
germani de la Berlin din 1956, în care acesta discută 
problema perspectivei și a modalităților de lucru pe 
care le implică. Întrucât Andrei Jdanov constituia, 
mai degrabă, obiectul de studiu al perioadei, 
traducerea conferinței lui Georg Lukács încearcă 
să acopere deficitul teoretic al realismului socialist 
și să dovedească existența variantelor. Până la 
urmă, articolele cuprinse în Contribuțiile la istoria 
realismului socialist nu fac decât să răspundă la 
acest imperativ al alternativei. Discursul despre 
realismul socialist caută să se îndepărteze de termenii 
„canonici” și să găsească conținuturi semnificative 
pentru scoaterea din clișeu a unui curent estetic la 
prima vedere compromis. Școala clujeană e, printre 
altele, una de metodă. În cele din urmă, relațiile 
criticii cu realismul socialist devin tot mai apropiate 
de modul de investigare, constituind un subiect de 
interogat în contextul celor mai recente tendințe 
teoretice.

_______
* Gheorghe Perian (coord.), Studii de literatură română 
recentă, vol. II. Contribuții la istoria realismului socialist, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2017.
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Florina LIRCĂ-MOLDOVAN 

Visând la Elisa

Uite-o pe Elisa, nu mai e Elisa! Departe gândul 
de a reduce singurul roman publicat în țară al lui Mircea 
Teorean (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017) la 
un simplu joc de cuvinte – nici măcar în joacă nu se cade 
–, deși literatură fără cel puțin o pornire ludică nu cred să 
fie posibilă, fie ea vizibilă și numai în jocul de-a imaginația. 
Dar cine e Elisa? Prea bine nu știe nici autorul, măcar că 
îi împrumută numele în cartea sa. Sau, dacă știe, nouă nu 
ne-o spune explicit nici în final (unul enigmatic, învăluit în 
mister, ca, de altfel, aproape întreaga „poveste”). Până la 
urmă, pentru cine ar conta atât de mult cine este, cât timp ea 
este! Și poate e chiar ce și-a dorit scriitorul. 

 „O poveste fără limite, fără granițe între real, oniric și 
fantastic” (Mircea Teorean). „Un vis deghizat într-un roman, 
e visul pe care l-am avut fiecare, dar n-am avut forța sau 
curajul de a trece hotarul” (Rodica Ardelean, prefațatoarea). 
O narațiune „simplă” – condusă de o mână „sigură” – despre 
căutarea și găsirea iubirii. „Dar simplitatea își are peripețiile 
ei, e picarescă, misterioasă și colorată; și mai ales își are 
metafizica ei, una cursivă, fără tapaj doctrinar (dar nu fără 
suficient temei doctrinar); una care lasă firul narativ în totală 
perplexitate, ca și cum s-ar fi oprit într-un punct de confuzie 
deplină între cotidian și supra-real” (Al. Cistelecan).

Un joc serios despre real și fețele lui nevăzute, despre 
viață și moarte, despre iluzii și certitudini, despre bunuri 
materiale și valori spirituale, despre timp și relația infidelă a 
omului cu el (cu timpul, dar, la fel de bine, cu el însuși), despre 
societatea de consum și nevoile reale ale consumatorului, 
despre libertatea individului și conformismul la care îl 
supune comunitatea, despre autenticitate și comportamente 
convenționale, despre alienare și dezumanizare, despre sine 
și ceilalți, despre „a fi” mai mult sau mai puțin decât despre 

„a avea”, în fine – fără vreun substrat care să minimalizeze 
împlinirile cărții – un mic „tratat” despre tot și despre toate 
ale zilelor noastre.

Dincolo de acestea și mai presus de ele, o poveste 
ideală de iubire, numai bună de dat exemplu celor care și-
au pierdut încrederea în inocența și puritatea ei primordială. 
Totodată, la nevoie, un ritual de inițiere (poate nu de tot 
exclus a fi și de împerechere) în dimensiunea paradisiacă a 
existenței. Satisfăcuți vor fi, de aceea, nu numai degustătorii 
de picanterii mistice, ci și căutătorii de filosofii, căci, de-
ar fi să-i găsim asemănare în literatura clasică, Elisa ni se 
pare o nouă aventură (eliadescă) a ieșirii din timp. Nu pe ușa 
dinspre La țigănci..., de data aceasta, dar tot pe geamul unui 
topos ireal: întâi, un conac vechi și părăsit de lume dintr-o 
„pădure adormită” („una mai modernă, prin care trece trenul 
sau cel puțin o cale ferată”), mai apoi, la Sighișoara, orașul 
unde a copilărit protagonistul, și, deopotrivă, spațiu încărcat 
de magie.

Cu o poreclă predestinată parcă (Pipo) să-i ascundă 
originea română, Dorin Mihail Pascovici e un cetățean 
american recăsătorit cu o chinezoaică – nu și fericit! – după 
un mariaj cu o japoneză („mă fascinează asiaticele, dar, 
din nefericire, văd că există și alte femei”). Prins la mijloc, 
asemenea lui Gavrilescu, între renunțarea la iubirea ideală, 
pe care o ratează din cauza incompatibilității cu locurile și 
civilizația Japoniei, și o relație de compromis cu o femeie, 
altfel perfectă, dar, cum ne-a obișnuit viața, nu și pentru el 
(„știi tu cum e, deciziile acestea nu le iei întotdeauna cu 
capul de pe umeri, aici are și celălalt un cuvânt de spus...”), 
Pipo este insul – deseori întâlnit în jur – neîmplinit erotic. 
Dar care are parte, cum puținora li se mai întâmplă, mai ales 
la cei șaizeci de ani ai săi, de aventura vieții sentimentale, de 
șansa inițierii în autenticitatea trăirii. 

Plecat să vândă un teren al cărui proprietar era în 
Sighișoara, bărbatul călătorește nu numai în spațiu, ci și 
dincolo de timp. Deloc surprinzător, „timpul e (și pentru el) 
pur și simplu o chestie arbitrară, o convenție matematică, 
fizică și chiar filosofică, ce, în lumea reală, se putea aplica 
la mașini, la revoluția planetelor și la tot felul de mecanisme 
computerizate, dar nu la om, în niciun caz la om”. „Noi 
suntem – conchide Pipo mai încolo – propriile noastre 
ceasuri, ne scurgem fiecare în timpul nostru, unii mai repede, 
alții mai domol”. Iată și motivul pentru care el nu numai că 
„nu se grăbea niciodată”, dar nici nu putea trăi în ritm cu 
lumea „care-i viermuia în preajmă”. „Așa pățea mereu în 
spațiile aglomerate, avea senzația că locul nu-l mai încape, 
că trebuie să plece, să iasă, să fugă, simțea că se sufocă, că 
amețește, iar respirația îi devenea neîndestulătoare pentru 
cât aer ar fi avut nevoie”.

Se explică astfel nevoia de evadare, din sine și din 
lume. Fără să o putem localiza pe hartă, aventura începe 
de nicăieri, în timpul și puțin înaintea unei banale călătorii 
cu trenul, și se încheie nici-nu-ai-idee-când. Multele detalii 
de culoare a locurilor și a realității căreia protagonistul îi 
aparține creează, în primul capitol (Trenul), impresia de 
stabilitate, risipită odată cu experiența onirică la care accede 
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din al doilea capitol încolo. Concretețea detaliilor pe care 
Pipo le reține în drumul său cu trenul – când cu umor, când 
cu ironie –, dezvăluie bine-știutele vulnerabilități și vicii 
umane de astăzi și de oricând: ciubucul și mita, amantlâcul, 
prejudecățile oamenilor, obiceiul de a judeca și indiscreția 
în relația cu ceilalți, lipsa de punctualitate; odată cu acestea, 
tipicele firi românești și tipologii umane: controlorul 
corupt și, fără să fie destul, și arogant, femeia necivilizată 
și (nu numai de aceea) dizgrațioasă, „țopârlanca”, țiganul 
omniprezent și, când nu peste măsură de insistent, lingușitor, 
insul necinstit, dedat la atenții mărunte, numai să nu fie 
nevoit să fie tras la răspundere. „Românul, și nu numai, e 
tentat din născare să păcălească treburile, să fie șmecher, să 
zică precum șefii și să facă cum vrea el, lucru total nesănătos 
și de aceea, zic eu, trebuie forțat să nu greșească. De când 
cu economia de piață și prietenia culturală cu americanii 
e și mai rău, copilul nici nu mai știe ce vrea, băieții vor 
bani și mașini tari, iar fetele vor să facă modeling și să 
preacurvească cu boșorogi miliardari. Nu se poate, la câte 
curve avem, de unde atâția miliardari?”.

Profesor în Bankok, intelectual cu o filosofie de 
viață sănătoasă, dezinteresat de foloasele materiale („banii 
erau pentru el ceva demn de dispreț, niște hârtii cu însemnul 
Diavolului...”; „unitate de măsură a tuturor acțiunilor 
omenești, a statutului social și, cel mai grav, a celui 
intelectual”), sensibil la cochetăriile naturii, un ins lucid 
și sincer, cu un ascuțit spirit critic, dar și cu umor, umblat 
prin lume, pe care o observă cu exigență, Pipo nu se lasă 
însă – cel puțin conștient – influențat de aparențele vieții. Le 
enunță, le analizează și, de cele mai multe ori, le reneagă, 
la fel ca pe semenii din care face parte. „Eu sunt pățit cu 
neamul ăsta de creștini și nu vreau să mă mai amestec cu ei. 
Uite, du-te tu într-un sat și încearcă să faci o treabă în folosul 
obștii, să vezi dacă nu stârnești patimi și dușmănie. Încearcă, 
bunăoară, pe banii tăi, să faci un foraj de mare adâncime și 
să tragi apă curentă la fiecare casă, să pietruiești un drum 
și să le ceri sătenilor să participe și ei cu ce-or putea, chiar 
și cu puterea brațelor... Să vezi îndărătnicie, suspiciuni, să 
vezi opoziție! Noi trăim așa de când ne știm... Trebuie să 
vină un venetic să ne învețe ce să facem? La ce ne trebuie 
nouă apă în casă, n-o putem aduce de la fântână? Dacă a 
avut bani să lase grămezi de pietriș pe drum, nu poate 
plăti niște oameni să-l împrăștie? Oare ce interese are, că 
nu face el toate astea de dragul ochilor noștri?... Și așa mai 
departe”. Spre deosebire însă de anti-eroul lui Eliade, amețit 
de repeziciunea și prins în tumultul cu care se derulează firul 
vieții, subjugat de grijile materiale și preocupat exclusiv 
de valorile profane, personajul lui Mircea Teorean are și 
el mundanul în minte, însă numai atât cât e nevoie să se 
elibereze de el. Și să acceadă, prin vis (pe care îl „trăiește” 
intens în al doilea capitol, intitulat Conacul), la dimensiuni 
mai presus de fire. „Știa, habar n-avea de unde, dar știa că 
lumea asta obișnuită, cu lucruri care se văd, se aud și se 
pipăie, nu e unica lume, că pe lângă ea există o altă lume 
mai subtilă, o lume nevăzută și neauzită, cu entități ce ne 
sunt alături și împotrivă, o lume care, fără să știm și fără voia 

noastră, ne completează viața”. Și ne redă fericirea. Bucuria 
clipei și trăirea autentică. În fine, descătușarea interioară („în 
acel loc, nesilit de timp și de conveniențe, se simțea și mai 
liber”) și desăvârșirea spirituală.

De toate acestea este responsabilă, în al treilea capitol, 
Elisa (să fie oare coincidență asemănarea de nume cu al nevestei 
lui Gavrilescu?), o ființă în carne și oase și totodată imaterială, 
ideal de femeie și exemplu de inocență, ființă erotică și model 
matern. Ea îi va arăta lui Pipo drumul spre moarte și îi va 
dezvălui esența vieții, îl va iniția spiritual și îl va elibera de 
propria materialitate. Plecat în afara țării să uite de origini și 
să-și ascundă identitatea, Pipo se întoarce, până la finalul cărții, 
tot spre sine și spre rădăcini, spre ceea ce, din copilărie, i-a 
definit ființa și l-a întregit. Se întoarce, dar nu oricum. Renăscut, 
superior: „era dispus să ierte, să se ierte și să iubească tot ce 
însemnase ființa lui și locurile prin care hoinărise în viață”. 

Elisa lui Mircea Teorean e o poveste simpatică despre 
izbăvirea prin iubire și metamorfoza interioară a omului 
îndrăgostit. Scrisă cu naturalețe și uneori chiar cu romantism, 
fără a-i lipsi stilul umoristic sau ironia fină, ea (cartea, dar 
și ființa) îndeamnă la descătușare, la nonconfomism. La cel 
puțin o nebunie. Iar dacă aceasta nu-i posibilă nicidecum în 
realitate, măcar în vis să-i dăm o șansă.

Amalia COTOI

Romanul kafkaesque

Aclimatizați în proza milenariștilor, aerisită, fără 
prea multe veleități de construcție, cu rezistență cvasi-
nulă la o primă lectură, privim orice roman cu pretenții 
de re-lectură ca pe un Englishman in New York. Or, 
despre Scriptor sau cartea transformărilor admirabile*, 
proza de debut al lui Codrin Liviu Cuțitaru, se poate 
spune că e tocmai asta: un roman al ițelor încâlcite și al 
supraaglomerării duse până la nevoia unei neîncetate re-
întoarceri la capitolele anterioare.
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Cartea începe cu Boris Mercuti, care, în dimineața 
zilei în care tatăl său e spitalizat, ține ultimul curs de 
postmodernism studențiilor de la Română, încercând, 
simultan, o meditație redundantă asupra „paradoxurilor 
existenței ce alătură, iată, cu nonșalanță, suferința fericirii 
și moartea vieții”  sau „Universitatea și Spitalul. Două 
spații în aparență îndepărtate și totuși atât de apropiate, 
despărțite de un fir nevăzut, cam cinic (...) același fir 
care delimitează viața, cu multitudinea ei de repetiții, 
automatisme și stagnări, de misterul terifiant al morții.” 
Ceea ce irită dintru început, însă, pe lângă discursul prețios 
și formulele ready-made (ca „rânjet sfidător”, privire 
„surprinsă”/„nedumerită”, zâmbet „politicos” s.a.), e, mai 
degrabă, un stop-cadru excesiv, care menține focusul pe 
multiplicarea aceluiași prim-personaj (Boris Mercuti) 
până la suprasaturare. Încă din primele pagini, naratorul la 
persoana a III-a vorbește despre revenirea la Universitate 
a lui Boris Mercuti. Sugerează apoi, în același stil 
emfatic, importanța anului 1989 în biografia acestuia: „Nu 
îndrăznea să și-o spună direct, dar undeva, în ascunzișurile 
obscure ale conștiinței sale, nutrea convingerea apăsătoare 
că existența lui adevărată se încheiase în urmă cu șaptezeci 
și opt de luni. Se ferea să rostească «șase ani și jumătate» 
(câți trecuseră din decembrie 1989) (...) Ar fi zis în schimb 
două mii trei sute șaptezeci și cinci de zile, pentru că trăise 
sfâșietor, în adâncul ființei lui, fiecare oră, fiecare minut de 
când eul său autentic  ̶̶̶  Boris Mercuti cel născut, nu făcut  
̶  fusese suspendat de istorie, lăsând în urmă un surogat 
ontologic, prelins ridicol pe coridoarele Facultății...”. La 
fel ca Mercuti, diagnosticat cu arterită, prietenul și colegul 
acestuia, Victor Olescu, suferă de paradoxul sentimentelor 
contradictorii atât în ceea ce-l privește (simte „coexistența 
trăirilor de extaz și agonie în intervalul unei singure 
dimineți”), cât și în legătură cu Beșleagă, câinele și dublul 
său („Este fatum malus la un nivel metaforic. (...) Îmi 
produce o stare de pleasure in pain, de care nu mă pot 
elibera”). În plus, Olescu renunță la cărțile scrise de el, în 
anii’90, când e numit în funcția de Rector al Universității, 
în vreme ce, în cazul lui Mercuti, „viața de politician 
comunist pusese punct cercetării academice” și-l făcuse 
să renunțe nu numai la cărțile scrise, dar și la orice altă 
tentativă de revenire asupra actului scriitoricesc.  Și 
dacă două personaje potrivite până la fuzionare nu erau 
de ajuns, Petronel Normanu e cel de-al treilea asupra 
căruia momentul ’89 pare să-și fi lăsat amprenta: „la 
doar patruzeci și unu de ani, imediat după Revoluția din 
1989, (…) [Petronel Normanu] «se senilizase» abrupt 
din motive necunoscute”, fiind, spune Victor Olescu, pe 
linia referințelor facile, „(...) memento mori pentru fiecare 
dintre noi”. Fie că sunt trecute „dincolo de oglindă” și 
lăsate acolo, în dublul din reflexie (Boris Mercuti), fie 
că sunt transformate în animale (Petronel Normanu) sau 
reduse la ființarea printr-un singur organ (Victor Olescu), 
cele trei personaje gravitează toate în jurul anului 1989, a 
inadaptării la „noua lume”, a „capitalismului sălbatic” și a 

Revoluției care a adus „debandadă! Nebunie socială” și o 
nouă categorie de „paraziți academici”.

Cu un mesaj pe cât de tezist, pe atât de epuizat, 
Cuțitaru ia momentul de graniță din istoria României, îl 
pune la temelia cărții și își lasă personajele să zburde prin 
perioada comunistă, anii ’90, prezent și viitor, folosindu-se 
de o tehnică care, deși desuetă, ținută în frâu și suspendată 
la timp, ar fi putut să facă din Scriptor... o proză de debut 
cel puțin corectă. Mă refer aici la romanele din interiorul 
romanului, cinci la număr (dacă luăm în calcul și eseul 
Solitudo): (1) Confusio, romanul lăsat moștenire de Titus 
Mercuti fiului său, Boris. Îl are ca personaj pe Petronel 
Normanu, care scrie un articol cu titlul Profesorul pentru 
un concurs studențesc. Articolul se dovedește câștigător, 
însă odată citit de mediile academice, degenerează într-o 
identificare în masă a oamenilor în carne și oase cu 
personajele ficționale. Normanu e exmatriculat, propus 
pentru reeducare („aceste devieri comportamentale nu pot 
fi tolerate de o Universitate dintr-o țară aflată pe drumul 
socialismului și comunismului”), iar ulterior reintegrat 
pentru că Rectorul însuși își oprește privirea în oglindă și 
se regăsește în figura Profesorului.

Dacă Confusio frizează locurile comune, prin 
introducerea unor noțiuni elementare de teorie literară, 
ca raportul dintre realitate și ficțiune, sau prin motivul 
oglinzii, atașat referinței declarate, oficiale, la William 
Wilson, de Edgar Allan Poe, Vigilia (2), scrisă de Boris 
Mercuti, cu o acțiune suspendată la jumătatea anilor ’90 
în România,  avându-l ca personaj pe Victor Olescu, duce 
narațiunea înspre un registru gotic (al grotescului și al 
terorii), cu zvâcniri neoexpresioniste (sentimentul agoniei, 
alienarea, fiziologicul). Olescu e diagnosticat cu arterită, 
își pierde progresiv toate membrele, apoi organele, până 
când trupul și existența îi sunt comprimate în mișcarea 
unui ochi. 

Pauza dintre narațiuni îl aduce în prim-plan pe 
Stelu, prietenul lui Olescu și amantul soției din Vigilia, 
care devine destinatar al celor două romane citite până 
acum, Confusio și Vigilia, cărora li se adaugă Solitudo (3), 
de Victor Olescu, insight pe tema singurății, un capitol 
din Conversio, de Petronel Normanu, O zi si viața lui 
Boris Mercuti (4) și (5) Substituto, de Cristofor Pigulea 
(colegul de redacție al lui Stelu), unde Petronel Normanu 
e și personajul de pe canapea, și scriitorul al cărui centenar 
e sărbători la televizor în anul 2098. Nu voi insista asupra 
ultimelor „romane”, se repetă aceleași pattern-uri ideatice 
și de construcție  ̶  Boris Mercuti și Petronel Normanu 
suferă transformări fizice, imaginea din oglindă a celor 
doi  capătă autonomie, se pune degetul pe nevroza dată de 
schimbarea regimului politic din ’89, care e, dacă mai era 
vreun dubiu, cauza tuturor acestor mutații fizice  ̶ , însă, mă 
voi opri, pe scurt, asupra zonei meta a cărții.

De parcă nu ar fi suficient de evidentă încercarea 
tezistă a naratorului de a direcționa interpretarea 
cititorului, Scriptor sau cartea transformărilor admirabile 
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vine la pachet cu un arsenal de crezuri prozastice, de cele 
mai multe ori banale, ca, de pildă:  „«Scriptorul», cu toate 
că înțelege întregul, nu trebuie neapărat să priceapă și 
amănuntele (....) Puzzle-ul îl asamblează altcineva...” 
sau „Abia acum înțelegea ideea de «impersonalitate a 
scriiturii» (...) Pricepea acum de ce era necesar ca Autorul 
din el «să moară» pentru «a da naștere» Scriptorului – 
singurul capabil să scrie sub «dicteul» Transcendentului, 
singurul în măsură să spună adevărul.” Ceva mai izbutit, 
adaptat la noile trenduri literare, e, însă, montajul din 
finalul prozei Confusio, unde  „Cititorul (virtual) este 
așteptat să sufere un colaps nervos”, Mia Vîrgă,  personaj 
din Confusio, „se prinde de brațul” Scriptorului Titus 
Mercuti, „iar «filmul» se rupe, cadrul umplându-se de o 
luminozitate puternică”, într-o scenă ce pare a fi metafora 
unei re-întoarceri a autorului în text.

Indecis, stângaci, repetitiv, romanul lui Codrin 
Liviu Cuțitaru e, în ciuda a tot ceea ce i se poate reproșa, 
unul prudent construit. Paralelismele dintre personaje, 
simetriile formale, chiar și matrioșca de romane, toate 
sunt mărci ale unui creator care se investește în actul 
scrierii. Păcat că, deși subiectul rămâne egal cu sine, iar 
personajele asemenea, arhitectura se complică așa de mult 
încât se estompează până și puncte forte ale romanului, 
ca, de pildă, perspectiva distantă, a naratorului care nu 
pare să aibă acces decât la un singur unghi de a-și construi 
personajele.
_____________
* Liviu Codrin Cuțitaru, Scriptor sau Cartea transformărilor 
admirabile, Polirom, Iași, 2017.

Giordano ALTAROZZI

O epopee pontică*

Cartea Sabinei Fati reprezintă un demers 
bibliografic greu de catalogat; ar fi poate mai simplu să 
spunem ceea ce nu este, decât ceea ce este. Deși autoarea 

este ziaristă de meserie, cartea sa nu reprezintă un simplu 
reportaj jurnalistic. Deși conține multe analize de tip 
geopolitic, nu este o carte de geopolitică; de asemenea, 
nu este o carte de istorie, în ciuda nenumăratelor trimiteri 
și analize care o aproprie de acest domeniu; nu este o 
carte de sociologie, deși volumul conține elemente de 
analiză sociologică; nu este o carte de antropologie, deși 
în multe pasaje ființa umană este studiată din punctul 
de vedere al comportamentelor sale sociale, culturale, 
artistice, chiar filozofice. De asemenea, volumul nu 
constituie nici un jurnal de călătorie, evenimentele trăite 
de-a lungul periplului în jurul Mării Negre fiind folosite 
ca fundament al unor analize care sunt în același timp 
sociologice, istorice, geopolitice, antropologice.

Volumul pe care îl recenzăm constituie un demers 
complex și din punctul de vedere narativ. Protagonistul 
nu este autorul său sau un personaj de ficțiune cu care 
autorul se identifică. La o lectură atentă, cititorul va găsi 
doi protagoniști: marea și călătoria. Două subiecte care 
leagă această carte de temele principale ale literaturii 
europene încă din zorii ei. Parcurgând paginile volumului, 
prin stilul proaspăt și incisiv al autoarei, mi-au revenit în 
minte mirosurile și imaginile copilăriei și adolescenței, 
petrecute pe malul Mediteranei. Încă din primele pagini, 
Marea Neagră este descrisă în amănuntele ei, deopotrivă 
fizice și spirituale: „Această mare capricioasă, aflată între 
lumi, parcă mereu nervoasă și greu de stăpânit, este un 
loc al nesfîrșitelor dispute, al nemulțumirilor ascunse și 
al strategiilor războinice” (p. 9) scrie autoarea, oferindu-i 
astfel cititorului o cheie de interpretare a unui spațiu care 
este în același timp geografic și cultural. Violența și frica 
sunt elemente conturate acestei regiuni de graniță, ruptă 
între două lumi și mereu alternând între Europa și Asia: 
„În jurul Mării Negre, spaima de război, autocenzura, 
frica de autoritate sunt resimțite, în sensul acelor de 
ceasornic, aproape peste tot de la Odesa la Istanbul” 
(p. 19). Cu toate acestea, Marea Neagră exercită un fel 
de magnetism asupra celor care o întâlnesc, fie că s-au 
născut pe malurile sale, fie că au ales-o pentru a-și trăi 
viața. Este cazul poporului abhaz, locuitor al unui stat 
care nu este un stat; pentru acest popor, marea reprezintă 
un fel de drog care dă dependență: „Parfumul, marea și 
geografia politică îi fac pe abhazi dependenți de țara lor 
mai mult chiar decât patriotismul” (p. 14), și chiar dacă 
mulți dintre ei ar fi putut alege o altă viață, departe, în 
Europa sau Rusia, aceștia „(...) nu vor să se despartă (...) 
de aerul curat și tare venind dinspre Caucaz, combinat cu 
briza mării, de miresmele permanente ale florilor și de 
atmosfera relaxată” (p. 14) pe care numai marea o poate 
oferi. Este, de asemenea, cazul Nadiei Venediktova, 
rusoaică mutată în Abhazia în copilărie, pentru care 
Marea Neagră a devenit un element aproape genetic; 
în ciuda războiului care a sfâșiat această regiune în anii 
1991-1992, pe marginea destrămării URSS-ului, Nadia 
a decis să rămână în orașul ales, Suhumi, aproape de 
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acea mare despre care crede că o menține într-o formă 
excelentă: „fericirea din fiecare dimineață când intru 
în apă și capacitatea de a descoperi în fiecare zi o lume 
nouă” (p. 256) nu au preț și o determină pe această 
ziaristă de 64 de ani să afirme că nu vrea să trăiască în 
nicio altă parte.

Dacă această stare de tensiune este obișnuită 
pentru locuitorii Mării Negre, care aproape că nu o 
mai bagă în seamă, ea devine imediat evidentă pentru 
călătorul străin, care o percepe încă din primii pași ai 
drumului său. Este mărturia vie a Sabinei Fati, care ne 
spune în mod sintetic, dar incisiv, cum, în periplul său 
în jurul Mării Negre, a văzut „(...) aproape peste tot 
militari”, iar în spatele atmosferei relaxate, întâlnite 
în general în orașele portuare, mai mult sau mai puțin 
deschise spre lumea largă, aproape peste tot a perceput 
un sentiment de „(...) precipitare și neliniște, de parcă 
zilele bune se apropie de sfârșit, dacă nu cumva s-au 
terminat deja” (p. 9). Cu toate acestea, Sabina Fati nu 
renunță la emoțiile pe care le oferă călătoria în sine. 
Citind cartea, am avut senzația că mă aflu în fața unei 
Odisei moderne, în care fiecare loc vizitat se dovedește 
a fi deosebit și în același timp primejdios. Ca și în cazul 
eroului homeric, drumul pe care autoarea îl străbate în 
jurul Mării Negre reprezintă o călătorie de cunoaștere a 
celuilalt, dar în același timp și a sinelui. Întâlnind oameni 
și popoare diferite prin modul de viață, obiceiuri, tradiții, 
se definește și propria identitate, individuală și colectivă. 
A-l cunoaște pe celălalt înseamnă a ne cunoaște mai bine 
pe noi înșine, iar acesta reprezintă, poate, rezultatul cel 
mai important al volumului oferit publicului de Sabina 
Fati.

Scrisă într-un stil simplu și totuși elegant, 
cartea se citește destul de repede, în ciuda aparentei 
voluminozități. Este o carte care dă dependență, și pe 
care cititorul așteaptă să o reia imediat ce o pune jos. O 
carte care se savurează până la ultima pagină, la propriu 
și la figurat. Dorim să menționăm, pentru că ne-a atras 
atenția și ne-a delectat trezind un val de amintiri și 
senzații aproape uitate, Epilogul cărții, care reprezintă 
un alt fel de călătorie, de această dată realizată prin 
cultura alimentară a popoarelor din jurul Mării Negre. 
„Omul este ceea ce mănâncă”, afirma în secolul al XIX-
lea Ludwig Feuerbach, iar Sabina Fati pare să adere la 
această idee, susținând prin călătoria sa printre dulciurile 
pontice ideea conform căreia alimentația reprezintă 
fundamentul culturii și al spiritualității fiecărui grup 
uman. 

________
*Sabina Fati, Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Șapte țări, opt 
granițe și o lovitură de stat în prime-time, Humanitas, 2017

Nina CORCINSCHI

Puncte de vedere şi voci

Urmărit încă de la debutul său literar, Anatol 
Moraru este unul dintre puţinii prozatori basarabeni 
de influenţă barthesiană, remarcându-se drept un 
artizan al limbajului şi gurmand al stilului. Limbajul 
prozei sale este felin (ca să preiau un cuvânt cu care 
Eugen Simion îl caracterizează pe Barthes), în sensul 
în care face iscusite piruete intertextuale şi mişcări 
voluptoase prin şotronul de cuvinte. Hedonist al 
discursului, lasă totuşi biografemele (tot barthesiene) 
să contureze veridic şi spaţiul social al oraşului Bălţi. 
De altfel, Anatol Moraru este unicul scriitor care a 
adus Bălţiul în proză şi i-a conferit demnitate literară.  
În romanul său Turnătorul de medalii şi în cărţile 
de proză scurtă, campusul universitar, studenţii şi 
profesorii întemeiază un topos literar distinct. Forfota 
pitorească a acestora, intrigile picante, nesfârşitele 
combinaţii erotice constituie sâmburele epic, din care 
Anatol Moraru face un subiect artistic spumos, plin 
de (auto)ironie, umor şi vervă discursivă. Un discurs 
care se (auto)savurează în voluptatea propriului joc de 
cuvinte. 

Congener cu optzeciştii (Marius Chivu 
îl aseamănă cu prozatorii târgovişteni), Anatol 
Moraru adoptă reguli de generaţie, care-l prind, 
individualizându-l: apetenţa livrescului, ironia şi 
ludicul, exerciţiul parodic, încărcătura intertextuală 
etc. În ultimul timp însă, renunţă la omniscienţa 
limbajului şi lasă tot mai mult fibra contingentului să 
vorbească. Prozele din Punct de vedere (Iași, Editura 
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Junimea, 2017) mizează pe o concreteţe a realităţii 
care nu se mai lasă  (atât de) sedusă de limbaj. Forţa 
acestei proze vine, de această dată, din logica derutantă 
a unor fapte de viaţă care se cer comunicate şi înţelese. 
Artizan al stilului şi jucător al replicii inteligente, 
Anatol Moraru apare acum în ipostaza unui povestitor 
mai curând îngândurat şi chiar întristat, ieşit din 
câmpul ludic. O tristeţe şi un palpit de nelinişte şi 
chiar dramă marchează discret stilistica prozelor din 
Punct de vedere. Existenţialul primează de această 
dată.  Metatextul nu mai apare doar ca miză livrescă, 
ci serveşte unei destinaţii de reontologizare a prozei. 
O scrisoare supărată e o intervenţie metaliterară 
asupra lecturii „inocente” a unei frumoase cititoare, 
care confundă autorul cu naratorul şi ficţiunea cu 
realitatea. Distinsa doamnă doctor în istorie aplică 
ficţiunii din Nou tratat de igienă  (prima carte de proză 
a autorului empiric) o judecată de tip realist-socialist, 
reproşându-i prozatorului, în stilul prelegerilor de 
partid, amoralitatea şi, respectiv, lipsa marilor valori 
(„Mie mi s-a făcut milă de autor, care nu a cunoscut 
dragostea adevărată şi n-a întâlnit nicio femeie, care 
merită să fie stimată. Păcat că n-aţi avut noroc să trăiţi 
acest sentiment sfânt, DRAGOSTE”). Naratorul, cu  
„orgoliul de creator rănit în poetică”, dar şi în condiţia 
de admirator eşuat, îi oferă cititoarei o usturătoare 
lecţie de naratologie şi gramatică, acidulată din plin 
cu ironie, şi încheie în maniera pervers-subliminală 
a lui Don Juan: „În fine, sunteţi foarte frumoasă în 
supărarea dumneavoastră”. 

De regulă, ironia şi umorul, jocul lexical 
sunt preferate de autor pentru a estompa şi înnobila 
tensiunile vieţii. Uneori, tragismul unei situaţii 
ignoră mediatorii estetici în favoarea visceralităţii. 
În nuvela O plimbare nocturnă,  un drum de seară 
uneşte doi călători într-o rememorare dureroasă a 
morţii unui om drag. Naratorul, luat cu maşina pe 
traseu de un necunoscut, asistă la mărturia şoferului 
despre fiul său mort într-un accident. Şoferul îşi varsă 
suferinţa într-o transă a monologului lung, derutant, 
sfâşietor. Durerea acestuia îl răvăşeşte pe pasager, 
resuscitându-i propriul sentiment al pierderii. Doi 
oameni necunoscuţi devin în câteva minute înrudiţi 
printr-o suferinţă comună: „L-am rugat să oprească 
lângă podul de peste calea ferată. Nu s-a uitat la mine 
şi nici nu mi-a răspuns la O seară bună! Lacrimile 
îi curgeau pe faţă, precum o ploaie torenţială pe 
parbrizul unui microbuz. Am coborât în fâşia 
forestieră de lângă şosea. M-am prăbuşit la rădăcina 
unui stejar şi am izbucnit în hohote de plâns. Fratele 
meu Tudor a murit la 16 ani într-un accident”. Într-o 
altă proză, naratorul îşi povesteşte ziua de dinaintea 
operaţiei  sale de cancer. Fără urmă de sentimentalism 
şi patetism, acesta reuşeşte să dea o expresie autentică 
suferinţei şi bolii. Din evenimente de rutină, cum e 

discuţia cu colegul de salon, mersul la biserică etc. 
transpare sfâşierea interioară a bolnavului, care 
percepe  realitatea cu simţurile acutizate la maximum. 
Boala cutremură fiinţa şi concentrează realitatea 
în esenţe, delimitând priorităţile. Ceea ce adaugă 
densitate ideatică şi afectivă acestei proze a limitei e 
felul în care se înlănţuie firul iubirii trăite cu cel al 
morţii care ameninţă existenţa. Proza se numeşte Lety, 
aşa cum se numeşte şi femeia de care e îndrăgostit 
personajul-narator. Titlul sugerează că morţii i se 
poate opune doar iubirea şi mai puternică decât frica 
poate fi doar speranţa pe care ţi-o insuflă femeia „când 
are puterea să rămână floarea de pe stâncă”. Este şi 
cea mai reuşită proză din volum, prin tragismul care 
izbucneşte din porii unui text cu energiile emoţionale 
în general bine stăpânite. Temele grave, iubirea, boala 
şi moartea scot prozele lui Anatol Moraru din zodia 
convenţiilor esteticului, aducându-le în autenticitatea 
faptului trăit, care nu doar a impresionat (ca în cărţile 
precedente), ci a răvăşit, de-a dreptul. De aceea, ironia 
nu mai e jucăuşă, ci tăioasă şi tensionată, aducând în 
lumina lucidităţii angoasa propriei limite. 

Alegând autenticitatea, naratorul îşi asumă 
condiţia unei sincerităţi de jurnal intim, care include 
şi instrumentarul autoflagelant: autoironia, strigătul 
neputinţei, recunoaşterea propriilor slăbiciuni 
omeneşti. Ajutându-l pe un verişor să-l înmormânteze 
pe părintele său, naratorul lasă să treacă, pe lângă 
bunăvoinţă şi generozitate, şi o undă de vanitate, 
recunoscând pe şleau: „Am avut grijă să-i spun lui 
Emil că toate acestea costă mult mai scump, dar 
datorită relaţiilor mele...”. Vocea naratorului mereu 
se întretaie cu alte voci pentru a asigura, când ironic, 
când ludic, când tragic, reprezentarea forfotului viu al 
vieţii, dialogul atât de contradictoriu al existenţelor, cu 
alte cuvinte, raportul dilematic al eului cu  alteritatea 
şi  diferenţa.  

Punct de vedere e o „democratizare” a prozei lui 
Anatol Moraru în favoarea polifoniei, a adevărurilor 
multiple, acreditate de vocea naratorului/autorului 
plus alte voci şi puncte de vedere ale personajelor. 
Împreună, acestea mărturisesc, din percepţii diferite 
ce se luminează reciproc,  despre complexitatea 
umană şi condiţia tragi-comică a basarabeanului de 
ieri şi de azi. 
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Andreea POP

Metodica scenariilor

 Expansive și cu mult nerv, poemele din Ea e 
Matilda cu care debutează Teodor Sinezis au aerul unor 
„acrobații” erogene. Două sunt zonele lor preferate de 
speculație. Odată, discursul senzual, care oscilează, 
mobil, între obsesie (2 mai babies), observație machistă 
(mall du siecle) și mecanică a încriptării erotice în 
limbaj cibernetic (andante and ante) și care traversează 
în mare viteză volumul de la un capăt la altul.

Cu o dispoziție dezinhibată și fără restricții 
de pudoare își înscenează poetul spectacolul erotic; 
ba chiar îl dirijează peste tot cu o vitalitate accentuată 
sub forma unor exerciții de exhibiționism sentimental 
(și hormonal). Declamative și electrizante, deopotrivă, 
„sentințele” pe care le livrează poemele în astfel de 
secvențe nu sunt străine de un fantezism vertiginos, 
care, uzând de o imaginație eruptivă, sfârșesc adesea 
în pedagogie masculină cochetă. Asta pentru că micile 
„demonstrații” de seducție – Matilda fiind, în calitate 
de „destinatară” a proiecțiilor acestea intimiste, un 
soi de femme fatale 3.0 în varianta desacralizată, ori 
măcar „antimuza”, cum e numită pe coperta a IV-
a, cu toată recuzita (clișeatică!) femeii post (umane, 
moderne etc.) la vedere – în care se vede prins poetul 
lasă impresia, cu toată retorica lor inflamată, unor 
manifeste bombastice, cu atât mai mult în secvențele 
în care acesta își „deconspiră” abandonul afectiv: „nu 
știe a/ colora misterul/ decât/ cu bidineaua surâsului 
prăbușit/ în găleata de lacrimi (tocmai ea/ bangladeshul 
fantasmelor/ zumzăind fericit/ printre vitrine pufuleți/ 
torturi raw vegane rochii/ machiaje scofeturi)/ matilda 
e capătul zidului/ de lumină proaspăt/ încăput pe 
globulele mele roșii/ scoase la soare de bomba/ surâsului 
ei”, la bangladesh. E în această confesiune un fel de 
tatonare ludică în care Teodor Sinezis plusează și prin 

multă jubilație și care descifrează psihologia intimă a 
proiectului său poetic sub forma unor false romanțe, 
„cizelate” cu mult sarcasm și elan deconstructiv. Pentru 
că, dincolo de scenariile cu recuzită trubadurescă la care 
aderă cu entuziasm, poemele vibrează, din loc în loc, 
prin mici puseuri de luciditate, care mai temperează 
din fascinația erotică. Cu tot „tratamentul” acesta 
cinico-rațional la care sunt supuse periodic, viziunile 
„conjugale” ale Matildei se revendică însă, aproape în 
întregime, de la schema narcisist-frenetică de mai sus. 

Atunci când își abandonează – temporar, e drept 
– aceste prerogative, poemele „propagă” niște „emisii” 
ceva mai temperate; nu foarte diferit de prima va iradia 
și această direcție tematică secundară a volumului, în 
definitiv, care însă, cu politica ei discretă, dovedește prea 
puțină carnație. Episoadele „globalizante”, căci de ele e 
vorba, în care critica lumii contemporane e structurată 
sub forma unui vârtej de „reportaje” derulate abrupt 
și cu o gesticulație mai stăpânită, sfârșesc, în cele din 
urmă, cu tot discursul lor anti-sistem pe alocuri destul 
de incisiv, tot în notație erotică. Poemul love, not work, 
care închide volumul, e unul dintre rarele momente de 
„extracție” pur socială, în care „misiunea” decadentă 
a poetului capătă dimensiuni universaliste: „din 
recunoștință pentru oxigenul/ încă rămas plămânilor 
noștri/ dau la pedalele bucureștiului până în alpha 
centauri/ scot marea neagră la o plimbare cu goeleta pe/ 
fonduri europene/ repar difuzoarele/ sateliților militari 
ca/ să aud în hd cum putrezește gândirea/ la moskva 
washington londra/ berlin & sub scutul/ de la deveselu”. 
Cam la atât se rezumă, însă, empatia „comunitară” a lui 
Teodor Sinezis. 

Traversate nu de puține ori de stridențe stilistice 
(cum se întâmplă, de exemplu, în o altă poveste – „am 
tăiat o halcă de zâmbet din/ animalul rănit al orgoliului 
meu/ i-am înfipt-o sub coaste lui kurt” vs. „din mimica 
ei curgeau râuri/ de înghețată pe/ urmă și-a ascuțit 
retina/ pe șmirghelul lacrimilor”), poemele din Ea e 
Matilda defilează orgolioase cu „paradă” de testosteron 
în încercarea lor de căutare a efectelor.
______
* Teodor Sinezis, Ea e Matilda, Editura Paralela 45, Pitești, 
2016

* * *

 Tot un scenarist cu metodă e și Mircea Pascariu, 
care-și canalizează, însă, viziunile de „artizanat” înspre 
un registru ceva mai serios. Poemele din Trax dezvoltă, 
printr-o imagerie ambiguă, niște acrobații identitare cu 
randament încordat.

Dacă proiectul existențial care rezultă de aici 
nu e tratat ca atare e pentru că poetul pare că preferă 
deghizarea ironic-impersonală și uzează, prin urmare, 
de o strategie a dedublării – discursul lui Trax, un alter 
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ego dezinhibat, amintește de strategia similară din 
poemele cu care debutase Robert G. Elekes în aici îmi 
iau dinții-n spinare și adio (Tracus Arte, 2015) –, din 
care face o cazuistică programatică. Cele mai multe 
poeme sunt stilizate sub forma unor reportaje „reci”, 
tratate în vid, din care, aparent, a fost suprimată orice 
emoție. Atitudinea aceasta robotică pe care o degajă nu 
le scapă definitiv de bănuiala că, dincolo de ținuta lor 
mecanico-aseptică, ele au vocația temelor înalte. Fire 
lucidă, însă, poetul își camuflează confesiunile de criză 
sub forma unor „decrete” autiste pe care le scutește 
de orice reprezentare personistă, având convingerea 
că, după cum îi „scapă” la un moment dat în poemul 
cea mai deșteaptă magazie cu lemne plină de gâze 
inteligente, „cea mai periculoasă este insula/ unde te 
întâlnești cu tine însuți”. Fără a face abuz de afecte ori 
de trăiri existențialiste, lui Mircea Pascariu îi ies, totuși, 
câteva poeme cu bătaie gravă în spatele cărora poate fi 

bănuită miza lor superioară: „și te țin de braț/ trebuie să 
accelerezi/ urcăm cel mai înalt munte/ nu te lăsa/ viața 
înseamnă să calci ambreiajul/ de două ori// cu disperare/ 
de înger păzitor/ înarmat până-n dinți// urmează un 
RMN”, viața pe IGS de luni până vineri la băute cu 
niște kamikaze. Pentru că, deși nu o deconspiră propriu-
zis, astfel de fragmente sugerează destul de concret 
criza ce antrenează în subsidiar viziunile pe alocuri 
glaciale din Trax. E simptomatică opțiunea aceasta mai 
ales că, transpusă uneori în formulă tehnologică, așa 
cum se întâmplă din când în când, scoate în evidență 
o dimensiune promițătoare a volumului. Ea echivalează 
cu un soi de sensibilitate postumană care, fără să facă 
abuz de potențialul ei alienant, reușește, totuși, să 
plieze poemele din Trax pe o direcție poetică extrem de 
actuală, chiar dacă aflată, în cazul acesta, deocamdată, 
în curs de cristalizare.

Cu toate că nu lipsesc de aici secvențe în care 
poemele par că rulează în gol (cum se întâmplă în 
această iarnă tăcută un fel de căprioara-labiș ori în 
trebuie să crești roșii, între altele), exercițiile de sondare 
identitară din Trax par totuși, cu toată predispoziția lor 
pentru camuflare, asumate și autentice. Poet cu ambiții 
livrești (câteva confesiuni îl arată chiar ca pe unul cu 
complexe destul de hotărâte – „tăișul hârtiei/ perfid 
tăcut”), Mircea Pascariu e mai înainte de orice unul cu 
vocația epurării sentimentale.

______
* Mircea Pascariu, Trax, Casa de Pariuri Literare, București, 
2016
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Andrei GORZO

Dinamită: Soldații Ivanei Mladenovic

Soldații. Poveste din Ferentari, ecranizarea 
Ivanei Mladenovic după romanul autobiografic 
(din 2013) al lui Adrian Schiop, este o piatră de 
hotar în cinematografia română, iar faptul că e una 
dintre poveștile de dragoste de primă magnitudine 
ale acestei cinematografii (timide erotic) – și cu 
siguranță cea mai fizică dintre ele – este doar unul 
din motive. Protagoniștii poveștii sunt doi bărbați: 
Alberto, un rom la vreo 35 de ani, dintre care 14 trăiți 
la pușcărie, și Adi, un antropolog gadjo la vreo 40, 
venit în Ferentari – la fel ca Schiop însuși – ca să 
se documenteze pentru o teză de doctorat având ca 
subiect manelele; Adi e jucat chiar de Schiop, în timp 
ce Alberto e jucat de Vasile Pavel-Digudai. 

Deși pe parcursul filmului devine evident că 
e atras mai mult de bărbați, Adi e recent ieșit dintr-o 
relație cu o femeie. Cât despre Alberto, acesta e un 
bărbat a cărui viață sexuală, indiferent de înclinațiile 
personale, s-a desfășurat în cea mai mare parte a 
ei la închisoare. Atunci când îi pomenește pentru 
prima oară lui Adi de lucrurile astea, bând pe banii 
lui după ce și-a tocat propriii bani la „păcănelele” 
din cârciumă, Alberto le prezintă în termeni de 
„șmecherie”, de dominare a celorlalți deținuți: „În 
pușcărie am futut bulangii de m-a luat capul, nu mi-e 
rușine s-o spun... Știe pula unde-o bagi?” Dar nu trece 
mult timp și Alberto recunoaște că, la închisoare, s-a 
aflat cel mai adesea în postura celui dominat, nu a 
celui care domină; acum i se laudă lui Adi (între timp 
au ajuns să-și petreacă nopțile acasă la acesta din 
urmă, spre oroarea vecinului său de apartament) că 
era cel mai priceput la felații din toată închisoarea. 
Nu e singura plăcere pe care a învățat s-o ofere contra 

protecție: se mândrește cu abilitățile lui de bărbier 
și de maseur. La rândul lui, are nevoie de la celălalt 
de – pe lângă bani – mângâieri, căldură corporală și 
verbală. Cu acesta din urmă, Adi e zgârcit: nu vrea 
să lase garda jos cu Alberto – un fost pușcăriaș rom 
care s-a lipit de el pentru bani și adăpost, și pe care 
colegul său de apartament îl găsește amenințător 
fizic, căci are burtă, ceafă și cicatrice – și, dincolo 
de asta, afirmă că nici femeii cu care a trăit înainte 
de Alberto n-a fost capabil să-i spună niciodată „te 
iubesc”. Din contră, Alberto e darnic cu alinturile – 
„fericirea mea”, „gurița mea dulce”, „să nu mă lași, 
viața mea, că mor fără tine” –, pe care, intrând pentru 
un moment în rolul de heterosexual, i le recomandă 
lui Adi drept „șmecherii” absolut necesare pentru 
seducerea femeilor. Nu e singurul moment când, 
aflat în plină încurcătură homosexuală, Alberto pare 
să revendice o identitate de heterosexual: e ceva ce 
tot face, inclusiv (dar nu numai) pentru a se distanța 
de Adi în timpul unei certe – ca atunci când ridică 
ochii în tavan și invocă o rudă, chemând-o să vadă 
cât de jos a ajuns, și anume „slugă la bulangii”. 
Comportamentul ăsta e reprezentativ pentru un 
mediu care pare să fie simultan homofob și, într-un 
fel, mai puțin ascuns decât lumea middle-class. În 
lumea lui Alberto, homosexualitatea e un stigmat (el 
povestește cum, eliberat din închisoare și luat acasă 
de un văr cu bani, i se interzisese să-și atingă nepoții 
și până la urmă fusese dus în fața unui preot, ca să 
jure că nu mai face) și totodată un fapt al vieții, la fel 
de răspândit ca închisoarea și, desigur, asociat cu ea, 
deși nu numai (un alt „șmecher” întâlnit la cârciumă 
îi povestește lui Adi cum o vreme a supraviețuit în 
străinătate „mergând în parcări cu bărbați”, după 
care îi propune antropologului un threesome – ei doi 
și o femeie – cum îi propusese și Alberto în prima 
noapte).       

Cu Adi ca ghid al spectatorului, al „nostru”, în 
această lume, perspectiva filmului asupra ei nu este 
– nu poate fi – una mainstream, a majorității. Adi o 
fi aparținând majorității rasiale și o fi el – în mod 
inescapabil – middle-class, dar e homosexual. În plus, 
e marginal și în raport cu discursul simpatetic pop sau 
mainstream despre ce înseamnă să fii gay, care e un 
discurs foarte middle-class și foarte „culturalizant” 
– adică preocupat de o cultură gay înțeleasă ca un 
anumit set de opțiuni de consum, în timp ce Adi, 
ca și filmul, e preocupat de chestiuni economice, 
de raporturi de dominare și excludere socială (și de 
manele!). De fapt, a spune că filmul Soldații are o 
sensibilitate gay nu e chiar exact: sensibilitatea sa 
e queer – adică oarecum altceva, mai destabilizant, 
mai amenințător la adresa confortului psihologic al 
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majorității. Cu filmul Soldații al Ivanei Mladenovic și 
al lui Adrian Schiop (care a scris scenariul împreună 
cu regizoarea, adaptându-și romanul), sensibilitatea 
queer intră în forță în cinemaul românesc.   

Regizoare româncă de origine sârbă (și actriță 
principală în Inimi cicatrizate al lui Radu Jude), 
Ivana Mladenovic se află aici la primul ei lungmetraj 
de ficțiune, însă experiența ei ca documentaristă 
este considerabilă și relevantă – în Stingeți becurile/ 
Turn Off the Lights (2012) a documentat reintegrarea 
(sau nereintegrarea) în societate a trei pușcăriași. 
Adaptând autoficțiunea lui Schiop, ea și scriitorul au 
ales să prezinte povestea în maniera unui documentar 
observațional, ceea ce înseamnă că Adi, care de la un 
capăt la altul al cărții ni se adresa numai la persoana 
întâi, e privit aici din afară. Pierderea vocii lui 
narative poate fi regretată, după cum – din punctul 
de vedere al unui cititor (ca mine) care găsește că 
dominația discursivă absolută a acelei voci nu 
era una lipsită de abuzuri – poate fi văzută ca o 
purificare. „Abuzurile” sau stridențele vocii din carte 
mergeau în direcția unui machism de tip nimeni-nu-
are-curajul-meu-de-a-vedea-realitatea-așa-cum-e, 
dar și de tip nimeni-nu-e-mai-urât-și-mai-cu-bube-
în-cap-decât-mine (un vârf de demonstrativism, cu 
inevitabil iz cabotin, era episodul în care naratorul, 
aflat pe stradă, defeca în pantaloni – se căca pe el 
la propriu –, episod eliminat din film). Ele mergeau, 
de asemenea, într-o direcție de roman „cu cheie” – 
en passant, Adi realiza o serie de portrete, sumar 
ficționalizate sau deghizate, ale unor figuri din 
lumea artistică și intelectuală mai mult sau mai puțin 
alternativă a Bucureștiului (Costi Rogozanu, Dan 
Sociu și alții), iar majoritatea portretelor erau bitchy, 
compuse în parte din colportări („gurile rele zic”) și 
etichete trântite, zbang, între ochi. Un pasaj: „brusc 
au început să mă enerveze la sânge palavrele [ei] de 
premiantă a clasei care argumentează virtuoz pentru 
toate cauzele progresiste, argumentează din orice 
poziție și cu orice ocazie, din articole scrise pe fițuici 
de stânga, din bucătărie când mestecă în tocănița 
arăbească, din baruri când iese cu prietenii etc.; am 
început deci să nu-i mai suport palavrele și la beție 
m-am scăpat pe facebook și, sub un status d-ăsta 
inteligent, i-am zis ești o vacă proastă și abisală; 
și, a doua zi, anxios și mahmur, mi-a părut rău că 
am făcut-o, era și ea o fată bătrână care-și îndulcea 
singurătatea cum putea – și dacă noi, fetele bătrâne, 
nu ne iubim una pe alta, atunci cine să ne iubească.” 
Genul ăsta de bitchiness, de limbariță clevetitoare, 
cu fente, mieunături, gheruțe etc., are, desigur, un 
ilustru pedigri queer (Wilde, Noël Coward, Capote, 
Gore Vidal etc.), dar Schiop nu e deosebit de spiritual 
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în acest registru (care, apropo, a trecut necomentat în 
majoritatea cronicilor de întâmpinare ale romanului), 
deci, ca să fiu și eu un pic bitchy (între noi, fetele 
etc.), aș spune că, privându-l într-o anumită măsură 
de voce și, în orice caz, amputând aproape integral 
dimensiunea de roman „cu cheie”, filmul nu e departe 
de a-i face un serviciu.

Lăsând răutățile la o parte, Schiop are pe 
ecran o combinație de gentilețe și reticență care 
funcționează bine. Soldații nu era deloc o poveste 
ușor de dramatizat într-o cinematografie precum 
cea românească – deloc experimentată în spunerea 
de povești de acest fel; nu erau ușor de găsit actori 
– profesioniști sau neprofesioniști, gay sau straight – 
suficient de nedefensivi pentru jocurile intime, fizice 
și verbale, care se cer aici. Mladenovic, după cum a 
arătat și în Turn Off the Lights, are însă o mare abilitate 
de a face pe cineva fie să se deschidă în fața camerei 
ei, fie să se închidă într-un mod care să funcționeze în 
avantajul filmului – e cazul lui Schiop, a cărui crispare 
de non-actor ajunge să exprime bine personajul (care 
e defensiv, e între două lumi, nu e în largul lui în 
niciuna) și să se îmbine fericit cu histrionismul și 
căldura extraordinarului Vasile Pavel-Digudai (tot un 
actor neprofesionist – unul care ar trebui să ia toate 
premiile de actorie pentru rol masculin pe anul 2017). 

Docu-ficțiunea iubirii de-o vară dintre Adi și 
Alberto e îmbibată de Mladenovic în viniete pur-
documentare: dărâmarea unor cocioabe de carton 
cu buldozerul; ridicarea seringilor folosite din 
cartier și împărțirea unora noi; un copil aruncând 
cu piatra după o femeie care trece cu căruța; un 
bloc care arată ca și când ar fi fost bombardat, dar 
a cărui intrare a fost amenajată somptuos, cu covor 
roșu, pentru ieșirea unei splendide mirese. (Toate 
astea sunt filmate sobru, în planuri generale, care 
nu dramatizează.) Dar cea mai mare parte a filmului 
constă în dinamica oarecum fassbinderiană a relației 
dintre cei doi bărbați. După o ceartă cu vărul bogat 
în casa căruia locuise (pe o poziție situată undeva 
la mijloc între servitor și membru al familiei), 
Alberto se mută la Adi (colegul de apartament al 
acestuia a preferat să plece, lăsându-l pe Adi să se 
descurce singur cu chiria). Își fac unul altuia masaj. 
Joacă table. Se uită la melodrame indiene, care pe 
Alberto îl emoționează. (În roman erau filme de 
kung fu.) Alberto îl bărbierește pe Adi. Adi își face 
griji din cauza banilor de chirie. Încearcă să facă 
sex într-un loc public – un teren viran din Ferentari, 
scufundat noaptea într-o beznă aproape totală; îi 
întrerup gemetele unui drogat care zăcea și el pe-
acolo – și căruia Alberto începe să-i care picioare 
cu sălbăticie în timp ce-i face și morală. (Tinde să 
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fie brutal cu cei mai decăzuți decât el – la cârciumă 
izgonește un bătrân care încerca să cerșească de la 
Adi cu povești despre cum îi făcuse cinste Adrian 
Sârbu cu o bere.) Se giugiulesc într-un parc din 
centru, la lumina zilei. Adi își face griji din cauza 
banilor de chirie și a tezei de doctorat nescrise. Adi 
încearcă să-l ajute pe Alberto să-și facă buletin, ceea 
ce e greu, pentru că Alberto nu are nici certificat de 
naștere. (După ce ieșise din închisoare și înainte ca 
vărul bogat să-l ia sub acoperișul său, trăise în Gara 
de Nord.) Îi dă lui Alberto niște bani cu care acesta 
să-și caute o soră; Alberto sparge banii la „păcănele”. 
Se ceartă, se împacă. Adi își sună părinții (care 
locuiesc în provincie) și împrumută de la ei niște 
bani. Încearcă să construiască împreună cu Alberto o 
rutină domestică favorabilă scrisului la doctorat – el 
să scrie, Alberto să-l încurajeze („Să scrii ce trebuie, 
da?”) între două runde de poker pe Internet (unde 
măcar nu pierde bani reali ca la „păcănele”). La un 
moment dat invită în vizită pe la ei un jurnalist și 
ONG-ist (gay) pe nume Andrei, jucat de jurnalistul 
și ONG-istul Ștefan Iancu (acesta pare să fi fost 
chiar modelul lui Schiop pentru personajul Andrei 
din roman); socializarea în trei e dezastruoasă. Între 
Adi și Alberto are loc o nouă ceartă – și mai multă 
fricțiune, și mai multă eroziune. 

Andrei e cel care se referă la Alberto ca la 
„jucăria” lui Adi și care-i amintește acestuia din 
urmă că, oricât s-ar juca de-a declasarea, oricât 
s-ar autoafecta, convingându-se singur că nu mai 
are niciun viitor etc., de fapt e doar un chiriaș în 
Ferentari; există o altă lume, lumea lui (chiar dacă se 
simte străin de ea), la care se poate oricând întoarce 

– e suficient să apese pe niște butoane de telefon (ca 
în cântecul „Common People) și s-o sune pe mama 
(a și sunat-o deja, pentru bani de chirie). Alberto e 
cel fără buton de exit, fără scaun ejectabil, fără nimic 
(nici măcar certificat de naștere). A spune că Soldații 
e povestea a doi bărbați care se folosesc unul de altul 
este inexact, în măsura în care o asemenea formulare 
îi pune pe cei doi pe picior de egalitate. Or, Alberto 
se folosește de Adi în sensul că nu găsește nimic mai 
bun de care să se agațe ca să nu se ducă la fund de 
tot – e deja la fund și n-are altceva. În timp ce Adi 
se folosește de Alberto fără a-și periclita niciodată 
cu adevărat viitorul, cealaltă viață (din contră, trage 
foloase profesionale de pe urma lui, ceea ce, ieșind 
din rama ficțională, e valabil și pentru Schiop ca 
autor al romanului), încercând să-l ajute atât cât să-și 
țină conștiința liniștită. În ultimele pagini din roman, 
când naratorul își conștientizează vina, abdicarea 
de de la responsabilitatea pentru viața pe care o 
lăsase, ba chiar o chemase să se îmbârlige cu a lui, 
Adrian Schiop accede la un nivel înalt de elocvență. 
Filmul, care se încheie cu vocile celor doi purtând o 
conversație telefonică la câteva luni după despărțire, 
suprapuse pe imagini cu Alberto reîntors în Gara de 
Nord, nu reușește o lovitură emoțională comparabilă; 
impactul e mai înfundat. 

Astea fiind zise, la cât de reprimate sunt în 
România chestiunile – cea sexuală, cea rasială, 
cea de clasă – dramatizate în acest film cu atâta 
îndrăzneală (îndrăzneală ce devine o adevărată marcă 
a cinemaului produs de Ada Solomon), cocteilul de 
ficțiune și documentar agitat de Ivana Mladenovic și 
Adrian Schiop este pur și simplu dinamită.                 

cronică de film

Cu Silviu Lupașcu, 
la Galați, 2012
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Terry EAGLETON

Marxism fără marxism

Nu încape vreo îndoială că deconstrucția 
derridiană a fost un proiect politic de la bun început, 
sau că Derrida însuși, într-un mod oarecare, 
convenabil de nedeterminat, a fost întotdeauna un om 
al stângii. Nimeni care e conștient de natura profund 
ierarhică a sistemului universitar francez n-ar putea 
rata forța politică a deconstrucției care a înflorit la 
sânul neprimitor al acestuia, precum glumețul în 
interiorul unei găști de raționaliști de elită. În interior, 
dar și în exterior, căci Derrida însuși este un algerian 
(post)colonial de origini evreiești sefardite, ale 
cărui contacte timpurii cu înalta și glaciala cultură 
pariziană au fost, din câte putem deduce, unele 
extrem de alienante. Filiera algeriană, printre altele, 
l-a apropiat de cercul faimos al lui Louis Althusser 
din rue d’Ulm, și astfel de un marxism atrăgător în 
anti-umanismul său, chiar dacă încă prea metafizic 
pentru gusturile sale. Dar Derrida a insistat adesea 
pe caracterul instituțional, mai degrabă decât doar 
textual al deconstrucției, astfel încât nu e cu totul 
surprinzător că întâlnirea sa cu marxismul, pe care, 
acum câteva decenii, o anunțase sec în Positions 
ca fiind încă una „ce va să vie”, a sosit în sfârșit, 
într-un sens. A durat într-adevăr foarte mult până să 
sosească, și această întâlnire, după cum e și el perfect 
conștient, și-a ales un moment extrem de ciudat; 
dar argumentul evident pe care l-ar putea aduce un 
marxist supărat – că Derrida s-a întors către marxism 
tocmai atunci când acesta a devenit marginal și, 
astfel, din perspectiva sa poststructuralistă, cumva 
mai atrăgător – e într-adevăr prea evident pentru 
a stărui asupra lui, dacă nu și pentru a-l menționa. 

contraepisteme

Dacă e greu să rezistăm tentației de a întreba, cu 
reproș, unde a fost Jacques Derrida când aveam 
nevoie de el, în lunga noapte întunecată a lui Reagan 
și Thatcher, e la fel de adevărat că tovarășii de drum 
marxiști sunt atât de rari astăzi încât nu ne putem 
permite privilegiul de a căuta la dinți acest cal de dar, 
de nu cumva chiar de a ucide acest vițel gras. 

Cu toate astea, există ceva destul de generos, 
precum și emoționant de sincer, în legătură cu această 
dramatică asociere cu o mișcare în declin. Căci 
Spectrele lui Marx nu încearcă doar să recupereze 
marxismul; ci încearcă să-l depășească pretinzând 
că deconstrucția a fost întotdeauna o versiune 
radicalizată a acestei convingeri. „Deconstrucția”, 
notează Derrida, „nu a avut vreodată alt sens sau 
interes, cel puțin din perspectiva mea, decât ca o 
radicalizare, ceea ce înseamnă totodată în tradiția 
unui anumit marxism, într-un anumit spirit al 
marxismului”. Această afirmație ar fi cu siguranță 
o veste neplăcută pentru unii ca Geoffrey Hartman, 
J. Hillis Miller sau Paul de Man, care fără îndoială 
ar citi-o drept ceea ce ea și este, în parte: o mostră 
convenabilă de revizionism retrospectiv, care nu prea 
are nimic de-a face cu fenomenul istoric cunoscut 
la Cornell sau în California drept deconstrucție, 
indiferent cât de mult ar putea reflecta intențiile 
(actuale) ale întemeietorului său. Poate că de Man și 
californienii au înțeles-o greșit, caz în care e ciudat că 
Derrida nu i-a luat la rost pentru o asemenea eroare. 
Indiferent ce i-ar plăcea lui Derrida să creadă acum, 
deconstrucția – trebuie s-o știe și el – nu a operat 
deloc, de fapt, ca un marxism radicalizat, ci mai 
degrabă ca o formă surogat de politici textuale într-o 
epocă în care, socialismul fiind în reflux, stângiștii 
din universitate au fost recunoscători pentru acest 
tip de opoziție deplasată ce părea să ofere dublul 
avantaj de a depăși marxismul în avangardismul 
său îndrăzneț și, în același timp, de a genera o 
sensibilitate sceptică prin care erau suspendate 
toate acele noțiuni, atât de cenușii în caracterul 
lor nedeconstruit, precum solidaritate, organizare 
sau strategie de acțiune politică. Deconstrucția a 
reprezentat, așadar, ceva ca o mană cerească pentru 
acești opoziționaliști din America de Nord, ale căror 
căi de acțiune politică erau extrem de puține, prin 
aceea că a ratificat o inerție impusă istoric în niște 
termeni ultra-libertarieni glamuroși.

Deconstrucția a prezentat lumii întotdeauna 
două fețe, una prudent reformistă, cealaltă extatic 
ultra-stângistă. Problema ei este că cel dintâi stil de 
gândire e acceptabil, dar nespectaculos; iar cel din 
urmă stimulant, dar implauzibil. Dacă atitudinea ei 
față de marxismul ortodox nu e mult mai mult decât 
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un caveat anti-dogmatic, atunci nu prea avem în ce 
o deosebi de o serie de anti-stalinisme familiare. 
Asta e problema cu o lucrare precum, să zicem, cea 
a deconstrucționistului american Michael Ryan, 
Marxism and Deconstruction, care argumentează 
în favoarea unui marxism dinamic, cu final deschis, 
non-metafizic, anti-fundațional, multietajat și non-
mecanic, într-un stil pe care doar un membru plătit 
al Khmerilor Roșii l-ar putea găsi vag scandalos. În 
ce e diferit un marxism deconstruit de, să zicem, ceea 
ce a gândit Raymond Williams în ultimele sale cărți? 
Dacă, pe de altă parte, deconstrucția e să fie ceva mai 
mult decât un revizionism marxisant obișnuit sau 
decât o formă plictisitoare de liberalism de stânga, 
atunci ea trebuie să-și împingă pretențiile anti-
metafizice, anti-sistemice și anti-raționaliste până 
la extreme anarhice flamboaiante, câștigând astfel o 
anumită eleganță și bravură cu prețul unei pierderi 
drastice de credibilitate intelectuală. Epigonii mai 
novici, care nu au prea multe de pierdut politic, de 
obicei adoptă cel de-al doilea stil de argumentare; le 
maître însuși, care e într-adevăr onest și angajat din 
punct de vedere politic, și ale cărui contexte relevante 
sunt Auschwitz, Algeria, Althusser, African National 
Congress și Estul Europei mai degrabă decât Ithaca 
sau Irvine, alternează între un stil și celălalt, între o 
filosofare riguroasă și o poetizare pretențioasă, după 
cum îi convine mai bine. Pretențiozitatea e sădită 
în chiar litera cărții sale, unde o întrebare retorică 
teatral afectată se succede alteia într-o sintaxă 
manieristă exasperantă care se pretează foarte ușor 
la parodie. Ce înseamnă, oare, să mesteci morcovi? 
De ce pluralul? Ar putea oare să existe mai mult 
decât unul? Ar putea această întrebare să aibă vreun 
sens? Am putea oare vorbi despre „mestecatul” unui 
morcov, și dacă da, de ce, pentru cine și cu ce animus 
onto-teleo-teologic? 

Stilul literar al lui Derrida, atât de elitist și 
fără umor – „ludicul” francez e, după cum se știe, o 
chestiune de înaltă elită – reflectă o datorie reziduală 
față de lumea universitară pe care a sfidat-o într-
un mod atât de curajos. Dar nu ne putem îndoi de 
pasiunea politică ce operează în această carte. Dacă 
marxismul a devenit mai atractiv pentru Derrida 
grație marginalității sale, el e totodată și mai atrăgător 
în lumina alternativelor politice insipide care există 
la el. Derrida reacționează cu furie nemaivăzută la 
triumfalismul Noii Ordini Mondiale, și îl urmărește 
fără oprire pe sărmanul Fukuyama într-o serie de 
pagini admirabil de mânioase. Dacă această critică 
e considerabil mai puțin originală decât, să zicem, 
eseul lui Perry Anderson pe acest subiect, ea e totuși 
o mărturie elocventă a radicalismului de durată al 

autorului ei. Dar adevărul e că Derrida – dovadă 
apologia sa vicleană la adresa colaboraționistului 
de Man – nu a fost niciodată în postura sa cea mai 
impresionantă acolo unde afișează atitudinea politică 
cea mai explicită. Discursul său vag ce stă sub 
marca conceptului telescopat de „forțe tele-tehno-
medio-economice și științifico-militare”, un fel de 
înjurătură șleampătă à la școala de la Frankfurt, 
contrastează în mod grăitor cu precizia elaborărilor 
sale teoretice din alte locuri. Din alte texte mai 
degrabă decât acesta – căci ceea ce avem în acest 
text, în ansamblu, este un discurs politic al unui 
profan de inteligență medie, și o retorică filosofică, 
a spectralității și mesianicului, care e în același timp 
considerabil mai subtilă și totodată mult mai puțin 
convingătoare. Cele două registre stau unul alături 
de celălalt fără să interacționeze vreodată propriu-
zis; primul e angajat, dar mai degrabă brut, cel din 
urmă palpitant, dar evanescent. Ele reprezintă cele 
două fețe ale lui Derrida, émigré și éminence grise, 
care până acum – dar cum ar fi putut să-și dorească 
asta? – n-au reușit să fuzioneze într-o voce coerentă 
și convingătoare.

Există un tip exasperant de credincios, 
care își susține convingerile până ce întâlnește 
pe cineva cu aceleași convingeri. În acest punct, 
confruntat cu sperietoarea „ortodoxiei”, el începe 
nervos să retracteze, sau cel puțin să mai precizeze. 
Există mai mult decât un strop din această 
perversitate adolescentină la Derrida, care, precum 
alți postmoderniști, pare să simtă (e o chestiune 
mai degrabă de sensibilitate decât de convingere 
rațională) că dominanții sunt ipso facto demonici, pe 
când marginalul e prețios per se. O condiție a acestei 
echivalări postmoderne spontane a marginalului 
cu creativul, pe lângă omiterea convenabilă a unor 
grupuri marginale precum fasciștii, este refluxul 
mișcărilor politice care sunt în același timp de masă 
și opoziționale. Marca unui radical autentic este o 
dorință sinceră de a înceta să mai fie atât de îndărătnic 
opozițional, un sentiment pe care cu greu ni-l putem 
imagina că i-ar fi drag inimii unui deconstrucționist. 
În replica lui James Joyce la invitația de a se întoarce 
într-o nouă republică independentă a Irlandei – „că să 
fiu primul ei critic?” – înregistrăm aceeași mulțumire 
de sine [self-indulgence]. 

Derrida a luat acum marxismul la bord, sau 
cel puțin l-a târât pe jumătate, până la bancul de 
îmbarcare, pentru că este pe bună dreptate furios pe 
mulțumirea de sine a liberal-capitalismului; există 
totuși ceva inevitabil oportunist în legătură cu acest 
pact politic, care vrea să exploateze marxismul în 
calitate de critică, dezacord și instrument convenabil 

contraepisteme
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de lucru, dar e mult mai puțin dornic să se angajeze cu 
pozitivitatea lui. De fapt, ceea ce vrea e un marxism 
fără marxism, altfel spus un marxism în termenii săi 
de apropriere selectivă. „Suntem tentați să distingem 
acest spirit al marxismului critic… totodată de 
marxismul ca ontologie, ca sistem filosofic sau 
metafizic, ca «materialism dialectic» sau metodă, și 
de marxismul instituționalizat în aparatele de partid, 
de stat sau în Internaționala muncitorească”. Nu 
ar fi greu să traducem această afirmație în tonurile 
unui anglicanism liberal (caricaturizat după cum se 
cuvine): trebuie să distingem spiritul creștinismului 
de acest bagaj metafizic care e existența lui 
Dumnezeu, divinitatea lui Cristos, religia organizată, 
doctrina învierii, superstiția euharistiei și toate 
celelalte. Sau: am putea dori să distingem spiritul 
deconstrucției de tristele parafernalii intelectuale 
ale „scriiturii”, „diferanței”, „urmei”, revistelor și 
simpozioanelor organizate, a grupurilor formale 
de lectură și a mișcărilor de instituire a studiului 
filosofiei în școlile franceze ș.a.m.d. E perfect 
posibil să apreciem spiritul hunilor, cu vigoarea sa 
admirabilă, în același timp în care deplângem ceea 
ce au făcut. Dacă Derrida consideră, așa cum pare, că 
poate exista vreun socialism efectiv fără organizare, 
fără aparate și doctrine sau programe rezonabil de 
bine formulate, atunci el nu e decât victima unei 
fantasme universitare pe care a confundat-o cu o 
formă iluminată de anti-stalinism. (Spre deosebire 
de alte curente mai ortodoxe de marxism, el nu 
oferă, în fond, nici o analiză istorică sau materialistă 
a stalinismului, ca opusă unei respingeri etice 
a acestuia). Adevărul e că Derrida nu e deloc 
preocupat de vreun socialism efectiv. Deconstrucția, 
cu atenția sa pentru alunecări, eșecuri, aporii, 
incoerență, neliniște, și cu suspiciunea ei față de 
orice e împlinit, integral sau în control, este un fel 
de echivalent intelectual al unui vag angajament 
de stânga în favoarea celor defavorizați, și ca orice 
astfel de angajament, ea nu e deloc satisfăcută atunci 
când cei în numele cărora vorbește ajung la putere. 
Poststructuralismul nu agreează succesul, o atitudine 
ce-i permite unele intuiții extraordinar de inspirate 
în ceea ce privește pretențiile textelor literare 
monolitice sau a identităților ideologice, dar care îl 
lasă complet nepregătit în fața a ceva precum African 
National Congress. 

Indiferența lui Derrida față de aproape 
orice manifestare istorică sau teoretică efectivă 
a marxismului e un fel de transcendență goală 
– o mișcare tipic deconstructivă de decartare a 
unei poziții alternative care face propria poziție 
invulnerabilă doar în măsura în care e lipsită de 

orice conținut. Cam același lucru se poate spune și 
despre bizarul mesianism gol, formal, care golește 
bogata tradiție teologică de conținutul ei și reține 
doar impulsul său fantomatic, cumva asemănător cu 
modul în care Kafka (după cum remarcă Benjamin) 
rămâne doar cu forma transmisibilă a unei tradiții din 
care n-a mai rămas nimic. Pasiunea critică, negativă, 
a politicii sale din această carte este una care ar 
trebui să-l rușineze, pe bună dreptate, pe orice radical 
universitar pentru care deconstrucția e o formă sexy 
de scepticism obișnuit, sau încă o manieră de a ține 
în viață un canon literar prin vizitarea lui din nou, de 
data asta în mână cu un scalpel.

„În loc să aducem ode împlinirii idealului 
democrației liberale și a pieței capitaliste în euforia 
sfârșitului istoriei, în loc să sărbătorim „sfârșitul 
ideologiilor” și al marilor discursuri emancipatoare, 
se cuvine să nu uităm vreodată acest fapt macroscopic 
și evident, alcătuit din nenumărate puncte particulare 
de suferință: nici un grad de progres nu ne poate face 
să ignorăm că niciodată până acum, în cifre absolute, 
nu au fost atâția oameni, femei și copii subjugați, 
flămânziți sau exterminați pe pământ”. 

Aceasta nu este genul de afirmație care are 
șansele să fie bine primită în Ithaca sau Irvine, unde 
se învață deja demult că ideologia a luat sfârșit și că 
marile discursuri emancipatoare au dispărut în mod 
fericit din scenă. 

Și ce anume opune Derrida, în chiar paragraful 
următor, acestei condiții cumplite pe care o denunță 
într-un mod atât de măreț? O „Nouă Internațională”, 
una „fără statut, fără titlu și fără nume… fără partid, 
fără țară, fără comunitate națională…”. Și desigur, 
după cum aflăm din alte locuri din carte, una fără 
organizare, fără ontologie, fără metodă și fără aparat. 
E ultima fantasmă poststructuralistă: o opoziție fără 
însă ceva atât de neelegant sistemic sau plictisitor 
„ortodox” precum o opoziție, un dezacord de dincolo 
de orice fel de discurs formulabil, o promisiune 
care s-ar trăda pe sine în chiar actul împlinirii ei, 
o deschidere mereu excitată către un Mesia care 
ar face însă bine să nu ne dezamăgească făcând 
ceva determinat precum ar fi să vină. Spectre ale 
marxismului într-adevăr. 

__________
* Apărut în Michael Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations. 
A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, Verso, 
Londra & New York, 1998, pp. 83-87.

Traducere de Alex Cistelecan
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Alex CISTELECAN

Practica imediat metafizică

În 1999, Verso publica Ghostly Demarcations, 
un volum colectiv coordonat de Michael Sprinker 
ce cuprindea lucrările unui simpozion pe marginea 
cărții lui Jacques Derrida, Spectrele lui Marx. În cea 
mai strălucită intervenție din volum, Terry Eagleton 
susținea că pretenția lui Derrida de a continua, 
ba chiar de a radicaliza, moștenirea marxistă 
implică, de fapt, o evacuare a oricărui conținut din 
marxism, din care nu mai rămâne decât forma goală 
a unei „mesianicități fără mesianism”, o „Nouă 
Internațională”, dar una „fără statut, fără titlu și 
fără nume… fără partid, fără țară, fără comunitate 
națională… fără organizare, fără ontologie, fără 
metodă și fără aparat”. În răspunsul său la critici 
din finalul volumului, Jacques Derrida, după 
ce promitea furios că nici nu are de gând să ia în 
discuție intervenția ireverențioasă a lui Eagleton 
(sau a lui Aijaz Ahmad – într-adevăr excelentă și ea), 
încheia totuși revenind asupra acestei obiecții – de 
„marxism fără marxism” – și exclamând „yes, that 
is exactly the point”: altfel spus, acest „marxism fără 
marxism” nu este nicidecum o eroare sau fundătură 
filosofică, ci exact rezultatul dorit al operației de 
deconstrucție, de evacuare a oricărei pozitivități 
esențialiste, metafizice, și supraviețuire spectrală a 
indeconstructibilului astfel rămas. 

Dar nu avem oare, în chiar acest dialog al 
surzilor, și în ciuda tentativelor repetate de apropiere 
între marxism și deconstrucție (lansate, în primul 
rând, și cel puțin declarativ, de Derrida însuși), o 
ilustrare cât se poate de clară a incompatibilității 
fundamentale dintre cele două paradigme? Pur și 
simplu, ceea ce pentru marxism constituie ultima 
mostră de idealism – privilegierea formei goale, 
indeterminate și lipsite de orice pozitivitate, specific 
istoric sau social – reprezintă pentru deconstrucție, 
dimpotrivă, prima probă de gândire „postmetafizică”, 
non-esențialistă și anti-fundațională. După cum 
același schimb de replici ne dezvăluie ca într-o 
străfulgerare și funcția strategică și politică a 
îndelung trâmbițatei „depășiri a metafizicii”: în 
numele anti-pozitivismului și anti-esențialismului, 
ceea ce încearcă ea este de fapt o răsturnare – 
„radicalizare” cică – a vechii critici a idealismului, 
la capătul căreia materialismul – și deci marxismul – 
însuși devine cel mai naiv idealism, căci încă credul 
în existența unei realități exterioare gândirii, pe când 
idealismul formal al deconstrucției devine, cumva, 
prin eliminare și ricoșeu, „materialismul” cel mai 
critic și subversiv, căci eliberat în sfârșit de tirania 
oricărei pozitivități. Fără doar și poate, această 
reabilitare a poziției conservatoare prin excelență 
– idealismul – sub aparența unei mișcări de gherilă 
anarhiste, de eliberare de aceste prejudecăți profund 
înrădăcinate precum istoria, societatea, realitatea 
ș.a. a fost mișcarea de branding cea mai inspirată 
a lui Derrida și a French theory în general, care 
le-a și permis teoriilor lor o supraviețuire liniștită 
și fericită în folclorul middle class și în câteva nișe 
universitare de litere și arte, în ciuda irelevanței și 
implauzibilității filosofice în care aceste demersuri 
au alunecat rapid, laolaltă cu tot verbiajul despre 
postmodernism și postmodernitate.  

O astfel de raportare la marxism, cu concluzia 
gata prestabilită și ineluctabilă, evident că nu are 
neapărat nevoie să fie și o raportare sau confruntare 
cu textele marxismului – sau istoria lui, for that 
matter. Astfel, apariția în acest an a cursului lui 
Jacques Derrida despre teoria marxistă a practicii 
– Théorie et pratique, ținut la Ecole Normale 
Superieure în 1975-76 – ne indică de la bun început 
două lucruri: că gândirea lui Derrida nu a trebuit să 
aștepte, așa cum se credea, până în 1993 pentru a se 
confrunta cu teoria marxistă în Spectrele lui Marx 
– în fond, ce să aștepte, din moment ce concluziile 
erau prestabilite?; și că, implicit, la fel ca în 
Spectre, dar parcă în mult mai mare măsură aici, și 
oarecum ciudat pentru o metodă cunoscută și drept 
„textualism”, această lectură și interpretare a teoriei 
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marxiste se poate lipsi de o confruntare propriu-zisă 
cu corpusul marxist, pe care-l reduce de obicei la 
două-trei propoziții convenabil selectate și decuplate 
de orice context textual sau istoric, dar pe care le 
leagă și le îneacă într-o densă rețea de presupoziții de 
lectură, configurată de grila heideggeriană a depășirii 
metafizicii, cu tot cortegiul său de prețiozități și 
emfază germanică a Gândirii majusculare, pe care 
Derrida îl face doar ceva mai digerabil adăugând 
puțină suplețe și eleganță pariziene1. Astfel, tot 
așa cum în Spectrele lui Marx, Derrida decupează 
cuvântul „spectru” din prima frază a Manifestului 
comunist, după care îl tăvălește în 200 de pagini prin 
toate contextele posibile, mai puțin cele relevante, 
de la Hamlet la Fukuyama, la fel și în Théorie et 
pratique, filosoful francez ia expresia „faut le faire” 
– care ar exprima deopotrivă concepția despre 
practica revoluționară în marxism, cât și statutul 
cursului pe care Derrida e obligat să-l țină la ENS, 
„teoria și practica” fiind subiectul examenului „de 
agregation” din acel an2 – și o întoarce pe toate fețele 
în paginile oraculare de început, după care o înmoaie 
în 2 (două) propoziții din Tezele despre Feuerbach 
ale lui Marx, apoi o plimbă ușor prin alte două pasaje 
din Althusser – o alegere tipică pentru parohialismul 
teoriei franceze3, dar altfel cât se poate de inspirată, 
căci unde altundeva s-a mai pomenit un marxism 
platonician, numai bun de acuzat de metafizică, 
dacă nu la Althusser (și ulterior la Badiou); după 
care, în fine, odată acoperit astfel întregul corpus 
al marxismului și stabilit caracterul său platonist, 
în a doua jumătate a cărții analiza se poate delecta 
exclusiv cu ruminații din Heidegger, pe Heidegger 
și prin Heidegger, despre platonismul, deci natura 
metafizică, a materialismului și a filosofiei practicii 
revoluționare și, implicit, despre natura totalitară – 
și am putea adăuga imediat: ilegitimă și criminală 
– a oricărei încercări de punere în practică a acestei 
gândiri.   

În cele din urmă, deși marxismului i se 
recunoaște, via Heidegger, meritul de a fi înțeles 
primul cu adevărat istoricitatea esențială a ființei 
[care o fi fiind ființa în marxism?], rezultă totuși 
că privilegierea practicii asupra teoriei pe care o 
operează, și tocmai în măsura în care întemeiază 
această întâietate a practicii într-o filosofie a practicii, 
îl dezvăluie inevitabil ca prizonier al metafizicii. 
Și asta deoarece în Scrisoare despre «Umanism», 
Heidegger proclamă: „Esența materialismului nu 
constă în afirmația că totul nu e decât materie, ci mai 
degrabă într-o determinare metafizică potrivit căreia 
orice ființare apare ca materia unei munci date, […] 
ca obiectivare a realului de către om, experimentată 

ca subiectivitate. Esența materialismului se ascunde 
în esența acestei tehnici asupra căreia, la drept 
vorbind, s-a scris mult, dar s-a gândit puțin”. Ce 
anume face așadar din marxism o „metafizică 
umanistă fondată pe o determinare tehnologică a 
ființei ca producție”, care este această presupoziție 
atât de blamabilă a acestei filosofii, la care nu s-a 
gândit nimeni cu adevărat până la apariția lui 
Heideggeri și Derrida? La o analiză mai atentă a 
capului de acuzare, șochează nu atât materialismul, 
cât truismul tezei blamate: și anume, ideea că 
omul nu este o ființă auto-suficientă, că implicit 
trăiește intrând în interacțiune cu mediul său, care 
interacțiune e mediată social și istoric, luând forma 
unor „tehnici” și moduri istorice de producție ce 
ajung să configureze destinul său epocal. Dacă 
această ipoteză trece drept dovadă de metafizică și 
esențialism al practicii și producției, nu putem decât 
să ne întrebăm cum ar arăta o presupoziție în sfârșit 
non-metafizică asupra destinului omului în univers? 
Fără doar și poate, ar trebui să vorbim despre om 
ca despre o ființă autosuficientă și imaterială, care 
nu intră în raport cu lumea sa exterioară decât 
accidental și superficial, sau pentru care, cel puțin, 
practica, tehnica, și condițiile sale mediate social și 
istoric de reproducere sunt cel mult niște hobbyuri 
prozaice în experiența-i autentică de simplu păstor 
și releu al ființei. Într-adevăr, un om fără istorie, fără 
societate și fără materie, eliberat de orice pozitivitate 
și conținut, este omul postmetafizic al deconstrucției. 
Ca atare, acest om, pură fantasmă idealistă, e într-
adevăr nemuritor și indestructibil – și din păcate, la 
fel pare să fie și „deconstrucția” lui. 

 
_________
1 Desigur metoda aceasta de „lectură” care se poate 

lipsi de cartea pe care chipurile o citește fusese deja patentat în 
French Theory de Althusser în Citind „Capitalul”.

2 Poate asta să fie o explicație și o eventuală scuză 
parțială a libertății pe care Derrida și-o ia față de subiectul 
tratat – faptul că subiectul i-a fost impus și ca atare l-a umplut 
cu ce speculații avea la îndemână. 

3 Într-o altă mostră de provincialism, la p. 106, Derrida 
declară că „din câte știu, n-a existat vreo lectură marxistă 
efectivă, riguroasă și, după mine, satisfăcătoare la Heidegger 
(și nici la Nietzsche)”. Într-adevăr, Adorno și Lukacs erau încă 
niște obscuri ce așteptau să fie descoperiți. Afirmația amintește 
de remarca lui Foucault dintr-un interviu din 1983, în care 
mărturisea că dacă ar fi auzit de Școala de la Frankfurt mai 
devreme ar fi putut evita multe din detururile pe care le-a luat 
și din lucrurile pe care le-a scris. 
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Dan UNGUREANU

Biserica ortodoxă română : Trei decenii 
de statistici, sondaje, târnosiri, caterisiri

Sondajele despre încrederea în Biserică

Evenimentele din viața Bisericii Ortodoxe 
Române pot fi urmărite meteorologic – emisiuni TV, 
articole în presă, articole de blog, târnosiri, sfeștanii, 
caterisiri. Sau pot fi urmărite geologic : evoluția 
numărului de credincioși în statistici. 

În octombrie 2017, un specialist în sondaje 
de opinie afirma că, pentru prima oară, încrederea 
în Biserica Ortodoxă Română scădea sub 50 %. 
Evenimentul a suscitat surpriză : pentru institutele de 
sondaje, Biserica și Armata erau două instituții relativ 
inerte, care nu făceau absolut nimic, și în care încrederea 
societății era nestrămutată ; în alte instituții, care chiar 
aveau ceva de făcut, sau a căror activitate era măsurabilă 
– poliție, justiție, parlament, primării – încrederea era 
mică. Cea mai mică încredere era în chirurgi : rezultatul 
activității lor e imediat evaluabil. Rezultatele activității 
armatei (în timp de pace) și ale Bisericii sunt greu de 
văzut și greu de cuantificat. A compara încrederea în 
armată (care nu poate fi verificată decât în război) cu 
încrederea în poliție (a cărei eficiență sau ineficiență 
poate fi măsurată zilnic) e imposibil. Aceste sondaje nu-
și au rostul decât pe termen lung, comparând încrederea 
în armată din 1990 cu cea din 2017. Sau încrederea în 
Biserică din 1990 cu cea din 2017. 

Încredere în Biserică : 
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Foarte puține studii cuprind date demografice. 
Unul singur, sondajul INSCOP din 2013, e defalcat pe 
nivele de școlarizare. La o încredere totală de 67 %, au 
încredere în Biserică 80 % din cei cu studii primare, 69 
% din cei cu studii medii, și 57 % dintre cei cu studii 
superioare.

Sondajele din febr. 2014 și mai 2016 al Avangarde 
sînt outliers. Al doilea e făcut doar la București, iar 
întrebarea nu se referă la încredere, ci ”aveți o părere 
bună sau proastă ?” Frazarea (și metodologia) poate fi 
apărată, dar rezultatele nu sunt direct comensurabile cu 
celelalte. O diferență de la 70 % la 44 % pune sub semnul 
întrebării seriozitatea institutelor de sondaj și relevanța 
lor generală. Sondajele electorale sunt confirmate sau 
infirmate la alegeri ; sondajele privitoare la încrederea în 
instituții sunt eminamente subiective, fără miză, extrem 
de instabile și neverificabile. În ce privește încrederea 
în Biserică, avem diferențe de ± 10 % în același an, la 
același institut de sondaj. Ce înseamnă ele ? Nu mare 
lucru. 

„La capitolul instituții sociale sau private, 
românii au indicat că au foarte mult încredere în 
Biserică, 63,9% răspunzând în acest sens [în iulie] față 
de 66,1% la sfârșitul lunii mai.” A vedea creșteri sau 
scăderi de popularitate într-o diferență de trei procente 
e ridicol, când marja de eroare însăși e de 10 %. Ele 
nu înseamnă nimic. Sau, ca să-l cităm cu pedantlâc pe 
Aristofan, nephelococcygia. 

Ce înseamnă ”încredere în Biserică ?” Înseamnă, 
în România, ”personal, Biserica nu mă deranjează”. 
În ce constă încrederea în Biserică ? Mă încred că un 
chirurg mă va opera bine, că militarii știu să utilizeze un 
radar. Mă încred că piloții nu sunt beți. Am încredere că 
Biserica va..... ? 

Sondaje detaliate despre religie în România 

Există și sondaje relevante, detaliate, despre 
practicile reale ale populației. 

Atitudini religioase la români, sinteză de Raluca 
Popescu și Claudiu Tufiș, pe baza datelor cercetării 
Religie și Comportament Religios, sondaj făcut de 
International Brand Consultants, iunie 2011.  Date 
previzibile : pentru 35 % dintre ortodocși, dar pentru 74 
% dintre neoprotestanți, religia este ”foarte importantă”. 
Peste 60 % dintre români cred în creaționism, două 
treimi în miracole, 57 % cred că Biserica nu greșește. 27 
% din populație cred în astrologie, zodii și horoscoape. 
Întrebările sunt de obicei irelevante, vagi și stângace. 

Tineri în România. Griji, aspirații, atitudini și stil 
de viață, Daniel Sandu, Cătălin Stoica, Radu Umbreș, 
realizat de CURS pentru Friedrich Ebert Stiftung, 2014 
(grupul de vârstă 15-29 de ani). 

3,1 % din această categorie de vârstă sunt neo-

protestanți. 2 % sunt atei, dar, la întrebarea dacă cred 
în Dumnezeu, 5 % răspund că nu (ceea ce e interesant). 
7,1 % din tinerii din mediul urban cred că Dumnezeu nu 
există, iar 17 % din același mediu nu sunt siguri. Autorii 
studiului observă judicios că ”întrebarea Care este 
religia ta? din tabelul 7.1, a fost interpretată cel puțin 
parțial ca referire la cultură și nu neapărat la ritul religios 
în sine.” Avem deci în mediul urban 17+5 – 22 % tineri 
atei și agnostici, un procent mai mare decât reiese din 
alte studii. Un tânăr urban din patru nu este religios. 
Din păcate, o întrebare importantă, frecvența mersului 
la biserică, a spovedaniei și a postului e împărțită în 
”foarte des, des, rar, foarte rar” iar răspunsurile sunt, 
prin urmare, inutilizabile. Autorii ar fi trebuit să utilizeze 
”săptămânal, lunar, anual”. 16 % din mediul urban se 
spovedesc și țin post ”des și foarte des” (whatever that 
means). Acest grup ar trebui considerat ca fiind nucleul 
dur al practicanților. 

41 % spun că abstinența sexuală e demodată, 46 
% cred că avorturile ar trebui interzise sau permise doar 
în cazuri de urgență ; 36 % din total cred că avorturile nu 
trebuie limitate. 49 % cred că persoanele homosexuale 
nu sunt acceptabile, 23 % cred că da. Relativ self-
serving, 17 % dintre bărbați cred că abstinența bărbaților 
e bună, dar numai 13 % dintre bărbați cred că abstinența 
fetelor e bună.  

IRES, România credincioasă, percepții și 
comportament religios, raport de cercetare (august 
2015) arată interes pentru detaliu : 59 % se spovedesc, iar 
55 % din aceștia se spovedesc mai mult de o dată pe an ; 
26 % o dată pe an. Dintre ortodocși, prin urmare, 47.79 
% se spovedesc cel puțin anual. 22 % merg cel puțin 
săptămînal la biserică (messalisants, în vocabularul 
tehnic al sociologiei religiei) și 36 % de câteva ori sau o 
dată pe an (pascalisants). 18 % merg mai rar decât odată 
pe an sau niciodată la biserică. 

aprilie 2016, IRES, telefonic : 23 % se 
spovediseră în postul Paștilor, 38 % urmau s-o facă, 
10 % țineau tot postul, 36 % nu posteau. 

aprilie 2017, IRES,telefonic : 45 % țin postul 
Paștilor, jumătate se spovedesc). Sondajul e făcut pe 
linii telefonice fixe ; o parte a populației, mai tânără și 
mai mobilă, care are doar telefon celular, a fost probabil 
sub-eșantionată. Din păcate, nu avem o defalcare pe 
sexe, nici una pe urban/rural, nici pe grupe de vârstă, 
nici pe nivel de școlarizare, nici pe zone geografice. 

Sondaje internaționale comparative 

Studiul Pew 

Sondajele relativ detaliate nu sunt făcute în 
România, ci în străinătate : astfel, diverse media din 
România (activenews, ortodoxinfo) comentează datele 
studiului Pew Research (mai 2017) : fără să se întrebe 
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de ce Biserica ortodoxă din România nu sprijină studii 
asemănătoare. 

Biserica e ostilă sondajelor de orice fel. Între anii 
1995 – 2005, sondajele finanțate de Fundația Soros erau 
comentate în media ortodoxe cu ostilitate : ”Soros iar 
atacă religia ortodoxă”. 

Studiul Pew, Religious Belief and National 
Belonging in Central and Eastern Europe, primește 
și răspunsuri care deranjează. ”E necesară o Rusie 
puternică pentru a contracara influența Occidentului ?” 
52 % dintre români răspund că da. E un procent care 
indică un conservatorism social intens. Tot 28 % din 
români spun că democrația nu e totdeauna cel mai bun 
sistem politic, și că uneori și un sistem autoritar poate 
fi bun. 46 % din români mai sunt de acord cu ideea că 
guvernul ar trebui să răspândească valorile religioase, 
și 58 % cu ideea că statul ar trebui să sprijine financiar 
Biserica, ceea ce arată că ei nu înțeleg și nu consideră 
necesară separarea dintre stat și religie. 32 % dintre 
românii anchetați au fost de acord că ”romii n-ar trebui 
acceptați ca cetățeni ai țării noastre” și 23 % au spus 
același lucru despre evrei. 

20 % dintre români merg rar sau de loc la 
biserică, 36 % din locuitorii republicii Moldova, 64 % 
dintre maghiari, 61 % dintre ruși și 79 % dintre cehi. 
71 % dintre români se împărtășesc, 58 % declară că 
postesc; dar numai 30 % din ruși se împărtășesc și doar 
27 % postesc (ceea ce arată că religiozitatea rușilor e 
relativă). 25 % din români (și abia 14 % din ruși) citesc 
măcar lunar din Biblie acasă. 

63 % din părinții români afirmă că copiii lor 
primesc educație religioasă în afara familiei, de parcă 
religia n-ar fi materie predată la școală, dintr-a-ntâia 
până-ntr-a doisprezecea. Și, straniu, abia 11 % dintre 
ruși afirmă același lucru, deși în Rusia, de asemenea, 
religia e materie obligatorie. 

72 % dintre români cred că soția trebuie să 
asculte de bărbat. Până și în violenta și machista Rusie, 
doar 36 % sunt de aceeași părere. S-au găsit și 17 % de 
români care au fost de acord că ”în familia ideală, soțul 
lucrează, iar soția e casnică și îngrijește copiii”. 

Atlas of European Values, partea despre religie 

Cât despre deochi, vrăjitorie și talismane, 
23 % dintre români citesc horoscopul și merg la 
ghicitoare (deși am fi vrut să aflăm detalii). Atlas of 
European Values, parte din European Values Survey, 
ne informează că 43 % din români cred în talismane – 
ceea ce dovedește o ortodoxie șubredă. E cel mai înalt 
nivel din Europa. Românii sunt cei mai superstițioși 
europeni. E interesant răspunsul la întrebarea ”degree of 
connection to the divine without churches or religious 
services” 66 % dintre români sunt de acord, ca grecii, 

portughezii și irlandezii. Biserica, prin urmare, nu e 
percepută ca un intermediar necesar. 38 % din români 
sunt de acord cu ideea că ”există delimitări clare între 
ce e bine și ce e rău” – ceea ce, cunoscându-i pe români 
și morala lor circumstanțială, știm că este fals. Până și 
germanii, trăitorii-după-reguli prin excelență, sunt de 
acord doar în proporție de 21 %. 

”Politicienii care nu cred în Dumnezeu nu sînt 
acceptabili” spun 48 % dintre români, de departe cel 
mai mare procent din Europa (Austria 22 %, Italia 17 
%, Grecia 37 % Bulgaria 32 %). 

Că aceasta e o naivitate și că românii sunt, în 
continuare, stupid people descris de Silviu Brucan în 
1990, o dovedesc zecile de scandaluri de politicieni 
corupți care s-au succedat în ultimii 27 de ani în 
România. (Folosim expresia stupid people în sensul 
tehnic al cuvântului, cel folosit de psihologi – persoane 
care au pus mâna pe cablu, s-au curentat, dar încearcă și 
a doua, și a treia oară, fiind siguri că va fi altfel). 

Persoane care merg la slujbă cel puțin săptămânal: 
România 29 %, Moldova, Ucraina 14 %, Rusia 8 %, 
Polonia 54 %, Cehia, Germania 12 %, Franța 11 %, 
Spania 21 %, Italia 35 %, Sârbia 9 %, Bulgaria 8 %. Dacă 
România se numără printre țările bisericoase, celelalte 
țări ortodoxe, Rusia, Ucraina, Bielorusia, Sârbia și 
Bulgaria, cu un procentaj de 8 – 9 %, sunt printre țările 
cu asiduitate mică. Chiar Cehia, cea mai agnostică țară 
din Europa, le depășește, cu 13 %. Această anomalie o 
explică Ștefan al Petrei : ”biserica-i în inima omului”. 
Din păcate, nu există un sondaj pe grupe de vârste. 

Revenind la datele din studiul Pew, 60 % dintre 
români sunt împotriva avortului (trebuiau separate 
răspunsurile în bărbați și femei) și 41 % contra sexului 
premarital. 82 % dintre români sunt contra drogurilor, 
ca 81 % dintre cehi – ceea ce n-are sens, în Cehia, 
marijuana e quasi-legală și acceptată de moravuri. 

72 % dintre români cred că e necesar să fii 
credincios ca să ai valori morale, mult mai mult decât 
în toate celelalte țări est-europene. (Până și bigoții 
polonezi cred, 59 % dintre ei, că poți fi bun și moral fără 
să crezi în Dumnezeu). 

 Doar 51 % dintre greci spun ”homosexuality 
is morally wrong” – ceea ce se reflectă și în atitudinea 
politică. În 2015, Parlamentul grec a aprobat căsătoria 
pentru persoanele de același sex, cu 193 pro și 56 contra, 
ceea ce indică o scădere a influenței Bisericii ortodoxe 
în societate și în viața politică. O treime din cohorta 18-
34 ani din România sunt de acord cu căsătoria pentru 
homosexuali. 

România în context european și internațional 

Există o Europă laică. Persoanele care nu cred în 
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nimic sunt în Franța 40 %, Cehia 37 %, țările scandinave 
și protestante Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia și 
Olanda, Marea Britanie, Britanie, între 34 % și 22 %. 
La celălalt capăt, Irlanda, Italia, Grecia și România, sub 
5 %. 

Un studiu întreprins de Jon D Miller și colab. de 
la Universitatea din Michigan (publicat în Science, 11 
aug. 2006) urmărește credința în evoluție din diverse 
țări. În România, abia 55 % din populație crede în 
evoluționism, urmată de Grecia, Bulgaria, și, desigur, 
Statele Unite. Ele sunt ultimele de la coada cozii. 

Caterisirea preotului Cristian Pomohaci, 
îndepărtarea episcopului de Huși, Corneliu Bârlădeanu, 
și cartea autobiografică, Spovedania unui preot ateu, de 
Ilie Toader, au marcat anul 2017. E un deficit de imagine, 
desigur. Deficitul de imagine trecător se corelează însă și 
cu o eroziune numerică pe termen lung. 

Statistici 

Există o scădere numerică a ortodocșilor și o 
creștere a neoprotestanților penticostali (Ce ne spune 
recensamântul din anul 2011 despre religie ? document 
pdf publicat de Institutul Național de Statistică în oct. 
2013, fără autor). Penticostalii cresc de la 0.97 % din 
populație în 1990 la 1.92 % în 2011. Numeric, cresc de 
la 220 mii la 364 mii. Au priză în general printre tineri 
(vârsta medie, 30 ani, în comparație cu ortodocșii, 41,3 
ani) și se răspândesc mai ales în mediile cu educație 
redusă. Și au o natalitate mai mare ca ortodocșii, sunt un 
grup tânăr și dinamic. (15 % sub 15 ani în grupul ortodox, 
30 % sub 15 ani în grupul penticostal). Penticostalismul 
e, în primul rând, un fenomen rural. 

Creșterea penticostalismului e complicat de 
cuantificat. Există în România o emigrație masivă, iar 
penticostalii emigrează și ei. Dacă ortodocșii nu au alt 
sprijin în afară de rețelele familiale, penticostalii se pot 
baza pe comunitățile deja instalate în alte țări. Putem 
presupune că emigrația penticostală e mai intensă, din 
cauze obiective și subiective : obiectiv, penticostalii sunt 
mai prezenți în segmentul tânăr al populație, mai mobil 
și mai dinamic, și cu educație elementară, necalificați, 
cei cărora le e mai dificil să-și găsească un loc de muncă 
și pentru care soluția emigrației e eficientă. 

E interesant că majoritatea penticostalilor se 
găsește în zona mănăstirilor seculare ale Bucovinei : 
Arbore, 5000 ortodocși, 1000 penticostali, Dragomirna, 
2800 ortodocși, 900 de penticostali, Pătrăuți, 2200 
ortodocși, 1700 penticostali, Marginea, 6600 ortodocși, 
1500 penticostali, Sucevița, 2000 ortodocși, 500 de 
penticostali, Volovăț, 2600 ortodocși, 2100 penticostali. 

Arbore, Dragomirna, Pătrăuți, Sucevița, Volovăț 
– centrele istorice ale ortodoxiei – se golesc de ortodocși. 
Jumătate din locuitorii Volovățului, cu biserică ctitorită 
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de Ștefan cel Mare, în 1502, sunt penticostali cărora 
biserica de cinci ori seculară și religia sa nu le mai spune 
nimic. Ortodoxia se erodează cel mai mult în zonele în 
care prezența ei e cea mai încărcată simbolic și istoric. 

Religia pe nivele de studii

După cum vedem, penticostalii au de cinci ori mai 
puțini absolvenți de universitate, de două ori mai puțini 
absolvenți de liceu, și cu 30 % mai mulți absolvenți ai 
școlii primare. Cu cît un grup e mai școlarizat, cu atît 
e mai indiferent la penticostalism, al cărui nucleu se 
regăsește în grupul cu școala primară neterminată. În 
comparație, baptiștii au aceleași proporții de studii ca 
și ortodocșii.  Un succes major îl are penticostalismul 
printre romi : 10 % din penticostalii din România 
sunt romi, aprox. 36 000. Penticostalii se răspândesc 
preponderent în mediul rural. 

Există mai multe forțe centrifuge care destramă 
ceea ce ar fi trebuit să fie o ierarhie piramidală trainică : 
o forță centrifugă conservatoare, care a refuzat sinodul 
din Creta, din vara lui 2016 ; un număr mic de călugări 
pe care Biserica a trebuit să-i dezavueze tacit, pentru 
legionarism – Teodot de la Petru Vodă, printre alții ; 
preoți susținuți de comunitate, care au fost caterisiți 
pentru motive nespuse, în urma unor procese opace. 
Există o situație ambiguă : pe de o parte, elitele 
intelectuale ortodoxe conservatoare din România 
condamnă valorile de toleranță occidentale, pe de 
altă parte, ar dori să se delimiteze de vocile ortodoxe 
conservatoare din mănăstiri, care au același discurs anti-
occidental intolerant, dar de sorginte rusă, putinistă. 

În Republica Moldova, un asemenea sondaj e 
dificil de interpretat. Biserica ortodoxă se află scindată 
în două, o mitropolie subordonată patriarhului din 
Moscova, a doua, patriarhiei din București. Încrederea în 
prima e, în primul rând, o opțiune politică, pentru Rusia 
și împotriva Uniunii Europene ; încrederea într-a doua 
e o opțiune pro-România și pro-Uniunea Europeană. 
Totuși, câteva date : 
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Fast forward în Brazilia și o să vedeți de ce 

În secolul XIX, mai ales în a doua jumătate, 
America Latină se afla într-un război civil latent. Ca și 
Europa occidentală, America Latină se laiciza. După 
1850, guvernele latino-americane liberale, sub influență 
masonică, sunt anticlericale și secularizează averile 
Bisericii catolice. 

Juan Amores Carredano, Iglesia y Estado en 
Latinoamerica durante el siglo XIX, (în Ernesto Garcia 
Fernandes, ed. El poder en Europa y America : mitos, 
topicos y realidades, Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Bilbao, 2002) Yves Solis, Franco Savarino ed. El 
anticlericalismo en Europa y América Latina. Una 
visión transatlántica, Centro de estudios de historia 
religiosa, Lisboa, 2011 sunt două dintre numeroasele 
studii dedicate subiectului. 

În a doua jumătate a secolului XX, între anii 
1960-1980 teologia catolică latino-americană a început 
să condamne exploatarea, oligarhia, inegalitatea și 
sărăcia din zonă, într-un context mondial favorabil 
(decolonizarea Asiei și Africii) și într-un context local 
extrem de ostil, dictaturile militare din Argentina, 
Brazilia, Chile și Paraguay. Și teologi, și episcopi, 
Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, Oscar Romero, 
dom Helder Camara - au articulat o teologie care denunța 
sărăcia. Ea a fost percepută ca influențată de marxism, și 
ca atare denunțată de Vatican. Regimurile dictatoriale au 
arestat, închis, torturat și ucis preoți, călugări, călugărițe 
și episcopi asociați teologiei eliberării. 

Ostilitatea guvernelor în sec. XIX, în numele 
progresului, persecuțiile reacționare suferite din partea 
dictaturilor, între 1960-1980 au făcut ca Biserica să își 
piardă rolul spiritual, rolul simbolic și pe cel social. Vidul 
creat a fost ocupat de penticostalism. Acesta a crescut 
intens după anii 1980, după ce dispariția dictaturilor a 
suprimat controlul statului asupra societății. 

Penticostalii sunt grupul religios cu cea mai 
rapidă creștere ( în lume 74 milioane în 1970, 480 
milioane în 2000, date după http://pneumareview.com/
worldwide-growth-of-pentecostals-and-charismatics/ : o 
creștere de șase ori în trei decenii. Doar două sute de 
milioane după alte surse, independente). În America 
Latină, penticostalii și harismaticii au crescut de 
unsprezece ori între 1970-2000, de la 12 la 141 de 
milioane. 

Pentru creșterea procentuală a penticostalismului 
în America Latină, vezi și 

http://www.atlasofpentecostalism.net/ cu 
date probabil inexacte. Pentru date independente, 
dar nu neapărat mai precise, http://www.pewforum.
org/2011/12/19/global-christianity-regions/ 

Un studiu al Pew Institute constată scăderea 
catolicismului în America Latină : 

http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-
in-latin-america/ (din 2014) 

Grupul în care a 
crescut

grupul căruia îi 
aparține acum

catolici 84 % 69 %
protestanți 9 % 19 %
neafiliați 4 % 8 %

O descriere sumară a unor cauze pentru 
care populația părăsește catolicismul, în https://
qz.com/342810/why-the-catholic-church-is-losing-
latin-america-and-how-its-trying-to-get-it-back/ din 
care unele sunt relevante și pentru România. Un studiu 
mai detaliat, Naomi Conrad, Disputed Lands: the Rise 
of Pentecostalism in Latin America, 2010, online. 

Un bun predictor al răspândirii penticostalismului 
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sunt războaiele civile : țările din America Centrală care au 
avut războaie civile, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Salvador au cea mai intensă prăbușire a catolicismului. 
Există o corelare între împușcarea arhiepiscopului de 
Salvador, Oscar Romero, și scăderea catolicismului 
la 50 % în această țară. În Nicaragua și Honduras, 
catolicismul a scăzut cu 30 % între 1995 și 2013. În 
schimb, Venezuela, Argentina, Uruguay și Chile sunt 
țări în curs de laicizare, în care populația practicantă 
scade de la 39 % (Venezuela) la 27 % (Chile). 

Pentru europeni, America Latină e asociată 
cu statuia lui Cristo Redentor din Rio de Janeiro, 
carnavalurile (care, măcar nominal, marchează începutul 
postului catolic) biserici catolice baroce, procesiuni și 
pelerinaje. Este doar o imagine veche, din literatură, 
filme și broșurile turistice. În realitate, populația e 
laicizată, și câteva elemente din religie sunt decupate 
ca talismane magice purtătoare de noroc. La virgen de 
los sicarios a lui Ferdinando Vallejo e despre un ucigaș 
plătit columbian al cartelurilor de droguri, care are, în 
același timp, un cult fervent pentru Maria Auxiliadora, 
sfânta Maria Ajutătoarea. 

Religia – există oare indicatori obiectivi ai 
religiozității ? 

Biserica ortodoxă, ierarhii și diverși intelectuali 
publici afirmă că predarea religiei în școală, și religia 
în general, are un efect benefic asupra societății. Dacă 
da, se poate oare măsura acest impact benefic ? Aici, 
însă, promotorii ortodoxiei nu mai sunt de acord. 
Însușirile religiei – spun ei, sunt mystice, lăuntrice, 
harice, apofatice, negrăite, duhovnicești. Ele – spun ei 
– nu se pot măsura cu șublerul, prăjina, osciloscopul sau 
barometrul. 

 Există totuși măsuri obiective : rata violurilor, 
rata violenței în familie. Decesele în urma violenței în 
familie (138 în 2011 în România). Rata divorțurilor, 
rata adopției copiilor orfani, rata avorturilor. Ele sunt, 
toate, măsuri obiective ale armoniei religioase. Sunt ele 
mai mici decât înainte de 1990, pe vremea regimului 
ateist comunist ? Aceasta ar fi o măsură diacronică. 
Sincronic, putem compara rata violurilor (și a violenței 
conjugale etc.) în comparație cu țări secularizate, ca 
Cehia. (Cehii cei agnostici au o rată a violului de 4.6 
la 100 000, pe când românii, de 4.5 în 2009, de exemplu ) 
. Există, prin urmare, metrici care pot stabili gradul de 
moralitate al unei societăți, și corelația – dacă există 
– între comportamentele societății și religiozitatea 
acesteia. Rata avortului măsoară mai bine religiozitatea 
societății decât procentul de locuințe care au icoane. 
Scăderea vânzării produselor de carne și mezelărie în 
perioada posturilor (dacă există) e o măsură mai bună, 
cuantificabilă și observabilă, decât auto-raportarea 
postului de către subiecți. 

Din zecile de proiecte privitoare la violența 
domestică, Biserica nu e implicată în nici unul. Am 
putea compara cele trei milioane de semnături strânse de 
Biserică pentru interzicerea prin Constituție a căsătoriei 
homosexuale (problemă relativ neimportantă) cu tăcerea 
Bisericii privind faptul că certificatele medico-legale 
trebuiesc plătite. O femeie bătută de soț sau violată 
trebuie să-și plătească certificatul medico-legal, ceea 
ce e o problemă reală în cazul femeilor casnice și din 
mediul rural, care adesea nu au bani. (38 lei, atâta costă; 
o zi de muncă, la țară). 

Natalitatea ar trebui să fie alt indicator – dar 
Cehia seculară, Polonia care a interzis avortul și 
România ortodoxă au exact aceeași rată a natalității. De 
40 de ani încoace. Biserica nu influențează în nici un fel 
opțiunile societății în această privință. 

Au trecut 27 de ani din 1990. A murit o treime 
din populația pre-revoluționară, care a fost înlocuită de 
generația tânără, care a făcut religie în școală. Putem 
să spunem că populația, în ansamblul ei, e una care a 
studiat religie la școală. Și ar trebui să fie mai morală, 
în ansamblul său, ca cea de dinainte. Ar trebui să fie mai 
corectă și mai afabilă decât cehii sau francezii, liber-
cugetătorii de serviciu ai Europei. Ceea ce nu se vede 
nici în sondaje, nici în statistici. 

Relația dintre poporul român și Biserica 
ortodoxă e ca cea dintre un soț alcoolic și o nevastă 
mustăcioasă. El se face că nu observă, ea se face că nu 
observă. Societatea nu cere nimic Bisericii. Biserica 
nu oferă nimic măsurabil societății. Situația societății 
din România e una de anomie, în sensul lui Merton, 
o situație în care idealurile morale ale societății sunt 
complet deconectate de funcționarea ei reală. 

Concluzii : statisticile contra sondajelor 

Sondajele sunt, în societățile anomice, inutile. 
Mafioții sicilieni își botează copiii, își cunună fiicele, 
și se înmormântează cu preot. Răspunsurile sunt 
indiferente sau complezente. Ele ar trebui înlocuite 
cu măsuri statistice obiective: rata infracționalității, 
rata criminalității, rata divorțurilor, rata avorturilor, 
violența intra-familială, donații, măsuri cuantificabile. 
De asemenea, sondajele privind religia ar putea fi 
înlocuite cu sondaje privind atitudinea față de divorț, 
contracepție, avort. 

Va fi apoi necesară o comparație a acestor 
parametri cu parametrii comparabili din țări ne-
religioase, comunități neo-protestante, alte țări ortodoxe, 
pentru a vedea dacă, într-adevăr, există o influență 
pozitivă a ortodoxiei asupra societății. 
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Claudiu GAIU

Pentru Europa (II)

Rezydencja Bursztyn, Stefana Żeromskiego, 
Świnoujście, 72-600

 Aceasta este dragostea, se gândi Genowefa 
Sobecka îndreptându-se dezbrăcată spre filtrul de cafea. 
Trase o înghiţitură straşnică şi scrâşni din dinţi:

- Portugalska kurwa!
 De ce oare momentele de satisfacţie şi 

voluptate sunt adesea tulburate de amintiri neplăcute? 
Se simţea atât de împlinită, atât de femeie, până când, 
deodată, i-au venit în minte observaţiile răutăcioase ale 
Preşedintelui Comisiei referitoare la cafeaua poloneză, 
făcute în deschiderea reuniunii Consiliului european 
de săptămâna trecută. Ironizată în faţa a 30 de şefi de 
stat, majoritatea bărbaţi, râzând care mai de care mai 
prosteşte. Şi pusă să repete cele nouă tipuri de cafea 
consumate de portughezi aşa cum şi vorbesc, fără să 
deschidă naibii gura: bica, cimbalinho, pingado, garoto, 
carioca, abatanado… şi să le mai ia dracu, câte or 
fi! Cafeaua e cafea! Te trezeşte, te ajută să-ţi termini 
vorba sau ţigara. Ce să le tot botezi atâta? De aceea îi 
plac americanii. Tipi oneşti, dintr-o bucată! Cafeaua e 
cafea! O bei cu litru să stai treaz după nopţi dedicate 
Republicii. Sau propriilor plăceri. Uneori, din fericire, 
ele se confundă. Da, ce noapte! Nu, nu poate purta alt 
nume decât dragostea. 

 Şi gândind acest cuvânt, preşedinta Consiliului 
de miniştri nu se referea atât grija aproape maternă 
din privirea cu care-l învelea pe tânărul asistent, 
sforăind încă în aşternuturi, ci la solicitudinea lui. La 
început, îi făcuse pe plac şi luase el rolul de domniţă 
leşă din Sandomierz, urmărită prin toate cotloanele 
apartamentelor rezidenţei de generalul tătar Boroldai, 
pe care-l interpreta ea însăşi, cu mai multă poftă decât 
talent. În cele din urmă, ea, negăsind milă, se refugia 
pe malul râului San, adică marginea căzii de baie, 
unde nogaiul o prindea şi o siluia cu relativă tandreţe. 
Colaboratorul ei dovedea calităţi actoriceşti certe, dar 

nu-şi ascundea dispreţul faţă de imaginaţia istorică 
rudimentară a doamnei Sobecka. Luat din scurt, a ieşit 
cu basma curată propunând un alt scenariu. El a dorit să 
joace pe Adam Glapiński, conferenţiind în pielea goală 
despre transferul realizărilor biologiei evoluţioniste în 
economie, în special în interpretarea crizelor, unde, chiar 
şi cei mai increduli trebuie să recunoască rolul biologiei 
umane în creşterea economică. Genowefa urma să fie 
un critic poststructuralist, contestând analogia biologică 
în ştiinţele umane, între care economia, militând pentru 
un evoluţionism cultural distinct de cel al vieţii şi 
pentru o pluralitate a formelor de raţionalitate. Rolul ei 
era să-l hărţuiască pe savant cu o rea credinţă opacă la 
adevărurile ştiinţei prin toate cotloanele apartamentelor 
rezidenţei, iar acesta, scârbit, să se retragă pe malul 
oceanului, adică marginea căzii de baie, fără a putea să 
scape îndărătnicei sale preopinente, care ar fi trebuit să-l 
maltrateze cu toată cruzimea stângismului postumanist. 
Însă, ceva nu mergea. Preşedinta se încurca în replici, iar 
în focul controversei îşi trăda personajul şi arunca tam-
nisam cu porunca a opta şi a zecea ca baze creştine ale 
pieţei libere, criticând biologia dinspre obscurantismul  
economic teologic, ceea ce îl făcea pe tânărul asistent 
să-şi piardă orice interes, fie şi sexual, pentru partenera 
lui. Au găsit până la urmă un compromis. Genowefa 
Sobecka îşi păstra postul de şef de stat din viaţa reală 
şi îl hărţuia pe pretinsul Glapiński, într-o versiune mai 
proaspătă, în calitate de şef al băncii naţionale, cerându-i 
să tipărească zloţi pentru investiţii strategice. Ea 
rămânea imună la argumentele sale raţionale legate de 
riscul inflaţionist, neortodoxia procedurii şi necesitatea 
naturală a contractării împrumuturilor de la băncile 
private. Victima, deznădăjduită de atacurile tot mai 
înteţite şi de iraţionalitatea preopinentei, se retrăgea la 
Sopot, pe malul Balticii, adică marginea căzii de baie… 
Acum se completau perfect. Iar asta nu se poate numi 
decât dragoste. 

Extras din Giorgio Agamben, Homo sacer, V, 
1 : Plenitudinea nevoii, (Vicenza, 2019)

Cum am putea spera să ne organizăm în vederea 
unei vieţi mai bune, dacă nu elucidăm problema 
Bogăţiei? Toate mişcările de stânga au rămas obsedate 
şi blocate în pasiunea pentru sărăcie, refuzând din 
principiu, chiar dacă fără voia lor, ameliorarea vieţii 
celor obidiţi. Economia politică a ratat sistematic acest 
subiect, începând cu o lucrare care invocă problema 
chiar din titlu, Bogăţia naţiunilor a lui Adam Smith. 
Părintele economiei politice începe prin a trata despre 
productivitatea muncii şi utilizarea cât mai profitabilă 
a muncitorilor în producţie. Or, evident, avem de a face 
cu un text despre organizarea sărăciei şi a săracilor, 
nu despre bunăstarea materială şi, cu atât mai puţin, 
despre opulenţă în sine, ca subiect teologic de prim 
rang în istoria metafizicii. Înainte de a vorbi despre 
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„Opulenta Dei” cum o numea John Milton într-un poem 
ocazional (Ad Joannem Rousium, Jan. 23. 1646), să ne 
oprim puţin asupra originii Băncii, veritabila Ecclesia 
universale a zilelor noastre şi asupra figurii sacerdotale 
a bancherului.   

Bancherul e chintesenţa economiei desprinsă 
de producţie. Multă vreme vita oeconomica a fost 
subordonată faţă de vita laboriosa. Banca, iar mai 
târziu Bursa, eliberează activitatea economică de 
impurităţi. Ne vom referi doar la prima ca fiind 
mai originară, vechimea ei putând pune în lumină 
structuri ascunse ale politicii în sensul ei european 
şi azi mondial. Politica, aşa cum din nefericire am 
moştenit-o de la greci, se formează printr-o cezura 
esenţială, ca separare inclusivă a vieţii nedeterminate, 
zoe, de polis, locul expresiei cetăţeneşti. Economia 
suferă această excludere asimilatoare, ascunsă sub 
adesea sub falduri morale. Deja Aristotel are grijă să 
distingă pe omul politic de oikonomos, însă nu poate 
ocoli neliniştitoarea suprapunere şi uneori identificare 
a celor doi. Deşi oikonomia greacă desemnează în 
primul rând administrarea domeniului familial, există 
pentru greci şi o economie politică, termen oximoronic, 
dacă distincţia aristoteliciană ar fi acceptată în litera 
ei. Avem, de pildă, tratatul lui Xenofon, Poroi, 
(Venituri), unde, elevul lui Socrate arată cum Attica 
poate satisface nevoile materiale ale cetăţenilor săi. 
Biopolitica foucauldiană punea germenii ce aveau 
să înflorească în ştiinţele camerale şi statisticile 
administrative ale Europei moderne. Tot de la Aristotel 
ni se trage incapacitatea de a gândi economicul fără 
judecată morală. Dacă filosoful grec e nevoit să admită 
economia ca anterioară politicii şi ca fundament al 
acesteia, el dă înapoi în faţa descoperirii  posibilităţii 
unei tehne economice, străină şi de politică şi de 
producţie, care-şi propune simpla sporire a veniturilor 
prin schimburi de produse şi de bani. Tratatul despre 
politică numeşte această activitate krematike şi o 
consideră nocivă pentru corpul social şi pentru sufletul 
individual. Or, tocmai în direcţia crematicii trebuie 
căutată existenţa economică propriu-zisă. Civilizaţiile 
tradiţionale ocultează realitatea economică sub 
raporturi familiale sau, în cazul marilor imperii, 
politice. Însă, economicul, partea blestemată a vieţii, 
se răzbună ieşind la suprafaţă şi impunând propriile 
sale reguli alcătuirii familiale şi organizării statale. 
Aristotel trăieşte un moment de ruptură civilizaţională 
în care economia tradiţională e înlocuită cu ceea ce 
putem numi, cu toate riscurile, o economie de piaţă. 
Figura centrală a noii organizări citadine e trapezites, 
deţinătorul unei trapeza, adică o masă la care se 
făceau schimburile între numeroasele monede puse 
în circulaţie de fiecare cetate greacă. Aceşti trapezitai 
sunt oameni noi, apăruţi în piaţa publică într-un mod 
autonom faţă de structurile cutumiare ale Atenei. Ei 
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sunt adesea străini sau chiar sclavi sau femei văduve. 
Cuvântul e înrudit deloc întâmplător cu trapezeus, cel 
ce trăieşte din (resturile) de la masa altuia, câinele 
domestic, parazitul. 

 Tranzacţiile încheiate la o trapeza erau în 
mare parte obscure, ascunse, ţinând de economia 
invizibilă. La această componentă originară a 
secretului bancar se adaugă în zorii Renaşterii, 
practica confesiunii individuale. Oficializată de al 
patrulea conciliu din Latran, de celebrul canon „Omnis 
utriusque sexus” mărturisirea păcatelor şi primirea 
penitenţei instituţionalizează o epocă a discreţiei 
moderne: mărturisirea dorinţelor nepermise în faţa 
preotului, a bancherului, a agentului fiscal, a paznicilor 
ordinii. Cerând un împrumut, un prinţ din Trecento  sau 
Quattrocento îşi mărturisea dorinţa de a porni la război 
şi, în general, orgoliu său nemăsurat, primul viciu al 
umanităţii, responsabil de Cădere. Într-un mod pervers, 
psihanaliza perpetuează această practică a sprijinirii 
ordinii politice, psihice şi financiare. Spre deosebire 
de preot, poliţist sau psihanalist, bancherul face posibil 
hybrisul. E agentul transgresiunii. 

  Figura bancherului/trapezites traduce 
mijlocirea necesară atât între membri unei comunităţi, 
cât şi între aceştia şi străini. Ce anume îi aduce laolaltă 
şi cere mijlocirea prin monedele al căror secret îl 
deţine trapezistul? Aristotel îi spune chreia, nevoia. 
Acelaşi concept va fi preluat de Sfântul Paul în prima 
Epistolă către Corintieni :”Ochiul nu poate spune 
mâinii: nu am nevoie (chreia) de tine; nici capul 
picioarelor: nu am nevoie (chreia) de voi” (I, Cor, 
12, 21). Nevoia e ceea ce ne ţine laolaltă. Iar Marx, 
uimit de geniul aristotelic, reia explicaţia filosofului 
antic în demersul său de constituire a valorii. Dar el 
restrânge deschiderea conceptului grec spunând că, 
din motive istorice, Aristotel nu a văzut ceea ce face 
posibilă echivalarea unor nevoi diferite: munca umană. 
Desigur, el are dreptate, dar nu se preocupă de reţelele 
conceptuale invocate de acest cuvânt: comunitatea ca 
o comuniune a nevoilor, ca tranzacţionare a lipsurilor. 
Mai apropiat de chreia, nevoia aristoteliciană şi mai 
ales paulinică, este ceea ce Walter Benjamin numea 
„ambiguitatea demoniacă a cuvântului Schuld” atât 
datorie, cât şi vină. În fragmentul postum Capitalismul 
ca religie, Benjamin prezintă capitalismul ca o religie 
păgână, fără transcendenţă şi strict practică. O religie 
exclusiv cultică în care toate zilele sunt sărbători ale 
zeului Bogăţiei, Pluton. Capitalismul este credinţa 
pură datorită dezvoltării capitalului financiar care, 
progresiv, subordonează capitalul industrial şi capitalul 
comercial, pe care iniţial le servea. Astfel, el substituie 
sau, dacă vreţi, împlineşte creştinismul. Credit e 
participiul trecut al lui credere. Or, capitalismul este 
creditul universalizat, credinţa globală în esenţa ei. 
Noua religie universală este culpabilizantă, excluzând 
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iertarea şi penitenţa. Când preşedintele american 
Richard Nixon suspendă paritatea dolar aur, pe 15 
august 1971, el eliberează abstracţia monetară de orice 
legătură materială. Statul nu mai acoperă în aur înscrisul 
băncii, ci îl certifică ca act al credinţei pure, mijlocul 
de tranzacţionare a lipsei, a vidului. Abia acum banii 
devin substantia, ousia, fiinţa însăşi elaborată îndelung 
în metafizica Occidentului. Locul prin excelenţă cultic 
al capitalismului este sfera financiară, singurul loc 
unde aleşii pot scăpa damnării sărăciei. 

 Capitalismul financiar, chiar şi cel grecesc, 
e dezvoltat iniţial din tranzacţii internaţionale (între 
polisuri). El e eminamente internaţionalist. A distrus 
bariere naţionale, a impus acorduri transatlantice. E 
agentul prin excelenţă anarhist, într-o mai mare măsură 
decât puterea politică, ale cărei mecanisme securitare 
permit sau chiar provoacă sărăcia, războiul, migraţia 
într-un cadru calculabil şi circumscris. Or, capitalismul 
financiar scapă acestor regularizări statistice. Nu poate 
fi zăgăzuit prin diverse reguli locale sau mondiale. E 
iluzorie speranţa controlului său. În consecinţă, băncile 
centrale nu sunt doar independente faţă de stat, dar, un 
secret ştiut de toată lumea, de multă vreme au preluat ele 
controlul statelor. A cere azi independenţa statului faţă 
de bancă, ar avea un sens politic, însă unul conservator. 
O noua politică a bogăţiei trebuie să asimileze într-un 
joc liber şi poetic raporturile dintre nevoi şi speranţe, 
dintre încredere şi transgresare conţinute de piaţa 
financiară. Într-un fel capitalismul financiar este deja 
speculaţie metafizică, puritate spirituală, poezie non-
productivă. 

Comunicat al Patriarhiei Române
(Lumina, 9 septembrie, 2020)
 Cu ocazia sărbătoririi Naşterii Maicii 

Domnului (8 septembrie), Preafericitul Părinte Daniel 
a participat la sfinţirea noilor lucrări de restaurare 
întreprinse la Ţigăneşti în folosul credincioşilor şi 
a obştii mănăstireşti şi a lansat un apel pentru pacea 
ţării. El a recomandat tuturor ierarhiilor şi preoţilor ca 
la Sfârşitul Liturghiei, după citirea Sfintei Evanghelii, 
să se citească din Liturghier „rugăciunile pentru 
înmulțirea dragostei și dezrădăcinarea urii și a toată 
răutatea” în sprijinul lucrării ziditoare europene şi 
cetăţeneşti a Guvernatorului Băncii Naţionale, dl. 
Mugur Isărescu, ctitorul prezentelor lucrări. Tot în 
cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte 
Patriarh a subliniat şi argumentat teologic şi pastoral 
importanţa menţinerii independenţei BNR pentru 
menţinerea echilibrului macroeconomic şi pentru 
o creştere economică bazată pe sectorul privat al 
economiei, singura cale pentru păstrarea unui deficit 
rezonabil, sustenabil pe termen lung. În continuarea 
omiliei, Preafericirea Sa a avut bunătatea să citească 
şi să explice dreptcredincioşilor prezenţi, profunzimea 
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înţelepciunii economice cuprinse în Evanghelia după 
Luca. Patriarhul a pus în lumină faptul că Mântuitorul 
nu tâlcuia înţelesul pildelor sale, perpetua teofanie a 
istoriei noastre naţionale şi europene adăugând zi 
de zi noi sensuri spuselor divine. Astfel, cele două 
pericope din Sfântul Luca, 25 ilustrează dubla funcţie 
a activităţii bancare: a conserva şi a înmulţi. 

 „Mai întâi sunt cele cinci fecioare înţelepte 
care-şi aşteaptă mirele cu lumânări şi untdelemn 
şi cele cinci fecioare nebune care n-au luat cu sine 
untdelemn. Adormirea lor e asemănătoare uşurătăţii 
aduse de o bunăstare factice în ajunul unei crize 
economice. Criza e totodată începutul unei vieţi noi, 
sosirea mirelui divin, nouă vârstă în propăşirea obştii, 
la care au acces doar fecioarele neprihănite în suflet, 
dar prevăzătoare în minte, care au untdelemnul, 
corespondentul evanghelic al rezervelor minime 
obligatorii necesare oricărei instituţii de credit. Ca 
şi membrii consiliului de administraţie al băncii ţării 
noastre, fecioarele înţelepte sunt în număr de cinci. 
Când fecioarele nebune, la care uşurătatea minţii 
anunţă grabnica prăbuşire a sufletului, aleargă să 
ceară ajutor la cele înţelepte, e un recurs ilegitim al 
instituţiilor unui stat hrăpăreţ la bunul nostru comun, 
naţional. Refuzate, ele vor merge la negustori, se 
vor îndatora, îşi vor vinde poate trupul, vor apela 
la împrumuturi externe nechibzuite, iar, în final, vor 
fi alungate de Domnul care nu le mai cunoaşte în 
urâţenia lor. Să sprijinim aşadar, iubiţi credincioşi 
calea înţeleaptă şi creştină a Guvernatorului BNR. 
Nu vă lăsaţi tulburaţi de cei ce spun că religia noastră 
strămoşească nu ar admite bankingul, căci adevăr 
spune Evanghelia credinciosului ce tezaurizează de 
capul lui, sub pernă sau la ciorap: Slugă vicleană şi 
leneşă (…) se cuvenea ca tu să pui banii mei la zarafi, 
iar eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă”, a 
încheiat Preafericirea Sa. 

Drăgăşani – 245700, strada Traian, nr. 16 bis, 
Casa Isărescu

 Maşina se opri în faţa primăriei, unde i se 
alătură, pe bancheta din spate, un bărbat elegant, slab, 
mic de statură, cu ţeasta rasă atent, degajând un intens 
parfum de lemn de agar, ţinând în mână un pahar de 
plastic, de sub a cărui capac ieşeau aburi ademenitori 
de cafea proaspătă amestecată cu toate aromele ţuicilor 
sudului. O fiinţă a odoratului înzestrată cu darul 
vorbirii:

– Bodgan. Mă bucur să vă cunosc personal. 
Prima dată la noi? Şi continuă fără să o lase să răspundă. 
Suntem la doi paşi. Nu o să suferiţi de căldură. 

Maşina trăsese în faţa vilei şi Bogdan cel 
odorant o invită la demisol, într-o mică sală de mese, 
iar apoi, pe o uşă laterală, continuară coborârea într-un 
întuneric sec. Până i se obişnuiră ochii cu penumbra, se 
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regăsi singură, între culoare de butoaie. Din depărtare 
se auzi un uşor scârţâit. Nu reuşi să îngaime un salut. 
Guvernatorul îşi aranja părul răvăşit dintr-un scaun cu 
rotile, apoi sări sprinten să o întâmpine: 

  – Pregătii un Trebbiano d’Abruzzo, versatil, 
tineresc, potrivit cu misia d-voastră. Haideţi, e o masă 
la capătul culoarului. A! Scaunul rulant? E un cadou 
de la Wolf Schäuble. Nu-l folosesc decât aici. E foarte 
confortabil şi uşor de manevrat, dacă vreţi…

 – Nu mulţumesc. Dar pare solid, marcă 
germană… - apucă să spună înainte să observe şi să 
regrete, pentru a câta oară, regresia intelectuală fără de 
leac a fiecăruia dintre muritori, cel puţin a celor născuţi 
săraci, în faţa unui bancher. 

 Căută o replică care să-i dea un răgaz, cât să 
nu fie imediat jumulită:

 – Totuşi, nu produceţi şi d-voastră? Mi-ar face 
plăcere o degustare…

 – Stimată doamnă, sunt imun la critici şi la 
flatări. Vă rog, pentru plăcerea d-voastră să rămânem 
la vinurile italieneşti. Ale mele sunt pentru vânzare, 
în niciun caz pentru consum. De fapt, sunt un om al 
tandreţei. Nu al plăcerilor grosolane, ca în filmele 
despre Wall Street. Al tandreţei şi încrederii, adăugă 
el punându-şi o clipă palma uscată peste degetele ei 
deseori  umede şi mereu butucănoase. Nu vă pot acorda 
decât un  sprijin spiritual. Renata Dilion, abandonaţi 
cât mai e timp ideile nefireşti îndreptate împotriva 
independenţei Băncii centrale. E cheia de boltă a 
democraţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Să ciocnim! Într-
un fel sau altul, ne vom înţelege.

 Clinchetul paharelor aduse o tăcere prelungită. 
Comisara europeană tăcea ca o şcolăriţă, în timp ce 
omul finanţei părea pierdut într-o reverie distrată. 

 – Pfuuu… ce spusei? Nu sunt lupul de pe Wall 
Street, reluă într-un târziu Guvernatorul. Nu-mi place 
the Struggle for Life, cum îi plăcea maestrului meu, 
Costin Kiriţescu, să definească capitalismul. Gustaţi şi 
caşcavalul… Îmi amintesc şi acum cum sunai la uşa 
lui, casă de familie bună. Eu, tuns perie, timid, imediat 
după satisfacerea serviciului militar, cu un surtuc 
ponosit, prea larg, al tatălui meu. Anii 60, fură vremuri 
grele. Îmi puse câteva întrebări, apoi, coborându-şi 
vocea, dădu verdictul: „Nu eşti nici pentru lumea asta 
a egalitarismului sărăntocilor, nici pentru lumea de 
dincolo a exploatării săracilor de către bogaţi. Noi şi 
cei asemenea nouă nu aspirăm spre bogăţii materiale, 
aşa că nu ne simţim acasă nici în socialism, nici în 
capitalism. În Antichitate, noi eram cei excluşi din 
cetate, cei fără loc, extra muros. Azi, a trăi în afara 
societăţii, ocrotindu-i pe ai tăi de oprobriu, înseamnă 
un post institutele de cercetare ale Academiei. Cred că 
ai vocaţie pentru asta.” Ducând mai departe gândirea 
eminentului academician, cred că azi, după decăderea 
cercetării, consecinţă a jocului democratic al pieţei, a 

locui în afara cetăţii, înseamnă să aparţii stratosferei 
financiare, iar dacă ai, ca mine, o înclinaţie, nu râdeţi, 
religioasă pentru binele public, locul firesc al virtuţii e 
în consiliul de administraţie al băncii centrale, respirând 
zilnic din aerul tare al independenţei instituţionale. În 
felul meu, modest, experimentez zilnic detaşarea de 
cele lumeşti. Nu am orgoliul de a participa la iconomia 
harului, felul meu de a mă retrage din faţa împrăştierii, 
e de a păzi rânduiala cea de obşte.. 

 – Mă scuzaţi, dacă e vorba de continuarea 
ctitoriilor d-voastră de la Ţigăneşti şi Horezu, mă pot 
interesa. Sunt fonduri europene nerambursabile pentru 
consolidarea şi restaurarea monumentelor… Nici nu 
trebuie să-mi mulţumiţi, face parte din misiunea mea 
de trimis al noului Guvern…

 – Care niciodată nu va avea avizul meu pentru 
etatizarea băncii.

– E vorba de o măsură temporară…, de asanare, 
de luptă cu specula şi corupţia endemică a sectorului 
financiar… 

 – Nu aveţi smerenie în faţa firii. 
 Şi înainte ca ea să îngaime un răspuns, se 

îndepărtă în scârţâitul discret al fotoliului rulant. Simţi 
că i se face rău. Lumina scăzuse şi plutea un miros de 
sulf. 

 – E de la conservaţi, se auzi liniştitoare o voce 
ce emana, între altele, lemn de agar. 

– O, d-voastră? Doar o vorbă, cât mă conduceţi, 
lui n-am apucat să-i spun. Vom dubla numărul 
membrilor consiliului de administraţie, dacă aţi fi 
interesat, contactaţi-mă. 

 – De ce nu-l ascultaţi? Dânsul vă place. Doar 
cu cei din familia lui vorbeşte aşa, cu trecutul oltenesc. 
O clipă, să strâng puţin şi vă conduc, răspunse el dând 
grăbit peste cap paharul neatins al Guvernatorului şi 
lingând ultimii stropi de băutură pe fundul celuilalt. 

 Continuară drumul în tăcere, urcă în maşină 
şi-i păru că-şi vede în oglindă interlocutorul trăgând cu 
sete dintr-un pet ordinar de bere. Doamne, cui lansase 
propunerea? Îl crezuse un rafinat coruptibil, însă 
băutorii de bere nu sunt cei mai de neîncredere aliaţi. 

 Lăsat în faţa porţii de fier forjat, omul 
mirosurilor aruncă neglijent sticla verzuie înspre 
vie, când telefonul îl obligă să-şi reia mina gravă şi 
manierele elegante:

 – La dispoziţia d-voastră!
 – Un semn al Bătrânului şi o săltăm în 

următoarele 10 minute!
 – Nu faceţi nimic, a răspuns cu tonul său din 

vremea conferinţelor de presă. Bătrânul vă transmite 
următoarele: cele mai bune arme de care dispunem 
sunt loviturile adversarului.   
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Sergiu Radu RUBA

Acela

Uite-l acolo!
Am dat în el cu pietre 
l-am  împroşcat cu bălegar 
dar tot nu l-am clintit din loc.
 
Îl văd uneori aşa
ca acum
pe la apusul soarelui.
  
Oi fi chiar eu!
O fi adâncul acela stors din mine
când nu mă mai pot îndura
iar el simte şi iese
ca să mă apuce de guler la saltul în gol
şi să mă tragă înapoi pe ţărm.

Numai el poate fi
cum şade vânăt înaintea amurgului
trăsnind a hrubă umedă
şi scriind ca prostul o carte
pe care n-o citesc decât eu
ajungând convins că eu am scris-o
unde vine vorba de ceva ce a fost
care odată săpat în cuvinte
nici nu poate fi altfel
şi unde el ştie că eu n-am habar
că o carte-i ca o lespede de marmoră
aşteptând oricând să ne strivească. 

  Călăuza

Am cârmuit o vreme nişte oameni
i-am călăuzit.
Mă recunoşteau şi ei ca atare
Dând uşor din cap la trecerea mea
Dar nescoţând o vorbă.

Căci capetele lor purtau urme vechi
Atavisme grele

Amintiri
Din vremea semilunei
A înjumătăţirii soarelui
A altor împărţiri şi ne-nmulţiri.

Îi îndemnam să nu facă altceva
Decât binele
Iar ei îl făceau
Dând bunăoară de pomană
Vedeniilor înserării
Una-n dosul fiecărei case
Ruginie
Cât cadavrul statului la pândă.

Am mai şi tras de ei
i-am şi împins
să-i scot din deznădejde
să-i ţin treji.

Dar  aţipeau la loc
Căci numai visul
Îmi bălmăjeau şi tot în vis
E în stare să se culce peste rană.

I-am tot călăuzit
Iar ei s-au lăsat duşi
Până pe la primul salcâm
Căci dincolo de acela
Întunericul din ei
Adânc cât somnul
 s-a făcut cuvânt
S-a ridicat în două picioare
Şi m-a străpuns cu aşteptarea.

Bocitoarea

În negru de sus până jos
Cu broboada pe cap
Cu ochii gata de înlăcrămare
Cum s-o recunosc?

Ba mai şi-ncepuse să sloboadă nişte jeluiri
Vreo trei silabe şerpuite
Dă-lă-lăăă...
Şi altele mai  sfâşiate
uu-uuu-uuăă...

Arăta ca un cartof prelung
Pus să stea în picioare 
Învăluit în funingini.

O ştiam doar lujer de zambilă
Dezbrăcată şi   plină de picuri

chintă roială



60

Clipind la mine fără încetare.

Cimitirul scânteind de brumă
Scotea aburi din noi 
Groşi
Iar din ea o aţă de lumină
târâtoare
Pe faţa aerului.

Gligooreeee!...
Gâlgâia glasul ei
Bucăţi-bucăţi,
Pe mine cui mă...

Cui mă laşi
Ar fi urmat să urle
Dar zâmbetul ei auriu
Mă plesnea mereu peste obraz.

Tu, aici?
Am apucat s-o-ntreb între  jelanii.

Dar unde-ai vrea să fiu?
Câştig şi eu un ban!

Bine
 Dar banii de la mine
 nu-ţi ajung? 

Ăştia de la mort aduc mai mult noroc.
Mă gândesc să-i  îngrop şi pe ei
Într-o oală de pământ
Noaptea 
Singură
Eu şi săpăturile mele.

Sînt bani frumoşi
Stau să mă uit şi la ai tăi
Dar nu apuc să-i văd
Se risipesc cât ai clipi.

Îţi cumpăr şi eu o ulcea
Ţine-i şi pe ai mei în pământ
Spre miazănoapte
O să-ţi stea de pază
Mult şi bine.

Nici vorbă.
Banii tăi se duc.
Aşa cum şi tu te vei duce
O să te bocesc mult.
Cu ăştia treizeci de ani dintre noi
Am toată vremea
O să-mi şi pară rău.

Deschise gura să-mi bocească numele.
i-am făcut semn că dacă nu se opreşte
i-o astup cu un sărut
acolo
în vârful procesiunii.

O închid cu greu gura asta.
mi-ar fi plăcut să mă săruţi aici
cu jalea grea de oameni peste noi
cu pasărea aia cenuşie şi lungă
ce se roteşte şi iar se întoarce.

Cinstită să fiu până la capăt
Nici eu nu pot.
Iar ţie văd că-ţi mai rămâne mult
Chiar că-ţi mai rămâne
Iar mie tot atât
Cât să-mi ascut pe tine cântarea.
 

Munca

Umbra mea
aura ei
Absenţa lui
Adierile celorlalţi
Cum că vor ajunge la program
Umpleau biroul de nouă metri
Pe doi virgulă cinci.
Acolo se muncea.

Munca eram noi.
Iar din noi urca un fum
Dădea în hol
Suia scările
Să se ştie că suntem la locurile noastre
Şi că...  
În sfârşit...

Iar prin ceea ce ieşea din noi
Arătam că respirăm
Că iscălim
Că am putea fi trimişi oriunde
Până şi pe unde nu mai umblase nimeni 
Şi că am putea să ne întoarcem.

Şi din plecările astea
Din opririle pe loc
Din rătăciri
Din reveniri
Niciodată întâmplate
Dar oricând cu putinţă
mutrele noastre ar fi fost în stare
 tablouri să se-nşire pe pereţi.
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Se-ngroşa şi fumul stors din ceea ce
Era mai adânc în noi
 Decât noi înşine.

Şefii nu ştiau asta
La ultimul etaj
Dar tuşeau din ce în ce mai des
Ba se şi  porniseră să scuipe.

Da, da, se munceşte la noi
Spuneau dânşii coborând în control
Şi vâzându-ne cum iscălim cu degetul
Apăsând pe toate rănile.

Şi-au poruncit ca fumul să-nceteze
Şi să semnăm de-acum doar cu condeiul
Ca sângele din rană
Odată cu scrisul
Să se poată scurge liniştit.

Iar când scrisul se va termina
Sângele nostru cum îl visasem
Să picteze golul de pe ziduri.  

Scrisul 

De cum m-apuc să scriu
Cu toate neputinţele mele
Fără de  coală în faţă
Ci zgâriind din minte  cerul
De-ndată ce m-apuc, zic,
Mă ia cu somn.

Aţipesc.
Tot scrisul mă trezeşte
Ningându-mi de sus peste faţă
Şi peste buze.

Scuip
Nepricepând ce-ar putea să fie
Aşa cum am scuipat în viaţă
  vreo şapte iubiri.

Mi se aşezaseră pe limbă.
Şi-n loc s-o mângâi până la capăt
Pe una am lipit-o c-o flegmă de geam
Icoană pe sticlă nu alta.

Ochii ei negri
Şi glasul acela de aur
Mă strâng şi astăzi de gât
Dacă în vis
Uit să mă rog pentru ea.

Ofelia PRODAN

Lângă troiță 

Mă întorceam de la înmormântarea
celui mai bun prieten care 
se spânzurase și abia mai vedeam pe unde merg.
Mă împiedicam, mă loveam de oameni, 
călcam prin gunoaie. Nu-mi doream 
decât să uit chipul lui schimonosit și vânăt. 
Dar cu fiecare pas îl vedeam
ca și cum ar fi fost imprimat definitiv pe retină 
și, când groaza mă imobiliza, 
deschidea ochii bulbucați și albicioși 
fără irisuri și pupile, apoi gura neagră și-mi vorbea 
din ce în ce mai tare, mai sacadat.

M-am prăbușit pe trotuar și m-am târât în mâini 
până la o troiță din apropiere.
Lângă troiță, stătea ghemuită o băbuță 
prăpădită în negru care s-a ridicat 
încet, s-a apropiat de mine, 
mi-a smuls un fir de păr și i-a dat foc
incantând răguşit un descântec 
sau o vrajă. Vocea ei tărăgănată și mirosul de păr ars 
mi-au amorțit trupul, parcă eram 
într-o cămașă de forță. Băbuța râdea și mă dezbrăca 
de haine. Și-a apropiat gura știrbă
de pieptul meu, m-a sărutat, apoi a coborât
în jos cu limba plină de o salivă cleioasă.

Tot trupul mi s-a cutremurat 
și m-am zvârcolit ca un epileptic. 
Băbuța hohotea. Se uita hipnotic în ochii mei 
holbați și atunci am văzut cum 
chipul ei hidos se transforma în chipul și mai hidos 
al prietenului meu spânzurat. 
Am urlat și urletul s-a izbit de pereții cavoului. 
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 o fată a străzii

„am bani, am libertate şi asta înseamnă ceva. 
nu depind de nimeni şi asta chiar înseamnă ceva. 
nu m-aş îndrăgosti pentru nimic în lume. 
şi nu sunt deloc misogin.” 
aşa îmi recitam în gând, ca pe cea mai 
benefică mantră, în timp ce mergeam pe bulevard 
şi firmele îşi aprindeau neoanele viu colorate.

şi deodată am văzut chiar sub nasul meu 
o mână mică, negricioasă, murdară 
cu degete puţin noduroase. 
am ridicat  privirea şi o fată a străzii îmi zâmbea strâmb, 
cu un firicel de salivă în colţul buzelor crăpate, 
aproape violete. îmbrăcată doar într-o rochie lălâie, 
soioasă, aproape deşirată
cu părul rar şi negru, încâlcit într-o coadă. 
am privit-o în ochi. şi-a ferit imediat privirea. 
am prins-o de bărbie
şi i-am întors capul drept spre mine, voiam cu orice preţ
s-o privesc în ochi, dar îşi ferea privirea cu îndârjire,
ceea ce m-a îndârjit şi pe mine.

„îţi dau o sută, dacă te uiţi în ochii mei!”. tăcea 
cu ochii strânşi. vântul adia uşor spre mine. 
am simţit mirosul ei până-n vintre:   
miros fad de transpiraţie şi urină, amestecat cu un miros
viu de sălbăticiune. „îţi dau o mie!”, 
am plusat eu. nimic. nimic.
ameţit şi furios am luat-o de mână 
şi am tras-o după mine.
nu s-a împotrivit, chiar mă urma. am ajuns într-un gang
unde mirosul puternic de urină acoperea mirosul ei.
am lipit-o de un zid desenat cu grafitti 
şi am început s-o sărut. ţinea dinţii încleştaţi. 
ochii ei, tot strânşi. sângele mi-a inundat creierul.

i-am sfâşiat rochia. un trup firav, negricios, 
cu oase subţiri, delicate. 
cu o mişcare brutală i-am desfăcut coapsele 
şi am ridicat-o în braţe. am mirosit-o din nou. 
sălbăticiunea din ea se trezise.
nu mai vedeam nimic, nu mai ştiam nimic. 
sălbăticiunea mea ucidea cu furie sălbăticiunea ei. 
nu s-a zbătut, n-a ţipat,
n-a scos un geamăt sau un cuvânt 
sau poate n-am mai auzit eu. am lăsat-o jos strângând-o 
de gât, 
sufocând-o. voiam s-o privesc în ochi 
acum mai mult ca oricând. a horcăit scurt. 
avea ochi negri şi adânci ca iadul.   

 Casa de cărămidă arsă

Am întrebat, nimeni nu-şi mai amintea
de clădirea veche de cărămidă arsă
unde acum se înalţă imensă 
şi impertinentă o bancă. Era vară, 
insuportabil de cald, sudoarea 
ne năclăise pielea, părul, se amestecase 
cu praful, ne intrase până-n gurile 
uscate. Casa de cărămidă
arsă era în faţa noastră acoperită 
de iederă. Primul a intrat Picioruş. Şi n-a stat mult. 
A ieşit livid la faţă. Mi-a făcut semn 
să intru pe uşa îngustă de lemn.

M-am strecurat înăuntru cu spaima 
zvâcnindu-mi în piept precum un şobolan 
prins în capcană. Nu vedeam nimic. 
Cu un gest mecanic
am aprins bricheta. Zăcea goală, 
pe podea, încercând să-şi acopere cu mâinile
sânii muşcaţi. M-am aruncat ca o pasăre de pradă 
asupra ei. Aproape inconştientă bâiguia: 
Vreau să mor! Atâta vreau, să mor! 
Am urlat şi am lovit-o cu 
toată furia peste faţă. A leşinat. Pielea ei 
umedă lipicioasă era una cu pielea mea fierbinte. 
Atunci am iubit-o. Încet, tandru, ca şi cum 
o făceam pentru prima oară. 
I-am întins mâinile în cruce când am terminat 
şi am sărutat-o pentru ultima oară pe buzele pângărite. 
Afară Picioruş se bâţâia de nerăbdare.
Ei? m-a întrebat. O să fie bine, hai să plecăm!

M-am chinuit s-o uit, am blestemat-o, am urât-o,
am visat-o şi mi-am dorit-o mai mult 
decât orice pe lumea asta 
şi aş fi înnebunit de tot dacă n-aş fi văzut-o 
din nou, într-o seară de vară 
la fel ca aceea. Era drogată, într-o haită 
de boschetari. Nu m-a recunoscut. Mi-a zis direct: 
Pentru 100 eşti high, baby, ce zici? 
Şi mâna ei altădată albă îngrijită mi-a alunecat
prin pantaloni. Am tresărit şi am privit-o
în ochi. Parcă a tresărit şi ea. 
Mă uitam avid în ochii ei tulburi
şi mă vedeam acolo în casa de cărămidă arsă 
peste trupul ei gol şi pângărit
posedând-o animalic, înghiţindu-mi 
lacrimile sărate, sudoarea, frica, 
şi rânjindu-i în faţă cu o satisfacţie dementă.
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 un dement irezistibil

trăiesc mereu cu spaima aia excitantă 
pe care o am când mă uit la filmele reușite de groază 
trăiesc cu speranța și spaima
că o să-mi apară un dement irezistibil în viață
unul care să mă chinuie și eu să-i fiu un fel de sclavă
un dement care în timp ce ne-o tragem 
prin vreun subsol să-mi cresteze trupul cu lama cuțitului 
și să-mi poruncească să-mi ling sângele 
explicându-mi că el de mic copil știe gustul sângelui său
și asta e cea mai teribilă chestie nu-i așa târfă mică 
o să râdă dementul cu ochii sclipindu-i în lumina țigării 
pe care oricum o s-o stingă între picioarele mele 
eu să-i zic vreau un copil cu tine 
și o să râdă dementul în hohote o să întrebe 
târfă mică îți arde de joacă îndrăznește numai vezi cuțitul ăsta 
cu el îți spintec pântecul când o să fii în luna a treia
ți-l scot viu și te pun să-l mănânci în fața mea
atunci eu o să am o tresărire și o să-i zic du-te dracului de 
dement 
el o să mă apuce cu mâna dreaptă de grumaz și o să mă 
sufoce
și cu o singură secundă înainte să mor 
o să-mi șoptească cu voce guturală și tandră 
asta le fac eu târfelor mici ca tine când se deșteaptă și prind curaj 

 Matahala

Nu mai ieşisem de câteva săptămâni din casă.
Mă deshidratasem şi parcă prinsesem miros de mucegai:
articulaţiile rigide, oasele ieşind prin pielea
subţire, aproape veştedă. Într-o seară mi-am pus un palton,
o pălărie veche pe cap şi-am ieşit în stradă.
Respiram aerul rece avid, bucurându-mă, 
cu ochii spre cerul negru. Stelele pulsau. Stelele dispăreau
una câte una. Am coborât privirea şi am văzut
o gură de canal deschisă la picioarele mele. Mirosul fetid
mă paraliza, dar am coborât.

Apa cu dejecţii picura și ţâşnea din conductele
vechi, ruginite, şobolanii mişunau printre picioarele mele.
Mergeam bâjbâind cu mâinile, pipăind pereţii umezi.
O bufnitură, un ţipăt scurt de femeie, nişte bolboroseli
şi lumina unei lanterne fix în ochii mei. 
Mi-am dus mâinile la ochi şi m-am uitat printre degete.
În faţa mea, o matahală într-un halat
de măcelar stropit cu sânge şi la picioarele matahalei
un trup de femeie tânără inert, cu ţeasta crăpată.

Matahala a scos un pachet de ţigări, mi-a întins
una şi s-a aşezat lângă trupul femeii invitându-mă cu un 
gest scurt
să mă aşez lângă el. Am fumat împreună
fără să mă gândesc la nimic. După, matahala icnind

şi vorbind doar prin semne o dezbrăcă pe femeie
stâlcindu-i sub bocancii grei trupul gol, cu rotunjimi 
delicate.
Nu mai ştiam unde mă aflu: o senzaţie crudă de ireal,
incapacitatea de a reacţiona şi chiar de a gândi ceva coerent.
Şi în timp ce matahala stâlcea trupul femeii am văzut
satârul. L-am luat maşinal în mâna dreaptă 
care s-a încordat cu o forţă înzecită 
şi cu o ură oarbă, dementă i-am crăpat ţeasta. 

 Băbătia

Copiii au poreclit-o Băbătia, deși era 
de-o seamă cu ei. O îmbrăca mă-sa numai în negru, 
îi punea și basma neagră pe cap. 
Avea și niște ochelari imenși cu lentile de sticlă
prin care privea speriată de jur-împrejur.

Într-o seară, băieții s-au strâns și au zis:
Îi venim noi de hac Băbătiei. 
Era prea nesuferită și îngâmfată, 
nu vorbea cu ei. Au prins-o într-un colț. 
Au înghesuit-o, au început 
să-i dea cu ură pumni și picioare 
fiecare pe unde nimerea. Unul mai înfierbântat 
i-a smuls ochelarii și i-a făcut zob.
Când ochelarii s-au spart, parcă a fost un semnal. 
Loviturile s-au înmulțit. Băbătia plângea 
și țipa: Gata, gata! N-am făcut nimic, ce v-am făcut eu? 
Dar țipetele ei îi întărâtau. Nu s-au oprit 
până nu i-au zdrobit oasele. Băbătia leșinase. 
Au zis: să fugim, să nu ne ia sticleții!

Băbătia a rămas jos, tremurând,
în colțul în care fusese prinsă. Abia mai respira.
Un puști mai timid care văzuse
totul s-a apropiat de ea și a privit-o.
I se părea hidoasă. Parcă nici nu era fată. 
Sângele i s-a urcat la cap.
A prins curaj. A început s-o lovească 
pe Băbătie cu picioarele, să-i stâlcească și mai tare 
trupul firav. I-a sfâșiat hainele negre. 
Trupul ei era carne vie.
Parcă îi era milă. A mângâiat-o 
cu un deget pe trup și ea a tresărit. N-ai murit, Băbătie? 
a urlat puștiul și și-a încolăcit brațele 
în jurul gâtului ei. A început
să strângă. Icnea, plângea și strângea. 
Mori, mori odată, Băbătia dracului! 
A slăbit puțin strânsoarea. Ea încă respira.
Puștiul a luat smoală fierbinte
și i-a îndesat-o pe gură și în nări. Fata s-a zbătut 
puțin, apoi a rămas încremenită, 
cu trupul ei mic și gol, numai carne vie.
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Florentin SORESCU

Amaretto

Dezastrul familiei noastre a început cu Toni, 
fratele lui taică-meu, adică unchiul meu, i-a rămas 
paralizată nevasta, parcă şi inima îi stătuse pe loc, deşi 
medicii ne asigurau că, aşa înţepenită cum e, încă bate, 
aveau trei copii, Bogdan, Sebi şi Gabriel, stăteau la 
Câmpina, când veneau pe la noi, taţii noştri se întreceau în 
generozitate, doamne, cât iubeam momentele alea, las de 
o parte faptul că ne întreceam în drăcovenii, dar puteam 
obține orice jucărie la care visam cu puţin efort, „Uite Toni 
ce le-a cumpărat la ai lui” şi tata se executa pe loc, fiecare 
vizită avea un deznodământ fericit, mergeam la Magnolia 
şi comandam prăjituri după pofta inimii, mult timp a 
trecut de-atunci, nici nu mai ştiu cât, verii mei s-au risipit 
care încotro, Toni s-a îmbolnăvit de oftică, dar Magnolia 
a rămas aceeași cofetărie pe care o ştiam, nimic nu s-a 
schimbat, doar că acum trag pe-acolo doar bătrânii, nu se 
mai aud, ca altădată, râsete de copii, iar prăjiturile pe care 
le savuram atât de mult au devenit, din dulci ce erau,  din 
ce în ce mai amare.

A început să clipească din ce în ce mai des

Şi după ce a paralizat mătușă-mea de la Câmpina, 
tata s-a îmbolnăvit de cancer, avea unul deosebit, 
medicii îl ţineau la loc de cinste, cum se ţinea un congres 
internaţional, cum îl invitau şi pe el, devenise vedeta 
familiei, aproape că-ţi doreai să ai şi tu cancer ca să fii 
privit ca un caz special, asta până când a devenit o modă în 
familie, „Tu de care ai?”, se trezea câte unul întrebând, „Păi 
de care să am? La pancreas!”, „A, păi al meu e unul mult 
mai mişto, are mai multe metastaze, nici nu se compară 
cu al tău”, mătuşă-mea, Maria, Dumnezeu s-o ierte, i-a 
dovedit pe toţi, pe ea o durea sufletul că a divorţat văru-
meu, Adi, şi aşa ceva nu se pomenise în familia mea, iar 
din acel moment nepotu-său, care pe undeva îmi vine şi 
mie nepot, că nu mă pricep la filiaţii, a început să clipească 
din ce în ce mai des, de parcă i-ar fi intrat o scamă în ochi, 

pe mătușă-mea o chinuia rău clipitul ăsta, o răscolea la 
inimă, nimeni nu ştie nici acum prea bine dacă a murit de 
cancer la sân sau de inimă rea.

Într-o seară mama m-a sunat și mi-a spus

Într-o seară mama m-a sunat şi mi-a spus, „Vezi 
că cu taică-tu se întâmplă ceva neobişnuit, m-am gândit 
mult dacă să îţi spun sau nu, dar totuși e taică-tu şi trebuie 
să ştii. A început să se facă din ce în ce mai mic, grăbește-te 
să îl vezi că dup-aceea s-ar putea să nu-l mai recunoşti”, 
eu eram pe-atunci student şi obișnuiam să umblu creanga, 
ajungeam rar pe-acasă că aveam o iubită în inima căreia mă 
adăpostisem pretextând că nu am unde să locuiesc, „Bine, 
mamă, i-am răspuns, o să vin, sigur că am să vin, doar 
este tatăl meu”, când am ajuns acasă l-am găsit ghemuit în 
fotoliu, afară începuse să plouă, iar el privea pe geam dus 
pe gânduri, „Vezi ce frumos plouă? s-a trezit spunând, iar 
eu mă simt de parcă aş fi în pântecul unei femei”, pe mine 
m-a mirat foarte mult acest lucru, nu eram deloc obișnuit 
cu el aşa melancolic şi prins în mrejele unei ploi, „Uite, 
zice, săptămâna viitoare o să mă internez la Fundeni, nu 
este nimic deosebit, dacă vrei să vii pe la mine, vii, dacă 
nu, nu”, „O să vin, sigur că o să vin”, i-am spus şi m-am 
ţinut de cuvânt, când i-am făcut prima vizită l-am găsit la 
secția de oncologie, acolo erau internați bolnavii periculoși, 
nimeni nu putea fi sigur pe ei, acu’ îi ştiai printre noi, acu’ 
te trezeai că se duc pe lumea cealaltă, toţi doctorii stăteau 
cu ochii în patru să nu se trezească cu vreun dispărut, 
problema e că se făceau din ce în ce mai mici iar ăsta era 
un lucru greu de gestionat, aşa se face că la următoarea 
vizită mi-a fost mult mai greu să-l găsesc, în patul lui am 
descoperit o altă persoană mult mai tânără decât el, „Pe 
cine căutaţi?” m-a întrebat cu un zâmbet blând, „Pe tatăl 
meu, i-am spus, stătea chiar aici, în acest pat, dar poate 
a dispărut de-aici, ştiţi dumneavoastră cum e cu bolnavii 
ăștia periculoși”, „O, nu, mi-a răspuns vocea blândă, 
staţi liniștit, nu a dispărut, dar l-au mutat la altă secţie”, 
„Unde?”, întreb, „Cred că la pediatrie, s-a făcut prea mic 
ca să-l mai ţină aici, duceți-vă mai bine acolo să-l căutați”, 
într-adevăr tata era la secția de pediatrie, l-am găsit acolo 
printre copii şi tare rău mi-a părut că nu i-am adus şi lui 
jucării, mi s-a părut puţin retras, poate pentru că îi era greu 
să înțeleagă jocurile astea noi, în plus nu este deloc uşor să 
devii aşa mic dintr-o dată şi copiii tăi să se uite la tine ca 
la un tovarăș de-al lor, dar mie mi-a părut bine, în sfârșit 
puteam să mă joc cu el aşa cum îmi dorisem de mic copil, 
când l-au mutat la maternitate mi-a fost mult mai greu, 
eu, spre deosebire de mama, nu eram deloc obișnuit cu 
bebeluşii, cred că şi lui tata îi venea greu aşa înfășat cum 
era ca un cocon, „Dar de ce nu îl luați în braţe? s-a răţoit la 
mine o asistentă, nu vedeți câtă nevoie are de dvs?”, „Mi-e 
frică să nu-l scap”, am mințit eu cu inima cât un purice şi 
am fugit într-un suflet afară, cât să-l văd chircindu-se ca un 
fetus sub o ploaie fără sfârşit 
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Și mă izbăvește de cel rău

Cea mai mare fericire de pe această lume este 
să ai diabet, aşa gândeam uitându-mă cu invidie la unii 
colegii de salon, cum s-ar zice, colegi de suferință, dar 
ca să înţelegeţi trebuie să vă explic, iar asta nu prea-mi 
vine la socoteală pentru că uneori chiar şi amintirile dor, 
bunica zicea că numai cei aleşi au parte de suferință, aşa 
se pregătesc ei ca să-l poată întâlni pe doamne-doamne 
şi să reziste la atâta lumină, dar eu m-aş fi mulțumit s-o 
găsesc măcar pe mama lângă mine şi tot ar fi fost ceva, alte 
pretenții nici că aş fi avut, mai ales că ea putea fi pontată 
şi la capitolul îngeri, ba chiar la cei mai luminoși dintre ei, 
cert e că după fiecare operaţie ieșeam plin de pansamente, 
iar ăsta în principiu nu este un lucru rău, ba chiar poți 
deveni interesant dacă ştii să te pui bine în evidenţă, cu 
cât ai mai multe bandaje, cu atât ajungi un fel de vedetă a 
spitalului, mai rău este atunci când trebuie să ţi le scoată, 
asta nu-i o treabă prea plăcută, cinstind vorbind ţipam ca 
din gură de şarpe când le smulgeau cu sângele ăla închegat 
şi negru ca o lalea, apoi îţi curăţau rănile frumos cu vată 
pe băţ, pardon, catifea, cred că  de-aia m-am şi trezit odată 
la Înviere urlând în gura mare, „Ce bine de Isus că a fost 
diabetic, fericitul de el, a înviat din morţi curat-curățel, 
n-avea pe el  nici pic de bandaje”, „Cum adică diabetic, 
m-a întrebat mama consternată, de unde naiba îţi vin 
tâmpeniile astea în cap”, şi dă-i şi explică-i cum în spital 
singurii care nu aveau bandaje erau diabeticii, că la ce 
naiba  le-ar fi folosit, oricum sângele lor nu prindea cheag, 
ci era dulce ca o acadea, doamne, cât puteam să îi invidiez, 
mi se părea că diabetul zaharat este cea mai mare minune 
lăsată de Dumnezeu pe pământ, atunci când îmi spuneam 
rugăciunea era imposibil să nu adaug în final „şi dă-mi şi 
mie măcar o fărâmă de diabet ca să mă păzească de cel 
rău”, uneori mi se părea că şi colegii mei de salon aduc 
puţin cu nişte îngeri aşa plini de pansamente cum erau, 
nişte îngeri căzuţi, dar bunica nu putea să priceapă în ruptul 
capului ce legătură au îngerii din rai cu mirosul de eter şi 
bucățile de tifon, pentru ea raiul era undeva sus, în cer, mie 
mi se părea că singurul loc în care îl poți găsi este acasă, 
de fiecare dată când încercam să mi-l imaginez o vedeam 
amestecând lumină în oale mari cu magiun.

Trezește-te, Lazăre!

Raiul copiilor nu este la fel ca raiul oamenilor mari, 
deși se află în aceeași 

clădire din curtea spitalului în care nimeni nu are acces 
decât atunci când 

adoarme. Copiii  ajung acolo duşi în braţe. Oamenii 
mari sunt puşi pe nişte 

măsuţe cu roţi asemănătoare cu cele din blocul 
operator. De aceea ei sunt triști şi

nu vor să ajungă în rai.

Doamna Mariana ne-a spus că acolo sunt o grămadă de 
jucării, dar nu ne dau 

voie şi nouă să intrăm pentru că este foarte frig şi 

răcim. Pentru cei adormiți e 
altă socoteală. Ei nu simt frigul şi nici nu strănută, ci 

doar visează. 

Cei care ajung în rai sunt fericiţi, chiar şi oamenii 
mari, cu toate că la început nu-şi dau seama de acest lucru.

Majoritatea celor care se duc în rai trec mai întâi prin 
blocul operator, unde sunt orbiţi de nişte lumini puternice. 
Acolo li se face o injecție ca să nu îi doară atunci când sunt 
cusuţi. După ce li se face injecția adorm şi visează tot feluri 
de lucruri. 

Şi Pinocchio a fost dus în blocul operator, dar asta 
o ştim numai noi, cei din spital. Copiii care n-au fost 
niciodată internaţi n-ar putea să înțeleagă. Lui Pinocchio 
nu i-au ieșit bine cusăturile şi de-aia s-a spus că a fost făcut 
din bucăți din lemn. De câte ori nu le iese ceva, oamenii 
mari inventează poveşti. De fapt lui Pinocchio i-au greşit 
nasul şi, ca să se justifice, au născocit faza cu crescutul din 
cauza minciunilor. Dacă ar fi adevărat, toţi doctorii de-aici 
ar avea nasurile mari. 

Mie data trecută  mi-au  făcut pleoapa prea mare și, 
ca să văd, trebuia să o țin ridicată cu mâna. Domnul doctor 
mi-a promis că după operația asta o s-o facă mai mică și 
dup-aceea voi putea să clipesc din nou după pofta inimii, 
ba chiar voi putea să fac și cu ochiul.  Mama a râs când 
m-a văzut așa și s-a întrebat cum o fi cu cei cărora le pun o 
inimă prea mare.

Şi lui Lazăr i-au făcut nasul mare, dar el nu minte 
niciodată. Al lui e roșu şi rotund ca al unui clown. După 
operație ne-a lăsat pe toţi să punem mâna pe el, ca să ne 
convingem că nu este prins cu elastic. Domnul doctor ne-a 
asigurat că dinadins l-a făcut așa, ca să îl poată modela mai 
târziu ca pe plastelină. Apoi ne-a arătat o fotografie cu un 
nas cât toate zilele, după care ne-a spus că a fost chiar al 
Doamnei Mariana. Minciunile pe care ni le spune domnul 
doctor ne fac tot timpul să râdem.

Cănd mi-au făcut injecția, eu l-am visat pe 
Ciribidache. Ciribidache este un cățel pe care l-am iubit 
foarte mult, dar pe care nu l-am mai găsit acasă. Mamaie 
mi-a spus că a plecat, însă eu nu am crezut-o niciun pic. 
Cum te vedea, Ciribidache venea fuguța la tine ca să 
te lingă. Uneori mi se părea că şi nasul lui aduce cu un 
năsturel cusut cu aţă. Lazăr crede că poate a ajuns şi el în 
blocul operator. „Fireşte!”, i-am răspuns. „Doar a venit la 
mine şi a început să mă lingă după ce mi-au făcut injecţia”.

Doamna Mariana este convinsă că şi oamenii mari 
sunt tot nişte copii. Ei suferă 

mult pentru că nu pot fi luați în braţe.
  
Lazăr zice că, atunci când o să crească  mare, se va 

face clovn, unul cu nas adevărat. Nasul ăsta îl va ajuta să 
câștige o grămadă de bani cu care va cumpăra la toţi copiii 
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îngheţată. O să dea adevărate reprezentaţii şi va face astfel 
încât fiecare spital să aibă secţia lui de circ. Încearcă să ne 
convingă că pentru el este un adevărat noroc cu nasul ăsta, 
dar eu nu cred să fie aşa. Poate de-aia îi e frică să mintă, ca 
să nu îi crească şi mai mare. 

Doamna Mariana vine în fiecare noapte şi-l ascultă 
cum doarme. Intră tiptil în 

salon, dar eu o aud de fiecare dată. Ne-a rugat să o 
chemăm imediat dacă ni se 

pare ceva suspect. Pesemne îi e frică să nu adoarmă.

Pe mine m-au bandajat la cap după operație, dar tot 
văd, deşi m-au cusut la ambii ochi. Prin pansamente lumina 
se vede mult mai albă. 

După operație am încercat să-mi găuresc pansamentul 
cu degetele, dar domnul 

doctor şi-a dat seama şi m-a certat. Mi-a spus că ceea 
ce vezi înlăuntrul tău 

poate fi infinit mai frumos decât ce vezi afară şi, 
dacă ar fi după el, toţi oamenii ar trebui să fie când şi când 
bandajaţi la ochi.  Doctorul nostru e tare ciudat. 

Eu cel mai ades o văd pe mama. 

Uneori îmi doresc să ajung şi eu în rai. De când sunt 
internat, acolo s-au dus o grămadă de prieteni de-ai mei. 
Cel mai rău e când rămâi singur. 

Lui Lazăr îi e teamă că nu va mai creşte mare. Este 
convins că părinții nu o să-l 

mai iubească cu nasul ăsta cât o mingiucă de cauciuc 
şi o să-l lase aici.  De câte 

ori vin  pe la el în vizită, se ascunde. El crede că o 
iubesc doar pe sora lui pentru 

că ea este frumoasă.

În spital ne simțim acasă. Aici niciun copil nu fuge de 
tine pentru că fiecare are câte ceva. De aceea e singurul loc 
în care suntem văzuți ca niște copii normali. 

Când ai mei au venit în vizită i-am întrebat dacă n-am 
putea să ne schimbăm 

fraţii între noi. Mama nici nu a vrut să audă, deşi îi 
place mult de Lazăr. Mi-a 

explicat frumos că nu se cade să ne schimbăm fraţii, 
chiar dacă ei nu sunt cusuţi 

ca noi. Apoi mi-a spus că frații sunt legaţi unul de 
altul cu nişte fire invizibile. 

Şi pe fratele meu îl iubeşte toată lumea, dar eu nu mă 
ascund când părinţii vin pe

la mine. Îi rog, în schimb, să nu stea prea mult. De 
fiecare dată le cer să plece 

înainte de a se termina programul de vizită, ca să 
creadă că sunt tare și nu-mi pasă. După ce pleacă, mi se 
face foarte dor de ei.  Când ţi se face dor, pansamentele se 
umezesc şi rişti să ţi se facă puroi la ochi. De aceea în spital 

e interzis să plângi.

Azi a fost o agitație teribilă în salon. Doamna Mariana 
mi-a spus că l-au luat din 

nou pe Lazăr la blocul operator. Mi-a explicat că, 
după ce au plecat părinţii lui 

din vizită, i s-au rupt nişte cusături  şi trebuie să le 
pună la loc. Aţele cu care sunt cusuţi copiii sunt extreme de  
fragile.

Acum sunt singur, nu mai aud pe nimeni în jur. Aştept 
cu sufletul la gură să îl 

aducă pe Lazăr înapoi. Mă întreb cum o să arate după 
operaţie, oare o să îl mai 

recunosc?

Adorm. Când mă trezesc, nu îmi mai dau seama unde 
sunt. Încerc să duc mâinile

la ochi, dar nu le pot mişca. Prin pansamente nu mai 
intră nici pic de lumină.

Brusc, mi se face frică. 

Poate m-au dus şi pe mine în rai după ce am adormit, 
iar acum doar visez. Şi 

lângă mine sunt alţi şi alţi copii care visează la rândul 
lor, dar nu se pot mişca. 

Poate că raiul este doar o minciună şi singurul lucru 
adevărat e că înlăuntru lui ţi 

se face frig. Iar oamenilor mari le este frică să ajungă 
acolo pentru că ştiu că nici

măcar aici nu-i va ţine nimeni în braţe. Poate că 
singurul loc în care te simţi cu 

adevărat fericit este blocul operator, după ce îţi fac 
injecţia aia care te adoarme şi

eşti orbit de atâta lumină. Iar apoi începi să pluteşti şi-
ţi vin în cap fel şi fel de 

lucruri care te-au făcut odată fericit. Poate că...

M-am trezit cu adevărat sau dorm? Simt cum îmi 
îngheață sângele în vine. 

Ciulesc urechile şi încerc să ascult sunetele din jur. E 
atâta liniște încât pot să 

aud bătăile inimii. Şi respirația lui Lazăr, da. Îl aud 
cum respiră ca prin vis. Sau 

doar mi se pare?

Mă ridic anevoie şi încep să strig:

Lazăre,

Trezeşte-te, Lazăre,

Trezeşte-te, Lazăre,

Trezeşte-te, Lazăre,

Trezeşte-te, mă, odată!
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Toma GRIGORIE

 Fără intenţie

Sinceritatea pare a fi un blestem 
ce toarnă minciuni în pâlnia florilor de crin 
Scrierea pe dosul palmei închise 
nu mi-a fost la îndemână 
Pe cerul limpede ei inventează nori mânioşi  
adună ceaţa dintre două picături de rouă cristalină 
M-am ferit să-l fac prieten pe cel care mă 
priveşte prin sticla afumată 
Las cuvintele în rostul propriu al lor 
să nu se joace de-a baba oarba cu sensurile 
Poate mai calc uneori strâmb 
la aşezarea vorbelor în stup 
O fac fără intenţia de 
a stoarce de miere muştele 

 Iele şi poeţi

Bate-n dungă stins 
clopotul luminii 
luna-şi ia capotul peste trup 
şi sânii 
se aprind deodată 
ielelor în grup 

Pavăză la ochi 
pun iute o mână 
dansul să-l opresc 
să nu intre-n ciute 
să rămână-n mitul lor 
burlesc 

Dragelor drăgaice 
vâlve 
sau vântoase 
domniţe frumoase 
fie ce veţi fi 
ale minţii iţe 
să nu ne-ncurcaţi 

nici mie nici altor 
asemenei fârtaţi 

Noi suntem demult 
şi acuşi 
cu toţi laolaltă 
luaţi din căluşi 
vânăm doar cuvinte 
prin păduri virgine 
nu ne poate vedea 
ca pe voi oricine 
şi să rămână-ntreg 
la minte 
şi în vintre

 Ţesător în silabe

Sunt un ţesător dintre cei care desfac firul în patru 
Ce simplu gândesc adevăraţii ţesători 
lasă mâna liberă printre iţe 
Rup din cuvântul pâine o bucată de zi 
ce dospeşte în cuptorul verii 
Eu complic şi mai mult lucrurile complicate 
Nu ştiu ce rosturi caut în unghiurile 
prin care trece suveica 
Printre cutătorii de aur sunt 
cel mai neîndemânatic mai novice 
Oricare piatră de râu lustruită de ape 
îmi pare a fi piatra filozofală 
lapis philosophorum 
Cred în alchimismul cuvintelor 
în ele caut ambrosia roca vindecătoare 
de eroziunea tinereţii lumii 
Te ispiteşte şi pe tine secretul tinereţii fără bătrâneţe 
al vieţii fără de moarte 
De vrei izbânda virtuală fii cititor şi ţesător în fire 
de silabe despicate în opt în patru... 

 Povestea lui Bel-Ami

O fiică a Evei 
cu fire de argint în păr 
ademenită de şarpe 
muşcă din măr 
bea cucută 
şi ascultă 
în cuvintele calpe 
crezând cu ardoare 

Donjuanul adamic 
Bel-Ami 
din ce pricini 
nu se poate şti 
râvnise la consoarta şefului său
şi-o îmbrobodi pe aceea 
nespus de rău

Îngratul după ce culese 
merele fragede încă 
pe alese 
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se plictisi de înamorată 
şi nu se mai vede 
nici invitat la prânz 
sau la serată 

Şarpelui tânăr 
cu musteţi răsucite 
îi cazuse cu tronc 
nubila fată 
lacrimile mamei înnebunite 
nu-l mai întorc 
niciodată

 Aripile din umeri

Poate că un munte se va topi 
pentru a stâmpăra setea de înălţime 
a văii 
Mereu privirile 
se aţintesc în sus 
când de fapt adâncul este rostul căutării 

Visul pe o pajişte verde 
nu poate locui somnul raţiunii 
Contactul cu realitatea 
se întâmplă 
numai aici jos 
se aud başii prozaici 

În van poeţii escaladează nourii 
ploaia nu va cădea nciodată 
în sus 
le ţin hangul consumeriştii 

Şi totuşi fără poezie 
nu va produce niciun cais 
o floare de colţ 
Colivia vieţii va avea totdeauna 
ferestre din piele de elefant 

Lăsaţi aripile 
care zvâcnesc în umeri 
să cuprindă zborul 
în toată lărgimea lor

 Lumea necuprinsă în mine

Doamne câţi zei ai ridicat 
dintre oameni 
Mă prosternez în faţa 
statuilor lor pentru totdeauna 

Mă simt însă intangibil 
în insignifianţa mea 
de muritor obişnuit 

De ce mă obligi Domine 
să beau cucută precum Socrate 
dacă eu cred mai mult în zeii 
pe care mi i-ai pus între creştet şi stern 

Cum pot să-mi jertfesc carnea 
pe altarul lor eteric 
când trebuie să lupt aici jos 
cu daimonul pe care mi l-ai dat în pază 

Sunt determinat să-mi şlefuiesc bine 
lentilele în rând cu Spinoza 
ca să văd mai bine reprezentarea 
monistă a lumii necuprinse 
în mine

 Şi totuşi cât de bogat

Vorbesc în rime 
cu doamna mea 
O fac şi din plăcerea muzicială a limbii 
Unii cântă pe note 
eu cânt pe silabe 
accentuate şi atone 
Nu bravez  când fac aceste 
mărturisiri inutile 
Cui să-i pese 
de notele mele false 
în contratimp cu timpurile 
chiar şi când brodesc 
o rimă bună 
Pisica se uită la mine 
cu ochii ei mari inexpresivi 
Mă înţelege 
şi începe să toarcă firul Ariadnei 
Doamna îşi face de lucru 
prin bucătărie 
făcându-mă să-mi amintesc 
că şi marxismul trece prin stomac  

Poezie sărăcie 
exclama poetul 
Şi totuşi 
cât de bogat mă simt
 
 În noaptea lucrurilor

Îmi abandonez lentoarea în cărţile citite 
şi în cele scrise 
Privesc lumea cu ochi de cârtiţă 
Cutez relocarea lunii în locul soarelui 
pentru sporirea luminii difuze 
De unde îmi vine această vrere eclectică 
Iana Simziana mă avertizează 
că-mi pun lumea cerului în cap 

Prea mulţi trandafiri în grădina soarelui îi spun 
Nu vreu să leşin ca Voltaire 
mirosindu-i 
O pişicherule eşti poet 
Numai aceşt lunatici vor să sugă 
laptele căii lactee zi şi noapte 

Îmi pun ochi de pisică să luminez întunericul 
La lumina zilei oricine poate să vadă faţa lumii 
Numai poeţii citesc în noaptea de dincolo 
a lucrurilor
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Nicolae SILADE
  

un anotimp în paradis

o, divine anotimpuri din timpul vieţii noastre!

 iarna valahă

 I

ţin foarte bine minte prima ninsoare prima zăpadă. ţin foarte 
bine minte cum veneam cu sania printre nămeţi şi clinchete 
de zurgălăi. pe o pârtie făcută special pentru mine. şi câinele 
prietenul omului mă-nsoţea. câinele negru săltând în jur 

printre troiene. scuturându-se de promoroacă. ţin bine 
minte ţin foarte bine minte parcă veneam din stelare câmpii 
nesfârşite spre un sat plin de lumină. parcă veneam din 
împărăţia ninsorii dimpreună cu fulgii jucăuşi de zăpadă. 

eu însumi ninsoare eu însumi un fulg. era o dimineaţă albă 
albă cum n-au mai fost de-atunci. asemeni nopţii albe care 
se sfârşise. iar ziua prima zi pe lume începu. ca o pagină 
albă peste care gânduri albe aşterneau întruna cuvinte.

 II

cei slabi stăteau înăuntru. la căldură. noi afară înfruntam 
gerul nămeţii ninsoarea. ne făceam drum ne făceam pârtie 
spre casele noastre de gheaţă. şi viscolea mereu din altă 
direcţie. mereu împotriva noastră. dar niciodată nu ne-am 

troienit. eram copii pe atunci. eram puternici. nu ne păsa 
că puterea era la cei slabi. ne făcusem derdeluş pe singurul 
deal liber din zonă. şi urcam şi coboram ca nişte sisifi 
fericiţi. 
trăgând după noi săniile grele de fier. ne-am făcut patinoar 

în valea îngheţată. ne-am făcut patine din lemn. şi printre 
sălciile încremenite făceam slalom toată ziua. făceam 
piruete. mergeam cu spatele. cu gândul înainte. prin iarna 
valahă. şi gheaţa era tare. nimeni nu putea să o spargă.

 III

colindam toată ziua prin împărăţia zăpezii. colinde vechi de 
când lumea. o, lume a purităţii. cântam toată ziua şi sunam 
din zurgălăi. colindam cu steaua cu pluguşorul cu fulgul de 
nea. cei puri ne primeau. ceilalţi asmuţeau asupra noastră 

câinii. şi stingeau lumina. nişte câini. spuneam. şi mergeam 
mai departe. prin troiene înalte înalte şi viscolul aprig. 
umiliţi 
precum pruncul din iesle. pe care îl binevesteam. pe care îl 
purtam în sufletele noastre îngheţate. noi înşine călăuziţi de 

steaua răsărită-n noapte îi călăuzeam pe cei care credeau. 
cei puri ne urmau. ceilalţi rătăceau în bezna necredinţei lor. 
dar de anul nou îi sorcoveam pe toţi. să trăiţi să înfloriţi ca 
merii ca perii. că toţi suntem oameni la urma urmei şi 
români

 IV

au băgat portocale la alimentară mergi şi tu la rând spunea 
vecina pornind grăbită să se aşeze la coadă. dar eu sunt 
deja la coadă îi spuneam. eu stau la coadă la îngeri acum. 
eu am ieşit din rând o să le vină şi ăstora rândul fii fără grijă.

ningea întruna cu fulgi mari ca nişte fluturi cu fulgi mari ca 
nişte îngeri. oamenii din cartier ieşiseră la curăţat zăpada. 
cum să cureţi ceva pur mă întrebam. dar aşa erau indicaţiile. 
preţioase. şi aşa e totdeauna când se răstoarnă valorile.

mai era puţin până la crăciun. ai mei tăiaseră porcul. să vezi
sângele înroşind zăpada nu e tocmai plăcut. aveam însă 
nevoie de carne. aveam multe nevoi. de parcă asta putea 
să justifice crima. în timp ce continua să ningă cu îngeri. 

 primăvara românească

 I

ziua când am decis să-mi dau viaţa convins că oricine 
ţine la sufletul său şi-l va pierde. ziua când am ieşit din 
mulţime şi am văzut că singurătatea aduce linişte iar liniştea 
singurătate. în ziua aceea s-a luminat de ziuă în viaţa mea.
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începuse dezgheţul. mulţimi dezlănţuite împotriva altor 
mulţimi dezlănţuite. şi eu singur. cu toate mulţimile 
înlăuntrul 
meu şi cerul înstelat deasupra mea. împotriva cui să lupt mă 
întrebam. împotriva cui să lupte un om singur care nu mai e 

om. şi în răgazul dintre două întrebări căutam răspunsuri 
în adierea miresmelor vechi de când lumea. căutam 
răspunsuri 
în liniştea destrămată de cântecul neschimbat al păsărilor. 
şi ceea ce nu am văzut niciodată începuse brusc să se vadă.

 II

e ca şi cum te-ai trezi dimineaţa bucuros că nu ai murit. ca şi 
cum ai murit şi ai înviat şi nu ştii în ce lume s-a dus lumea 
ta. 
în ce trup de lumină s-a preschimbat trupul tău. e ca şi cum 
uşurat de orice povară ţi se însufleţeşte până şi sufletul. da.

e un miracol pe care nu-l înţelegi. un miracol între atâtea 
miracole. şi renaşterea asta continuă. şi renaşterea asta. 
un buchet de ghiocei pe noptieră. un ciripit de păsări la 
geam. şi sloiurile care picură picură picură. sunt semne 

că vremea se schimbă. şi vremurile. sunt semne în care e 
ascuns înţelesul. viaţa ce ţi s-a dat ţi s-a luat şi viaţa pe care 
singur ai dobândit-o. nimic nu e nou sub soare vei spune dar 
soarele acesta e nou. şi ceasul vechi măsoară timpuri noi. 

 III

primăvara noastră a fost hitleristă. primăvara noastră a fost 
comunistă. spunea bunicul. caută tu o primăvară mai bună 
spunea. caută tu o primăvară românească. fuma şi se ruga 
de mine aşa cum eu mă rugam lui dumnezeu. dă doamne. 

şi domnul a dat domnul a luat domnul ne-a învăţat să luăm 
singuri ceea ce este al nostru. ne-am luat viaţa în propriile 
mâini. în timp ce alţii voiau să ne ia viaţa. am luat moartea 
şi-am călcat cu ea peste moarte. cum se spune la înviere.

şi chiar o înviere a fost. ca învierea lui lazăr. despre care 
aflasem din biblie. ca învierea fiicei lui iair. ca atâtea învieri 
despre care nu se mai ştie nimic. şi dacă învierea unui om e 
o minune când un popor învie e cea mai mare dintre minuni. 

 IV

noi n-am avut timp să trăim. noi n-am avut timp să fim. noi 
nu am avut un timp al nostru. dar acum când timpul intră în 
alt anotimp acum când soarele ne aparţine când stelele ne 
fac cu ochiul acum când dumnezeu este român acum avem 

tot timpul de pe lume. şi lumea e a noastră. în întregime 
înlăuntrul nostru. afară e doar iarba verde peste mormintele 
de altădată. afară e un sat încremenit în timp. în alte timpuri. 
un sat din care vin mulţimi de îngeri. cum vin copiii uneori 

din copilăria noastră. şi cresc cum creşte iarba verde de 
acasă. cum cresc stejarii în păduri. perdeaua de zorele la 
şşi florile din glastră dobândesc culori. şi veşnicia e a 
noastră. 
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Dina HRENCIUC

Sanda

Sanda e o femeie frumoasă. Plinuţă, cu gropiţe 
în obraji, nu prea înaltă dar vizibilă mereu prin căutătura 
alungită, directă, plină de curiozităţi promiţătoare. Râde 
tare şi zglobiu, ca un clopoţel, şi te îndeamnă să te bucuri 
nu împreună, ci alături de ea. 

De fapt, Sanda ştie bine ce spune. E informată, e 
nevastă de... şi ştie. Are păreri clar definite, după criterii 
verificate în lunga şcoală a vieţii. Criterii pe care le poţi 
admite sau nu. De obicei, le admiţi, pentru că, oricum ai 
întoarce-o, Sanda lucrează acolo, în instituţie, cu mult 
înainte de venirea ta. E, într-un fel, dintotdeauna acolo. Ea 
e omul de bază. Nu demult, domnul director i-a declarat 
că, fie vorba între ei doi, ea este adevăratul conducător 
al instituţiei. Sanda a clipit din gene şi l-a privit lung, cu 
gropiţele la vedere, şoptind: 

– Să fim serioşi, hai, Luciene, nu mă mai peria, zi-i 
mai bine ce vrei să rezolv!

– O listă scurtă de persoane nemulţumite, ca să nu 
zic revoltate..

– Cum, aşa, din senin? 
– Din seninul dinaintea furtunii! Ştiu că ai o mulţime 

de prieteni...
– Şi colegi?
– Să zicem că... admiratori!
– Ah, drăguţ, ca-ntotdeauna.
Sanda îşi roteşte picioarele plinuţe în felul ei stilat, 

pe sub masă, şi respiră adânc.
– Pe cine dăm afară? 
– Hai, nu te preface că nu ştii!
 Nu se rostesc nume. Mai poţi să ştii că n-a rămas, 

prin peretele coşcovit, vreun microfon comunist ruginit dar 
în perfectă stare de funcţionare? Se clipeşte din gene.

 A doua zi, Sanda prezintă procese verbale cu 
ştampilă, semnătură şi număr de înregistrare. Conform 
câte unui paragraf, salariatei Axinte i s-a atras atenţia 
în numeroase rânduri că săvârşeşte abateri. Au fost, 
prin urmare, îndeplinite actele premergătoare desfacerii 
contractului de muncă. Secţia unde lucrează, pe bani 

publici, are mult de suferit în urma neglijenţelor sale. Iar 
ideile ei de schimbare sunt utopice.

 – Vrea să schimbe lumea? Să-şi cumpere una, şi 
s-o schimbe cum vrea muşchii ei!

 – Chiar aşa, şefu’, e cam antipatică Axinte asta. 
Nici colectivu’ n-o adoră. În patru secţii din opt, lumea 
consideră că se uită cam de sus şi că se dă mare specialistă 
acolo unde nu-i treaba ei.

 – Numai patru din opt? Hâm... cam puţin, cam 
puţin...

 – Ei, las că se rezolvă, şefu, dacă îmi pun mintea, 
într-o săptămână avem şapte din opt de partea noastră, şi, 
între timp...

 – Între timp o prind eu cumva, la un colţ, îi dau 
decizia şi gata!

 – Vaaai...şefu!!!
 Sanda clipeşte des, priveşte înainte, peste capul 

şefului, cu inocenţă şi schimbă poziţia picioarelor, sub birou. 
În aer, un fâşâit uşor, de mătase, prin care şeful se întoarce 
şi pleacă mulţumit din birou. Sanda zâmbeşte vag. Aşa! Să 
vină el în biroul ei, dacă are treburi! După care formează 
repejor un număr de interior, cu degetuţe pline, încărcate de 
inele. De ineluri, tu, cum îi place să spună, numai de dragul 
de-a vedea ochii angajatelor îngustându-se nedumeriţi. 
Cum aşa? Ei, aşa trebuie să fie, doar Sanda e cea mai veche 
în instituţie! Şi câţi directori a schimbat ea! Şi câte n-a văzut 
şi n-a cunoscut! Mai ales după revoluţie. Pac puterea, pac 
opoziţia. Ar fi putut deschide case de pariuri. E drept, de 
vreo două ori fusese luată şi ea prin surprindere, pentru 
că, deşi instituţia era marginală, iar directorii aduşi aici pe 
caz de mazilire, unele persoane apăreau, surprinzător, pe 
post, pentru scurt timp, cât să învălmăşească lucrurile şi 
mai rău, după care, cu pedeapsa executată, se reîntorceau 
de unde veniseră. De asta era frumoasă democraţia, faţă de 
comunism. Că nu aveai cum să te plictiseşti. Surprize la tot 
pasul. Rezistau pe câmpul de luptă, până la urmă, numai cei 
cu şcoala vieţii. În plus, puţini se pricepeau, ca ea, să cânte 
la două piane, şi la patru mâini, dacă era nevoie. 

– La ce bun, într-o instituţie amărâtă, marginalizată 
continuu, ca a noastră, să te lupţi cu morile de vânt? – 
oftă Sanda, peste o jumătate de oră, chiar în faţa doamnei 
Axinte, pe care o prinse pentru trei minute singură, la o 
ţigară, în fumoarul instalat chiar în faţa wc-urilor... Sanda 
voia să se ştie că ea e o sufletistă. Niciodată n-a „lucrat” pe 
nimeni şi întotdeauna a ţinut cu poporul. E de datoria ei să 
avertizeze pe cei căzuţi în dizgraţie. În felul ăsta, ei vor fi 
singurii responsabili pentru mazilirea lor. Şi ea va putea, în 
urma lor, să zică „eu l-am avertizat!”

– Mama voastră de vicioşi! Că nu se fumează în 
America, nu se va fuma în întreaga UE şi curând n-o să 
aveţi nici bani, nici loc pe lume să ne afumaţi, nenorociţilor! 
Drogaţilor! îi recită, încifrat, în stilul ei, adică în dodii, 
Axinte. 

– Hai, dă-mi şi mie un foc şi mai taci, cu gura aia a 
ta spurcată, că poate te-aude cineva.
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– Cineva din UE? Să...
– Lasă, măi, lasă, nu mai tuna şi fulgera, că mâine 

poimâne te trec ăştia la naţionalişti, şovini, antisemiţi şi mai 
ştiu eu ce categorie, de n-o să-ţi poţi repara dosarul de cadre 
în veci – îi şopteşte, împăciuitoare, Sanda, ascunzându-
şi după o perdea gri de fum albastrul privirii. După care 
tuşeşte sec, demonstrativ.

– Şi mai lasă-le naibii de ţigări, uite, eu mă 
conformez şi le las! Şi... ai grijă!!!... 

Şi o priveşte de sus până jos, la adăpostul perdelei 
de fum. Fată drăguţă, dar cam necoaptă. Se poartă frumos 
numai dacă e veselă. Când e amărâtă, rade cu privirea, ca 
la frizer. Îşi face treaba, da nu le are cu diplomaţia. Păcat. 
Să înveţe, că are destul timp. Degeaba are facultate şi un 
cv beton. La comunicare, domnule, stă prost. Ar putea s-o 
lase mai moale, că, la urma urmei, nu numai din banii ei 
se plimbă şefu’ şi cu gaşca lui de admiratori, plus ceata de 
aleşi dornici de colindat lumea pe de-a moaca. Că ăia au, 
domnule, diplomaţie. Şi, la o adică, dacă asta e meseria 
lor, rezultă că-s profesionişti! Adică, mai mult decât egal. 
Unu-zero, cum s-ar zice. Ia să vedem, care-i punctu’ slab? 
Punctu’ slab e comunicarea. Ei bine, comunicarea trebuie 
lăudată, ca punctu’ slab să se extindă şi să devină gaură, 
nu alta. O gaură neagră, prin care să dispară cu totul fiinţa, 
unde decât... în neant. Şi să-l lase pe director în ale lui, că 
e sătul de critici. 

– Doamna Axinte, dacă eram şef de celulă de partid, 
vă puneam şef de propagandă şi câştigam alegeri împreună!

– Hai, lăsaţi îmbrobodeala, asta să i-o ziceţi ştiţi 
dumneavoastră cui!

Ce obrăznicie! Uite, de asta e antipatică Axinte. Are 
venin pe limbă. Şi cine caută venin, venin găseşte.  

Sanda îndeasă ţigara fumată pe jumătate în scrumiera 
jegoasă, privind cu scârbă la uşile pe care, în două pătrate 
de plastic, erau stilizaţi un bărbat şi o femeie.

Îi spusese ce avea de spus. Dacă e deşteaptă, va 
înţelege. Noroc cu şopârlele de pe vremea comuniştilor. 
Asta da, educaţie diplomatică. Una să spui, şi alta să 
faci. Nu de alta, dar era interesantă Axinte asta, şi trebuia 
păstrată de rezervă. În plus, ştia sigur că şefu are râcă pe 
ea pentru că nu e cooperantă şi pentru că a primit ordin să 
angajeze o nepoată de politruc pe postu’ lui Axinte. Dacă 
într-o zi şeful va primi ordin să angajeze altă nepoată chiar 
pe postul ei de secretară? Mai ştii? În loc să le desfacă iţele 
la ghemuri, mai bine şi-ar vedea de dosare. Că fără dosare 
nu e posibil, aşa cum viitor fără trecut nu se poate. Dar dacă 
pierd ăştia alegerile? Eheeei, artileria grea. Calibru unu, bun 
şi la stânga, şi la dreapta, că doar nu degeaba a trăit atâtea 
şi-a schimbat, până acu, şase directori în zece ani.

Informaţia dată lui Axinte s-a dovedit mai mult 
decât ambiguă. Axinte fu prinsă pe picior greşit când se 
învoi de la şeful ei de serviciu pentru a participa la un 
parastas, în familie. Nu făcu cerere scrisă, doar verbală, i 
se aprobă şi, la întoarcere, se trezi cu absenţe nemotivate. 
Greşeală impardonabilă, neglijenţă procedurală soldată cu 
preaviz. Şefa de serviciu care-o învoise a tăcut chitic. 

Tăcură şi colegii care nu doreau să se pună rău cu 
şeful lor. O încurajau stângaci în trolee, în parcurile unde, 
din neatenţie, nu reuşeau s-o evite la timp, o asigurau cu 
toţii că sunt de partea ei şi că o mare nedreptate i se făcuse. 
Dar în instituţie - mâlc. Aşteptau alegerile, nu se ştia dacă 
tartorul cel mare nu avea să pice şi ce rost avea, în condiţiile 
de nesiguranţă premergătoare alegerilor, să te pui rău cu 
cine nu trebuie, pentru o persoană şi aşa prea slobodă la 
gură...

Alegerile veniră şi, surpriză,  şeful a fost schimbat 
şi el. Fu adus un altul, dinamic, constructiv, dar cam 
independent, prea bătăios şi care, culmea, ar fi colaborat de 
minune cu Axinte cea plecată. Vezi, dacă mai răbda un pic 
şi nu se punea rău cu conducerea - şuşoteau pe la colţuri 
salariaţii rămaşi, extrăgând înţelept învăţăturile poveştii: 
acum ar fi fost în apele ei. De altfel, nici şeful cel nou n-o să 
reziste mult, că e şi el prea energic şi critică de-a valma, pe 
cine trebuie şi pe cine nu! 

Cât despre Sanda, n-a fost posibil  să fie schimbată 
până la pensie şi chiar doi ani după. Soţul ei, vechi cadru 
de nădejde, veghea din lanul de se-cară, ani mulţi la număr. 
Până la pensie, Sanda cu gropiţe mai schimbă doi directori. 
În urma ei, rămase un haos interesant în documente, în 
arhive şi-n socotelile contabile. Uimire generală, pentru 
că abia acum toată lumea aceea angajată şi dezangajată de 
ea realiză că, de fapt, Sanda cea plină de puteri oculte nu 
reuşise, ani la rând, să-şi administreze propriul birou, ca să 
lase-n urmă, vorba ei, totul curat ca lacrima.

 În locul doamnei Sanda veni la putere un contabil 
răutăcios care, profitând de haosul lăsat de ea, şantajă pe 
toată lumea şi-şi aduse nevasta la instituţie, într-unul din 
locuşoarele calde, în care, tovărăşeşte şi fără bâzuri, nu 
trebuia decât să mişti de colo - colo nişte hârţoage.

 Incitată de răfuieli, lumea se acomoda rapid. Nici 
nu era greu. Acelaşi limbaj de lemn, pe care-l mestecau în 
fălci ordonatorii de credite. Scopurile însă erau, de data 
asta, corecte, nobile, progresiste. Pentru a se verifica, la faţa 
locului, efectele scopurilor, s-au organizat, în continuare, 
excursii, schimburi de documentare, colocvii, simpozioane, 
s-au înfrăţit oraşe, s-au creat noi relaţii... Totul mergea 
numai şi numai înainte. Instituţia se modernizase. Trei 
secretare şi-un birou special de resurse umane. Adică, de 
vreo patru ori Sanda. Ea plecă un pic supărată. Ar fi vrut să 
mai rămână un an doi, că pensia era prea mică şi avea nepoţi 
de crescut. De supărare, nici nu mai călcă pragul instituţiei. 
O părăsi în voia soartei, cu directorii ei cu tot, lăsând în 
derivă mulţimea de salariaţi. Cine-o să-i mai apere de acum 
înainte? 

Salariaţii, prinşi în vâltoarea schimbărilor, aveau 
însă alte griji.  Puţini, şi din ce în ce mai ciudaţi erau 
aceia care-o evocau pe teribila Sanda, cea care schimbase 
directorii ca pe ciorapi. Erau prudenţi şi depănau amintiri 
numai prin zona din faţa wc-urilor pe uşile cărora, perene, 
se conturau desenele globaliste, impasibile în desuetudinea 
lor: un bărbat: pălărie, pantalon şi o femeie - fustă, păr lung, 
întors spre margini, ca-n anii 60. 
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Icu CRĂCIUN

Stalin

 Tovarășul Petrinjel era un tip scund, pirpiriu și 
rău de gură. Cu alte cuvinte, îi sărea țandăra când colegii 
de muncă îl luau peste picior de câte ori venea vorba 
de potențele sale, datorită faptului că avea o nevastă 
planturoasă, cam de două ori și jumătate ca el. Unul 
chiar i-a zis: „Vezi să n-o enervezi pe Măriuca ta, că 
odată te ia subsuoară și-ți dă cu vărguța peste fund!” S-a 
burzuluit el, dar a trebuit să înghită în sec. Ce să facă în 
fața unui malac de 1,90 înălțime?

 Venirea la putere a tovarășului Stalin și a 
comuniștilor lui Gheorghiu-Dej a fost o adevărată mană 
cerească pentru el. Deși a avut doar patru clase primare, 
în doi ani a făcut o carieră fulminantă. Întâi a fost caimăn 
la o cabană forestieră, apoi paznic la Sfatul Popular, 
perioadă în care a adus servicii importante securității, 
brațul înarmat al Partidului Muncitoresc Român, în 
calitate de ciripitor. Bineînțeles că atunci când a fost cu 
strângerea armelor nu i-a uitat pe cei care au râs de el 
și i-a pictat milițienilor, ori au avut pușcă, ori n-au avut, 
dar nu le-a stricat câte o mamă de bătaie soră cu moartea 
să se învețe minte. Până și vecinii care o duceau mai 
bine decât el au pățit-o. „Tovarășul cutare a vorbit de rău 
regimul nostru” scria cu mânuța lui, iar a doua zi sosea 
duba în fața casei și-l ridica în izmene. Nu le strica nici 
acestora câteva luni sau ani de pușcărie. În orice caz, 
frica pusese stăpânire pe întreg satul.

 Apoi s-a făcut membru de partid, a învățat 
statutul pe de rost, și peste două luni a venit o delegație 
de la raion și l-a uns primar exact în perioada când 
numărul cotelor a crescut și contractul de porc pentru 
stat devenise problema cea mai stringentă pentru 
autorități.

 Odată instalat în noul fotoliu, tovarășul 
Petrinjel a găsit o soluție inventată ad-hoc cu privire la 
contract de porc. Convoca pe număr de casă cetățenii la 

el în birou și-i lua la refec.
– To’așu’, te-am chemat în legătură cu contractu’. 

Când ai de gând să-l semnezi?
– Păi, să vedeți, n-am cu ce să-l hrănesc, zicea cu 

obidă sărmanul om.
Scenariul era același. Tov Petrinjel punea mâna 

pe receptor și începea pe un ton oficial:
– Alo, tovarășu’ Stalin? Petrinjel la telefon. Avem 

aici pe unu’ care nu vrea să facă contract de porc… 
Cum?... Ce să-i zic?... Că dacă nu face, mâine dimineață 
îi duba după el? Am înțeles, să trăiți! și punea receptorul 
la loc. Ai auzit, mă, ce-a zis to’așu’ Stalin? După asta, 
împricinatul semna și ieșea înjurând în gând. În felul 
acesta, la ședințele de la raion, tovarășul Petrinjel era 
citat pe locul întâi la contracte. Ceilalți primari se uitau 
cu invidie la el.

În anul următor, s-a prezentat în fața primarului 
nea Ghiocel. 

– Ia zi, Ghiocele, câți porci contractezi? l-a 
chestionat ironic Petrinjel.

– Patru, a zis senin bătrânul.
– Patru?  a întrebat Petrinjel total surprins, sărind 

din fotoliu.
– Așa cum ați auzit. Patru, da’ cu o condiție.
– Care?
– Să veniți să mă ajutați să-i prind că în fiecare 

noapte vin și-mi scurmă pământul din Cucureasa. 
Tovarășul primar Petrinjel s-a roșit ca o sfeclă și a 
strigat:

– Ieși afară, porcule!
Din ziua aceea, în întreg satul, numărul 

contractelor de porci a scăzut drastic.

Nepotul din Italia

 Domnul Pompei și doamna Olimpia trăiesc 
la țară. Înainte de revoluție, adică înainte de apariția 
peturilor, au dus-o mult mai bine chiar dacă o aveau pe 
cea mică, Piuța, cum o alintau părinții; de altfel, aici, și 
alte fetițe erau strigate cu diminutive. Și astăzi auzi: Uța 
pentru Maria, Uca pentru Ioana, Gina pentru Virginia, 
Tuca pentru Elisabeta, iar la băieți: Ică pentru Vasile, 
Ucu pentru Ion, dar și: Doreluț pentru Dorel sau Iacobuț 
pentru Iacob. 

Domnul Pompei s-a pensionat săptămâna trecută 
ca angajat al Serviciului de Pază și Protecție al Fondului 
Forestier, iar când era cu capsa pusă, - slujba-i fusese de 
așa natură și, apoi, așa-s bărbații -, zicea că a lucrat la 
Serviciul de Pază și Petrecere; d-na Olimpia (pe scurt, 
Pia) n-a muncit decât acasă. Alta a fost viața înainte. Din 
leafa lui și ciorlele făcute cu mare discreție au putut trăi 
tustrei fără să se gândească la ziua de mâine. De aceea, 
când s-a pensionat, a suspinat și a rostit celebrele sale 
cuvinte ajunse în analele silvicultorilor: „Dragă pădure, 
verde te-am găsit, verde te las, doar că un pic mai rară!” 

starea prozei scurte
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În seara aceea, nu i-a fost de-ajuns cât a băut cu colegii, 
s-a oprit la poștă și a mai tras câteva beri cu poștașul  
până s-a făcut mangă, iar când i-a venit să meargă la 
WC-ul cu becul ars, s-a dus și a tras apa, dar, acesta 
fiind înfundat, l-a inundat până la glezne. După un sfert 
de ceas, poștașul l-a căutat cu lanterna și l-a găsit ațipit, 
l-a trezit și i-a propus să-l spele cu furtunul, că doar n-o 
să meargă acasă cu mirosul acela după el. „Prea târziu!” 
a îngăimat solemn fostul slujitor al codrului și, însoțit 
de amicul său, șontâc-șontâc, a ajuns cu chiu, cu vai la 
doamna Pia. De aici încolo, nu se poate descrie cum a 
fost primit de nevastă-sa.

 Fiică-sa, Piuța, o fată destul de plinuță, a 
crescut, a absolvit liceul, însă nu și-a luat bacul, deși a 
învățat să navigheze pe internet. Cu pilele sale, domnul 
Pompei a fost convins că îi va putea aranja un post 
călduț de conțopistă la Primărie, de unde să se poată 
și pensiona, dar n-a reușit. Ori n-a bătut la ușa care 
trebuia, ori i s-au dus proptelele de altădată. Doamna 
Pia ar fi vrut s-o mărite, dar n-a avut pețitori. Ce să zic, 
fata ei era și cam voinică, pe oricare băiat care s-ar fi 
legat de ea ar fi fost în stare să-l ducă subsuoară de la 
făgădăul lui Ricu până acasă.

 Văzând că viața era din ce în ce mai plină 
de nevoi și țigările tot mai scumpe, d-ra Piuța a luat 
taurul de coarne și s-a hotărât să plece în Italia, așa 
cum procedaseră și alte colege de clasă. De fapt, ele 
i-au scris că ar mai fi un loc de muncă la barul unde își 
duceau veacul. Și-a făcut bagajele, a vorbit cu rechinul 
care căra consătenii în țara lui Dante și în două zile a 
sosit la Milano.

 Doamna Olimpia tânjea de dorul fiică-sii, dar 
dl. Pompei nu prea, el știa că oriunde s-ar afla, Piuța 
se va descurca. În străinătate, fetele se descurcă mai 
bine decât băieții. Nu se știe ce-a lucrat, ce-a învârtit 
pe-acolo, cert este că, după un an, le-a telefonat alor săi 
că s-a măritat cu un italian, că așteaptă un bebe și că o 
duce bine. Deocamdată, nu poate veni acasă, dar o să-i 
anunțe din timp. I-a mai sunat o dată după ce a născut, 
le-a spus că are un băiețel pe care îl cheamă Giacomo 
Manganelli ca pe taică-său. Doamna Pia și domnul 
Pompei erau tare mândri că sunt bunici. Când nepoțelul 
lor a împlinit doi ani, Piuța i-a sunat că vin în România 
cu mașina lor și să-i aștepte sâmbătă pe la ora prânzului.

 Doamna Manganelli purta o rochie roz-
trandafirie, vaporoasă, cu un decolteu generos, iar 
domnul Manganelli un costum bleu-ciel, încheiat la un 
singur nasture. Cel mic purta pantaloni scurți cu bretele 
și un tricou. Se vedea de la o poștă că domnul Giacomo 
Manganelli era un soț protector și darnic, căci o 
împodobise pe nevastă-sa de brățări și coliere să moară 
de ciudă toate fetele din sat. Cu toate acestea, italianul 
n-avea nimic comun cu aprigii mafioți sicilieni. Până și 
domnul Pompei a fost contrariat. Ginerele său era un ins 
pirpiriu, puțin chel în vârful capului și cu vreo trei ani 
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mai tânăr decât el, căruia de la început i-a plăcut palinca 
noastră, după cum a constatat el bucuros. „Ne tragem 
din același neam!” l-a bătut pe spate domnul Pompei.

 Soacra d-lui Pompei era o femeie pestriță la 
mațe, nu suporta o găină străină în curtea ei; de rea ce era 
până și becurile de 100 de wați se ardeau când aprindea 
ea lumina. De data asta, însă, nu-l scăpa din ochi pe 
Giacomo junior, care era tentat întruna să iasă din curte. 
„Giacomuțule, vino la bunica!”, „Giacomuțule, stai 
locului!” îl striga cu glasul ei strident ca să se audă până 
la Primărie; așadar, și ea era de folos tinerei perechi. Ca 
să vadă cum reacționează, vecinii o întrebau:

– Cum îl cheamă pe nepot, nană?
– Giacomuț, zicea dânsa mândră.
– Ca pe cine?
– Ca pe Pompei, firește, se înfoia ca un curcan.
– Dar Manganelli? insista câte o interlocutoare.
– Ca pe Pia. 
Concluzia nu poate fi decât una: limba română 

este elastică; știe să se adapteze afectelor.

Agenția de Alungare a Spiritelor 
Negative

– Bună ziua.
– Bună ziua.
– Aici este Agenția de Alungare a Spiritelor 

Negative?
– Da, domnule. Exact cum ați văzut scris pe firmă.
– Aș avea și eu o doleanță.
– Spuneți…numai că, înainte de a primi 

informații, trebuie să achitați o taxă de înregistrare. 
Asta-i viața!

– Cât costă?
– Cinci lei.
– Sunteți abilitați de stat? 
– Bineînțeles.
– Plătiți și impozit?
– Firește. Tăiem chitanță, avem ștampilă, avem 

siglă, suntem trecuți și în Registrul Comerțului. Puteți 
verifica. Fiscu-i fisc. Nu ne jucăm, sântem firmă serioasă. 

– Vă întreb că vedeți și d-voastră câți vânzători 
de iluzii, de himere există pe lumea asta.

– Chiar așa ne credeți, domnule? Ia uitați-vă la 
mine. Am eu față de așa ceva?

– Nu, dar vedeți câți escroci mișună în țara asta.
– Noi nu lucrăm ca țigăncile vrăjitoare. Avem 

personal calificat, responsabil. Răspundem pentru ceea 
ce facem și desfacem.

– În fond, cu ce se ocupă această firmă?
– Alungăm demoni, spirite necurate, vârcolaci, 

fantome, strigoi, moroi, vrăji, în general spirite negative.
– Formidabil. Și toate astea există, nu-i așa?
– Fără îndoială. Tot ce poartă nume există. Dacă 

nu există acum, cândva cu siguranță a existat.
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– Ați putea să mă contactați și cu rudele mele 
decedate? Întreb și eu așa…

– Desigur. Numai că trebuie să mai plătiți o taxă 
specialiștilor din acest domeniu. Știți cum se spune: în 
ziua de azi totul se plătește. Asta-i viața.

– Nu vă supărați, dar activitatea d-voastră nu se 
suprapune cu cea a preoților?

– Nu, domnule. Fiecare cu felia lui. Spiritele 
malefice colcăie lângă cei vii și-i îndeamnă întruna la 
păcat până când acesta devine patimă. Sânt cu duiumul.

– Aveți dreptate.
– Din cauza asta, noi luptăm și împotriva magiei 

negre.
– Extraordinar. Atunci, am nimerit unde trebuie.
– Să vă dau un exemplu. A venit o gospodină de 

la țară și s-a plâns că vecina ei îi ia mana de la vacă.
– Adică?
– Adică vaca dumneaei dădea lapte foarte slab 

la fiecare mulsoare. Niciodată nu putea face smântână 
pentru că femeia îi făcuse niște vrăji și trecuse toate 
calitățile vacii sale.

– Și cu de-astea vă ocupați?
– Normal. Și, cum ziceam, profesioniștii noștri 

s-au implicat atât de tare cu descântecele lor de iarnă că 
vaca vecinei nu numai că a înțărcat, dar a și stârpit. N-au 
păstrat măsura. De, au exagerat și ei puțin.

– Nemaipomenit.
– De aceea, trebuie să țineți seama și de 

recomandările noastre. Nu toate lucrurile se pot 
desfășura imediat. Există anumite perioade ale anului 
când trebuie acționat pentru ca munca noastră să dea 
roade. Multe se desfășoară la cumpăna între ani, unele 
pe lună plină, altele într-un anumit anotimp. Trebuie 
și multă răbdare. De aceea, e necesar să semnăm și un 
contract între părți. 

– Eu am o problemă mai intimă.
– Ziceți, nu vă sfiiți. De-asta suntem aici.
– Aș vrea ceva împotriva vrăjilor care îi fac pe 

bărbați impotenți.
– Deci, doriți să apelați la serviciile noastre?
– Da, dar dacă se poate cât mai discret.
– Înțelegem. Am avut cazuri similare. Da, da, 

problema este delicată și necesită multă precauție.
– Evident, evident.
– Pentru asta, însă, trebuie să achitați, de început, 

suma de 100 de lei. Acesta-i tariful, n-avem ce face. În 
funcție de progresie, suma s-ar putea să crească sau să 
scadă.

– Nu contează, plătesc.
– Pentru început, avem nevoie de unele date 

pentru a completa formularul contractului. Ce să facem, 
nu scăpăm de birocrație.

– Așa-i, așa-i.
– Așadar, vă numiți…
–  Costel Popescu.

– Domiciliat în…
– Bolintinu-din-Vale, Strada Trandafirilor, 

numărul 4, bloc A2, apartamentul 11.
– Apartamentul 11, de profesie…
– Tehnician.
– Încă un amănunt. La privat sau la stat?
– Privat.
– Bun. Vă rog să semnați aici. Eu zic să lăsați 

exemplarul d-voastră în custodia noastră, știți…nu dă 
bine dacă vi-l găsește cineva. Mă refer chiar și la soția 
d-voastră. Totul trebuie să fie secret. Chestiunea este 
gingașă.

– Că bine ziceți.
– Sunt convins că ați încercat și alte metode. 

Viagra ați folosit?
– Am folosit, d-le. Nici un efect.
– Vin?
– Am încercat cu vin de toate categoriile, dar n-a 

mers.
– Scoateți vinul și serviți doar un păhărel de 

palincă din ăla de 54 de grade. Dar, atenție! Nu abuzați, 
beți doar cât să vă sclipească ochii. Asta v-o spun așa de 
la mine.

– Ați trecut și d-voastră prin asta?
– Bineînțeles. (pauză) Bun. Acum mergeți la 

cabinetul numărul 2. S-ar putea ca unul din angajații 
noștri să vă aducă personal niște pastile. Vă rog să nu le 
refuzați. În caz că nu vă găsește acasă, vă rugăm să vă 
anunțați soția că ați făcut comandă de niște medicamente 
ca să nu-l refuze să le primească.

(După câteva momente, dl. Costel Popescu iese 
din cabinet însoțit de un ins îmbrăcat într-un halat alb, 
apretat)

– Domnule Costel, rezultatul nu vine imediat, dar 
peste trei săptămâni treceți pe la noi. Vă asigur că spiritul 
negativ a fost alungat. El a fost cel care vă împiedica să vă 
faceți datoria față de soție. Acum, urmează ca d-voastră 
să aplicați tratamentul pe care vi l-am prescris. Și nu 
uitați: de la nicio masă să nu vă lipsească țelina. Peste 
două-trei zile, vă vor sosi și medicamentele fabricate de 
firma noastră, care n-au dat greș până acum.

Peste două zile, în jurul orei 10 A.M., la blocul 
A2, de pe Strada Trandafirilor, și-a făcut apariția un 
individ cu părul negru, sârmos, pus la patru ace, costum 
Armani, papion, batistă de mătase la buzunarul de la 
piept, bine făcut, parfumat, gaură-n barbă, trup trapez, 
bicepșii bine dezvoltați, care aducea cu casierul de la 
Agenția de Alungare a Spiritelor Negative și care le-a 
lăsat cu gura căscată pe tanti Florica și tanti Lenuța, 
așezate pe două scăunele, în fața blocului, pe post de 
camere de supraveghere. Străinul a bătut la apartamentul 
11, i-a deschis d-na Săftița Popescu și, după calculele 
lor, a stat o oră și un sfert. Cam suspect de mult, și-au zis 
la unison, uitându-se atente la geamul doamnei Săftița. 
Când a trecut pe lângă ele, bărbatul era foarte îmbujorat 
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și ușor transpirat, dar costumul, culmea! nu arăta șifonat 
deloc.  

Colaborarea d-lui Costel cu agenția continuă 
și astăzi. În privința lui, se pare că lucrurile s-au 
îmbunătățit și n-ar fi exclus ca jumătatea dumnealui să 
se rotunjească cât de curând, după cum gesticulează cele 
două grații vigilente din fața blocului.

Cumnata

Motto: „Opriți dricul! Mortu-ar vrea să bea un 
cico!”

Domnul Sandu a decăzut dintr-o dată. Întâi i 
s-a domolit mersul. Își trăgea picioarele după el ca 
schiorii de fond filmați cu încetinitorul, fără să-și 
afișeze zâmbetul său imaculat, cum făcea de obicei. 
Apoi i-a scăzut glasul. Până la 70 de ani încă se mai 
uitau cucoanele după el că îl purta cumnată-sa ca pe 
un tist: costum, cravată, pantaloni călcați, pantofi 
văcsăluiți. După pensionare, a devenit client cu vechime 
la crâșma d-nei Liuța. Acasă, uitase de gustul apei, vinul 
îi luase locul, că își permitea, avea pensie bunișoară. 
În deplasare servea doar tării. La 75 de ani a dat boala 
în el. Alții, la 80, intră pe fereastră și ies pe ușă. Și el, 
cu câteva săptămâni în urmă, glumea, îi sta gândul la 
prostii, dar, iată, acum știe că i s-a apropiat sfârșitul. Mai 
mult ca sigur, cancerul nu te iartă. Un individ care este 
pe moarte se amăgește că are autoritate mai mare în fața 
rudelor sau cunoscuților. Asta este sigur. Cu cât starea 
de sănătate a muribundului se înrăutățește, cu atât crește 
compătimirea, că așa-i firea omenească. Pe de altă parte, 
e adevărat că aceștia îi îndeplinesc toate mofturile, nu 
ridică glasul, nu-l contrazic, se fac luntre și punte să-i 
satisfacă poftele, să nu se simtă părăsit, dar, toate astea 
până dă colțul. După: „Lut pe curul lui/Altu-n locul lui!” 

În cele trei zile de agonie, Ana, cumnată-sa, l-a 
vegheat zi și noapte, nu s-a desprins de patul lui, a văzut 
cum i se macină trupul, i se subțiază gâtul și vorbește în 
dodii. Apropiații casei și-au făcut de lucru prin celelalte 
odăi și au lăsat-o pe ea să se chinuiască. Nu i-a fost de-
ajuns să-și crească cei șase copii, poartă-i la școală, dă-
le de mâncare, spală-i, l-a avut pe cap și pe el, bărbat 
în toată firea, care nu s-a însurat, a rămas holtei până 
acu, hoiob bătrân, deși n-a avut hibe mari. Domnul 
Sandu a avut odaia lui. Ea i-a fost ca o servitoare, nici 
chiloții și ciorapii nu și-i spăla. E drept, dădea bani la 
mâncare și lemne, iar televizorul, fixul și curentul și-l 
plătea că avea contor separat. Dar celelalte? Bărbatu-su, 
Gicu, adică fratele lui, mai mic decât el, o dată nu l-a 
smintit cu ceva. L-au suportat așa până acu. Cât mergea 
în deplasare, - că de așa natură i-a fost serviciul -, se 
simțeau liniștiți.

– Mi-e sete, murmură dl. Sandu cu glasul stins. 
Cumnată-sa îi duce paharul la gură, îi bagă paiul în gură, 
dar bolnavul n-are putere să tragă.
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– Nu văd, trage perdelele, zice din nou, și tânăra 
nevastă se execută.

– Nu am aer, deschide ușa, șoptește fără să-i pese 
că afară-i iarnă.

După câteva clipe:
– Mi-e frig, închide, bâiguie pe patul de moarte. 

Încerca să-și schimbe poziția, dar nu putea. Poate că nici 
nu știa ce vrea să facă. Ultima dată n-a înțeles nimic din 
mormăiturile sale. Ea l-a spălat, l-a șters, l-a îmbrăcat 
cu costumul cel bun, Gicu cât l-a ridicat și a ajutat la 
așezarea în coșciug. Nu și-a strâns bani de înmormântare 
cum fac majoritatea pensionarilor. S-au împrumutat la 
C.E.C., ratele să le plătească tot ei. Nimeni nu știa din 
ce cauză cumnată-sa îi era atât de devotată.

În sfârșit, a sosit și popa, a ținut slujba de 
înmormântare, a luat iertăciune conform celor notate 
de fratele său pe o coală albă, apoi întreg cortegiul s-a 
pus în mișcare. În față, băiatul cu crucea de lemn cu 
prosopul albastru legat de ea, pe care o mână școlită 
scrisese numele mortului și anul nașterii și al decesului, 
urmau vreo cinci fetițe care duceau coroanele din partea 
cunoscuților, apoi nea Dorel, colegul său de școală 
profesională cu steagul cel negru, purtătorii de prapori, 
doi vecini în vârstă cu sfeșnicele, preotul cu diacul, 
sicriul cu dl. Sandu, dus de șase bărbați de-o seamă cu 
el, trei de-a dreapta și trei de-a stânga, corul bisericii, 
rudele cele mai apropiate cu chipurile împietrite că așa 
se cade, și vecinii, cunoscuții, nelipsind, evident, amicii.

Preotul a oprit alaiul de vreo patru ori până la 
cimitir. Bineînțeles că a stat și în fața crucii cu Isus 
zugrăvit pe tabla de tinichea, plantată în grădinuța lui 
ba’ Petrea, care locuia vizavi de barul d-nei Liuța. „Un 
bitter de-ar avea, Sandu ar învia!” a zis un hâtru din 
mulțime, prieten de pahar cu dânsul, care își pierduse 
permisul de conducere pentru că se scărpinase cu 
accelerația în talpă, după ce consumaseră amândoi un 
litru și jumate de băutura cea amăruie. Pur și simplu a 
crezut că îi îngheață sângele în ea. „Dacă își revine și 
bate în copârșeu?” și-a zis speriată, deoarece auzise că 
s-au întâmplat și cazuri din astea și mortul a mai trăit ani 
buni după aceea. S-a uitat cu coada ochiului la cel care 
rostise cuvintele răscolitoare și și-a lăsat capul în jos. 
L-a recunoscut, după poveștile domnului Sandu, spuse 
doar dânsei. Prin urmare, el era cel care a schimbat 
proverbele românești clasice de genul: „Omul înțelept 
își face vara sanie și iarna…o pune pe foc”, „Cine fură 
azi un ou și se lasă prins e bou” sau „Nicio faptă bună nu 
scapă nepedepsită”?! Ăsta încă se ținea bine.

După înmormântare, cumnata a răsuflat ușurată 
după cât a terorizat-o fără motiv în ultimele luni cu 
pretențiile sale, cum socoteau și rudele. Totuși, a doua 
zi, femeia s-a internat în spital și l-a lăsat pe Gicu ei să 
se descurce cu gospodăria și copiii.

(Din volumul de proză scurtă, aflat în lucru, 
„Nepotul din Italia”)



77

Ţintă fixă: Ştefan Borbély

Virgil PODOABĂ

De dinafară

Aproape o monografie

Întrucît revista Vatra a omis – din motive de 
neînțeles, însă numai pentru că, în situația dată, nu e bine 
să fie scotocite prea insistent – să comenteze pînă acum 
vreuna din cărțile, deja foarte numeroase (aritmetic: 17 
cărți proprii +3 colective), ale lui Ștefan Borbély – deși 
unii dintre redactorii și chiar conducătorii ei de ieri și de 
azi, ca sus-semnatul, i-au fost colegi de facultate sau la 
Echinox –, instituția și-a propus, în sfîrșit, să dreagă cît 
de cît această eroare prin omisiune față de acest autor 
– de  fapt, un polihistor al umanului în genere – de-o 
erudiție ieșită din comun și de-o anvergură și valoare de 
mult bătătoare la ochi. Cum? Printr-o reparație tardivă, 
meritată cu prisosință, constînd în intenția, finalmente, 
realizată aproape integral, de a-i comenta, într-o Țintă 
fixă, toate cărțile, dar care nu a exclus nici alte moduri 
de lectură critică decît comentariul de carte, precum 
abordarea tematică sau chiar cea de ansamblu a operei 
sale, dar și forme de lectură îndreptate spre momente 
din biografia subiectului care scrie sau chiar spre figura 
sa însuși, precum evocarea sau portretul autorului. 
Portițe deschise, acestea din urmă, care se vor dovedi, 
finalmente, benefice pentru înțelegerea mai complexă 
și mai adecvată atît a acestui autor foarte special, fie și 
numai prin condiția sa lingvistică și culturală (1), cît și 
a cărților sale! 

Am spus „intenție realizată aproape integral”, 
deoarece, dacă lăsăm deoparte volumele colective 
cărora Ștefan Borbély le-a fost coordonator, cărțile 
scrise de el însuși sînt comentate în numărul de față al 
revistei – cu două excepții: Opoziţii constructive (2) 
și Despre Thomas Mann şi alte eseuri (3) – aproape 
cu toatele: adică 15 din 17. Acestora li se adaugă, pe 
deasupra, încă cîteva, de fapt, patru, lecturi tematice și 
de ansamblu ale operei sale și un buchet de evocări și 
portrete, șase la număr, stîrnite de biografia sau figura 
publică și, mai rar, privată a lui Ștefan Borbély, de 
personalitatea intelectuală și morală a eseistului (cum 
se auto-identifică), a profesorului și omului care e, 
însumînd, și unele, și altele, un număr impunător de 
pagini. Grație acestora, ceea ce a rezultat e mult mai 
mult decît o Țintă fixă standard (constînd în comentarea 
fiecăreia din cărțile autorului… țintit). 

Din toate aceste pagini, multe, vizînd cărțile 
sale de pînă acum și din cele, mult mai puține, vizînd 
aspecte ale vieții și figurii sale – iar, în plus, dacă ar 
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mai fi fost tratate, în pagini separate, și volumele 
colective coordonate Ștefan Borbély, edițiile îngrijite și 
traducerile sale – ar fi putut ieși, cel puțin la o privire 
dinafară, o monografie completă Ștefan Borbély, firește, 
de tip tradițional, dar cu autor colectiv. Asta, însă, doar 
pe dinafară!

Iar ca să fie, într-adevăr, astfel și pe dinăuntru, mai 
era nevoie să fi fost aprofundate și dezvoltate coerent și 
unitar, nu doar eventual sesizate sau eflorate, aspectele 
esențiale ale viziunii lui Ștefan Borbély asupra lumii 
și ale viziunii sale teoretice și critice asupra literaturii 
și culturii, precum și aspectele de bază ale instanțelor 
ce le compun. Însă mai ales era nevoie – iar prin asta 
ar fi fost transgresat însuși statutul obișnuit, clasic, al 
monografiei – să fie puse la lucru acele experiențele 
bazale, creatoare, care constituie puntea (totodată) de 
trecere și de legătură dintre viața și cărțile scriitorului, 
adică experiențele sale revelatoare – unele mărturisite și 
risipite prin anumite secvențe confesive, din prefețe și 
alte paratexte ale cărților sale, dar chiar și în documentul 
confesiv din finalul grupajului de comentarii ce i/li se 
dedică în Vatra. E vorba de experiențele existențiale 
cele mai importante pentru scrisul său, ca și, de altfel, 
pentru cel al oricărui scriitor autentic de oriunde și de 
oricînd, adică de experiențele originare, genetice, care 
marchează indelebil și transformă radical, dar numai 
pînă la postmoderni, subiectul ce le este sediul și pe care 
doar cuvîntul german Erfahrung le numește adecvat (4). 
E vorba, adică, de acele experiențe tari, forte, puține, 
însă cruciale și răscruciale, care se sustrag cursului 
obișnuit, banal, factice al a vieții și duc la – și generează 
efectiv – decizia inițială de a scrie și de a scrie ceea 
ce și, poate, chiar cum scrie cineva, firește, în virtutea 
a ceea ce, mai întîi, în faza pre-formală a scrisului, a 
experimentat existențial și mintal (pe cale livrescă chiar) 
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sau, mai simplu, a trăit și gîndit. Dar... Dar discutarea 
acestor experiențe decisive s-ar fi potrivit mai curînd, 
firește, unei abordări monografice individuale și solitare 
a biografiei revelatoare a lui Ștefan Borbély decît uneia 
colective, totuși, atinse întîmplător ici și colo și de ea, 
cînd de unul, cînd de altul dintre comentatori.

Așa însă, în conformitate cu starea de lucruri de 
acum, din partea de revistă ațintită asupra lui, a rezultat 
aproape o monografie nu tocmai subțirică. Performanță, 
chiar și așa, tot mai rară – în ultima vreme! – și cu atît 
mai prețioasă cu cît a fost obținută tocmai pe seama 
acestui nume!

Motivația 

Inițiativa de a face din cărțile și chiar din 
persoana lui Ștefan Borbély obiect de studiu, primele, 
și subiect de evocare, cea de-a doua, pentru corpul 
tematic al numărului de față al revistei Vatra îmi 
aparține, și ea are o motivație deopotrivă subiectivă, 
purtînd, firește, și o marcă morală, și una obiectivă, 
cu o vădită, firește, pentru cine vrea să vadă!, marcă 
axiologică (între altele). Prima mă privește exclusiv și 
are un trecut narabil, explicativ totodată, care-l include 
vrînd-nevrînd, evident, și pe Ștefan Borbély. Și pe care-l 
voi evoca întrucîtva și fiindcă are un anume tîlc care mă 
depășește, cred, și pe mine, și, poate, și pe el. A doua 
motivație privește, ca să zic așa, strict cărțile lui Ștefan 
Borbély – evidența lor concretă, masivă, complexă, 
inconturnabilă, precum și, nu în ultimul rînd, evidența 
lor valorică quasi-indiscutabilă sau, oricum, cu mult 
mai multe puncte tari decît călcîie vulnerabile. Spre 
deosebire de eroul homeric, care avea doar, spre neșansa 
sa, un singur călcîi, cel nescufundat în Styx, vulnerabil, 
dar letal, cărțile sale, ca ale oricărui scriitor demn de 
numele său, au, axiologic, spre norocul lor, desigur, 
ceva mai multe decît unul, dar niciunul letal.

Motivația subiectivă. O istorie veche, 
studențească

Motivația subiectivă, cea care mă privește, are 
o istorie veche, studențească, alcătuită dintr-o seamă 
de experiențe repetitive, în speță din niște polemici 
de seminar și nu doar, însoțite de cîteva ori de reacții 
inadecvate, prea tari, excesive dinspre mine și poate 
(după percepția mea) și dinspre el, care și-au pus 
amprenta nu tocmai pozitivă, pentru multă vreme, pe 
relația mea cu Ștefan Borbély și, probabil, și pe a lui 
cu mine. Această relație a fost în cea mai mare parte a 
timpului una rece și rigidă, nu însă și ostilă și, și mai 
puțin, pătată de cel mai urît dintre sentimente, invidia, 
cel puțin din partea mea, probabil, nici dintr-a lui. 
O relație, însă, cu destule momente calde în ambele 
sensuri, pozitive și negative. Din păcate, mai multe 
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de al doilea fel, cum va reieși din istoria promisă, care 
altfel nu s-ar fi putut constitui: doar negativul e mama 
narativului! În virtutea acelei istorii (pe care o voi nara 
pe sărite), cred că mă prenumăr printre aceia care – 
dacă nu cumva sunt taman campionul lor fară glorie! 
– ar fi avut una dintre cele mai slabe motivații – dacă 
nu cumva chiar pe cea mai slabă – să încerc să dreg 
în ceasul, aproape, al doisprezecelea, injustiția pe care 
critica română a făcut-o, neluîndu-le în seamă serios, 
cărților atît de serioase – inclusiv, firește, pe secvențele 
lor ludice, tot mai frecvente în ele de buni ani încoace 
– ale lui Ștefan Borbély. În virtutea ei, aș fi, poate, unul 
dintre cei mai contraindicați, dacă nu chiar cel mai…!, 
sau, oricum, cel mai neașteptat ins care (dar asta o știe 
doar el!) să se ocupe vreodată de ecoul lor în categoria 
de cititori pe care-o vizează și, indirect, de soarta lor în 
prezent (5). 

Dar am, totuși, un principiu de viață, care va 
fi lucrat în subteran, probabil de multă vreme și care 
deunăzi, adică de-abia vara trecută, din 2016, la Topa 
Mică, unde Ștefan mi-a făcut o vizită scurtă la casa 
părintească, a ieșit la suprafață, devenind încă o dată – 
dar nu de dăți chiar în inflație! – funcțional și eficace: 
în însăși decizia subită și fermă de a face ce am făcut 
acum, în 2017, pentru ele și pentru autorul lor. E un 
principiu capital pentru mine, pe care nu l-am însemnat 
niciodată pînă acum, nicăieri. Și care sună sec, simplu și 
implacabil, așa: să învingi pe terenul propriei slăbiciuni! 
Ușor de zis, foarte ușor, ușor ca verba ce volant, greu 
însă de făcut, de aplicat, greu ca scrisul autentic, cel 
care, singurul între toate actele umane, antrenează și 
stoarce in integrum trupul, sufletul și spiritul. Greu, greu 
ca scripta ce manent, ba, poate, chiar mai greu. Dar nu, 
întotdeauna, cu totul imposibil! 

Acolo, la Topa s-a întîmplat ceva în mine și, 
cumva fără știrea mea, se pare că principiul în cauză s-a 
zbîrlit în subteranul său, a spart gheața, s-a activat și a 
trecut din latență în act, obligîndu-mă să ies brusc din 
pasivitate față de cărțile lui Ștefan și să fac ceva pentru 
ele, nu doar, eventual, scriind eu însumi despre vreuna 
din ele, ci să acționez ceva mai larg, în spațiul public 
(adică, paradoxal, taman în acela în care nu prea am 
încredere și de care m-am sinchisit prea puțin, oricum, 
mult mai puțin decît cei, cu excepția lui Ioan Milea, din 
mediile prin care m-am vînturat pînă nu demult). Să ies 
din pasivitate, să mă comport în răspăr! Deși, subliniez 
din nou, premisele… istorice erau mai degrabă contrarii 
acestui act, cel puțin aparent. Nu știu de ce, dar de la 
bun început, încă din anul întîi – poate chiar înainte 
de ceea ce pare să fi fost evenimentul inițial ce va fi 
amprentat turnura pe care o va lua relația mea cu Ștefan 
Borbély, un anume seminar despre care voi vorbi mai 
jos – între noi s-a instalat ceva refrigerent, mai mult, 
ceva ca un perete de gheață opacă. Deși avem multe 
în comun, anumite lecturi, atitudinea existențială etc., 
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deși pe vremea aceea amîndoi eram existențialiști 
(6), iar eu am rămas așa pînă azi (însă într-un sens 
mai generic, nefranțuzesc, decît pe-atunci), totuși, nu 
puteam comunica direct, adică existențialmente, ca 
de la persoană la persoană, ca între un Eu și un Tu în 
înțelesul lui Martin Buber, aproape deloc. Dar nici 
chiar în staza de Acela buberian nu cred să fi căzut. 
De fapt, în genere, nu puteam comunica decît prin 
intermediar, mai ales prin cel livresc, cel al temelor de 
seminar, al ideilor alese de alții. În fapt, deși impulsurile 
comunicării vor fi fost iraționale, nu puteam comunica 
decît rațional, prin medierea acestor arme intelectuale, 
și doar polemic. Aproape automat polemic. Dacă unul 
spunea „albă!”, celălalt spunea îndată, probabil, cel 
mai adesea eu, „neagră!”, și se punea pe argumentat. 
Această schemă polemică de comunicare mediată, 
aparent strict rațională, s-a stabilizat încă din anul 
întîi de studii și a continuat intermitent așa, chiar dacă 
la intervale extrem de largi, uneori de ani întregi, și 
după. Devenisem și noi un fel de dueliști, precum acei 
doi ofițeri francezi din armata lui Napoleon din filmul 
Dueliștii (după povestirea lui Conrad), care nu se pot 
abține (parcă, mai ales din vina unuia, dar nici celălalt 
nu se lăsa mai prejos) de la duel nici la bătrînețe, după 
ce acesta și-a pierdut codul, iar armele se schimbaseră 
și ele. La fel și noi: chiar anul trecut, 2016, invitat de 
colegul meu să fac parte într-o Comisie doctorală la 
susținerea unei teze coordonate de dînsul, nu m-am 
putut abține, probabil din inerție, să nu-l contrazic, iar 
el, probabil tot din inerție, să-mi răspundă prompt, pe 
loc. Mde!, vechi reflexe condiționate! Cum a apărut 
ocazia polemicii, de-acum fără rost, sterile, peretele 
de gheață dintre noi a reapărut subit, iar noi, dueliști 
cu vechi state de neplată, ne-am lăsat cu o voluptate 
tardivă, în fața micii asistențe, pe mîna forte a inerțiilor 
răscoapte (7).

Precedențe mai vechi sau mai noi.  Semne de 
dezgheț

Totuși, textul pe care-l scriu acum, primul 
despre el, și corpul tematic pregătit pentru acest număr 
al revistei Vatra au niște antecedențe firave. Care, 
chiar dacă nu le sunt cauzele propriu-zise și nici nu 
le explică decît prin efectul pur de retrospectivă, n-ar 
fi exclus, totuși, să fi avut în invizibil sensul pozitiv 
al unei promisiuni. Din păcate, promisiune neonorată 
la vedere în durata scurtă, dar promisiune realizabilă 
în cea lungă și fără termen. În fond, cine știe?, poate, 
evenimentul neașteptat de acum, în fapt, imprevizibil 
prin însăși condiția sa fenomenologică, se va fi preparat 
în obscuritate chiar de pe la-nceputuri, avîndu-și pre-
cauzele în lăuntrul opac al unor asemenea precedențe 
mai vechi sau mai noi, ce-i drept, destul de ciudate, de 
paradoxale?! Cum se va vedea, evocîndu-le. În orice 

caz, semne de dezgheț, de ieșire din pasivitate am mai 
avut atît față de scrisul său, cît și, existențialmente, față 
de el însuși, iar el, cel puțin pe acest plan, s-a manifestat 
similar măcar o dată într-un tren de pe ruta Cluj-Napoca-
Târgu-Mureș. Un astfel de semn a fost cel din 1995, cu 
ocazia apariției eseurilor din cartea sa de debut (8), cînd 
m-am preparat – cu fișe, adnotări și însemnări – să scriu, 
poate din datorie de cronicar, poate de echinoxist sau de 
coleg (nu-mi amintesc motivul), o cronică despre ea în 
Vatra, pe care, însă, nu știu de ce nu am mai elaborat-o, 
și care ar fi cuprins, cum rezultă chiar și din urmele de 
pe carte ale acelei preparații, cu mult mai multe pozitive 
decît negative. 

Cîțiva ani mai devreme, într-o toamnă tîrzie, 
probabil, cu puțin înainte de căderea comunismului, 
un alt semn de dezgheț dăduserăm amîndoi – de astă 
pe planul comunicării existențiale autentice, al unei 
intersubiectivități în sintonie măcar pentru vreo oră – în 
timpul unei întîlniri întîmplătoare într-un tren, în fața 
unei sticle cu, spre a vorbi ca în cartea lui Bachelard 
despre psihologia acestui element presocratic, foc 
lichid… de prune, pe care o avea la el careva dintre 
noi. În intervalul acelei călătorii, grație acelui foc lichid 
ardelenesc, nu numai că peretele de ghiață ce ne separa 
a prins să se topească repede după primele degustări, 
dar, pînă la sfîrșitul ei, n-a mai rămas nici urmă din el, 
de vreme ce Ștefan a ajuns să-mi încredințeze un secret 
foarte periculos pe-atunci: anume, cum Securitatea a 
încercat să-l facă informator pe cînd eram în anul întîi și 
cum a refuzat și cu ce preț psihic, iar eu îi voi fi povestit 
experiența mea, așijderea, cu fostul meu coleg de liceu, 
Tiofilaș, devenit securist cu misiuni în mediul revuistic 
clujean, cum, adică, încercase el să mă racoleze, tot 
pe-aceleși vremuri, pentru același rol nedemn, cum 
făcusem atunci, amîndoi, cunoștință cu fiorii spaimei de 
a ne fi amenințată cu moartea identitatea morală. Dar 
nu numai mărturia gravă și riscantă la care m-a făcut 
părtaș m-a șocat atunci, ci și o latură mai sprințară, 
ludică și epicuree, care mi l-a făcut simpatic pe loc, dar 
pe care nimic din ce știam despre el nu-mi permisese 
să bănuiesc, măcar, că ar avea-o. M-a șocat pînă la 
stupefacție să constat că preaurbanul, preaprotocolarul, 
preadisciplinatul, prea-aulicul și a-boemul meu coleg 
cu zîmbet melancolic – pe care nu mi-l închipuiam, cel 
puțin în primul an de facultate, cînd mi s-au plămădit 
pre-judecățile despre el, nu cu vreun pahar de tărie sau 
cu vreun pocal de vin în mînă, nici măcar cu vreo căniță 
de cafea, într-atît îl percepeam de auster și de ascetic 
– nu numai că nu se smerindește și nu face nazuri în 
fața băuturii rustice din sticlă, dar că o chiar degustă cu 
voluptate.

 În fine, un alt semn de apropiere de el, dar care 
ține numai de respectul intelectual, e destul de recent, 
datînd de aproximativ un lustru (oricum din perioada 
șefiei mele la Vatra), și e la fel de paradoxal, dacă nu și 
mai, ca și celelalte. Deși în timpul de peste un sfert de 
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secol în care am lucrat la revistă – nici cînd am fost doar 
redactor, nici cînd am fost redactorul-șef al acesteia – nu 
mi-a trecut prin cap să propun să se scrie despre cărțile 
sale, acum cîțiva ani însă, realizînd și comunicîndu-i că 
ar fi fost demult timpul să părăsim relația din studenție 
și s-o înlocuim cu una de vîrsta noastră, i-am făcut 
oferta de a ține o rubrică, la alegere, în revistă, pe care 
a acceptat-o pe loc și a onorat-o cu o profesionalitate, 
regularitate și promtitudine aflate pe cale de dispariție în 
România. Toate bune și frumoase, ba chiar sublime. Însă 
niciunul din aceste trei semne de dezgheț, mai mult sau 
mai puțin paradoxale și ciudate, nu au avut consecințe 
durabile sau, oricum, nu vizibile: tentativa de a scrie 
cronică a rămas doar atît, topirea peretelui de gheață 
dintre noi în compartimetul de tren va fi durat pînă ne-
am despărțit în gara de destinație, și apoi, îndată, apa 
încălzită, la foc lichid din prune, va fi prins să reînghețe 
la loc, iar rubrica, odată încheiată, nu a modificat nici 
ea, cel puțin la vedere, starea de dinainte a lucrurilor.

Ca o interjecție de stentor. Ștefan, eu și colegii 
noștri de facultate

Și asta pînă în vara anului trecut, la Topa, unde 
Ștefan, cum am mai spus, mi-a făcut o vizită rapidă 
împreună cu Constantina. Topa, de fapt, spațiul public 
din fața porții casei părintești a fost (avan)scena pe care 
s-a-ntîmplat evenimentul-declic. Iar acesta mi-a relevat 
în nuditatea lor atît situația lui de scriitor maghiar în 
limba română, cît și, ca să mă exprim eufemistic, 
ciudățenia relației noastre – mai precis: a celei dinspre 
mine spre el (care, doar ea, e treaba și problema mea, 
cea inversă, firește, sînt ale lui) – care și-a conservat, 
din păcate, caracteristicile studențești și pe secvența 
postuniversitară. Aici, la Topa, discutînd, în prezența și 
cu aportul vecinului meu și a fostului nostru coleg de 
facultate, Bazil Crișan, despre, pare-mi-se, prăbușirea 
lecturii în zilele noastre și despre priza – slabă! – a 
cărților pe care noi înșine le scriem în propriul nostru 
mediu intelectual, Ștefan a spus cu un ton șăgalnic, 
dar, subiacent, cu un umor negru de care nu-l știam 
amator, o propoziție șocantă deopotrivă prin neadevărul 
ei aparent, cel al vorbei, al literei, și prin adevărul ei 
de fond, cel al spiritului vorbei. Anume că, în privința 
cititorilor săi, el este edificat și liniștit: a scris vreo 20 
de cărți, dar nu are decît un singur cititor (consecvent, 
adaug eu ca să îndulcesc spusa lui), pe tatăl său. Care 
– a mai adăugat el suplimentar, în timp ce eu priveam, 
spre a-mi ascunde stupefacția, curajoșii lui pantofi-
sport, roșii, ca mașina pe care o conducea – nu are tipul 
adecvat de instrucție pentru a le înțelege, dar le citește 
sîrguincios. Din dragoste sau din respect, firește, aș 
completa. 

Vorba sa a căzut în psyche-a mea exact unde 
trebuia să cadă, taman în punctul de slăbiciune învechită, 
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și a răsunat acolo ca o interjecție (de stentor) într-o 
peșteră, iar acest ecou a activat în mine instantaneu, 
aproape, principiul pomenit. Care-mi cerea, acum, 
să mă înving pe terenul vechii slăbiciuni, studențești. 
Căci această glumă, aș zice, sinistră a revelat brusc 
precaritatea atitudinii mele de om care a lucrat la două 
reviste, peste două decenii și jumătate, fără să miște un 
deget pentru cărțile sale, dar și pe aceea a colegilor noștri 
de facultate și de la Echinox mai sus enumerați, deveniți 
între timp scriitori cu nume puternice, unii redactori sau 
chiar conducători de reviste, care nu se comportaseră 
altfel decît mine, deși... Deși Ștefan Borbély, periodic 
cronicar la cîte o revistă de-a lungul timpului, scrisese, 
poate cu excepția mea, despre toți, despre majoritatea 
lor, oricum, în timp ce ei, cu o excepție, pare-mi-se, cea 
a lui Mircea Petean cu siguranță, au făcut ureche șută, 
cum am aflat, la aparițiile editoriale quasi anuale, din 
1995 încoace, ale colegului de odinioară. Și la fel au 
procedat și cu invitația de scrie despre el pentru numărul 
de față al Vetrei: nimeni, cu excepția lui Mircea, nu a 
mișcat o iotă cu condeiul pentru pentru el sau pentru 
cărțile sale. Iar pe deasupra, tot el a fost acela care a avut 
inițiativa să reunească periodic, organizînd pe spesele 
timpului său întîlniri la 10 ani, masivul grup echinoxist 
din anul nostru, (inițiativă) pe care unii dintre noi, nu 
spui care!, nu numai că nici nu se oboseau s-o onoreze 
de fiecare dată cu prezența lor de neînlocuit, dar nici nu-
și anunțau absența augustă. E clar, el a dat mereu semne 
cel puțin de colegialitate, dacă nu și de prietenie, iar 
adesea și de comunicare mai serioasă cu noi, și se vede 
treaba că nu el avea probleme cu noi, ci, din păcate, noi 
cu el. 

 

Cu Virgil Podoabă la Neptun,2010
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Problemele noatre cu el. Felul lui de a fi

Care să fi fost – și, eventual, să mai fie încă 
pentru unii – aceste probleme care-au instalat un perete 
de ghiață nu numai între mine și el, dar și, pesemne, între 
el și ceilalți colegi români ai săi și el? Voi răspunde mai 
degrabă interogativ decît asertiv (chiar și în propozițiile 
de acest fel) atît, măcar o vreme, în numele tuturor, 
firește, pe cale doar inductivă și la modul prezumtiv, 
cît și în numele meu, iar de la un punct încolo doar 
astfel, firește pe cale confesivă, la modul mărturiei, tot 
ipotetic, desigur, atîta timp cît răspunsurile se bazează 
pe o percepție subiectivă a fenomenelor. Firește, după 
cum va fi vorba de ei sau de mine, perspectiva va 
glisa și ea de dinafară, adică, privirea mea exterioară 
asupra celorlalți, spre înlăuntru, adică privirea mea 
asupra mea, exteriorizată întrucîtva, fiindcă vizează 
o ipostază revolută a mine-lui meu (9). Le voi spune 
sec, ca să n-o tot întind. Problemele noastre cu el – și 
spun „noastre” fiindcă, chiar dacă cu rezoluții diferite 
la ceilalți (pe care-i iau în bloc prin abuz cognitiv) și 
la mine, ele par să ne fie, sub anumite aspecte și pînă 
la un punct, comune – se centrează, presupun, în jurul 
a două teme mari: felul lui de a fi și maghiaritatea sa 
nativă. Oare felul său distant de a fi cu carcteristicile 
deja enunțate – marcînd pregnant diferența specifică 
și mai moale genul proxim în raport cu grupul nostru, 
altfel, extrem de pestriț – să se afle la originea situației 
descrise mai sus? Oare faptul că avea, iar pe unele le 
mai are, trăsături de conduită excesive, că se comporta 
prea protocolar, prea urban, că era prea disciplinat, prea 
aulic și a-boem, în fine, prea convențional și rece, iar 
în plus avea un zîmbet prea melancolic, prea retractil 
pentru un tinerel vădit pus pe competiție intelectuală, 
să fie prima cauză a situației cu pricina? Posibil, în 
mare, cu diferențe de nuanță firești de la unul la altul. 
În orice caz, convenționalismul și răceala, mai ales 
răceala conduitei sale, diferența pe care aceasta o exhiba 
mereu constituie, probabil, sursa reactivității similare 
la colegii săi. În ce mă privește strict, comportamentul 
acesta excesiv de convențional, de strunit și de rece nu 
mă prea deranja fie și numai fiindcă vădea stil sau, poate, 
doar în măsura în care convenționalismul său accentuat 
se contrapunea formal propensiunii mele autenticiste, 
năzuinței mele de-atunci și de-acum de a deveni un 
authentes. Contrapoziție activă numai uneori, nu în 
toate împrejurările. Ceea ce-mi crea dubii reale însă era 
zîmbetul melancolic, pe care-l suspectam de mimetism 
după cine știe ce modele, dar și, mai rău, de ipocrizie: 
credeam că prin el dorea să pară mai grav și mai profund 
decît era și să impresioneze pe cine trebuia pentru a 
obţine anume beneficii morale. Deși o astfel de, ca să mă 
exprim doar ca să sune bine, hermeneutică a zîmbetului 
nu se baza pe nimic, pe-atunci eram la fel de sigur, din 
păcate, precît sunt azi de nesigur, că aș fi îndrituit să nu 

cred în melancolia borbélyană și să o consider o pură 
prefăcătorie prin care-și marca odată în plus diferența 
în favoarea sa. Că lucrurile stăteau mai degrabă invers 
e relevat întrucîtva de împrietenirea sa cu un alt solitar 
melancolic, un student mai mic cu un an decît noi, 
Paul Grigore, băiat fragil, pe care-l suspectam, ca și pe 
Borbély,  de poză. Acesta-mi părea un fel de Borbély 
român, manifestîndu-se ca un eseist sofisticat și o mare 
promisiune în poezie, din păcare, dispărut pretimpuriu 
de pe tărîmul nostru.

Acum înclin să cred că Ștefan Borbély nu 
se comporta dinadins așa cum se comporta, ca să-i 
provoace neapărat pe ceilalți, iar acestora nu le apărea 
cum le apărea pentru că el ar fi scontat vreun efect 
precalculat în mințile lor. Poter că el se comporta 
distant, convențional și rece mai degrabă în virtutea unei 
aedificatio de sine în vederea performanței intelectuale 
și a unei productivități maxime decît ca răspuns la 
problemele pe care le-ar fi avut cu ei. În ochii celorlalți, 
inclusiv în ai mei, el putea să facă, însă, figura unui om 
care se marginalizează singur, care dse afla la un pas de 
a fi asimilat, simbolic, cu un țap ispășitor. În ochii lor, 
mai cu seamă în cei ai inconștientului fiecăruia, acest 
gen de marginal face figura unui străin în comunitatea 
dominată, iar asupra lui, conform fenomenologiei …
antropologice a lui Girard, ceilalți vor proiecta asupra 
lui numai relele, transformîndu-l în final, dacă e cazul, 
adică atunci cînd comunitatea intră în vreo criză majoră 
de nediferențiere, în țap ispășitor. În paratrăznet. În 
realitate, însă, nu s-a ajuns aici. Căci el se izola și-
atît!, subliniindu-și, ce-i drept, cu roșu diferența de 
care ceilalți erau derutați și nu prea știau cum s-o 
înțeleagă și ce să facă cu ea și cum s-o ia. Probabil. De 
aici, poate, de la înțelegerea și acceptarea diferenței au 
apărut și dificultățile de raportare la colegul lor ungur și 
competitiv, foarte, pe deasupra. 

Ștefan Borbély era un concurent de vîrf, intrînd 
în competiție, în orice clipă, cu oameni dintr-un grup 
alcătuit el însuși, de regulă, din concurenți de vîrf. Faptul 
că, deși au promis cu toții că vor scrie, dar – cu excepția 
lui Mircea Petean, altminteri, editorul său principal – 
nu au scris niciunul dintre ei în acest număr al Vetrei 
despre el nici măcar la presiunile și culpabilizările mele 
nu tocmai duioase și puține – cum au făcut, de altfel, 
și înainte, deși el își făcuse datoria față de scrisul lor 
– nu dovedește neapărat c-ar fi oameni de rea-credință, 
nerecunoscători și șovini înrăiți, ci că nu și-au lămurit 
nici pînă azi – și poate nici n-au vrut – relțiile cu el: nici 
în privința comportamentului său în genere, nici în cea 
a competiției, care nu-i decît o componentă a primului. 
Pentru mine, aceasta din urmă a fost cît se poate de 
benefică. Ștefan Borbély era – pe plan intelectual – 
un excelent și neostoit jucător, intrînd în competiție 
cu oricine vădea calitate. Un jucător extrem de bine 
pregătit, mereu cu ochii în patru, vioi, cu interpretări 
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originale, uneori ultra-originale, pînă la deșănțare, a 
căror inadecvare la obiect mă străduiam sistematic s-o 
deconspir, la fel cum făcea și el cu ale mele, astfel încît 
seminariile noastre erau un duel aproape continuu, cu 
multe momente tensionate și sublime, dar și cu unele 
inevitabil comice. Mie unuia atît înfruntartea, cît și 
confruntarea cu el mi-au făcut, privind retrospectiv, 
numai bine, căci mă ținea intelectualmente în priză, 
iar puterea lui de muncă fără egal și hărnicia lui 
incomparabilă mi-au catalizat devenirea, ajutîndu-mă 
să mă transform dintr-un ins cu înclinație accentuată 
spre boema cea risipitoare, suveran, într-unul disciplinat 
și diligent, sclavizat (de excesele popriului pogram), 
capabil să mă prepar pentru înfruntările cu el sau cu 
cine se nimerea, pînă după miezul nopții, pe la ora trei 
dimineața. Ceea ce a făcut ca în timp – întrucît sistemul 
acesta s-a perpetuat și după facultate – să-mi distrug 
somnul pentru totdeauna (10) .

(Continuare în numărul viitor)

 
 

Note
1. Pe latura lingvistică condiția sa pare dublă, bilingvă, 

cum rezultă clar fie și numai din grafia maghiaro-română a 
numelui său civil: Borbély Ștefan, iar pe cea culturală – 
cosmopolită, poate, cu o dominantă românească. Și, poate, cea 
mai cosmopolită – sau, oricum, una dintre cele mai…! – din 
generația noastră, cum se vede bine nu numai din bibliografiile 
sale, ci şi din temele eseurilor (și studiilor) sale. 

2. Ștefan Borbély, Opoziţii constructive, Editura 
Limes, Cluj-Napoca, 2002.

3. Ștefan Borbély, Despre Thomas Mann şi alte eseuri, 
Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2005. 

4. „Numai pînă la postmoderni” experiențele 
revelatoare sunt experiențe forte, tari, sunt Erfahrung, iar 
o dată cu cu ei acestea se moaie, devin experiențe debole, 
moi, slabe (ca să aplic la „experiență” cele două atribute 
vattimiene pentru pensiero, gîndire), care nu mai sunt capabile 
să transforme radical subiectul care le experimentează, Sau, 
mai curînd, acesta din urmă nu mai e capabil, nu mai poate 
– căci e un subiect depotențat – și, probabil, nici nu mai vrea 
să se transforme radical. Pentru asta, v. Preambul-ul la Virgil 
Podoabă, Metamorfozele punctului, Pitești, Editura Paralela 
45, 2004, pp.9-22.

5. Deși are cîteva caracteistici comune cu Cititorul 
ideal creionat în ceea ce pune În loc de prefață la cea mai 
recentă carte a sa, categoria reală de cititori ai scrisului său 
e mai diversă și mai largă decît, probabil, ar fi crezut chiar 
autorul său și corespunde, în mare, cu cei care l-au comentat 
chiar în acest număr al revistei Vatra. Pentru schița de cititor 
pe care și-l dorește el însuși, v. Ștefan Borbély, Simetrii și 
discrepanțe, Editura Limes, Cluj, 2017, pp. 7-11.

6. Mi-aduc aminte că în anul întîi, întreg grupul de 
viitori scriitori din acel an de studii scria poezie – adică nu 
numai Pop și Moldovan (sau Pantea, Petean, Cristofor, care vor 
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augmenta grupul doar în anul al II-lea), ci și Perian, Borbély și 
cu mine – și că, într-o anume împrejurare, ale cărei detalii nu 
le mai țin minte precis, colegul nostru Ștefan Borbély a citit o 
poezie intitulată taman Existențială, care m-a atins atît de tare 
în punctul sensibil, prin tema ei, încît mi-amintesc de ea chiar 
și azi, în 23. 09. 2017, cînd scriu această notă.

7. Îmi dau seama chiar în clipa asta că analogia cu 
filmul Dueliștii mi-a fost indusă chiar de Ștefan, printr-o 
dedicație pe o carte de-a sa, nu mai veche decît din 30 
decembrie, 2016, făcută de el „în amintirea săbiilor pe care 
le încrucișam odinioară și întru cinstirea – firește – a micilor 
săgeți cu care continuă să mă împungă astăzi”. Iată o descriere 
super-concisă a unei percepții pentru explicația cărea voi 
revărsa mai sus, cum zicea poetul ardelean, valuri-valuri de 
cuvinte.

8. Ștefan Borbély, Grădina magistrului Thomas, Ed. 
Didactică și Pedagogică, București, 1995.

9. Înțeleg mine-le în diferență față de eu în sensul 
distincției fenomenologice dintre aceste două constitutive ale 
subiectului din ultimele cărți ale lui Jean-Luc Marion.

10.  Întrucît ceea ce intenționam să fie doar un 
șapou justificativ pentru grupajul de comentarii despre 
Ștefan Borbély și cărțile sale s-a extins enorm, dincolo de 
necesitățile obișnuite ale  unui asemenea scop, anume pînă la 
problematizarea, pornind de la un caz particular, a alterității 
Celuilalt în cultura  română, a trebuit să secționez textul, 
pentru ca acesta să nu fie deșănțat de lung în raport cu celelalte 
din prezentul grupaj, la jumătate și să public cealaltă jumătate 
în numărul viitor al revistei. Și așa, adică și această jumătate e, 
probabil, cel mai întins text din număr. Iar dacă voi reuși să scriu 
și despre cea ce am numit „motivația obiectivă” a grupajului 
și textului meu, atunci contribuția mea va avea nevoie, pentru 
ca promisiunea făcută la începutul ei să fie împlinită, de încă 
o continuare, înr-un alt număr al Vetrei, al treilea după cel de 
față. Ce mai!, temele unui șapou de dimensiuni normale s-au 
dezvoltat monstruos în sensul etimologic al cuvîntiului: adică 
s-au fenomenalizat în exces. Sper, cu folos. Căci altminteri ar 
fi curată…
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I. Evocări, portrete

Cătălin GHIŢĂ 

Portretul intelectualului la maturitatea 
deplină:

Ştefan Borbély şi meritele investigaţiei 
comparatiste

Iniţiativa revistei Vatra şi a profesorului Virgil 
Podoabă de a-i consacra un întreg număr lui Ştefan 
Borbély constituie un gest de echilibru în estetica receptării 
autohtone, reparând o mare lacună şi rectificând o crasă 
neglijenţă din partea criticii noastre, fiindcă o figură de 
prestigiul său nu a beneficiat, din păcate, de primirea pe care 
o merită. Ştefan Borbély este unul dintre cei mai importanţi 
comparatişti români lansaţi după 1989. Intelectual de 
forţă, autor de volume de eseu şi critică literară, eminent 
profesor şi conducător de doctorat la Facultatea de Litere 
a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, el este, 
fără nicio exagerare, unul dintre motoarele intelectuale ale 
cercetării filologice de la noi şi chiar din Europa răsăriteană.

Ştefan Borbély este însă, mai presus de orice, o 
conştiinţă: integră, pură, empatică (aceste însuşiri mi-au 
devenit limpezi din momentul în care am avut privilegiul 
să-l cunosc personal: pe plan academic, îi datorez enorm 
profesorului clujean). Toate calităţile umane de care 
universitarul obişnuit, arid şi inflexibil, este îndeobşte 
deposedat, se găsesc la el din abundenţă. Căldura umană, 
atât de necesară în paideia, îl defineşte. Poate că orice 
portret care se vrea convingător al intelectualului clujean 
ar trebui, cred, să pornească din şi să ajungă în acest punct.

Într-o cultură precum cea română, în care elementul 
naţionalist a jucat un rol atât de nociv de-a lungul secolelor 
(fapt oarecum explicabil în contextul unui popor colonizat 
adesea forţat), prezenţa unor intelectuali cosmopoliţi, 
vorbitori de mai multe limbi străine şi familiarizaţi cu 
obiceiurile şi cutumele mai multor culturi, este nu numai 
binevenită, ci de-a dreptul esenţială. Fiindcă Ştefan 
Borbély nu este numai un erudit (şi încă unul dintre cei 
mai mari pe care i-a dat anomicul şi anemicul sfert de secol 
postceauşist), ci, în egală măsură, un stilist şi un caligraf, 
calităţi care-i vin din joncţiunea fericită a culturilor română, 
maghiară şi engleză, ale căror limbi profesorul clujean le 
cunoaşte şi le utilizează la perfecţie. Situarea în mai multe 
matrici lingvistice îi asigură o supleţe intelectuală, dar 
şi o flexibilitate emoţională, în absenţa cărora multiplele 
volume publicate până în prezent (care ar umple, lejer, un 
raft lung de bibliotecă) ar reprezenta doar o carte de vizită 
academică, şi nu neapărat una empatic-umană.

Bursier la St. John’s College, Oxford şi la Indiana 
University, Bloomington, precum şi profesor invitat la mai 
multe universităţi din Statele Unite ale Americii, Spania 
şi chiar India, Ştefan Borbély dispune de o remarcabilă 
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statură inter- şi transculturală, funcţionând ca un admirabil 
ambasador academic (iar aceasta reprezintă o faţetă 
indelebilă în cazul oricărui comparatist). Conştient el însuşi 
de importanţa acestei interfeţe culturale, profesorul clujean 
a şi publicat un volum cu o structură dialogică, implicând 
mai multe voci ale „călătorilor” universitari, intitulat 
Experienţa externă (Iaşi: Ed. Institutul European, 2001). 
Dar cea mai importantă carte de vizită a lui Ştefan Borbély 
este constituită, după cum subliniam în paragraful anterior, 
de propriile cărţi de critică: peste 15 până în prezent, toate 
incitante şi pline de spirit.

Curiozitatea nestăpânită a intelectualului clujean, 
impetuoasă şi meridională prin ambiţie şi cuprindere, 
contrastează net cu aspectul reţinut, introvertit şi delicat, 
al omului Ştefan Borbély. Probe de comparatism suplu, 
agil, adaptat la epistemele occidentale contemporane, 
cărţile lui Ştefan Borbély sunt o delectare pentru cititorul 
cultivat de la noi. Stilistic superlative cu toate, mi-aş 
permite să evidenţiez trei dintre favoritele mele personale, 
pe care le voi cita în ordine cronologică. În primul rînd, 
De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul (Cluj-Napoca: 
Ed. Dacia, 2001), la origine teză de doctorat, este un 
volum exemplar de acribie ştiinţifică, elegant, simetric 
şi polifonic, beneficiind de o bibliografie atent selectată 
şi prompt updatată, circumscrisă temei generoase, dar şi 
intimidante a eroicului din tradiţia europeană (proiect care 
ar putea continua, după cum ne şi sugerează autorul, cu 
modestia-i caracteristică). Apoi, aş cita Proza fantastică 
a lui Mircea Eliade. Complexul gnostic (Cluj-Napoca: 
Biblioteca Apostrof, 2003), o splendidă incursiune în 
imaginarul eliadesc, de pe premisele topoi-lor legaţi de 
gândirea gnosticilor timpurii. În fine, dar nu în ultimul 
rând, recenta cercetare consacrată utopiilor şi distopiilor 
dintre cele mai seducătoare şi, simultan, periculoase 
(chiar dacă adesea sterile), Civilizaţii de sticlă. Utopie, 
distopie, urbanism (Cluj-Napoca: Ed. Limes, 2013), este 
o constelaţie de eseuri sclipitoare, atent imbricate unele în 
altele şi distilate, cu rafinamentul unui Des Esseintes, în 
doze concentrate de exegeză şi de reflecţie teoretică fertilă. 
De la Thomas Robert Malthus la Karel Čapek, defilează, 
prin faţa privirilor mesmerizate ale cititorului curios, toate 
construcţiile imaginate, în ultimele secole, de vocaţia 
artificialului.

O certă revelaţie a eseisticii autohtone 
postdecembriste, Ştefan Borbély este unul dintre puţinii 
critici literari români pe care, personal, mizez că vor mai 
fi citiţi în anul 2050. Aceasta admiţând, desigur, că vor 
mai exista, fizic, cititori pe atunci... Prestigiul său cultural 
creşte odată cu fiecare volum publicat, iar admiratorii săi, 
sperăm, tot mai mulţi de la o publicaţie la alta, nu pot decât 
să confirme mica mea sentenţă. „N-am vrut niciodată să 
ies primul, ci al doilea”, declară, ludic-upanişadic, autorul 
în cea mai recentă carte a sa, Simetrii şi discrepanţe (Cluj-
Napoca: Ed. Limes, 2017, p. 8). Va trebui, totuşi, să se 
mulţumească doar cu locul întâi.
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Iulia MICU

Ştefan Borbély şi strania savoare 
secretă a ideilor

Profesorul, scriitorul (I)

Marţea, la orele prânzului, era momentul nu 
pentru cele trei ceasuri rele ci pentru cele două ore 
ale „cursului de an” ţinut de profesorul Borbély. Sala 
Shakespeare era burduşită până la refuz cu studenţi. 
Cursul ne era adresat nouă, celor din anul doi, dar deseori 
veneau şi alţii, din ani mai mari sau mai mici. Nu se 
făcea prezenţa. Ar fi fost practic, imposibil. Distincţiile se 
făceau, ulterior, la seminar. Săptămâna îşi găsea temeiul 
în aceste momente esenţiale. Este vorba despre cursurile 
de mitologie generală pentru care optasem în anul al doi 
de facultate şi pe care aveam să le continui anul următor, 
ca materie obligatorie, de profil. Venisem la facultatea din 
Cluj, pe urmele istoricului David Prodan şi ale literatului 
Iosif Pervain, dintr-un mic orăşel transilvan, leagăn al 
civilizaţiei dacice, şi datoram această alegere palmaresului 
meu haotic de lecturi adolescentine care cuprindeau pe 
lângă supapele obligatorii ale vârstei (avându-i cap de 
listă pe Eliade, Cioran, Salinger...) şi altele oarecum, mai 
atipice, ca Dicţionarul de mitologie al lui Kernbach, ICIR-
ul lui Eliade, Eros şi magie a lui Culianu ori dicţionarul lui 
Evseev, din care îmi fabricasem, aşa credeam, o valoroasă 
hârtie de turnesol, un as din mânecă dacă dădeam de greu în 
interpretarea literară. Întâmpinasem cu entuziasm prezenţa 
în programa universitară a unui asemenea curs care era 
o expunere generală a mitologiilor, citându-i pe Eliade, 
Culianu, Dumézil, Dodds, Durand, Detienne, Delumeau, 
Veyne, Vernant şi alţii, un adevărat festin sapienţial 
care începea cu definirea spaţiului sacral ca centralitate 
în polisul grec, continua cu analiza cosmogoniilor, apoi 
a eroicului (repetând câteva idei-cheie din cartea De la 
Herakles la Eulenspiegel), trecând în revistă mitologia 
sumeriană, asiro-babiloniană, greacă şi romană, Veddele, 
dar şi complexul mitologic nordic. Profesorul Borbély 
nu voia să lase nimic la voia întâmplării, prioritare erau 
ideile, însă fără să fie fixate într-o scriitură prea periată. 
Demonstraţiile erau atent construite, contrapunctice, 
muzicale, o adevărată aventură intelectuală la care 
deveneam, cu toţii părtaşi. Lecţia înainta, în crescendo, 
către un moment culminant, nu întotdeauna şi conclusiv, 
reunind motivele apărute de-a lungul orei. Seminarul 
trecea spre marea literatură universală unde textele unor 
Malraux, Hesse, Baltasar Gracian, Valéry, Kazantzakis, 
Strindberg, Thomas Mann ori Bulgakov se deschideau 
interpretărilor noastre în virtutea câtorva chei oferite de 
Spengler, Schopenhauer, Nietzsche şi Platon. Operele 
literare erau interogate, interpretările se năşteau unele 
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din altele iar la final profesorul îşi rezerva timp pentru 
a veni în ajutorul lipsurilor şi aşteptărilor noastre, cu 
tact, subliniind anumite date indispensabile înţelegerii 
fenomenului literar. Nu renunţa niciodată să îşi marcheze 
exigenţele, proceda însă cu eleganţă, o simplă expresie 
dubitativă fiind de cele mai multe ori suficientă pentru 
a semnala un dezacord. Cursurile din anul următor 
completau palmaresul interpretărilor mitologice cu 
ingenioase analize ale scrierilor lui Eliade (contemporane 
cu apariţia cărţii din 2003, Mircea Eliade. Complexul 
Gnostic), ori ale textului semnat de Wolfram von 
Eschenbach. Tot în aceeaşi perioadă găsisem bucuria de a 
participa la întâlnirile pe care Ştefan Borbély le organiza 
în cadrul „Cercului Eranos”, şi aflasem mai ales motivaţia 
şi curajul de a mă înrola în „falanga tinerilor comparatişti” 
care urmau să intre sub supravegherea profesorului întâi 
la licenţă, apoi la masterat. Printr-o necesară consecvenţă 
cu sine, cursul masteral revenea la vechile obsesii 
livreşti, la Platon şi la polisul grec, însă se modificase 
substanţial, lua forma studiilor despre imaginar, mai 
precis intra în paradigma imaginarului politic sau social 
(cu analiza culturii burgheze în secolul al XIX-lea ori 
a contraculturii anilor 1960) şi era construit astfel încât 
să se adreseze unor oameni care intraseră deja sub 
auspiciile unui cod comun, acela al literaturii comparate 
şi, implicit, al imaginarului. Interogaţiile care guvernau 
lecţia nu mai aveau acum drept unic scop aplicarea unei 
metode. Profesorul Borbély ştia să orchestreze piedici 
interogative pentru a ne sugera existenţa anumitor zone 
de indeterminare. Înţelegeam atunci că nu totul poate 
fi pus în lumină, că există un mister la care ne simţeam 
cu toţii părtaşi. Ascultam vrăjiţi interpretările pe care 
le citea şi care ne purtau pe poteci necunoscute şi ne 
simţeam tulburaţi, schimbaţi. Mai mult chiar, motivaţi de 
faptul că ideile sale au participat, definitoriu, la formarea 
noastră, cât şi de elogiul înălţat eseurilor lui Montaigne 
din Grădina magistrului Thomas, îl asociam, glumind, 
umanistului Settembrini, ca ulterior, să credem că pentru 
a nu contraveni spiritului său ludic, profesorul Borbély 
se reconfigurase subit şi, întorcând foaia, arborase masca 
iezuitului insidios, Naptha. Însă ceea ce nu ştiam noi, 
atunci, era faptul că cele două personaje ale celebrului 
bildung imaginat de Thomas Mann constituiau, în fapt, 
două valenţe emblematice ale personalităţii umane, cu 
alte cuvinte, două feţe contradictorii ale aceluiaşi univers 
individual şi că fiecare, atât noi, cât şi profesorul, nu 
eram decât martorii impasibili ai rotirii lor, ca nisipul în 
alveolele unei clepsidre.

 
 * * *
Nimeni nu ar putea să conteste faptul că 

între cărţile şi cursurile profesorului Borbély a existat 
întotdeauna o anumită consecvenţă. Nu o dată am putut 
observa că atât prelegerile cât mai ales scriitura sa 
experimentează, dacă ar fi să folosim o expresie a lui 
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Victor Turner, deopotrivă „fericirea apropierii de sacru” 
cât şi „angoasa îndepărtării de el”. Aşadar, l-am cunoscut 
pe Ştefan Borbély aproape simultan ca profesor şi scriitor, 
comparatist şi critic literar, întâi ca autor al unui minunat 
eseu echinoxist despre tăcere în lirica blagiană, apoi ca 
autor a unei interesante lucrări de doctorat despre „eroic”, 
ca exeget strălucit al prozei fantastice a lui Eliade, şi nu 
în cele din urmă ca eseist înzestrat cu un minunat spirit 
ludic în Grădina magistrului Thomas. Ceva mai târziu 
aveam să descopăr că, postmodern până în măduva 
oaselor, profesorul dispunea de identităţi auctoriale 
multiple cu care jongla decomplexat, dând câştig de 
cauză fie eseistului (în Grădina magistrului Thomas, 
1995, Visul lupului de stepă, 1999, Thomas Mann şi alte 
eseuri, 2005, Pornind de la Nietzsche, 2010, Simetrii şi 
discrepanţe, 2017), fie cosmopolitului (moral) angajat 
(Opoziţii constructive, 2003), fie criticului literar şi 
universitar autor al unor studii ştiinţifice, academice (De 
la Herakles la Eulenspiegel, Proza fantastică a lui Mircea 
Eliade. Complexul gnostic, 2003, Mitologie generală, 
2004, Civilizaţii de sticlă. Utopie, distopie, urbanism, 
2013, monografia Matei Călinescu), fie cronicarului 
(Xenograme, 1997, O carte pe săptămână, 2010).

Construit, sistematic, atât prin dialog cu 
semnificative modele culturale autohtone, (Vianu, Zaciu, 
Liviu Petrescu, Muthu, Balotă, Vartic etc.) cât şi croit 
după tipicurile unui model universitar anglo-saxon, 
personalitate oximoronică, profesorul clujean nu scapă 
nici o ocazie de-a se dovedi un nietzschean pursânge, 
în timp ce cărţile sale nu fac altceva decât să-i ateste 
convingerea că „scrisul şi cititul sunt indestructibil 
legate” şi guvernate de un „stil al modestiei” bazat pe o 
continuă „necesitate de autodepăşire şi obiectivare”. Pe 
de altă parte, cred că oricine poate fi de acord cu faptul că 
unele dintre trăsăturile cu care Ştefan Borbély creionează 
portretul lui Matei Călinescu în studiul pe care îl aminteam 
mai devreme ar putea caracteriza, în egală măsură, şi 
propria-i scriitură: universalismul, interdisciplinaritatea, 
racordurile filosofice fiind numai câteva dintre ele. Toate 
acestea, secondate de preferinţa pentru mitocritică, istoria 
ideilor, istoria mentalităţilor ori psihoistorie şi asezonate 
cu simbologia ori mitologia comparată, nu pot decât să 
întregească palmaresul actului interpretativ.

Pe de altă parte, aş zice că imaginând adesea un 
parcurs labirintic în care autorul îndeplineşte rolul unui 
ghid abil şi afabil deopotrivă, scriitura lui Ştefan Borbély 
are menirea de a angaja cititorul într-un joc serios, marcat 
înainte de toate prin acel captatio benevolentiae din 
prefaţă, secondat apoi de alte formule similare risipite prin 
text şi menite să jaloneze, pe alocuri, lectura. Coagulat 
adesea în jurul unui element surpriză ori arborând 
sugestii de lectură neaşteptate, dublate în arierplan de o 
difuză obsesie a escatologiei, a thanaticului autentic sau 
jucat, fiecare studiu mizează pe atitudinea participativă 
a cititorului la operaţiunea decriptării textelor, acţiune 
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oficiată, de către autor, cu o rigoare sacerdotală şi 
histrionică totodată, fiecare carte construind o tainică 
iniţiere în subiect, trecând prin proba „cosmogonică” a 
dezagregării şi reagregării demonstraţiilor în jurul unei 
axialităţi a sensului.

Tematologia comparatistă domină ca metodă 
interpretările, analizele căutând anumite paralelisme 
şi convergenţe analizate în cheie mitologică şi 
antropologică. Există însă în textele lui Ştefan Borbély 
şi un joc permanent cu funcţia poetică a limbajului, 
scriitura sa remarcându-se, astfel, printr-un rafinament 
aparte al limbajului care conferă fiecărui text o etichetă 
ingenioasă şi, în acelaşi timp, inconfundabilă. Cuvintele 
lui Baudelaire: „Gramatica, însăşi arida gramatică, devine 
ceva asemenea unei incantaţii evocatoare”, ar putea fi 
rostite, fără menajamente de către oricare din cititorii 
cărţilor semnate de profesorul Borbély. Şi nu constituie 
acesta oare, însăşi dezideratul oricărui eseist?

Geo ŞERBAN

7 instantanee cu Ştefan

Păstrez în minte (şi în suflet) multiple amintiri 
ale întîlnirilor cu Ştefan Borbély care au cimentat de-a 
lungul timpului între noi o consistentă stimă intelectuală 
şi o afecţiune dincolo de protocolare declaraţii de 
amiciţie. Nu voi răsturna nici acum sacul zestrei noastre 
memorialistice (provocat de solicitarea revistei „Vatra”) 
şi nici nu voi încerca reconstituirea riguros cronologică 
a variatelor convergenţe ce ne-au apropiat în timp. 
Folosesc prilejul doar pentru a transcrie fulgurant unele 
secvenţe culese aproape instantaneu din panoplia cu 
suveniruri confraterne.

1) Mă întorc în timp cu plăcere, pe cînd ne 
nimeream în aceeaşi serie la Sovata, veniţi să petrecem 
vacanţa în spaţiile Casei de creaţie şi odihnă a Uniunii 
Scriitorilor. Vai, ce tineri eram şi cît de grăbiţi a profita 
de ambianţa incitantă a naturii generoase. Căutam să 
fim printre primii cînd se deschideau porţile de acces la 
Lacul Ursu, să ocupăm locurile cele mai avantajoase de 
expunere la soare pe podiumul de lemn construit pentru 
a suplini absenţa unei plaje cu nisip. Era şi cel mai înalt 
loc de unde aveam perspectiva circulară asupra lacului 
repede invadat de o mulţime expansivă, dornică să 
beneficieze la maximum de efectele terapeutice ale apei 
supra-saturate de sare. Amînam înscrierea anonimă în 
fluxul exuberanţei imediate, captivaţi de dubla ofertă 
ambientală: aspectul majestos montan al desei păduri 
de brazi şi concomitent persistenţa aromelor marine 
emanate din nămolurile binefăcătorului lac. Dialogul era 
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stimulat de starea confortabilă de contemplaţie. Ştefan 
mă iscodea asupra proiectelor puse la cale de „Secolul 
20”. Revista tocmai îl propulsa pe Soljeniţîn în atenţia 
cititorilor. Discuţia avansa precaut asupra posibilităţilor 
de a depăşi şabloanele indicaţiilor impuse „de sus”. 
Fără gesturi de eroism inutil, redacţia experimenta 
trecerea treptată de la profilul fixat iniţial de magazin 
(pe tiparul amorf al modelului moscovit: „Innostrania 
literatura”) spre formula sintezei, urmărind lărgirea 
cadrului strict literar prin valorificarea interferenţelor 
moderne între arte. Schimb de idei nuanţat, colorat de 
jovială curiozitate livrescă. Remarcate plăcut punctele 
de vedere ale partenerului expuse cu spontaneitate 
asociativă sprijinită pe o informaţie etalată suplu.

Pauze de relaxare interveneau de la sine. 
Vecinătatea lacului nu ne putea lăsa indiferenţi multă 
vreme. Cine să dea semnalul intrării în apă, dacă nu 
Ştefan? Excelent înotător, traversa ca în joacă distanţa 
pînă la celălalt mal. „Stilul” său sportiv izbutea să 
inhibe asistenţa, încît eu, unul, mă mulţumeam cu o 
simplă „bălăceală”. Nu ştiu dacă va mai fi fost vreo altă 
vacanţă împreună. 

2) De la distanţă aveam să ne împărtăşim unul 
altuia atracţia şi speranţele trăite în zilele prăbuşirii 
totalitarismului. Ştefan, în ipostaza de reporter fotograf 
al evenimentelor, mi s-a revelat prin zeci de imagini 
luate personal în stradă, preocupat să surprindă urmele 
agresivităţii iraţionale tipice pentru un regim de teroare. 
Ziduri afumate, perforate de gloanţe, tunuri în poziţie 
de tragere la intersecţii, transportoarele blindate 
fugărind lumea uluită, care ar fi vrut să se convingă 
mai iute că spectrul groazei momentane este semnul 
ultimei zvîrcoliri a bestiei. Am păstrat, am rătăcit?... 
poate n-am acordat importanţa cuvenită acelor probe 
ale istoriei ce dăduse buzna peste bietele noastre fiinţe, 
alertate de întîmplările folosite la televiziune pentru 
manipularea conştiinţelor cu scop de a le menţine încă 
în stare de adormire. Dar m-ar bucura teribil să aflu 
că Ştefan deţine întregul film şi într-o zi ar putea să 
alcătuiască o expoziţie, un album al aducerilor aminte 
pentru generaţiile născute după apocalipsa nădejdilor 
irosite.

3) Sub zodia statornicirilor democratice măcar 
în perimetrul culturii, lua fiinţă la Bucureşti Colegiul 
Noua Europă. Într-una dintre primele serii de bursieri 
se afla Ştefan Borbély cu regim de semi-rezident al 
Capitalei. Cum locuiesc în apropierea Colegiului, 
s-au ivit prilejuri curente de a ne revedea. Vizitele 
prieteneşti ale lui Ştefan în Mântuleasa alternau cu 
împrejurările onorante pentru mine de a răspunde 
invitaţiei să asist la reuniuni periodic deschise la 
sediul prestigiosului Institut de studii pentru înaltă 
perfecţionare profesională. Participanţii se întreceau în 
a supune atenţiei opinii originale, construcţii teoretice 
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elaborate pe o solidă documentare cărturărească. În 
această competiţie erudită, prietenul meu se găsea la 
el acasă. Era un adevărat răsfăţ să iei parte la trufaşele 
turniruri de idei, continuate dincolo de consumarea 
şedinţei propriu-zise. Ca să se risipească orice rigiditate 
academică, prin tradiţie se instalase obiceiul de a întregi 
oferta paharului de vin adus direct de la cine ştie ce 
podgorie secretă cu un sortiment de rîvniţi covrigi 
parcă abia scoşi din cuptor. Limbile se dezlegau în 
favoarea polemismului anecdotic bine cultivat de însuşi 
directorul Colegiului, uneori fără ca Andrei Pleşu să 
fie de faţă, îngăduind autorităţii sale de mentor să se 
exercite de la distanţă.

4) Norocul i-a surîs lui Ştefan, când din 
laboratorul situat pe strada Plantelor s-a mutat, pentru 
alte câteva luni, tot ca eminent bursier, peste Ocean, 
în perimetrul Universităţii Bloomington. Astfel toată 
setea sa de informare s-a putut satisface şi disciplina. 
Şi n-a fost să fie decît un prim pas, urmat de experienţe 
universitare care mai de care mai fecunde în lumea 
anglo-saxonă, dar şi New Delhi ori Granada. Efectele 
pot fi constatate şi verificate în avalanşa de volume ce-l 
au ca autor de sîrguincioasă anvergură spirituală. Asta, 
în ciuda faptului că nici pe departe nu beneficiază de 
faima cuvenită. Aproape că i s-a făcut o graţie cînd a 
primit, în 2012, premiul Academiei Române, pentru 
lucrarea publicată cu doi ani mai înainte: Pornind de 
la Nietzsche. I-am fost alături la ceremonia desfăşurată 
sub cupola Academiei. Anticipând oarecum puţinătatea 
confraţilor interesaţi de eveniment, Ştefan a avut la 
acea sărbătoare un sprijin devotat: propria fiică. Mi-a 
prezentat-o atunci pe Blanca, ea însăşi cu aplicaţii 
literare precoce. O fiinţă timidă, sufleteşte încărcată 
de realizările părintelui, poate stânjenită cumva, însă 
capabilă să-i împrumute un mesaj ferm de încredere şi 
îndemn de a presta mai departe cu aceeaşi superioară 
probitate competitivă.

5) Cu consimţămîntul sau nu al confraţilor de 
breaslă, se poate stabili o succesiune pe filiera căreia 
Ştefan Borbély îşi înscrie contribuţia la promovarea 
criticii noastre literare, a eseisticii cu profil comparatist 
în sistemul metodologic modern practicat la scară 
internaţională. Păstrîndu-şi un profil original, ajutat 
de folosirea subtilităţilor limbii române cu o uimitoare 
flexibilitate pentru cineva care are altă limbă maternă, el 
desăvârşeşte instrumente de lucru prelucrate şi şlefuite 
de precursori al căror emul ar putea fi considerat la o 
analiză cu cărţile pe masă. Este cunoscută admiraţia 
manifestată de Ştefan faţă de Adrian Marino, a cărui 
memorie o cultivă insistent. Deşi nu utilizează acelaşi 
tip de demers interpretativ, pagina sa critică dezvoltă 
vizibile paralelisme marcate de interesul arătat pentru 
viziunea universalistă a unui Edgar Papu, chiar pentru 
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stilul aplicativ-analitic al lui Nicolae Balotă, cu grija 
permanentă de a nu-l imita în alunecările către pedanterie 
pedagogică. Mi-am luat inima în dinţi o dată sau de 
două ori, să-l atrag într-o discuţie despre poziţionarea 
aceasta pe harta erudiţiei autohtone Dar n-am insistat, 
simţindu-mă vulnerabil, întrucît am simţit imediat 
oarecari tresăriri de orgoliu şi suspiciunea că judec 
marcat de amprenta admiraţiei ce o port lui Călinescu, 
o temă spinoasă între noi doi. Identificam aici anume 
reziduuri din aversiunea contractată de Marino după 
dezamăgirile umane provocate lui de profesor.

6) Cu cine se împăca de minune Ştefan era 
Marin Mincu. Îi preţuia meticulozitatea, hărnicia ca pe 
nişte garanţii ale formei de respect pentru obiectivitatea 
aprecierilor de valoare emise destul de parcimonios. 
S-ar fi zis că uneori suferea de un deficit de sensibilitate. 
M-am convins de contrariu, fiind martor la un seminar 
ţinut de Ştefan cu studenţii săi clujeni, la care lua parte 
ca invitat Marin Mincu. Acesta s-a angajat atunci într-
un fascinant periplu în cariera sa didactică, introspecţie 
pătrunsă de o emoţie absolut imprevizibilă. Cînd i-am 
mărturisit lui Ştefan surpriza, l-am făcut fericit. Intuise 
just capacitatea lui MM de a pune în evidenţă un tainic 
filon liric. Dacă lăsa impresia fiinţei frigide incurabile 
era numai din cauza complacerii în speculaţii abstracte 
inepuizabile, o înverşunată disecare a textelor pînă la 
epuizarea sevei lor vitale. În fond, procedeul l-a adus 
pe el însuşi în pragul secătuirii de timpuriu a energiei. 
La ceremonia funerară de la Bellu, priveam neputincios 
chipul lui Ştefan marcat de ravagiile tristeţii.

7) Cineva din echipa „Vetrei” a întocmit 
bibliografia completă a scrierilor lui Ştefan Borbély. 
A rezultat un evantai tematic impresionant, parţial 
ignorat chiar de fideli ai excursului prodigios întreprins 
cu destoinicie exemplară. Şi exact în momentul cînd 
„lista” lui Şt.B. era difuzată, criticul mai adăuga un 
volum: Simetrii şi discrepanţe. Cei doi termeni ai 
titlului conlucrează la o antiteză posibil de luat în seamă 
ca temei al constructului critic. Un factor din sfera 
discrepanţei ar fi însăşi temeritatea de a diagnostica 
încă din prefaţă profilul cititorului „ideal”, supus 
testului necruţător al unor prevederi programatice (şi 
pragmatice) drastice. Cât priveşte sistemul simetriilor, 
e şi mai uşor de dezvăluit printr-o subită întoarcere la 
apologia dizidentului Soljeniţîn din vremea tinereţii, 
astăzi întregită cumva prin developarea morfologică 
a frondei specifice avangardei ruse. Un circuit care se 
rotunjeşte elegant, de la întîiul Instantaneu spre cel de 
al şaptelea şi, deocamdată, ultimul.

țintă fixă ștefan borbély

Dan CULCER

Prietenul la nevoie se cunoaşte

În anul de graţie 1987 m-am trezit brusc văduvit 
de prieteni. E drept, făcusem ceva ce nu se făcea, 
cerusem plecarea în Franţa pentru a reconstitui familia 
despărţită prin plecarea soţiei mele, Maria Mailat, care 
refuza să se mai întoarcă şi ceruse azil politic. Decizia 
ei nu era o surpriză pentru mine. Era vorba de o hotărâre 
comună, transformată în act.

Dar a fost o surpriză golul, ca să nu zic vidul care 
se crease în jurul meu îndată ce solicitasem emigrarea 
legală.

Că ulterior, în Franţa, am cerut şi obţinut şi eu 
statut de refugiat politic, e altă poveste. Atunci însă, în 
decembrie 1986, nu acţionam decât legal. Dar devenisem 
un soi de paria, mai ales în ochii unor oportunişti, care se 
declarau oripilaţi de gestul soţiei şi de acţiunea mea de 
regrupare familială, considerată ca un soi de trădare de 
patrie. Cel mai greţos oportunist s-a dovedit graficianul 
Radu Ceontea, coleg de redacţie, care mă beştelea într-o 
şedinţă de partid, în momentul în care eram exclus cum 
se cuvenea, indicându-mă ca viitor duşman al României 
şi al partidului, dar oferindu-se să plătească cotizaţia de 
partid restantă pe luna în care eram exmatriculat, ca un 
harnic demagog partinic, cu scopul indicat ca să nu fie 
păgubit Partidul de cotizaţia mea pe o lună.

Atunci l-am înjurat de mamă, l-am ameninţat că 
dacă nu dispare din faţa mea îi crăp ţeasta cu scrumiera 
de cristal grea de pe biroul secretarei noastre. A ieşit 
în fugă, pretinzând că violenţa mea prevesteşte marea 
viitoare trădare şi duşmănie faţă de ţară: el se identifica 
cu Ţara, limbricul.

Cu Dan Culcer la Paris, 2012
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După cum se ştie, cel puţin la Târgu Mureş, 
Ceontea a devenit, după decembrie 1989, un vajnic 
luptător naţionalist la Vatra Românească. Ceea ce nu ar 
fi grav, dacă nu ar fi fost comportamental o altă formă 
de demagogie oportunistă, care l-a dus pe fotoliul 
senatorial.

În acest cadru puţini erau oamenii care mă mai 
salutau pe stradă, şi mai puţin cei care se opreau să mă 
întrebe ce fac şi cum evoluează dosarul de plecare, cu 
excepţia celor care o făceau în cadrul misiei trasate de 
Securitate de a mă trage de limbă.

Asta se vede din dosarul meu de urmărire 
informativă, străjuit de Consiliul Naţional de studiere a 
Arhivelor Securităţii.

Sunt conştient că până aici am scris prea puţin 
despre Ştefan Borbély, dar pentru a pune în valoare 
atitudinea lui, evocarea contextului în detaliu era 
inevitabilă. Această rememorare pune în evidenţă 
excepţiile. Nu voi face lista celor care m-au ajutat 
atunci, totuşi nu puţini, deşi mai ales exteriori cercului 
de scriitori şi culturnici în care mă mişcasem înainte.

Scriu doar ca să plătesc, e un fel de a zice, 
o datorie de onoare faţă Ştefan Borbély, pe care sper 
că îl pot numi prietenul meu, aici luat la ţintă pentru 
activitatea sa profesională, eseistica şi critica literară, în 
care excelează. Dar un scriitor nu este doar scris ci şi 
trăit.

Eram vecini de cartier cu Ştefan, alias István 
pentru intimi. Eu i-am spus mereu Ştefan, totuşi, 
fiindcă era un nume pe care şi-l asumase. Locuia într-
un apartament mic dintr-un bloc de pe Bulevardul 
1848, la etajul doi cred, la nici zece minute pe jos de 
apartamentul nostru de pe strada Ciucaş.

Aveam ocazii dese de a ne întâlni înainte de 
iarna desţărării mele, 1986, dar prietenul la nevoie se 
cunoaşte. Atunci am putut aprecia discreţia, eficienţa şi 
solidaritatea lui Ştefan. Principala mea grijă atunci era 
legată de soarta bibliotecii mele, de care am fost legat 
aproape ombilical. Ştiam că nu o pot duce cu mine, 
căutam locuri unde să o depozitez. Eram obligat să o 
fragmentez, fiind prea mare pentru a o încredinţa unui 
singur depozitar. Ştefan mi-a propus să găzduiască 
biblioteca de poezie, pe care am pus-o în saci şi am 
transportat-o amândoi în minusculul apartament. Grea 
misie îşi asumase familia Borbély, strâmtorată, dar atât 
de binevoitoare.

Dincolo de gestul în sine, aveam nevoie de 
o relaţie de prietenie care să compenseze oarecum 
golul lăsat de plecarea soţiei şi a uneia dintre fiicele 
mele, Bogdana, în vreme ce fiica cea mare, Ioana, mă 
acompania cu eroism în lichidarea cuibului familial, în 
zilele când mergeam la Piaţa de vechituri de dincolo 
de Mureş, ca să vindem la preţ de nimic obiectele care 
constituiseră până atunci micro-reperele existenţei 

noastre casnice. Nu erau doar obiectele mele, ale noastre, 
ci şi acelea ale părinţilor mei, pe care le moştenisem şi 
care duceau cu ele istoria frământată a unei familii bătute 
de vânturile istoriei de la sud la nord şi de la est la vest, 
prin România anilor 1940-1970, de la Dej, după cedarea 
Ardealului, la Sulina, apoi la Arad, Sighişoara, Cluj, 
Târgu Mureş. Cu plecarea mea, obiectele îşi pierdeau 
valoarea sentimentală şi istorică şi deveneau reziduuri 
ancombrante ale unui trecut violat. Despre aceste stări 
de suflet îi vorbeam probabil lui Ştefan, care mă invita 
adesea să cinez la ei. Era locul unde mi se oferea căldura 
şi calmul ritualic de care aveam nevoie atunci.

Dar discutam şi politică, aşa cum discutasem 
mereu, cu încredere deplină în discreţia lui Ştefan. 
Erau alţi colegi scriitori cu care discutasem pe vremuri 
la fel. Nu mi-a plăcut niciodată să port pavăza grea a 
neîncrederii, a suspiciunii. După lectura dosarului de 
urmărire reiese că ar fi trebuit să o port uneori, dar în 
perioada acelor ani de după moartea lui Romulus Guga 
mă izolasem oarecum, prins de munca grea de secretar 
de redacţie onorific, care cerea mult timp, şi nu mai 
frecventam nici cafeneaua obişnuită de pe terasa Grand 
Hotelului, unde ne adunam altădată, nici birourile 
redacţiei, preferând să paginez acasă revista, unde aveam 
mai mult loc şi mai mult calm. M-a bucurat totuşi, că 
dincolo de notele informative care le-au fost solicitate 
unor colegi şi foşti prieteni, nici aceştia, nici alţi inşi 
cu care intram în contact nu ofereau materie suficientă 
securităţii pentru dezvăluirea unor gânduri personale, 
intime la care nimeni nu avea acces. Securitatea se căina 
că nu reuşea să pătrundă în sufletul meu.

Exista atunci excepţia Ştefan, căruia i mă 
confesam fără rezerve. Dar nu există, în dosarul meu, 
note informative despre aceste confesiuni.

Ştefan Borbély a fost totdeauna un bărbat elegant. 
Şi este puţin distant, protocolar, reţinut, cel puţin 
faţă de mine, fiindcă nu a depăşit niciodată expresia 
protocolară, Domnule Culcer! E un fel de simetrie, strict 
formală desigur, între relaţiile mele cu Ştefan Borbély şi 
relaţiile mele cu Mircea Zaciu, tot atât de protocolarul 
Domnule profesor s-a stins atunci când Mircea Zaciu 
mi-a cerut să-l tutuiesc, cu câţiva ani înaintea morţii 
sale, cu ocazia unei întâlniri la Paris, la etajul Cafenelei 
de la colţul Bulevardelor Saint Gemeni şi Saint Michel, 
vizavi de Muzeul Cluny, cafenea acum devenită un soi 
de McDonald de lux.

Doar un codicil, despre soarta bibliotecii mele 
de poezie. Păstrată încă vreun deceniu după 1989 
acolo unde o depusesem, am donat colecţia bibliotecii 
Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, biblioteca 
care astfel posedă o serie nu departe de a fi completă a 
cărţilor de poezie editate în România între 1970 şi 1986.

Mulţumesc, Ştefane !

țintă fixă ștefan borbély
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Mircea PETEAN

Întâlniri cu Ştefan Borbély

Nu ţin minte să-l fi întâlnit – căci de trecut 
unul pe lângă celălalt vom fi trecut, negreşit – în anii 
studenţiei, deşi am fost colegi de an! Motive vor 
fi fost destule, nu are sens să le enumăr aici. Unul 
singur e important, şi anume: e făcut din alt aluat, şi 
cu asta basta, îmi ziceam! Şi mă consolam cu atît. Din 
comoditate, poate... O comoditate căreia nu-i găsesc 
justificări acum, oricum ar fi prea târziu. Eu îmi pipăiam 
limitele existenţiale, experimentând excesul nu ca 
filosofie, ci ca posibilă sursă de creativitate, el însă 
studia, excelând la toate materiile, de altminteri, cred că 
a şi ieşit şef de an. Trăiam voluptăţile şi mizeria boemei, 
iar el era întruchiparea corectitudinii, disciplinei şi 
acribiei intelectuale. Eram dionisiac, el era, bineînţeles, 
apollinic. Sau cel puţin aşa intuiam că stau lucrurile, de 
vreme ce nu am făcut un pas măcar unul către celălalt.

Am făcut parte, amândoi, din ceata celor nouă 
meşteri mari, cu Manole zece, pe care Mircea Zaciu a 
adunat-o în ultimul nostru an de facultate, cu gândul 
de a construi împreună o carte dedicată jurnalului 
românesc. A fost un gest rarissim de recunoaştere a 
capacităţii noastre creative şi intelectuale, de încredere 
şi de generozitate, în fond, căci, dacă ar fi fost publicată 
– şi ar fi trebuit, căci s-a aflat în planul editurii Dacia pe 
anul 1977, dacă ţin bine minte – cartea, ar fi constituit 
debutul nostru scriitoricesc, al fiecăruia în parte. El a 
devenit devotul lui Adrian Marino, iar eu am rămas fidel 
lui Mircea Zaciu.

Apoi destinul ne-a despărţit şi mai drastic, 
instaurând între noi depărtarea. Eu băteam marginile, 
el mijloacele, ca să mă exprim în limbaj baladesc. 
Deşi Târgu-Mureşul unde fusese repartizat nu era 
Bucureştiul, iar Borşa Maramureşului, unde m-am 
retras, nu era chiar marginea lumii! Dar eu am început 
să simt că vorbesc de dincolo de marginea marginii, iar 
el probabil că se simţea cocoţat pe o creangă a arborelui 
Yggdrasil.

Aşa depărtaţi cum eram, înstrăinaţi şi 
însinguraţi, ne întâlneam pe terenul ferm al literaturii. 
Căci Ştefan Borbély, ca şi mine, de altminteri, face parte 
din stirpea celor măcinaţi de melancolia de a vrea să 
citească toate cărţile. Şi să dea seama de acest lucru.

A scris despre aproape toate cărţile mele. Nu 
am ştiut că a scris despre prima, de pildă, decât foarte 
târziu, mai precis în momentul în care a trebuit să-mi 
redactez referinţele critice. Cred că aş putea publica o 
cărţulie în care să adun doar comentariile sale la cărţile 
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mele. S-ar putea chema: Mircea Petean interpretat de 
Ştefan Borbély. Poate chiar am s-o fac dacă Domnul îmi 
va îngădui zăbava...

Iar eu i-am publicat la Limes câteva cărţi. Nu 
puţine. Ia să vedem: Opoziţii constructive, Mitologie 
generală, Pornind de la Nietzsche, Civilizaţii de sticlă, 
Simetrii şi discrepanţe.

Asta ne-a apropiat şi mai tare. Astfel am 
descoperit omul dindărătul intelectualului super-rafinat. 
Iar surpriza a fost uriaşă, căci omul e cald, volubil, 
ataşant. Mai mult, se arată a fi curios să afle detalii despre 
toate cele şi despre te miri ce, iar Anei, mai ales, această 
deschidere spre cunoaştere i se pare formidabilă. Şi 
este – într-o lume în care superspecializarea îngrădeşte, 
dacă nu pune stavile de netrecut între oameni, domenii, 
discipline.

„Am scris despre sute de cărţi aparţinând a sute 
de scriitori, dar despre mine nimeni n-a scris niciodată 
un rând” – a exclamat el nu o dată, exagerând, desigur, 
căci măcar pe D.C. Mihăilescu l-am auzit eu cu urechile 
mele vorbind superelogios despre el şi opera sa nu o dată 
la emisiunea sa de la Pro Tv. Iar dacă Virgil Podoabă, 
unul dintre cei nouă meşteri mari amintiţi adineaori, şi 
revista „Vatra” vor să-i dedice un număr – în sfârşit! – 
înseamnă că au conştientizat această istorică nedreptate.

Iar articolele sale critice sau publicistice, 
eseurile şi studiile sale sunt de o ţinută intelectuală 
ireproşabilă. Căci pentru prietenul meu – îmi permit 
să-i spun aşa – incredibilul s-a produs, viaţa oferindu-
ne amândurora, cred, acest dar suprem al prieteniei, nu 
numai că vede idei, dar le vânează şi le argumentează 
măiestru, demonstraţiile sale fiind impecabile şi – cum 
să zic? – pline de graţie.

E superb Ştefan Borbély şi atunci când elogiază 
perfect argumentat, dar şi atunci când are curajul de a 
desfiinţa, la fel de perfect argumentat. E superb Ştefan 
Borbély şi atunci când amendează mărimile zilei, 
riscând să fie scos de pe toate listele, dacă nu să fie de-a 
dreptul detestat. Curajul atitudinii nu-l are oricine, mai 
ales la noi, unde se poartă linguşirea şi pupat poala popii 
cu o neruşinare băloasă. Şi mai e ceva: comentariile sale 
conţin adeseori săgeţi care, pentru un scriitor inteligent 
pot fi tot atâtea provocări. Acestuia nu-i rămâne altceva 
mai bun de făcut decât să le accepte şi să încerce să 
le contracareze dând o replică pe măsură. Prin urmare 
ele sunt invitaţii la dialog, ceea ce mi se pare grozav şi 
pentru care ar trebui să i se mulţumească.

El ilustrează foarte bine stilul criticului-algebru 
despre care am făcut vorbire cândva. Ia să vedem 
ce spuneam atunci: Criticul-algebru are voluptatea 
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punerii în ecuaţie. Pentru el opera este o ecuaţie cu 
„n” necunoscute pe care el se străduieşte s-o rezolve. 
Raţionalismul excesiv, limbajul superabstract, o privire 
de la „balcon” şi un anume aer triumfalist sunt ca şi 
inevitabile. Pe de altă parte, dansul ideilor, atunci când 
este executat cu virtuozitate, apropie de artă acest tip de 
critică. Iar la el este artă pură… Citiţi, de pildă, eseul 
dedicat poeziei Angelei Marinescu în Simetrii şi vă veţi 
convinge.

Iar acum, spre finalul acestor notaţii disparate, 
vreau să evoc un moment al relaţiei noastre: mă aflam 
în redacţia unei instituţii cu care colaborez, pregătind 
pentru tipar cea mai recentă carte a sa, Simetrii şi 
discrepanţe. Graficiana cu care lucrez definitivase 
coperta; lipsea totuşi ceva, şi anume un text de coperta 
IV. Îl sun şi-l rog să mă ajute, iar el de colo: „Scrie tu 
ceva şi gata!”

Atunci am scris dintr-o răsuflare liniile acestea:

Înzestrat cu o inteligenţă sclipitoare şi cu 
o disciplină a muncii intelectuale ieşită din comun, 
adept al unei metodologii care pune la bătaie cuceririle 
matematicilor superioare şi subtilităţile comentariului 
filologic, abisalul perspectivei psihanalitice şi speculaţia 
teologico-metafizică, arsenalul conceptual al criticii 
şi teoriei literare şi deschiderile comparativismului 
etc., Ştefan Borbély este fără îndoială unul dintre cei 
mai importanţi eseişti din întreaga istorie a literaturii 
române, de o erudiţie copleşitoare, care poate inhiba, 
dar care e pusă, de fapt, în slujba înţelegerii superioare 
a profunzimilor adeseori insondabile ale fenomenului 
studiat. Mai mult decât atât, el a învăţat dansul ideilor, 
saltul mortal de la mitologie la cine ştie ce teorie 
de ultimă oră din zone ale spiritului de o diversitate 
aiuritoare, fiind, în acest sens, un veritabil magister ludi, 
precum cunoscutul personaj din celebrul roman al unuia 
dintre prozatorii săi preferaţi.

Am imaginat cândva o bibliotecă pe rafturile 
căreia cărţile se citesc devorator. Îmi place să mi-l 
imaginez pe Ştefan Borbély ca pe acel spirit organizator 
al acestei teribile lecturi, pe cât de revelatoare, pe atât de 
spectaculoase…

De Ştefan mă mai apropie ceva, şi anume 
poziţionarea noastră de coloratură taoistă, recunosc. 
Nici unul, nici altul nu am dorit a fi primii, ci am preferat 
locul secund. Fiecare are raţiunile sale. Eu le-am expus 
pe ale mele în Nicanor, el la finalul unuia dintre eseurile 
sale din Simetrii, cred. Luaţi şi răsfoiţi, dragilor!

Floreşti, 02.07.2017

Aura CHRISTI

Ştefan Borbély în fragmente din 
Coasta lui Apollo

Ştefan Borbély apare la standul nostru însoţit de 
o sirenă frumoasă şi gânditoare. De curând, Constantina 
Raveca Buleu şi-a susţinut cu brio doctoratul. Îl prezintă 
inspirat, jucăuş şi doct. Mihai Dragolea îi face autorului 
volumului O carte pe săptămână un portret exact şi 
inspirat, deconspirând ce se află dincolo de carcasa de 
individ grav ca un preot roman, ieşit în lume pentru un 
infinitezimal segment de timp. Aflu că Ştefan Borbély e 
un mucalit. Completez portretul cu atributul „copilăros” 
(mi-a dăruit o scoică adusă din Australia; eu i-am oferit 
două pietricele: una din Grădina Ghetsimani, iar alta de 
la Delphi, din preajma Templului lui Apollo). Nu înainte 
de a le aduce aminte iubitorilor de literatură română 
adunaţi ciucure la standul nostru că Ştefan Borbély a 
debutat editorial în 1995 cu volumul Grădina magistrului 
Thomas. Ulterior a publicat circa zece volume de istorie 
şi critică literară, între care îmi face plăcere să menţionez 
Visul lupului de stepă, Despre Thomas Mann şi alte eseuri, 
Cercul de graţie, Matei Călinescu. Spre deosebire de alţi 
critici importanţi care au renunţat la cronica literară, Ştefan 
Borbély continuă să scrie săptămânal despre cele mai 
interesante cărţi recent apărute, practicând tenace, doct 
şi inspirat cronica de întâmpinare, gen fără care nu poate 
fi concepută literatura: „O carte pe săptămână reprezintă 
norma decentă pentru un critic de întâmpinare, cu atât 
mai mult cu cât el mai scrie şi studii sau eseuri, îşi duce 
copilul la şcoală, plimbă câinele pe trasee lungi, dinainte 
calculate, petrece mult timp printre studenţi la cursuri şi 
seminarii, formează oameni tineri şi încurajează debuturi, 
fiind prezent câteva ore zilnic şi pe internet, pentru a prelua 
comenzi de colaborare sau să onoreze unele mai vechi, cu 
scadenţe în general respectate. Cartea de faţă [O carte pe 
săptămână] prezintă jumătatea disciplinată a celui care a 
scris, ca un program personal de evaziune, Visul lupului de 
stepă: 52 de texte, dedicate scriitorilor români”.

Format la Şcoala echinoxistă, profesor universitar 
la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, în cadrul 
Catedrei de literatură universală şi comparată, Ştefan 
Borbély este unul dintre cei mai importanţi critici 
postbelici. Împătimit de tribul nordic al monştrilor de 
litere (Hermann Hesse, Thomas Mann), atât de drag celor 
din tribul Ideea Europeană, Ştefan Borbély alege discret 
turnul de fildeş, cu liniştea benefică lecturii şi scrisului, 
şi ne dă încă o carte bine construită, scrisă într-un stil 
viu, savant-ludic, cu scriitori-personaje de prim rang, 
între care Ion Ianoşi, Irina Petraş, Ion Simuţ, Gheorghe 
Crăciun, Matei Călinescu, Adrian Marino, Paul Cornea 
etc. Domnul profesor alege să servească din umbră cultura 
română. Cu nuanţa obligatorie că umbra – în cazul acestui 
spirit sclipitor – se transformă în altceva; poate într-o 
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neobişnuită lumină, istoria şi critica literară semnată de 
mâna domniei sale transformându-se în artă. Erudiţia 
impresionantă în textele borbélyene nu transformă 
analiza într-o incursiune doctă şi uscată, ce ţine la distanţă 
lectorul, ci, din contră, prilejuieşte incursiuni neaşteptate 
în universul de litere al cărţii supuse analizei, comparaţii 
insolite, lunecarea în imperiul eseului interdisciplinar – o 
rara avis în peisajele noastre de silabe.

Ştefan Borbély. Un mare critic şi istoric literar 
iubit de mine, un spirit superior care se neglijează; şi el 
ştie asta. Un membru al tribului nietzscheenilor, de care 
mă simt legată.

La 21.00 intram în direct la ştirile TVR Cultural. O 
echipă formidabilă. Politeţe desăvârşită. Profesionalism. 
Bună creştere. Atenţie la detalii. Primesc instrucţiuni, 
formulate calm şi politicos. Nu sunt lăsată o clipă 
singură. Rămân fermecată. Nu-mi vine să cred: Premiilor 
Contemporanul li se oferă un sfert de oră din spaţiul 
alocat ştirilor. Poate nu totul este pierdut, de vreme ce 
un asemenea eveniment e luat în seamă. Mi se spune 
Doamna Conte. Mă simt răsfăţată. Sunt recunoscătoare 
echipei de la TVR Cultural, care realizează seară de seară 
emisiunea de ştiri.

Nu reuşesc să vorbesc despre nr. 10 al Conte. 
Nici despre minunatul şi elegantul supliment, realizat 
cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, 
Europa acasă. Mă emoţionez ca o puştoaică. Inima 
mi-e plină de căldură. Viul debordează. Adun lumină de 
pretutindeni. Copii ai lui Apollo suntem. Copii orbecăind 
printr-un ocean de lumină bubuitoare. În minte îmi sunt 
vii recitalurile din Rilke, Goethe şi Nichita la poalele 
Templului lui Apollo, făcute în gura mare de Nicolae, 
de Janina Ianoşi şi de subsemnata, în timp ce Andy ne 
urmărea fascinat şi făcea o fotografie după alta. Ce ne-
am face fără Andy, acest martor viu, perspicace, etern 
specialist în domeniul tăcerilor şi-al înţelegerii?

Seara târziu, întinsă în pat deja, desfac plicul 
primit de la Ştefan. Tulburată de emoţie, citesc dedicaţia: 
„Inegalabilei Aura Christi, pentru entuziasmul ei, pentru 
dragostea pe care ştie s-o răspândească în lume, împreună 
cu respectul lui…”. Urmează semnătura familiară a lui 
Ştefan Borbély, unul dintre cei mai importanţi critici 
şi istorici literari români. Un cărturar împătimit de 
nordici, de Nietzsche, de Thomas Mann, de Rilke şi 
Dostoievski. Pornind de la Nietzsche – cartea acestui 
mare erudit mitteleuropean, apărută relativ de curând la 
Editura Limes şi oferită mie cu dedicaţie – am citit-o cu 
creionul în mână pe când îmi doream s-o editez la Ideea 
Europeană. Sufăr şi mă simt vinovată în faţa lui Ştefan, 
fiindcă n-am reuşit să facem rost de bani ca să o publicăm 
sub sigla Editurii noastre. Iertare.

Mă bucur, în schimb, mă bucur că l-am înhăţat pe 
Ştefan Borbély pentru Conte. Şi-i sunt recunoscătoare că 
a acceptat să devină membru al tribului.

Fixez scoica dăruită de Ştefan acum câţiva ani. 
Scoică adusă din Australia. O peşteră desăvârşită, fără 
pată, apropiată alte dăţi de ureche, pentru a o lăsa să 
soarbă vuietul distinct al mării.

Faptul că există câteva vârfuri ale culturii române 
care înţeleg ce este tribul Conte, ce înseamnă planeta 
Conte, gândită şi construită de noi, membrii tribului 
Conte, îmi dă sentimentul de împlinire şi de singurătate 
împărţită cu câţiva prieteni, cărora niciodată nu voi înceta 
să le mulţumesc pentru că există, pentru că sunt vii şi se 
înzidesc în literatura română vie, spre gloria ei de aici, de 
acum şi dintotdeauna.

Da. Literatura română şi cărţile ei de vârf, pentru 
care merită să-ţi faci viaţa praf şi pulbere.

Biata literatură română, care a rezistat uneia dintre 
cele mai barbare şi sălbatice dictaturi din Europa, dând 
opere comparabile cu operele de vârf ale Europei, fără 
nici un complex!

Şi la Nietzsche, şi la Dostoievski suferinţa este 
o boală fără care nu se poate învia omul din om. La 
ambii autori suferinţa e un prilej de a cunoaşte omul 
în profunzime, dându-i un pinten spre arondismentul 
măreţiei. Suferinţa ca prilej de a spori viul, de a recuceri 
umanitatea, redându-l pe om – omului şi îmbogăţindu-i 
astfel viaţa, care e atât de uriaşă, încât Duhul ei Sfânt, 
căruia îi spui cu fermitate da, justifică din start, spune 
undeva Nietzsche, orice suferinţă, oricât de monstruoasă 
şi de absurdă ar fi aceasta. Oricât de…

Emeritul profesor universitar Ştefan Borbély, 
unul dintre cei mai importanţi critici din perioada 
postbelică, este, după cum se ştie, autorul câtorva studii 
monografice de sinteză şi al unor titluri de prim rang 
ale literaturii române, cum ar fi, bunăoară, Xenograme 
(1997), Visul lupului de stepă (1999), De la Herakles 
la Eulenspiegel. Eroicul (2001), Opoziţii constructive 
(2002), Matei Călinescu. Monografie (2003), Cercul 
de graţie (2003), Proza fantastică a lui Mircea Eliade. 
Complexul gnostic (2003), Mitologie generală I. (2004), 
Despre Thomas Mann şi alte eseuri (2005), O carte pe 
săptămână (2007), Existenţa diafană (2011), Homo 
brucans şi alte eseuri (2011). Formator de conştiinţe 
şi educator de formaţie Mitteleuropeană, după ce şi-a 
susţinut doctoratul în literatură comparată (1999), Ştefan 
Borbély devine profesor universitar la Facultatea de 
Litere din Cluj-Napoca, în cadrul Catedrei de literatură 
universală şi comparată. Echinoxist ca formaţie, criticul 
a debutat editorial în 1995, cu volumul de eseuri Grădina 
magistrului Thomas, vădind o aplecare spre temele de 
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extracţie nordică: relaţia maestru-ucenic şi derivata 
acesteia stăpân-slugă, regalitatea, viul, unitatea dintre 
viaţă şi moarte etc.

Verva ideatică şi stilistică inconfundabilă, erudiţia 
spectaculoasă şi profunzimea abordării, dar şi – nu 
într-o măsură mai greu de trecut cu vederea – prestanţa 
intelectuală, curajul de a face carotaje în realitatea abisală 
a fiinţei, urmărind, disecând şi analizând cu atenţie 
textele nietzscheene, sunt trăsături lesne de remarcat şi 
la lectura volumului de sinteză Pornind de la Nietzsche, 
în care emeritul critic urmăreşte îndeaproape – recurgând 
la asociaţii neaşteptate, justificate cu asupra de măsură 
în topografia demersului analitic – câţiva discipoli 
descinşi din prestigioasa şcoală nietzscheană cum sunt, 
de exemplu, Thomas Mann, Hermann Hesse, D.H. 
Lawrence sau Rainer Maria Rilke.

Pornind de la Nietzsche (Editura Limes, 2010) a 
fost distins cu Premiul Academiei Române. Volumul este 
un eseu interdisciplinar sau – cu vorbele autorului, Ştefan 
Borbély, spicuite de la începutul textului – o construcţie 
din „piese disparate într-un joc intelectual obsesiv şi de 
durată”, în care elementele constitutive, douăsprezece 
(numărul cărţilor scrise de acest cărturar descins din 
prestigioasa falangă a scriitorilor nordici), intercalate 
în palestra acestei cărţi dificile, urmăresc influenţele 
nietzscheene în scrierile majore ale unor scriitori ce 
alcătuiesc tribul nietzscheenilor.

De ce Nietzsche? Iarăşi şi iarăşi Nietzsche? se va 
întreba, probabil, vreun lector, excedat de frecvenţa cu 
care este citat în ultimii ani, mai ales, pustnicul de la Sils-
Maria. Şi nu va avea dreptate. Cartea pe care o ţinem 
în mâini a fost scrisă în bună parte în vremurile când 
numele celui ce l-a dat omenirii pe Zarathustra era aşezat, 
cel puţin în România, sub semnul interdicţiei. În paginile 
acestui opus veţi găsi incursiuni scrupuloase în filosofie 
şi istoria mentalităţilor (Platon, Schopenhauer, Hegel, 
Kant, ca să dăm câteva exemple), muzică, literatură; veţi 
găsi analize docte, vii şi profunde pe marginea operelor 
de referinţă ale scriitorilor citiţi şi mai ales recitiţi cu 
creionul în mână: Rainer Maria Rilke, Thomas Mann sau 
Hermann Hesse ş.a.

Întrebările de mai sus denotă o anume saturaţie, 
fără a trimite neapărat la o cunoaştere profundă a operei 
flosofului german care a creat supraomul. Deci, ele sunt 
lipsite de noimă cu atât mai mult cu cât opera nietzscheană, 
cu bogatele-i ecouri sau obsesii tematice, descoperite în 
romane sau eseuri, în gândirea atâtor creatori majori, se 
dovedeşte a fi din ce în ce mai complexă, iar posteritatea 
acestui gânditor singuratic, ce şi-a dus existenţa de 
profet sub semnul unui imens (totuşi!) noroc, plătit 
cu asupra de măsură prin boală, izolare – despre care 
Henri-Marie Beyle afirmă că „însumează pentru un om 
toate nenorocirile posibile” – mizeria oricărei depăşiri, 
decădere, degradare şi, în fine, prin nebunie, posteritatea 

sa, iată, se situează sub auspiciile imprevizibilului benign. 
Sub semnul norocului destinal.

Dacă ne-am referi la cele mai importante eseuri 
scrise pe marginea operei date de Nietzsche – de la 
Şestov şi Berdiaev la Merejkovski şi Bertram, Thomas 
Mann şi Lesley Chamberlain, bunăoară – întrebările de 
genul celor enunţate ar dispărea ca ceaţa densă, lăptoasă, 
într-o dimineaţă de apus de noiembrie. Căutările obsesive 
ale domnului profesor Ştefan Borbély sunt, aşadar, cu 
atât mai binevenite. Adăugându-li-se documentarea la 
zi, interdisciplinaritatea sau caracterul ludic-pasional – 
ce transformă erudiţia şi pedanteria în calităţi intrinseci, 
dacă nu într-un spectacol al cunoaşterii – şi nu mai puţin 
asociaţiile neaşteptate, ce conduc, firesc, spre piste 
hermeneutice nu rareori fascinante, putem susţine fără 
rezerve că avem în faţa noastră un opus care se citeşte, 
în pofida densităţii şi a gradului sporit de dificultate, pe 
nerăsuflate, ca un bun roman de aventuri, cu senzaţia că e 
obligatoriu, în timpul lecturii, un singur lucru, şi anume: 
să fii pregătit pentru întorsături de o fină spectaculozitate, 
căci e vorba de un opus definit ca „rodul exuberant al 
unei monomanii decomplexate”. Deci, un alt prilej de 
a detecta, şi în acest demers borbélyan, „intensitatea 
senină a pasiunii, bucuria descoperirii, la tot pasul, a unor 
coerenţe”.

Cartea Pornind de la Nietzsche e scrisă sub 
semnul pasiunii pentru opera solitarului despre care, 
îndemnându-ne să-i citim cărţile, dar cu măsură – 
Nietzsche, dar cu măsură, susţine autorul Muntelui 
vrăjit – Thomas Mann a lăsat rânduri emoţionante: „În 
faţa noastră se află un destin hamletian, destinul tragic 
al unei cunoaşteri ce-i depăşeşte puterile, care impune 
stimă şi îndurare. «Cred», spunea Nietzsche cândva, «că 
am ghicit câte ceva din sufletul omului superior – poate 
că oricine care îl ghiceşte pe acesta este sortit pieirii». 
Şi pe el l-a dus la pieire, iar atrocităţile învăţăturii sale 
sunt într-o asemenea măsură străbătute de o suferinţă 
lirică nesfârşit de mişcătoare, de priviri pline de dragoste, 
de ecourile unui melancolic dor de roua iubirii, care să 
umezească ţara aridă, lipsită de ploi, a singurătăţii sale, 
încât nu mai pot stârni dispreţul sau dezgustul faţă de 
această imagine a lui Ecce homo”.

Ştefan Borbély este fascinat de straniul neamţ 
monoman, care şi-a structurat opera sistemică pe câteva 
motive recurente: supraomul, transvaluarea tuturor 
valorilor, reîntoarcerea aceluiaşi la sine însuşi, voinţa de 
putere, amoralitatea şi suferinţa, ca să ne referim exclusiv 
la câteva. Acest dublu minoritar – prin originile sale, dar 
şi, încă o dată, prin temele inactuale în sens nietzschean – 
Ştefan Borbély găseşte de cuviinţă să ascundă fascinaţia 
sa prin recursul involuntar la una din măştile taxate de 
Nietzsche ca fiind inevitabile în cazul omului superior: 
„Orice spirit profund are nevoie de o mască: mai mult, 
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în jurul fiecărui spirit profund creşte încontinuu o mască, 
datorită interpretării constant greşite, mai exact, plate, 
a fiecărui semn de viaţă pe care îl dă”. (Nietzsche) 
Refuzul indirect al măştii creează o altfel de mască, 
una involuntară, care îl va face pe autor „într-o bună zi” 
„totuşi să constate că acolo există deja o mască a sa – şi 
că e bine aşa”. (Nietzsche)

Condus de un spirit superior, Ştefan Borbély 
aşază în oglinda de litere a textului propria fascinaţie 
iscoditoare, care se transmite, molipseşte, încât rândurile 
scrise, comparaţiile, metaforele şi incursiunile în opera 
rilkeană sau în cea thomasmanniană, convoacă, firesc, 
noi exploratori ai minunatelor tărâmuri nietzscheene: 
„Fascinant în Nietzsche este că nu poţi fi niciodată 
integral singur în universul spre care te călăuzeşte. E 
nevoie, peste tot, de spirite solidare: fericit e omul care le 
găseşte, care se lasă descoperit şi ghidat de ele”. Găsim, 
aici, un discret ecou polemic la nietzscheenele „spirite 
libere”, inventate de eminentul student al profesorului 
de filologie clasică Friedrich Ritschl, „spirite libere”, 
de care fiul de preot luteran „avea nevoie”, „pentru a 
rămâne bine dispus în mijlocul relelor (boală, singurătate, 
străinătate, inactivitate)”. Observaţia e făcută în urma 
lecturii autoportretului – pe care şi-l face filosoful german 
în cartea monologică Omenesc, prea omenesc – de 
Simion Dănilă, unul dintre cei mai avizaţi traducători ai 
ucenicului lui Schopenhauer. „Spiritele libere” sunt, după 
cum am văzut, un fel de „fantome şi tovarăşi neînfricaţi, 
cu care trăncăneşti şi râzi când ai chef să trăncăneşti şi să 
râzi şi pe care îi dai dracului când devin plictisitori – ca o 
compensaţie pentru lipsa de prieteni”.

Incursiunile inserate în cuprinsul volumului stau 
la baza unor cursuri ţinute de domnul profesor. Pornind 
de la Nietzsche a atras şi va atrage, în mod firesc, noi 
prozeliţi. Acel „fericit e omul care le găseşte, care se 
lasă descoperit şi ghidat de ele” te duce la nevoia de 
descoperire, strunjire, depăşire şi fasonare de sine – o 
teorie, să recunoaştem, de extracţie pur nietzscheană! 
O teorie transformată în reflex cultural, ce i-a marcat 
destinul literar de cărturar.

Apropierea de Nietzsche este, în primele 
pagini, făcută în chip neaşteptat, din considerente strict 
pedagogice. Prima intrare în receptarea acestui romantic 
radical – poate cel mai mare ucenic al lui Schopenhauer 
– se face abordându-se caricatura, după ce din capul 
locului se dă la o parte faţa derizorie a acestei noţiuni. 
Până să fie receptat în profunzime, Nietzsche, după cum 
se ştie, a fost caricaturizat, ceea ce solitarul de la Sils-
Maria, fireşte, prevăzuse; perspicace, gânditorul însuşi 
furnizase contemporanilor săi, cultivându-le, câteva 
măşti-feţe ce-i erau, în realitate, străine. Ştefan Borbély 
explică ce vede în filosofia nietzscheană. Demersurile 
sunt construite aidoma unor încercări de apropiere de 
„izvoarele primordiale ale fiinţei” acelea stranii şi veşnic 
copilăroase de la Sils-Maria, aidoma unui joc de-a textele 
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aşezate faţă în faţă. Sunt analizate şi citate fragmente de 
texte ale autorului evidentei capodopere Dincolo de bine 
şi de rău şi unele opere semnate de nietzscheenii citiţi 
sub semnul griffei Nietzsche: Thomas Mann, Hermann 
Hesse, D.H. Lawrence sau Rainer Maria Rilke, de pildă, 
în al căror trib se înscrie Ştefan Borbély însuşi. (Ernst 
Bertram) Jocul acesta, gândit ingenios şi perspicace, 
este, de fapt, un instrument folosit pentru apropierea 
de învăţăturile sihastrului. Unghiurile de percepţie sunt 
mereu schimbate; în lumina reflectoarelor sunt aduse alte 
şi alte fragmente, părţi ale aceluiaşi sistem filosofic.

În ce mod îl citeşte şi îl comentează Ştefan Borbély 
pe geamănul spiritual al lui Fiodor Dostoievski? Fără să 
spună explicit, criticul şi istoricul literar exilat la Cluj, 
ţine cont, eseu de eseu, în primul rând, de recomandările 
autorului Genealogiei moralei referitoare la modul în care 
e salutar să fie receptat „ca psiholog, scriitor, imoralist”: 
„Nu e nici pe departe necesar, şi nici măcar de dorit, să mi 
se ia partea – îi scrie Nietzsche muzicianului Carl Fuchs 
–, dimpotrivă: o doză de curiozitate ca în faţa unei plante 
necunoscute, cu o anumită rezistenţă ironică la adresa 
mea, mi se pare o poziţie incomparabil mai inteligentă. 
– Iertare! Am scris aici nişte naivităţi – o mică reţetă prin 
care să ieşi cu bine din ceva imposibil…”.

Dincolo de naivitatea recunoscută a fiului de 
pastor luteran, înrudită cu aceeaşi calitate ce poate fi 
găsită, la o scurtă privire, în cazul autorului Iliadei, este 
limpede că ţinem în mâini o carte-eveniment: Pornind de 
la Nietzsche. E un regal care îl are ca protagonist pe acel 
Hamlet al filosofiei secolului al XIX-lea care, la câteva 
mii de kilometri distanţă de un alt uriaş, un Hamlet al 
subteranei, Fiodor Dostoievski, a făcut două descoperiri 
ce-au marcat istoria culturii şi, nu într-o măsură mai greu 
de trecut cu vederea, istoria omenirii. Astfel, dacă Thales 
susţinea că apa, cu vorbele călugărului de la Sils, se află 
în pântecul tuturor lucrurilor, dacă evreii din vechime 
unesc multitudinea zeităţilor, reducându-le la Unul, de 
nevăzut şi atotprezent, Adonai, stăpânul tuturor văzutelor 
şi nevăzutelor, dacă Schopenhauer decretează că voinţa 
oarbă de a fi stă la rădăcina a tot şi toate, Dostoievski şi 
Nietzsche descoperă că osia lumii, forţa motrice a acesteia 
este amoralitatea şi voinţa de putere, revoluţionând astfel 
întreaga istorie a mentalităţilor sub imperiul marilor 
profeţii, care, în opinia lui Dmitri Merejkovski, îşi aruncă 
umbra urieşească, după cum s-a şi văzut, înainte. Profeţii, 
plătite cu sânge şi de Dostoievski, şi de Nietzsche – 
martiri spirituali ai unei Europe, zguduite, conform 
negrelor predicţii ale ambilor gânditori, de o decandenţă 
fără precedent. E limpede faptul că Mileniul al III-lea va 
fi Mileniul Dostoievski şi Nietzsche sau nu va fi deloc.

(Fragmente din vol. Coasta lui Apollo)
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II. Comentarii globale şi tematice

Mircea MUTHU

„De ce are Cenuşăreasa pantofiori de 
sticlă?”

Un comentariu sistemic grefat, eventual, pe 
straturile tematice din eruditele pagini imprimate periodic 
sub apostila colegului şi profesorului Ştefan Borbély – 
astăzi un veritabil doctissimus, la meridianul nostru, în 
mitologie, psihoistorie şi comparatistică (nu numai) literară 
– ar fi necesar să circumscrie, în primul rând, eşafodajul 
teoretic şi, implicit, metodologic al acestora. Autorul 
Civilizaţiilor de sticlă (2013) sau al Eseurilor biblice 
(2015) trăieşte şi astăzi, după debutul editorial din 1995, 
„bucuria descoperirii cotidiene prin lectură”, îl atrage 
„misterul intelectual al detaliului, provocarea hermeneutică 
de a înţelege şi de a descifra ceea ce pare sibilinic”. Nu 
este „profesorul pedant şi scrobit”, prins în captivitatea 
bibliografiei de-a dreptul enciclopedică, deşi cărţile sale, 
variate ca subiect şi perspectivă de tratare, sunt încheiate 
la toţi nasturii conexiunilor şi argumentărilor cu finalităţi 
prioritar conceptuale.

L-am urmărit, cu admiraţie, încă de la o 
prezentare cu lucrarea, iniţial, doctorală – De la Herakles 
la Eulenspiegel. Eroicul (2001), dintr-o proiectată trilogie 
– şi unde, cum afirma în prolog, procedase cu „umilinţa 
interpretării căreia i se încredinţează o partitură obligatorie 
şi cu respectul impus de către adecvarea în litera şi spiritul 
ei”. Numai că toate acestea fuseseră deja împletite, 
iterativ, începând cu Grădina magistrului Thomas (1995) 
ori Xenograme (1997), cu „fascinaţia pentru Nietzsche, 
pasiunea pentru psihoistorie şi [pentru] mărturii despre 
disoluţie”, cum se exprima în Visul lupului de stepă, (1999). 
Autorul, un contemplativ, de fapt, născut la poalele munţilor 
Făgăraş, a ştiut devreme că „rugina vremii lucrează în jurul 
nostru şi în noi deopotrivă, aşa cum demonstrează Edgar 
Allan Poe”, şi apelează constant, tenace, la patul germinativ 
din mitologiile europene şi de aiurea, împreună cu 
sugestiile lor hermeneutice, dar plasându-le în acelaşi timp 
într-o modernitate interogativă şi, mai mult, instabilă prin 
alternanţa utopiei cu „insignifianţa”, aceasta cu deosebire 
atunci când cea dintâi nu mai este, dispare.

Evantaiul larg deschis al angajărilor sale 
intelectuale concretizate, ritmic, în cărţi în care anumite 
texte (etichetate drept eseuri) se repetă, certifică existenţa 
unei structuri de profunzime rizomatică singularizînd 
o o p e r ă  departe de a fi pur şi simplu una eseistică. 
Ocolurile, întoarcerile într-un fel ritualice la cvartetul 
sui-generis Nietzsche – Thomas Mann – Herman Hesse 
– Mircea Eliade dar şi la concepte polarizatoare precum 
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„mit gnostic”, lumina (id est: transparenţa, sticla ş.a), 
contracultura etc. detectabile în urzeala scrierilor alcătuiesc, 
primele, osatura generală, iar celelalte – chiar niturile 
acestei structuri, repet, rizomatice, care poate deconcentra 
persoana doritoare să facă un comentariu sintetizator, 
obligată fiind să ia în discuţie, în acelaşi timp, întregul 
şi partea. Altfel, şi cărţile cu alcătuire de panopticum 
jurnalier, cum sînt cele de „simptomatologie editorială”, se 
înscriu într-o meditaţie atent calibrată fie pe critica literară/
culturală propriu-zisă, fie pe ideologeme ca „organicism 
globalizant”, „societate resentimentară”, „intelectualitate 
contraculturală”, „iacobinism contemporan” ş.a. De 
exemplu Homo Brucans şi alte eseuri (2011) este, citim pe 
coperta a patra, „o carte interdisciplinară, multifaţetată, de 
ţinută preponderent hermeneutică, axată pe interpretarea 
Vechiului şi Noului Testament[…], pe Războiul Rece, 
Revoluţia şi Contracultura anilor ’60” ş.a. Dar – se 
precizează – este vorba de „indicii nesigure ale unor 
proiecte în derulare” , adică de un work in progress a cărui 
febrilitate şi, subsecvent, fertilitate scripturală este evidentă 
în reluările/modificările/intercesiunile ce asigură, cum 
afirmam, organicitatea raportului întreg - parte chiar şi în 
cazul grupajelor de portrete-radiografii, reconstituite din 
numeroasele inserţii analitice imprimate în tripticul Cercul 
de graţie, 2003, O carte pe săptămână, 2007 şi Existenţa 
diafană, 2011). Homo theoreticus şi criticul aplicat 
scurtircuitează pretutindeni, la temperatură de arc voltaic, 
în formulări exacte şi surprinzătoare, caracterizabile prin 
generozitate şi suprafaţa de interpretare, adesea interogativă, 
ce nu se opreşte doar la lumea ficţională.

Metodologic vorbind, mai ales pentru studiile 
compacte, propun o analogie, probabil riscantă, cu un 
exemplu extras din universul fizicii. Este vorba de unul 
dintre fenomenele de refracţie a luminii, mai exact, de 
modalitatea acesteia de trecere de la un domeniu p r i n 
altele dar cu păstrarea aceleiaşi tonalităţi unitare care nu se 
întrerupe, ci rămâne în integralitatea ei pe traseul multiplu 
deviat, legând – deziderativ, adesea utopic însă mereu 
argumentat – vitraliile din veacul al XIV- lea de arhitectura 
lui Le Corbusier, de „lumile translucide” şi „societăţile 
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transparente” ş.a. tratate de pildă în singularele Civilizaţii 
de sticlă (2103). Generalizând, acestei d i o p t r i c i 
personalizate i se datorează modul cum, în Proza fantastică 
a lui Mircea Eliade (2003), „complexul gnostic” se refractă 
şi p r i n  Culianu et alii; la fel, o altă carte memorabilă 
din panoplia comparatistului ne oferă analize cu subiecte 
Pornind de la Nietzsche (2010), p r i n  Thomas Mann, 
Hesse sau Rilke cu concluzii de-a dreptul spectroscopice. 
Iată şi începutul explicativ al unui incitant Eseu despre 
zaruri ce „porneşte de la recurenţa motivului zarului 
în mentalitatea postmodernă, pentru a recurge apoi la 
arheologie. Vom trage cu ochiul, temându-ne că vom fi 
alungaţi, la marii jucători de zaruri ai lumii: Antichitatea, 
Evul Mediu, Mallarmé, pentru a ne întoarce apoi la teoria 
haosului din postmodernism. Am ales zarul, fiindcă e un 
obiect modern resemantizat.” Accentul ludic („vom trage cu 
ochiul, temându-ne că vom fi alungaţi”) asezonează de obicei 
„refracţiile” (resemantizarea), finalizate aici cu ajutorul, 
de astă dată contrapunctic, al lui Nietzsche: „Dimpotrivă, 
Nietzsche sugerase deja că haosul este o funcţie a 
inocenţei”. Ariadna contemporană trece aşadar prin vămile 
culturale, înfruntă pieptiş bornele istorice şi trage firul (id 
est: lumina) ce devine tot mai consistent pînă la sfîrşitul 
textului, în realitate un final deschis, pentru că autorul îi 
serveşte cititorului opţiunea continuării deviate creativ 
într-o spectaculoasă aventură intelectuală: „Unele afirmaţii 
din acest eseu sfidează adevărul. Cititorul este invitat să-şi 
încerce norocul şi să le descopere”. Şi asta pentru că, ne 
spune într-o cronică literară, „eseistul nu e, prin definiţie, 
o persoană obedientă faţă de convenţii. Dimpotrivă, îi 
place să dejoace seriozitatea celorlalţi, să o supună unor 
unghiuri perspectivice inedite”. Doar că e s e u l  preluat 
în accepţiunea aforistică a matematicianului/esteticianului 
Max Bense drept „esenţa critică a spiritului modern” se 
dovedeşte, chiar şi în cronica de carte, un studiu concentrat 
uneori până la epură invitîndu-ne/obligându-ne de multe 
ori la o proiecţie futurologică sau mitologică, acesta din 
urmă schiţată de altfel într-un binevenit îndreptar didactic 
(Mitologie generală, 2004). Re-semantizările, intercesiunile 
aceluiaşi exemplu mitopoetic (de exemplu „pantoful de 
sticlă al Cenuşăresei”) ilustrează şi o concepţie până la 
urmă holistică, de integrare a componentelor într-o viziune 
unitară, păstrându-se aceleaşi axe, aş spune preferenţiale, 
dar şi programatice, în cărţi diferite, altfel, tematic.

Cenuşa, acest superb „eseu de mitopoetică”, îmi 
place să cred că definitoriu pentru autor, este inserat, la 
început, în studiul despre „complexul gnostic” din Proza 
fantastică a lui Mircea Eliade (2003), va fi apoi re-locat, 
extins în Homo Brucans şi alte eseuri (2011) şi – amintindu-
ni-se că „am povestit” anterior „de unde vine celebrul motiv 
al pantofului de sticlă pe care Cenuşăreasa îl lasă gaj pe 
treptele palatului” – va fi reimprimat, fragmentar, aici cu 
valoare exemplificativă, în Civilizaţii de sticlă – utopie, 
distopie urbanism (2013), apoi în culegerea de Eseuri 
biblice (2015), ca să-l regăsim, completat înspre final, în 

recentele Simetrii şi discrepanţe (2017), cu titlul De ce 
are Cenuşăreasa pantofiori de sticlă? Pentru a demonstra 
că „există două accepţiuni ale cenuşii în mentalitatea 
occidentală, una funerară şi una resurecţionară”, polihistorul 
contemporan, cumulat în acelaşi timp cu un povestitor în 
stare genuină care n-ar trebui să fie reprimat, aduce în prim-
plan Cenuşăreasa, această „poveste de esenţă gnostică” 
legată de „transubstanţierea unei materii iniţiale – cenuşa – 
în transparenţă totală şi lumină, ceea ce înseamnă, în context 
gnostic, o de-materializare, eliberarea fiinţei de lumină, 
fragile, de materia care o ţine înlănţuită de pământ”. Precum 
pasărea Phoenix şi alte exemple extrase din mitologie, 
Cenuşăreasa, „fiinţă de cenuşă” se transformă într-o „fiinţă 
de lumină”, se transfigurează, gnostic, în „pantofiorul 
de sticlă” – „indiciul transparenţei complete.” Pantoful 
„adus din moarte” ilustrează „accepţiunea resurecţionară 
a cenuşii”, constitutivă mentalităţii arhaice şi pe care, 
conchide exegetul „creştinismul doctrinar a modificat-o, 
anatemizând-o”. Aş sugera că poate însăşi Cultura, prin 
tasare milenară, devenită, adică, şi ea cenuşă fertilă, s-a 
dorit dintotdeauna resurecţionară, de aceea s-a dovedit până 
la urmă rezistentă, dacă nu chiar stenică, atât în filozofie, cât 
şi în arte. Aceasta mai ales după ce, sub influenţa modelului 
romantic, cultura dobândeşte o prestaţie quasireligioasă, 
ca răspuns oarecum compensativ – în sintagma „religia 
artei” – la îndepărtarea tot mai vizibilă a europeanului, cel 
puţin, de Divinitatea creştină. Speranţa noastră în ipostaza 
resurecţionară a culturii este şi una dintre constantele 
fundamentale ale criticului şi comparatistului, regăsibilă 
de altfel şi în menţionatele Civilizaţii de sticlă. Dioptrica 
(în limbajul religios există o variantă terminologică – 
dipotrikon) grafiază, precum linia în plastică (care desparte, 
dar şi unifică), istoria doritei, obsedantei dimensiuni 
resurecţionare în dispută milenară cu fatalitatea celei 
funerare, dorinţă existentă, concretizată şi în lumea noastră 
urbană: „Atunci când va vorbi despre sticlă şi «casele» pe 
care ea le configurează, Heidegger va reţine, de asemenea, 
de-corporalizarea, continuată de Merleau-Ponty prin textele 
dedicate transparenţei, ca spaţiu al ochiului neobstaculat de 
vreo ingerinţă materială”. Aventura gnostică în gramatica 
modernă a „materiei transformată în lumină” este etapizată 
socio-istoric într-un synopsis întocmit în 13 capitole, 
pigmentate ludic aproape, cu o maliţie benignă, „pentru 
bunul cititor rătăcit în universul utopic al volumului de 
faţă dedicat reprezentărilor culturale şi arhitectonice ale 
sticlei”. Din această călătorie, singulară şi labirintică, 
„bogată în delicii”, cum spune undeva autorul, nu lipsesc 
„oraşele perfecte ale Renaşterii”, pe care le-am văzut 
spre exemplu şi la Ferrara, în desenele lui Pierro Della 
Francesca, „fervoarea falansteriană” a lui Charles Fourier, 
Palatul de Cristal (1851) de la Expoziţia Universală din 
Londra, „spiritul utopic” din Rusia ş.a. cu reprezentările 
lor ficţionale, arhitectonice sau filosofice într-un conclav 
seducător. Următoarea ediţie – absolut necesară! – ar putea 
trimite, de exemplu, şi la oraşul sud-american, „cea mai 

țintă fixă ștefan borbély



96

puternică maşină de simboluri a lumii moderne” (Beatriz 
Sarlo, 2015). Dacă Aleph-ul ficţional al lui Borges este un 
caz de heterotopie în care toate spaţiile sunt simultane şi 
neintersectate însă raportabile, paradoxal, la punctul unic 
din care se nasc, asociat fiind realismului magic din epoca 
primară a colonialismului spaniol, metropola Buenos 
Aires – legată osmotic de scriitorul argentinian – nu doar 
ilustrează, dar şi continuă textul borgesian în construcţia 
ridicată odinioară pe Via Florida şi pe care criollo, urmaşii 
colonizatorilor, au transformat-o astăzi într-un mall de 
sticlă gravată cu imagini ale oraşului reprezentat ca un 
labirint de memorii. Sau, în neistovitul incubator european, 
oniricul Salvator Dali utilizase modelul matematic propus 
de prietenul său Matila Ghyka, teoreticianul modern al 
numărului de aur, şi oferise cele două mostre plastice – 
Christus Hipercubus şi Leda Atomica – 50 de secrete ale 
artizanatului magic – prima dintre acestea inspirându-l pe 
Le Corbusier în proiectarea sediului Naţiunilor Unite din 
New-York. Sunt încercări şi realizări – cât de utopice?! – 
oricum specifice pentru „civilizaţiile de sticlă” analizate cu 
pasiune şi aplicaţie interdisciplinară din unghiul posibilelor 
semnificaţii gnostice care leagă între ele secolele şi vârstele 
culturale.

Cadrul pe care doar l-am schiţat în aceste rânduri 
invită fără-ndoială, în viitorul apropiat, la un comentariu 
in medias res dedicat cărţilor semnate de Ştefan Borbély. 
Ele sunt impresionante ca număr şi varietate tematică 
oferind, sub o anvelopă eseistică şi nu prea, o stilistică 
inconfunadabilă, acumulări îndelung decantate şi, totuşi, 
„şantiere deschise” , însoţite „de teama că nu le voi închide 
niciodată”. Firească ar fi, aşadar, o compartimentare, 
aşa cum este creionată în prefaţa de la Homo Brucans 
şi alte eseuri (2011), respectiv „hermeneutici biblice 
specifice”, studiul despre cenuşă integrabil într-un viitor 
volum despre Calendarele mitologiei şi altul, proiectat şi 
el, despre Originile intelectuale ale contraculturii anilor 
’60. Preliminariile adresate „cititorului de bună credinţă” 
referă însă şi la alte titluri apărute/anunţate, dar în legătură 
prioritară cu conţinutul insertiv al lucrării respective, ca în 
Homo Brucans.

Sarcina comentatorului care doreşte să „prindă” 
într-o formulă pe acest exeget de excepţie nu este deloc 
uşoară. Menţionez deocamdată – într-o formulă desigur 
preferenţială – un veritabil meniu de straturi comunicante 
prin nervuri tematice şi conceptuale: aproprieri mitologice 
propriu-zise, deocamdată în cheie clasică; lecturi biblice 
(Ce ştia Pavel, Blestemul smochinului ş.a.) cu performanţa 
coabitării analizei simbolice cu elemente de interpretare 
anagogică; dimensiunea mitopoetică, radială; cuprinderi 
monografice sui-generis pe temei comparatist şi cu 
finalitate spectroscopică (Mircea Eliade, Thomas Mann, 
Nietzsche et alii; „civilizaţiile de sticlă”; „simptomatologie 
editorială” contemporană; circumscrieri socio-culturale 
(Postmodernism, Postumanism, Contracultură ş.a.). Este 
plăcerea cititorului să aleagă.

Andrei SIMUŢ

De ce ne fascinează (eseurile lui) 
Ştefan Borbély

Din punctul de vedere al dezideratelor 
tradiţionale ale criticii (în special obiectivitatea sau 
judecata), orice aş scrie despre Ştefan Borbély va 
purta marca subiectivităţii, de vreme ce parcursul 
meu academic a fost iremediabil marcat, şi oficial, de 
influenţa sa (o licenţă, un masterat şi un doctorat…). 
Astfel predispoziţia va fi aceea de a insista pe elementele 
ce indică fascinaţia pentru stilul eseistului sau al 
profesorului. Acelaşi lucru se putea observa şi în articolul 
scris în vremea studenţiei pentru Dicţionarul Echinox 
(pe nedrept blamat la data primei apariţii), articol care, 
constat azi, îşi menţine valabilitatea intuiţiilor, cu toate 
excesele speculativ-stilistice ale momentului (articolul a 
fost înlocuit în a doua ediţie a Dicţionarului...). În acel 
text încercam să răspund implicit la ceea ce acum voi 
puncta explicit, şi anume răspunsul la întrebarea simplă: 
care sunt motivele fascinaţiei exercitate (în special asupra 
generaţiei noastre şi nu numai) de Ştefan Borbély?

În acel articol porneam de la observarea unui 
contrast care mă suprinde şi azi, pe care îl consider 
definitoriu pentru personalitatea profesorului/ eseistului, 
contrast care provine dintr-un anume histrionism 
(cuvânt cheie pentru universul stilistic al autorului), 
o formă echilibrată de histrionism, care trece de la 
distanţe aparent insurmontabile la familiarităţi joviale, 
o distanţă participativă, fapt perfect recognoscibil 
la nivel discursiv. E suficient să citim prefeţele unor 
volume precum Grădina magistrului Thomas, Visul 
lupului de stepă sau Pornind de la Nietzsche pentru a 
observa că asistăm la un adevărat ritual al prefeţei, după 
regulile clasice ale retoricii, dar şi după un model ilustru 
(Montaigne), având toate un aer de smerenie ironică, 
dar şi simpatie nostalgică pentru un cititor-model 
ipotetic, poate niciodată actualizabil. Prefeţele sunt un 
deliciu şi pentru că dezvăluie un autor cu propensiuni 
spre confesiune, dezvăluindu-şi obsesiile creatoare şi 
spiritul noncomformist. De îndată ce trecem la cuprinsul 
propriu-zis al cărţilor, tonul se schimbă, distanţa reapare, 
autorul şi mărcile sale subiective se retrag în spatele 
erudiţiei, interpretărilor sau diagnosticelor adesea 
caustic-corozive.

Excepţia la care am asistat recent este 
Civilizaţii de sticlă, utopie, distopie, urbanism, (carte 
căreia îi lipseşte obişnuita prefaţă, înlocuită cu un 
cuprins analitic), unde are loc o omogenizare discursivă, 
cu victoria vocii auctoriale extrovertite din prefeţele 
volumelor anterioare. Cititorul este adesea interpelat, luat 
complice în travaliul hermeneutic pentru descoperirea 
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sensurilor ascunse, pus să aştepte deznodământul unui 
parcurs pasionant şi pasionat prin diversele proiecte de 
societăţi ideale (provenind în special din secolul XIX), 
oraşe-perfecte, romane distopice, teoriile despre utopie/
distopie etc. Eseul nu aspiră atât spre o cuprindere 
sistematică a vastului domeniu al utopiei/distopiei, cât 
spre alegerea unghiului insolit din care vechea problemă 
să fie investigată. Raportul utopie-distopie e trecut 
pe rând prin multiple filtre conceptual-interpretative: 
transparentizare/ obscurizare, limitare/ nelimitare, 
eludarea morţii/ omniprezenţa ei etc. Miza este, ca şi 
în celelalte cărţi ale sale, o de-familiarizare a listelor 
uzuale din literatura utopică/distopică, a temelor sau 
autorilor canonici, re-valorificarea autorilor sau cărţilor 
uitate, de-construirea reflexelor culturale limitative, 
a prejudecăţilor sau locurilor comune încetăţenite fie 
printre universitari, fie în lumea criticilor literari sau 
a analiştilor media (jurnalismul civic...). Aproape un 
manifest contra „sistemul(ui) de castă autoscopică”, 
o critică a „sistemul(ui) literar închistat şi obedient” 
este cartea Existenţa diafană (şi în pofida titlului…), 
care, la fel ca mai vechile Xenograme sau Opoziţii 
constructive aplică judecăţi tranşante, distanţate, 
lumii literare româneşti şi establishment-ului cultural-
politic, chestionând ierarhiile zilei, recuperând autori 
nedreptăţiţi, căutând cărţile „bombă”, privind cu 
circumspecţie autorii favorizaţi de critică sau de public 
(un caz interesant e fluctuaţia de receptare de care are 
parte Mircea Cărtărescu, de la Levantul la Solenoid…). 
Când intră în rolul Cronicarului, Ştefan Borbély nu 
rămâne niciodată la simpla recenzare a ultimelor apariţii. 
Dincolo de selecţia deliberat subiectivă, miza este de a 
circumscrie cât mai precis contextul contemporan, trecut 
printr-o radiografie necruţătoare, dar fără parti-pris-uri 
(chiar dacă anumite preferinţe sunt deschis declarate). 
Cronica trece treptat în forma eseului, lăsând în urmă 
grila limitativă a gustului sau a judecăţii, spre plăcerea 
depistării fenomenelor mai ample, de profunzime.

Chiar dacă nu rare au fost distanţările critice 
faţă de congenerii săi, comparatistul clujean are ceva din 
spiritul postmodern al generaţiei, privilegiind secundarul, 
marginalitatea, detaliul rămas neobservat sau fragmentul 
în dauna amplului edificiu discursiv. Urmând ispitele 
borgesiene ale personajelor lui Eco, autorul aspiră la 
colecţionarea firelor, chiar dacă iniţial disparate, ale unei 
istorii secrete (literare sau chiar culturale), fire decelate 
din marile texte sau din biografiile autorilor esenţiali (nu 
doar de literatură, dar şi filosofi, oameni politici etc). 
Comparatistul clujean e un spirit aflat mereu în căutarea 
aspectelor/autorilor/cărţilor mai puţin investigate din 
istoria culturii, un model pentru obstinaţia cu care caută 
sursele prime din spatele suprafeţelor cunoscute ale 
literaturii. Faptul era vizibil şi la cursurile profesorului, 
dar nu însemna nicidecum impunerea unor abordări 
constrângătoare, ci impregna libertatea de a face asocieri, 
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paralelisme, racorduri cu alte opere, găsirea celor mai 
interesante filiaţii. Desigur, orizontul de pornire e 
unul tematologic, dar literatura nu constituie aproape 
niciodată şi punctul de final al travaliului interpretativ, 
apelul fiind mereu la istoria ideilor sau a mentalităţilor, 
unde textele influente, politice sau filosofice, au o poziţie 
privilegiată faţă de cele strict literare. Din eseuri transpare 
adesea o solidă cunoaştere a filosofiei, cu trimiteri fireşti 
spre Platon (pentru Antichitate, mai rar Aristotel), 
Schopenhauer, Kierkegaard şi, desigur Nietzsche, 
pentru secolul XIX şi modernism, cel din urmă fiind 
de departe filosoful preferat al autorului. Dincolo de 
aspectul eterogen, divers al volumelor sale, dincolo de 
aparenta nesistematizare a eseurilor ce le compun, la o 
privire mai atentă se poate constata coerenţa internă a 
lor, dar şi structurarea lor prin intermediul temelor la 
care autorul revine, investigându-le prin intermediul 
altor metodologii, altor autori sau altor epoci. La lectura 
integrală a cărţilor comparatistului, se observă liniile de 
forţă, care implicit oferă multiple modalităţi de lectură 
ale literaturii, exemple de dialog între filozofie/politică/
religie/mitologie şi literatură, între diferite orizonturi de 
mentalitate sau un stil original de a scrie eseu, favorizând 
interogaţia speculativă, hermeneutica atentă la detalii.

Într-un context epistemic tot mai refractar la 
perspectiva hermeneutică, fie dintr-o saţietate cinică a 
indiferenţei (suprasaturaţia de informaţie), fie datorită 
tiraniei şi inflaţiei de imagini, mizând tocmai pe 
suprafeţe ca primă şi ultimă oprire a parcursului analitic, 
fie datorate inerţiilor foiletonismului şi ale istoriei 
literare neopozitiviste, apelul la hermeneutică, maniera 
de a privi cu obstinaţie dincolo de jocul înşelător al 
suprafeţelor, practicată de Ştefan Borbély încă de la 
primele sale eseuri în Echinocţiu, este cu atât mai 
reconfortantă şi importantă azi, într-un context deja 
diferit faţă de cel în care îi audiam cursurile, la începutul 
anilor 2000 (civilizaţia internet era atunci la început). 
Într-o manieră concordantă cu cărţile sale, profesorul 
ne îndemna indirect să căutăm textele esenţiale, cele 
care au generat marile mişcări de gândire din istoria 
umanităţii şi, desigur, de a nu ne limita la orizontul 
literaturii. Cunoscutul principiu socratic de a provoca 
reacţii meditative discipolilor, lăsându-i să-şi urmeze 
până la capăt premisele, de a descoperi propriile erori, 
de a le stârni reflecţia prin insolitări diverse sau asocieri 
neaşteptate se regăseşte la rang de cinste şi în eseurile 
sale, nu doar la seminariile cu ale lor inserţii bibliografice 
surprinzătoare (una din primele mele surprize din 
facultate s-a produs la întâlnirea cu lista bibliografică, 
dar şi cu temele cursului său de comparată). Motiv de 
fascinaţie era şi imprevizibilul cu care profesorul ştia 
să lucreze, în dozaje diferite, după principiile ludice 
ale şcolii echinoxiste, care însă nu puteau fi ghicite cu 
uşurinţă (de ajuns să pomenesc examenul la care ni s-a 
oferit posibilitatea de a ieşi din sală, în caz că nu stăpânim 
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subiectele, totul însă sub privirea ironic-şăgalnică a 
profesorului, care ne testa implicit; anumite seminarii în 
care ne urmărea amuzat dezbaterea interminabilă, fără a 
interveni decât mult după reinstaurarea liniştii; tema de 
eseu, amplă cât un roman, primită la finalul cursului de 
an secund...). Cu alte cuvinte, nu eram lăsaţi să devenim 
prizonierii propriilor comodităţi şi inerţii, cu tot riscul 
fragmentării sau disoluţiei unor certitudini.

Acelaşi orizont ludic-imprevizibil, predispus să 
ofere surprize la tot pasul, îi este caracteristic şi eseistului 
comparatist. În Civilizaţii de sticlă ne conduce erudit 
prin istoria genului utopic/distopic, selectând momentele 
cele mai neaşteptate: reveriile de secol XIX londonez 
ale „oraşului-grădină”, Le Corbusier ca Organizator/ 
„tandru dictator” cu planuri de regândire radicală a 
unui „oraş radial”, Istoria adevărată a lui Lucian din 
Samosata ca anticipare/paralelism cu transgresarea 
antropocentrismului în postmodernism, Somnium de 
Kepler ca prim SF şi multe altele.

Secretul influenţei lui Ştefan Borbély asupra 
unor generaţii întregi de studenţi rezidă şi în capacitatea 
de a rămâne un spirit intens speculativ, de a refuza 
sistemele închise, de a păstra dialogismul şi la nivelul 
eseurilor pe care le scrie, care invită mereu cititorul (mai 
ales pe cel specializat) să le prelungească, să răspundă cu 
propriile interpretări. Cu tot statutul academic/publicistic 
consacrat, dobândit de ceva vreme, autorul se menţine 
într-o nelinişte creatoare şi într-un spirit al autodepăşirii, 
refuzând certitudinile aplatizante, reciclările 
autoliniştitoare ale propriilor texte/idei, deschizându-se 
mereu spre problematici sau orizonturi inedite. Faptul 
este vizibil în cele mai recente articole (când scrie despre 
filmul distopic) sau în cea mai recentă carte, Simetrii şi 
discrepanţe, care cuprinde eseuri despre istoria artei 
(Bosch), teatru sau film (biografii spectaculoase, marcate 
de numere nefaste, cum este cea a lui James Dean, cu o 
interpretare inedită, în cheie thanatică la Rebel without 
a Cause). Sunt eseuri cu final deschis, cu o ipoteză care 
invită la dialog.

Profesorul/eseistul sau cronicarul actualităţii se 
află fiecare în contradicţie cu comoditatea propriului statut 
academic/literar, cu inerţiile şi blocajele pe care acestea 
le-ar putea genera pentru propriul parcurs. Preferinţa 
pentru personalităţile incomode, noncomformiste, 
aflate în conflict cu establishment-ul se poate întrezări 
în multe din cărţile profesorului (Contracultura anilor 
’60 fiind un subiect favorit), mai ales în volumele 
care reunesc activitatea cronicarului, aşa cum sunt 
Existenţa diafană, Cercul de graţie, Xenograme, unde 
se observă preferinţele pentru autori precum Adrian 
Marino, Marin Mincu şi uneori Eugen Negrici, pentru 
cărţile „dinamitarde”, care deconstruiesc iluzii sau 
preconcepţii intrate în vulgata criticii. Deşi se află 
mereu în proximitatea subiectelor majore, convingerea 
implicită a comparatistului este că acestea nu pot fi 
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abordate frontal, fără diverse riscuri (teama de a nu 
reitera locurile comune ale exegezei). Erudiţia densă ce 
transpare din orice text al său este folosită adesea tocmai 
pentru a găsi multiplele unghiuri insolite din care poate fi 
reconsiderată o temă, opera unui autor (gnoza în proza lui 
Eliade, influenţa filosofiei nietzcheene la Thomas Mann 
sau evoluţia unui gen – distopia – tratată prin intermediul 
simbolisticii sticlei în arhitectura cetăţilor ideale şi nu 
numai) sau un motiv secundar trecut printr-o amplă serie 
de opere (bărbierul în literatură). Motivul se dovedeşte 
a fi deopotrivă un pretext subiectiv de pornire, dar şi un 
mod funcţional de a re-citi textele descoperind faţetele 
lor ignorate până atunci. Civilizaţii de sticlă sau Simetrii 
şi discrepanţe denotă decomplexarea discursului, o 
anumită „extrovertire” a lui, deschiderea necondiţionată 
către cititor, spre umor şi spre ciudăţeniile biografice 
ale marilor personalităţi (un exemplu este decriptarea 
simbolică a numelui arhitectului Le Corbusier, care 
trimite şi spre misterioasa lui moarte). În cele mai 
recente eseuri, erudiţia funcţionează ca un mod de a 
clădi suspansul parcursului eseistic.

Un alt motiv de fascinaţie este refuzul autorului 
de a rămâne ancorat într-un unic orizont metodologic. 
Cu toate că nu vădeşte o prea mare atracţie pentru 
teoretizările legate de comparatism sau metodologie, 
eseurile sale au căutat, încă de la primele apariţii din 
Echinox, să exerseze subdomenii ale comparatismului 
destul de diferite (dar convergente), de la mitologie 
(ritualuri, magie), religii, inclusiv cele exotice (despre 
care puţini scriau la acea dată), morfologia culturii, 
filozofie, îndreptându-se ulterior, începând mai ales 
cu anii ’90, şi spre psihoistorie, politologie, analiză 
media, mai nou şi spre film, spre analiza textului 
dramatic sau istoria artei, dar reîntorcându-se, cu o 
energie sporită, asupra literaturii. Relativizarea, uneori 
ludică, a limitărilor ce decurg din urmarea strictă a unei 
teze centrale (cu toate că aceasta transpare prin forţa 
exemplelor), refuzul de a rămâne ancorat în domenii/
teme/reflexe comune, predispoziţia pentru intuiţie 
în dauna raţionalităţii reci, pentru asociaţia liberă de 
idei, deschiderea dialogică a eseurilor, constituie toate 
un model pentru modul de a scrie eseu la ora actuală, 
specie tot mai rară în ansamblul discursurilor analitice 
(ale criticii sau comparatismului). Disponibilitatea de a 
o practica denotă o altă propensiune a autorului, cea spre 
deliciile gratuităţii, eliberate de presiunea scientometriei. 
Astfel de preocupări sunt ameninţate azi de cerinţele 
academice spre productivitate în scrierea articolelor, 
produse egalizate, adesea sterilizate de necesitatea 
respectării unei scheme date, mimând sau visând mereu 
la siguranţa, neutralitatea omului de ştiinţă. La toate 
acestea Ştefan Borbély le opune o proaspătă reasumare 
a funcţiilor subiectivităţii, a prezenţei discursive 
ale persoanei I, dar şi spiritul său dilematic, înclinat 
spre dualităţi aflate în tensiune (cea dintre apolinic şi 
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dionisiac fiind cea mai celebră dintre ele), spre revelarea 
sensurilor ascunse, spre decriptarea enigmelor rămase 
printre rândurile unor texte arhicunoscute (excelentele 
eseuri despre episoadele biblice).

Rămân la opinia formulată în ante-menţionatul 
articol din controversatul dicţionar privind faptul că 
Ştefan Borbély ascunde un potenţial prozator, de o mare 
densitate şi fineţe stilistică, cu o inepuizabilă inventivitate 
lexicală, trăsătură regăsibilă încă de la primele sale eseuri 
echinoxiste. Acesta a fost unul din primele mele motive 
de uimire la întâlnirea cu Ştefan Borbély-Profesorul: 
afluxul unui vocabular complicat, luxuriant, indiferent 
dacă materia cursului erau riturile de iniţiere greceşti sau 
asistam la cronica amical-caustică, rostită la o lansare. 
Stilul său eseistic este profund original şi inimitabil şi, 
cu toate acestea, asistam amuzat la modul în care primele 
noastre cronici sau eseuri se contaminau vrând-nevrând 
cu vreun concept, neologism sau întorsătură de frază 
ale profesorului. La fel cum, după acest lung text, am 
senzaţia că obiectul analizei mi-a scăpat din nou printre 
rânduri…

Iulian BOLDEA

Geometria ca nuanţă

Critica pe care o practică Ştefan Borbély 
în cărţile lui e una caracterizată atât de fascinaţia 
deschiderilor filosofice, cât şi de o incontestabilă 
pregnanţă hermeneutică. Eseistul este atras, în mai 
toate comentariile, de aspectele literare mai puţin 
frecventate de exegeză, circumscriind un scriitor sau o 
operă dintr-un unghi insolit, dintr-o perspectivă nouă, 
nebănuită. Subtile şi nuanţate în formă, substanţiale şi 
dense în conţinut, incursiunile în operele unor scriitori 
străini (Kafka, Thomas Mann, Hermann Hesse ş.a.) 
din eseurile lui Ştefan Borbély surprind prin precizie şi 
fascinaţie afectivă, într-un demers interpretativ de acut 
suflu ideatic. În cărţile eseistului (Grădina magistrului 
Thomas, Xenograme, Visul lupului de stepă, Opoziţii 
constructive, De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul 
în literatură, Proza fantastică a lui Mircea Eliade. 
Complexul gnostic, Cercul de graţie, Matei Călinescu 
– monografie, Thomas Mann şi alte eseuri, O carte 
pe săptămână, Pornind de la Nietzsche etc.) există, în 
ciuda diversităţii tematice a excursurilor comparatiste, 
un set de afinităţi, de relaţii şi de analogii care au 
darul de a exprima individualitatea comparatistului. 
Fie că analizează relaţia dintre Freud şi Jung, toposul 
insularizării la Thomas Mann, Lupul de stepă al 
lui H. Hesse, perceput din unghiul unor scenarii 
iniţiatice, forţele germinatoare din Elegiile lui Rilke, 
fie că abordează unele concepte de amplă deschidere 
intelectuală (ideea de Mitteleuropa, ecumenismul, 

New-Age etc.) sau tema eroicului, autorul reuşeşte să 
delimiteze şi să radiografieze semnificaţiile majore ale 
formelor literare, prin valorificarea unei bibliografii 
impresionante. Culegerile de cronici literare ale lui 
Ştefan Borbély sunt, deopotrivă, suple ca dicţiune 
critică, subtile ca demers hermeneutic, explicative şi 
interpretative, ca metodă de lucru. Elanul constructiv, 
ca şi resortul empatic, sunt cele două resurse esenţiale 
ale scrisului lui Ştefan Borbély. Spirit aplicat şi metodic, 
autorul îşi relevă, în paginile foiletonistice, şi erudiţia, 
o erudiţie decomplexată, nuanţată, lipsită de ostentaţie.

Preocupările critice şi eseistice ale lui Ştefan 
Borbély circumscriu un dublu registru tematic: 
mai întâi, orizontul literaturii române, explorat prin 
cronici literare ale unor cărţi mai mult sau mai puţin 
semnificative ale actualităţii, şi perimetrul literaturii 
comparate, investigat prin eseuri şi studii bine articulate 
teoretic, cu o deschidere conceptuală amplă, dar şi cu 
resorturi analitice riguroase. Într-o Laudă a eseului din 
volumul Grădina magistrului Thomas (1995), Ştefan 
Borbély inventariază datele, calităţile şi componentele 
mai relevante ale acestei specii literare proteice, definită 
ca „arta specifică a solitarilor”. Eseul e definit prin 
contrast cu instrumentarul criticii literare, subliniindu-
se libertatea, independenţa de viziune sau de scriitură 
şi „individualismul” ca mărci stilistice fundamentale 
ale eseului, faţă de spiritul oarecum ancilar şi caracterul 
„bigot” al analizei de text. Cultivând voluptatea 
degustării esteticului, cu evitarea oricărei forme de 
frivolitate stilistică, eseul uneşte „toleranţa cu aventura 
extremă”, adoptând masca unei retorici fluctuante şi 
libere de convenţii, ce se pliază cu anumită precizie 
pe obiectul investigaţiei, fără să-i epuizeze însă 
semnificaţiile şi accentele expresive. Eseistul nu este, 
observă Ştefan Borbély, nici critic literar (pentru că 
nu posedă „disciplina interioară şi capacitatea de 
sinteză”), dar nu e nici filosof (din cauza „luxurianţei 
senzuale şi a incapacităţii de a recurge la abstracţii”). 
Cu toate acestea, eseistul autentic se remarcă printr-o 
impecabilă „disciplină intelectuală”, dar şi printr-un 
sentiment acut al „cenzurii interioare” – dimensiuni ce 
validează dezinvoltura, lipsa de complexe şi inhibiţii. 
Modul de structurare/ agregare specific acestei specii 
literare este, spre deosebire de studiul critic, dezvoltarea 
„progresivă”, acumularea gradată a ipotezelor şi 
temelor asumate, eseul reflectând astfel „foamea de 
infinit pe care o încearcă cel care îl practică”. Concluzia 
acestei Laude a eseului dezvăluie, în subtext, mobilurile 
estetice şi resorturile psihologice ale demersului 
autorului: „Să credem în el (în eseu, n.m. I.B.) şi să-l 
cultivăm, nu numai pentru că exprimă un sentiment de 
viaţă contemporană, ci şi fiindcă ascunde un element 
dificil de găsit în celelalte genuri ale exegezei literare: 
sublimul sentiment al jocului şi eşecului spiritual”. 
Lectura pe care o practică Ştefan Borbély în Grădina 
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magistrului Thomas are deschideri şi resorturi filosofice, 
eseistul fiind atras, în aceste pagini, de aspecte literare 
mai puţin explorate de exegeză, cu o doză mai mult 
sau mai puţin însemnată de nedeterminare. Fascinat de 
„faliile”, golurile, zonele de umbră ale textului, eseistul 
ignoră orice poncif, orice convenţie constrângătoare, 
orice „idee primită”, înţelegând demersul creator într-
un mod nuanţat. Eseurile lui Ştefan Borbély abordează 
aspecte, dimensiuni, scriitori şi opere din literatura 
română – Experienţa lui Arghezi, Complexul lui Nessus 
(Liviu Rebreanu), Izvorul Alb, Un caz de compatibilitate 
limitată: Maitreyi, Corespondenţe Rilke – Blaga, dar şi 
din spaţiul literaturii universale – Ritmurile corpului 
în Grecia antică, Drumul spre Nietzsche, Experienţa 
lui Kafka, Laudatio mortis (Thomas Mann), Grădina 
magistrului Thomas (Hermann Hesse). Eseistul îmbină 
aici „fervoarea unui stil critic inspirat” (Gheorghe Perian) 
cu o indiscutabilă rigoare metodologică, ce plasează 
eseurile sale sub semnul geometriei suple şi nuanţate, 
dominată de o totală lipsă de prejudecăţi. Rigoare 
ideatică şi supleţe a interpretării regăsim în comentariul 
dedicat lui Arghezi, în care eseistul observă prezenţa 
a două tentaţii pe care le încearcă autorul Psalmilor: 
„ispita de a se substitui divinităţii absente” şi, pe de 
altă parte, „ispita tăcerii, a renunţării şi a întoarcerii, 
singura care păstrează intactă esenţa imaginară a 
actului poetic”. O imagine „bifrons” a lui Rebreanu este 
validată de argumente clare, eseistul reprezentându-l pe 
autorul lui Ion ca „pe un suflet neliniştit, scindat între 
tulburătoarea chemare a tenebrelor şi voluptatea iubirii 
celeste”. Subtile şi riguroase, incursiunile în operele lui 
Kafka, Thomas Mann, Hermann Hesse surprind, într-un 
limbaj sobru, „economic” prin precizie dar şi fascinant 
prin coloratura afectivă, sensuri şi dimensiuni mai puţin 
cunoscute, registre semantice noi ale textului, într-un 
demers interpretativ de amplă respiraţie ideatică.

Cartea Visul lupului de stepă (1999) e structurată 
în două mari secţiuni (Teme româneşti şi Teme străine). 
În secţiunea despre literatura română, comentariile 
se referă la reflexele gnostice din opera lui Blaga, la 
Cartea Oltului, analizată prin grilă alchimică etc. Partea 
a doua, mult mai substanţială, cuprinde un Eseu despre 
zaruri (un excurs în istoria toposului, de la egipteni la 
Mallarmé), precum şi texte despre relaţia dintre Freud 
şi Jung, despre tema insularizării la Thomas Mann, 
despre Lupul de stepă de Hesse, analizat din unghiul 
unor scenarii iniţiatice, sau despre forţele germinatoare 
ce se regăsesc în Elegiile lui Rilke. Ştefan Borbély 
este atras, însă, şi de problema actualităţii teoretice, 
abordând concepte cu reflexe de modernitate (ideea 
de Mitteleuropa, ecumenismul, New-Age etc.). De la 
Herakles la Eulenspiegel. Eroicul în literatură (2001) 
e o carte în care, valorificând, cu tact şi exigenţă, o 
bibliografie impresionantă, autorul delimitează, descrie 
şi interpretează semnificaţiile majore ale toposului 

eroicului, pe baza unei dihotomii, susţinută cu argumente 
viabile, între eroic şi antieroic. Eroicul stihial, primul 
palier al arhitecturii eroicului, este distins de al doilea, 
eroicul solar şi civilizator. Eseistul remarcă, în acelaşi 
timp, şi caracterul dual al statutului eroului, capacitatea 
sa de dedublare, de autodepăşire şi metamorfozare. 
Una dintre prejudecăţile pe care eseistul caută să le 
dezamorseze este aceea a configuraţiei preponderent 
solare a eroicului, conform unei scheme reductive ce ar 
trebui să suporte accente relativizante: „Se recunoaşte cu 
uşurinţă în această schemă reductivă – foarte persistentă, 
de altfel – formula eroului civilizator, care nu epuizează 
nicidecum registrul, dar, în foarte multe cazuri, îl 
înlocuieşte. De regulă, atunci când vorbeşte de «erou», 
lumea are în vedere tipologia eroului civilizator”.

O carte ce însumează textele de atitudine ale 
lui Ştefan Borbély este Opoziţii constructive (2002), o 
carte în care sunt denunţate anomaliile unei societăţi 
scindate, lipsită de repere morale ferme, în care puterea 
îşi exersează forţa malefică prin modalităţi oculte, de 
culise. În ciuda caracterului lor fragmentar, disparat, 
textele îşi relevă coerenţa ideatică prin accentul plasat 
asupra diverselor forme de comunicare interculturală, 
prin analiza diferenţelor sau glisajelor de mentalitate 
şi a fantasmelor identitare. Circumscrierea categoriei 
„excentricului”, a intelectualului, cu opoziţia lui 
ireductibilă faţă de înscenările puterii, într-un astfel de 
tablou socio-politic, este cât se poate de semnificativ: 
„Mulţi intelectuali trăiesc ceva ce s-ar putea numi o 
voluptate a explorărilor infinite, revelatorii: cercetează 
febril în arhive, scot la iveală documente uitate în fel 
şi chip, fie din neglijenţă, fie culpabil, şi rescriu pagini 
de trecut istoric sau cultural naţional, considerate şi azi 
ca fiind «sacrosancte». Le lipseşte sprijinul politic sau 
popular, au de multe ori impresia că recurg la strategii 
insidioase, ilicite, dar, încet, încet, căruţa se mişcă din 
glod, sancţionând, prin simplul fapt că avansează, chiar 
şi începutul foarte pesimist al rândurilor de faţă…”

Proza fantastică a lui Mircea Eliade. Complexul 
gnostic (2003) imaginează un scenariu hermeneutic 
interesant, în care se subliniază raporturile dintre 
resorturile fantasticului eliadesc şi cele ale reflexelor 
mitice, accentul analizelor fiind plasat asupra toposurilor 
thanatice: „prozele fantastice duc, aproape fără excepţie, 
spre moarte, La ţigănci nefiind, nici ea, o excepţie, 
în această privinţă. E copleşitor cât de înrudite sunt 
mecanismele fantasticului şi cele ale morţii din opera 
lui Eliade”. Cercul de graţie (2003) e o culegere de 
cronici literare, expozitive, explicative şi interpretative, 
într-o tonalitate echilibrată a comentariilor, precum 
în textele despre Marta Petreu, Livius Ciocârlie sau 
Dan C. Mihăilescu. Interesantă e analiza conceptului 
de postmodernism, având ca pretext cărţile consacrate 
conceptului de Liviu Petrescu şi Mircea Cărtărescu. 
Criticul constată, însă, o anume desincronizare între teorie 
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şi practica scriiturii în acest teritoriu al postmodernismului 
românesc: „La noi, prin postmodernism, s-a construit în 
primul rând, şi nu s-a deconstruit, ca în Occident: s-au 
făurit identităţi, forme de viaţă, s-au legitimat licenţe de 
comportament sau de expresie. S-a întâmplat aşa, poate, 
şi fiindcă noi am prins postmodernismul într-un moment 
istoric de construcţie post-totalitară, şi nu într-unul de 
trans-istoricitate dezabuzată, cum l-a prins civilizaţia 
occidentală”. Monografia consacrată de Ştefan Borbély 
lui Matei Călinescu (2003) plasează accentul exegezei 
asupra caracterului atipic, singular al teoreticianului 
literaturii, singularitate provenită mai ales dintr-o „etică 
a distanţei”. Ştefan Borbély accentuează ideea necesităţii 
„recontextualizării” operei lui Matei Călinescu, prin 
„asimilarea unor grile specifice ideologicului, politicului 
sau mentalităţilor”. Criticul se opune tezei conform 
căreia artisticul ar fi fost, pentru teoretician, o modalitate 
de expresie reprimată; acesta, artisticul, ar fi, mai 
degrabă, „o constantă purtată mereu în sine, cu epifanii 
specifice variabile”.

În Thomas Mann şi alte eseuri (2005), autorul 
reface relieful preocupărilor lui de comparatistică, 
printr-o racordare a fragmentarităţii la valenţele 
spiritului de sinteză. Fascinaţia prozei lui Thomas 
Mann este redată fără nicio umbră de ambiguitate: 
„La Thomas Mann revin ori de cîte ori simt nevoia de 
seninătate, fiindcă el m-a învăţat – alături de Nietzsche, 
Hesse şi alţi histrioni geniali – să arunc de pe umeri 
toate poverile, să fiu eu însumi, adică: să trăiesc viaţa la 
intensitatea ambiguă, responsabilă a ludicului”. Lectura 
pe prozei lui Thomas Mann este pe cât de aplicată, 
pe atât de captivată de nuanţele textului, riguroasă şi 
fermă în opţiuni metodologice şi analitice, chiar dacă 
o anumită înclinaţie spre disparitate îşi face simţită 
prezenţa. Cuplurile tematice antitetice (burghez-artist), 
deghizările carnavaleşti ale demonicului, pactul cu 
diavolul, conflictul dintre modernitatea raţionalistă şi 
premodernitatea iraţională, dintre civilizaţie şi barbarie, 
sunt surprinse cu acuitate. Celelalte eseuri au un 
conţinut eterogen, eseistul referindu-se la tema morţii în 
proza lui Hermann Hesse, despre imaginarul nocturn în 
vechea mitologie germană, sau despre raporturile dintre 
creştinismul primitiv, tradiţia iudaică şi sincretismul 
mitologiei greco-romane.

Volumul O carte pe săptămână (2007) nu 
vrea să pară nici mai mult, dar nici mai puţin decât 
este. Autorul îşi asumă, de la bun început, condiţia 
criticii foiletonistice, care completează fericit vocaţia 
sa de comparatist şi de eseist. Livius Ciocârlie, Matei 
Călinescu, Virgil Ierunca, Ion Ianoşi, Ion Vlad, Paul 
Cornea, Adrian Marino – sunt câţiva dintre criticii şi 
eseiştii ale căror cărţi sunt examinate în această carte, 
dintr-o perspectivă simpatetică şi echidistantă, în 
acelaşi timp. Elanul constructiv, mecanismele empatiei, 
resorturile analizei - sunt resursele definitorii ale scriiturii 
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pe care volumul de faţă le pune în lumină. Spirit aplicat, 
metodic, geometrizant, criticul îşi revelează o erudiţie 
neostentativă, asimilată cu naturaleţe. De multe ori, atent 
la meandrele textului, criticul recurge şi la instrumentele 
comparatismului, realizând racorduri rapide, necesare, 
însă, între opere, epoci literare sau stiluri de creaţie, într-o 
manieră degajată, ce interzice abuzurile interpretative 
sau relaxările conceptuale. Între figurile critice conturate 
în carte, cea a lui Livius Ciocârlie se bucură de un 
interes privilegiat. Este deconstruit, în paginile acestei 
cărţi, portretul cărturarului, cu faţetele lui multiple, 
cu proteismul reprezentărilor sale deconcertante. 
Relevante sunt paginile despre „patriotismul indirect” 
ilustrat de Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca în cărţile 
lor, în care patosul acuzator se îmbină cu o fermă 
conştiinţă morală. Formulările, sintetice şi plastice 
totodată, ale cronicarului construiesc, din linii sugestive 
şi nete, profilul unui autor, tiparul stilistic ce tutelează 
o anume personalitate artistică, rezonanţa unei scriituri. 
Comentariile la cărţile lui Ion Ianoşi, comprehensive, 
fără însă a exclude unele observaţii critice, lectura atentă 
a cărţii lui Ion Vlad Romanul universurilor crepusculare, 
cu numeroasele racorduri de ordin comparatist, ca şi 
celelalte cronici consacrate unor figuri de prim rang ale 
criticii literare româneşti ne pun în faţa unui comentator 
abil, care îşi dozează atent resursele, argumentând când 
şi cum trebuie, într-un discurs critic alert şi dezinhibat, 
prin care explorează cu voluptate teritorii diverse ale 
literaturii. Ştefan Borbély se orientează, însă, şi spre 
figurile literaturii noi. Cronicile consacrate unor cărţi 
semnate de Andrei Bodiu, Ioana Bot, Cristian Cheşuţ, 
Florina Ilis sunt caracterizate de precizie a formulărilor 
şi prestanţă analitică. Criticul captează sensul iradiant al 
operelor, simţul construcţiei sau asumarea unei estetici 
implicite, acolo unde este cazul. Cartea lui Ştefan 
Borbély se încheie cu o Addenda ce conţine o justificare 
a necesităţii conturării unei istorii politice a literaturii 
române. Rămâne să vedem cum va reuşi să concretizeze, 
printr-o abordare proprie, Ştefan Borbély un astfel de 
proiect. O carte pe săptămână ilustrează dialectica 
distanţării şi participării ce face parte din demersul 
cronicarului literar, „fiinţă marginală”, dar nu mai 
puţin responsabilă şi dedicată vocaţiei sale. Existenţa 
diafană (2011) poate fi privită ca o radiografie a unui 
întreg deceniu literar (2000-2010), prin comentarea 
unora dintre cele mai importante apariţii editoriale din 
acest interval. Regăsim aici texte critice consacrate unor 
nume de referinţă ale literaturii române contemporane 
(Marin Sorescu, Mircea Zaciu, Nicolae Breban, Marin 
Mincu, Livius Ciocârlie, Adrian Marino, Horia-Roman 
Patapievici, Mircea Cărtărescu, Paul Cornea, Dan C. 
Mihăilescu), dar şi comentarii ale cărţilor unor autori în 
curs de afirmare (Adrian Dohotaru, Cătălin şi Roxana 
Ghiţă, Adriana Teodorescu, Florina Codreanu, Ioana 
Macrea-Toma, Constantina Raveca Buleu). Ştefan 
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Borbély are o vizibilă predilecţie pentru acele cărţi 
care se înscriu în sfera istoriei şi sintaxei mentalităţilor 
sau în perimetrul studiilor culturale. Interpretările lui 
Ştefan Borbély din acest volum se impun prin fermitate 
analitică, prin deschidere conceptuală şi precizie, 
calităţi ce îi permit autorului să circumscrie idei şi 
forme literare, să reveleze structuri artistice sau să 
fixeze simptomatologii culturale. Revelatoare pentru 
disponibilităţile analitice ale criticului sunt, de pildă, 
textele dedicate jurnalului lui Adrian Marino (Viaţa unui 
om singur), cele consacrate atitudinii experimentaliste a 
lui Marin Mincu sau modernităţii literare româneşti în 
viziunea lui Paul Cornea.

În preambulul cărţii, Ştefan Borbély oferă unele 
precizări lămuritoare cu privire la titlu: „existenţa 
diafana reprezintă, deopotrivă, un program personal 
şi o finalitate, ca de altfel şi un exorcism: de a ajunge, 
prin intermediul scrisului foiletonistic, continuu, 
deasupra mizeriei pe care o trăim, dincolo de prezentul 
promiscuu pe care trebuie să-l înfrângă majoritatea 
cărţilor pe care le citim”. Observator atent al actualităţii 
literare, cu simţ critic sigur, dar şi cu un spirit ludic 
ce transpare dincolo de gravitatea procedurală, Ştefan 
Borbély înregistrează, în perimetrul editorial românesc, 
existenţa a două tendinţe: una de ideologizare, explicită 
sau implicită, „decantată din imperativul confruntării 
cu o realitate – cea a României postrevoluţionare – care 
ne macină chiar şi atunci când vrem să-i întoarcem, 
profilactic, spatele” şi o alta concretizată în existenţa 
unui „sentiment al «târziului» existenţial, al sfârşitului, 
ca şi cum oboseala celor 20 de ani de după decembrie 
1989 s-ar strânge mănunchi într-un fior suicidar colectiv, 
înrudit tematic cu apocalipsa dominantă din alte spaţii 
de cultură”. Nu e întâmplător faptul că autorul consideră 
că etapa actuală a literaturii române se caracterizează 
printr-o stare de „oboseală resemnată, antivitalistă, 
consonantă cu letargia socială şi politică din jur”. Faptul 
că propria carte se înscrie în această sferă conceptuală 

a „oboselii” (ea fiind considerată chiar de autor ca „o 
forma indirectă de melancolie participativă”) nu este 
deloc întâmplător. Bine argumentate, articulate printr-o 
retorică a interdisciplinarităţii şi situate într-un amplu 
orizont conceptual, cronicile relevă un discurs critic 
lipsit de ostentaţie, ferm în opţiuni şi în judecăţi.

Cărţile comentate în acest volum (Originile 
romantismului românesc, cartea lui Paul Cornea 
reeditata în 2008, Balcanismul literar românesc, de 
Mircea Muthu, Istoria secretă a literaturii române, de 
Cornel Ungureanu, Literatura română în postceauşism, 
de Dan C. Mihăilescu, Despre idei & blocaje, de 
H.-R. Patapievici, Iluziile literaturii române, de 
Eugen Negrici, Trădarea criticii, de Nicolae Breban, 
Investigaţii mateine, de Ion Vianu) sunt puse în valoare 
prin investigarea articulaţiilor lor teoretice, dar şi prin 
revelarea unor semnificaţii inedite din subteranele 
textului, sau prin incursiunile în contextualitatea 
istorică. La fel de incitante sunt şi cronicile cărţilor unor 
autori aparţinând spaţiului cultural clujean, precum Ion 
Pop, Ion Vartic, Irina Petraş, Aurel Sasu, Mircea Petean, 
Radu Mareş, Mihai Dragolea, Cornel Robu ş.a. Într-un 
registru al afinităţii şi al admiraţiei exigente se regăsesc 
textele critice consacrate lui Paul Cornea, Marin Mincu, 
Adrian Marino sau Mircea Horia Simionescu.

Impunându-se printr-o „libertate critică 
dezinvoltă, competentă şi substanţială”, dar şi printr-un 
„stil energic, limpede şi cursiv, de o eleganţă de spadasin 
experimentat” (Adrian Marino), Ştefan Borbély este un 
adept al criticii de idei, modalitate prezentă în studiile 
comparatiste, dar şi în cronicile literare, în care, pornind 
de la anumite cazuri sau forme literare concrete, autorul 
accede la substratul ideatic al cărţii ca întreg, dovedind 
atenţie la nuanţele textului şi realizând, totodată, 
racorduri necesare între opere, epoci literare sau stiluri 
de creaţie, într-o maniera ce refuză orice constrângere, 
orice abuz interpretativ, orice relaxare axiologică, în 
ciuda simţului, neostentativ, al ludicului şi paradoxului.
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Cu Constantina Buleu, 2015
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Irina PETRAŞ

Ştefan Borbély sau arta însoţirii critice

Decupez din cronicile mele la cărţile lui 
Ştefan Borbély secvenţe din care să se poată încropi 
un portret. Nu uit – şi o repet cu mândrie – că i-am 
asistat debutul (Grădina magistrului Thomas, 1995) 
în Colecţia Akademos pe care o coordonam la Editura 
Didactică şi Pedagogică.

Aşadar, am citit cu uimire încântată cele două 
pagini Către cititori de la începutul celei de-a treia 
cărţi a lui Ştefan Borbély (Visul lupului de stepă, 
1999). Tonul cald, confesiv, rostirea în faţa cortinei 
înaintea începerii spectacolului „serios” nu erau 
neapărat o noutate, dar, la prima vedere, păreau un 
moment de slăbiciune, fără legătură cu volumul. Pe 
măsură ce înaintam cu lectura, lucrurile îmi erau 
din ce în ce mai limpezi – cele două pagini erau o 
cheie subtilă şi, dacă bine-l cunosc pe autor, atent 
migălită, cu întâmplarea redusă la neînsemnat, 
pentru o excelentă autobiografie mascată. L-am 
citit întotdeauna cu sentimentul că, dacă i-aş cerceta 
foarte atent alegerile, aş descoperi adevărul său cel 
mai tainic. Am făcut-o acum, nu atât de pe-ndelete cât 
mi-ar fi plăcut s-o fac, dar cu plăcerea de a verifica, 
pripit, câteva presupuneri. Am decupat din argument 
un şir de secvenţe: obiecte patinate de vreme, lucruri 
bizare, meşteşugar latent, sihăstrie personală, m-am 
născut la picioarele unui munte, oamenii devin de 
prisos, singurătate, mă văd, crescând în ea [fiica 
de doi ani] pe mine însumi, drumuri, bucuria cu 
care am scris, despărţire şi moarte. Şi iată acum, 
citite rând pe rând, eseurile grupate în două cicluri 
– Teme româneşti, Teme străine. Aş vrea să se vadă 
cât mai puţin lucrătura ghicirii mele, de aceea nu voi 
lega anume fiecare secvenţă de „alegerea” autorului. 
Sper să se lege de la sine şi să le recunoască, măcar 
în parte, Ştefan Borbély. Primul eseu, despre Lucian 
Blaga şi Marele Anonim. Glosări subtile despre 
redimensionarea latenţelor, despre analogie ca 
instrument privilegiat al cunoaşterii, în stare să 
descopere înrudiri dincolo de aparenţe, despre fiinţa 
mitică şi simultaneitatea în timp cu toate secolele. 
Apropierea de gnoză a gnoseologiei blagiene e 
deopotrivă convingătoare şi prudentă. Ea însăşi un 
gând vertical, verticalitatea subîntinzând, în fond, 
variantele acţiunii umane. Eseistul îşi conservă 
„capacitatea de nedumerire şi ghicire”. Cartea Oltului 
repovestită pe înţelesul intelectualilor hermetici, al 
doilea eseu, rescrie în cheie alchimică o carte despre 
râul propriei copilării, despre muntele privit în zori 
pe fereastră. Insistenţa discretă asupra descrierii Ţării 

Făgăraşului – „echilibru, armonie, puritate a liniilor 
şi a sufletelor, frumuseţe” – e minunat părtinitoare. 
„Glorios şi melancolic”, interpretul cărţii lui Geo 
Bogza reface cercul etern, însoţeşte fiecare treaptă cu 
o ştiinţă a secondării expresive remarcabilă. În Fondul 
şi masca e adus în prim plan un alt Tudor Vianu, 
cel din corespondenţă. Câteva pagini de o densitate 
aproape dureroasă despre erudiţia ca evaziune: 
„Trebuie să învingi toate tristeţile”. Sunt sigură că 
bucuria de a citi şi de a scrie este şi pentru Ştefan 
Borbély mântuitoare, că i se întâmplă să fie copleşit 
în faţa unei pagini literare mirabile şi că există o 
vâltoare căreia personalitatea sa nu vrea să-i cedeze, 
Nietzsche fiindu-i şi lui obsesie („Fondul sufletesc 
originar al lui Vianu e nietzschean: tulbure, extatic, 
mistuitor, risipit în suferinţă.”). Eseul Noica despre 
literatură amănunţeşte, în fond, momentele când 
oamenii devin de prisos: „Sunt anumite împrejurări 
când trebuie să te depăşeşti pe tine prin cultură. Să 
te înstrăinezi...”. Fascinaţia pentru rostire, creditul 
acordat limbii în detrimentul poetului, privilegierea 
limbilor cu deschidere ontologică (germana, româna) 
sunt amendări firave, nerecunoaşteri ale unor vini 
asemănătoare, simple orbiri prefăcute. Argumentele 
mustesc în fiecare frază scrisă de „meşteşugarul 
latent”. Să mai spun, fără să insist, că bobârnacele 
risipite ici-colo la adresa contemporanilor au o doză 
de în răspăr, de jucăuş absolut delicioasă. Jurnalul 
de la Păltiniş şi Recitind Minima Moralia sunt 
scrise de pe poziţia discipolului lucid, puţin dispus 
să creadă fără a cerceta, însă degustând cu asupra 
de măsură misterul contextual, bârfa subţire, „etica 
intervalului”, aventura „transfiguratoare” pe care 
o propun cărţile lui Andrei Pleşu desconsiderând 
„exigenţele scorţoase, cenuşii-pedante ale detaşării 
academice”. Admiraţia faţă de scrisul superb al lui 
Andrei Pleşu are şi înţelesul unui proiect personal, 
al voinţei de autocenzură a universitarului pândit de 
uscăciunea discursului catedratic.

În Temele străine, ospăţul continuă la fel 
de rafinat. Un eseu despre zaruri divaghează pe 
marginea jocului şi a limitei: „Ceea ce omul joacă, 
astfel, e partea sa de lumină şi partea sa de întuneric 
din alcătuirea duală a universului... Ceea ce exclude 
zarul e neutralitatea, echilibrul...”. În De la Freud la 
Jung (povestea unui „paricid” sublimat) bănuiesc, 
nedumerită şi indiscretă, o poveste. Şi fără ea, eseul 
merită toţi banii. Din Tristan, comentariu la nuvela 
lui Thomas Mann, transcriu câteva rânduri: „Patria şi 
Orânduirea socială sunt, în sintaxa lui Thomas Mann, 
etichete care separă oamenii, în loc să-i apropie... 
există preocupări, planuri, stări care se încăpăţânează 
să nu ţină seama de convenţii, transgresând vesel, 
inconştient aproape, bariere sacrosancte. Din 
categoria acestor planuri fac parte boala, muzica, 
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jocul, vrăjitoria, artisticul ca atare”. Visul lupului de 
stepă nu e numai un eseu despre romanul lui Herman 
Hesse, ci şi un text autobiografic despre râsul secund, 
despre autocenzura ironică, despre dedublare ca 
singură cale spre armonie şi conectare la zvonuri 
imemoriale. Nu vreau să expediez în două rânduri 
eseul consistent despre Elegiile duineze, un text de 
re-citit. Transcriu doar finalul: „Puţini ştiu la început 
(dar pot învăţa...) că vieţuim, simultan, şi aici, şi 
dincolo”. Secţiunea mai cuprinde un comentariu 
la Zbor deasupra unui cuib de cuci şi „inadaptarea 
la tăvălugul social uniformizant”; un Eseu despre 
identitatea europeană: „Nici un alt continent nu a 
făcut din persoană (persona egal mască...) efigia 
unei întregi civilizaţii, instituind, deci, obligaţia – 
metafizică aproape – de a veni deghizat în lume, de 
a te purta acceptabil, convenţionalizat, acolo unde 
ai putea-o face intempestiv, necontrolat, vulcanic, 
prin pozitivitate destructivă, regeneratoare, cum a 
gândit-o Nietzsche”; şi un eseu despre Dualismul 
motivaţional în psihoistorie, tentaţia psihicului de a 
repeta experienţe neplăcute şi figurarea placentei în 
istorie.

Dar descoperirea cu autobiografia deghizată 
nu e a mea, ci o recunoaşte însuşi autorul în argument. 
Ştefan Borbély a ajuns la o artă a disecării ideilor 
vecină cu măiestria chirurgului legendar în stare 
să strecoare bisturiul în interstiţii şi să decupeze, 
să amănunţească, să dezvăluie taine fără a provoca 
sângerări.

O încântătoare provocare pe coperta altei cărţi: 
Proza fantastică a lui Mircea Eliade. Complexul 
gnostic, 2003: „V-aţi întrebat vreodată de ce 
unele personaje din proza fantastică a lui Mircea 
Eliade poartă haine anacronice, ponosite? Sau de 
ce în numele câtorva dintre ele (Pantazi, Pandele, 
Pantelimon) apare silaba Pan, care este, totodată, şi 
numele unui zeu grec? Sau de ce Sergiu Andronic 
(solomonarul misterios din Şarpele) poartă ochelari 
de soare, deşi este întâlnit seara, la liziera unei păduri 
unde adormise? La asemenea întrebări încearcă să 
răspundă cartea de faţă.” O carte care nu-mi cere 
să număr crime şi trădători, nici să caut vinovaţi 
pentru întâmplări ale istoriei ceţoase în care nu există 
adevăruri absolute, ba, mai mult, face apel la mintea 
mea de vechi cititor şi nu mă consideră nici o clipă 
biată făptură cu creierul spălat, o asemenea carte, 
zic, e nu doar o raritate, ci şi o sărbătoare. Secvenţele 
alese ca motouri din Jurnal şi din Proba labirintului 
vorbesc deja despre cel „«străin de mine însumi»; 
«altul» decât cel care mă ştiam: parcă venit din 
altă parte”, despre ambiţia de a cunoaşte şi înţelege 
„rădăcinile culturii sale, ale fiinţei sale: cu preţul 
unui îndelungat efort de anamneză”, despre obligaţia 
de a spune totul în respectul misterului în care ne 

mişcăm, căci „nu trebuie să i se dea cititorului o 
«poveste» cu desăvârşire transparentă”. Propunându-
şi să demonstreze că Mircea Eliade a lucrat, în 
proză şi în studiile sale de istoric al religiilor, „de pe 
una şi aceeaşi poziţie gnostică”, Şt.B. ştie că „prin 
recursul la logica gândirii gnostice clasice, generarea 
veşmântului de camuflaj, a structurilor de acoperire 
este la fel de importantă aici ca şi hermeneutica 
inversă de decriptare şi desimbolizare.” Analizând La 
ţigănci, Şarpele, Nuntă în cer, Pe strada Mântuleasa, 
Pelerina, Uniforme de general, Nouăsprezece 
trandafiri, găseşte argumente pentru „normalitatea” 
eroilor din proza fantastică eliadescă. Aceştia „fac 
trecerea de la timp la atemporalitate într-o stare 
de nedramatică abulie anamnetică”, de toropeală, 
zăpuşeală, somnolenţă. Lucru firesc, căci mitul, ritul 
se află înăuntrul nostru, în profunzimea dormindă 
despre care vorbea şi Eminescu – secolii care se 
trezesc în noi atunci când suntem în stare să le facem 
posibilă trezirea. Studiul introductiv clarifică poziţia 
de pe care e lucrat întreg eseul: „În gnoză – perspectivă 
de gândire privilegiată de către Mircea Eliade –, între 
sacralitate şi istorie există nu o ruptură, ci un raport 
de continuitate epifanică: istoria reprezintă ipostaza 
«înveşmântată» a sacralităţii, «haina» cenuşie prin 
care sacrul fiinţează în lume. Pe de altă parte, el 
nu fiinţează decât aşa, drapat în forme «ascunse», 
terestre, profane: aşadar, între istorie şi sacru, departe 
de a fi o relaţie de ipostaziere frustrată, se stabileşte 
o relaţie de necesitate, sacrul exprimându-se exclusiv 
prin intermediul ipostazierilor sale terestre, anodine. 
E o cu totul altă interpretare aici decât aceea pe care 
o dă Rudolf Otto sacrului, interpretare cu care Mircea 
Eliade este tot timpul asemănat! Sacrul nu e das 
ganz Andere, aflat într-o relaţie de exterioritate cu 
profanul, ci un nucleu de lumină al profanului însuşi: 
se află în el, în straturile subcutanate ale profanului, 
poartă «veşmintele» acestuia, şi nu se află în afara 
lui, într-un plan de esenţialitate intangibilă...” Dacă 
sacrul nu apare decât deghizat, ascuns sub formele 
profanului, s-ar putea spune şi că existenţa sa e, 
cumva, facultativă şi relativizată: poate nucleul de 
lumină nici nu există, însă credinţa în el foloseşte la 
efortul motivat al cunoaşterii de sine. Alterii – viaţa 
nouă, altul, înstrăinatul de sine – sunt sacrul visat ca 
mai bun fiindcă e i-realizat şi realizabil doar în cuvânt, 
în vreme ce realul apare ca sens integrat al eului. 
„Tot ce ni se întâmplă în lume nu reprezintă altceva 
decât veşmântul unui miez secret, pe care suntem 
chemaţi nu doar să îl înţelegem, ci să-l retrezim, 
printr-un act de anamneză personală.” Ieronim din 
Incognito la Buchenwald înţelege şi conchide: „Ai fi 
vrut să ne spui că oricând şi oriunde putem fi fericiţi, 
adică liberi, spontani, creatori...” dacă „ştim cum să 
privim”. Cartea lui Ştefan Borbély e o astfel de altă 
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privire, mai adâncă, eliberată şi creatoare, iar ceea ce 
dezvăluie merită gândit şi ruminat.

„Rod exuberant al unei manii decomplexate”, 
Pornind de la Nietzsche (2010) e o carte despre 
însoţire intelectuală: „Fascinant în Nietzsche este 
că nu poţi fi niciodată integral singur în universul 
spre care te călăuzeşte. E nevoie, peste tot, de spirite 
solidare”, spune Ş.B. Critic literar şi eseist de marcă, 
el privilegiază, în cărţile succesive (vezi, mai ales, 
Grădina magistrului Thomas, Xenograme, Visul 
lupului de stepă, De la Heracles la Eulenspiegel, 
Cercul de graţie, Proza fantastică a lui Mircea 
Eliade, Despre Thomas Mann…), obiecte patinate 
de vreme şi adesea bizare, căci istoria muritorilor e 
transmitere şi „citire” de mesaje fragmentare, dar nu 
ignoră nicidecum prezentul; e obsedat, ardeleneşte, 
de meşteşug şi de împlinirea lui în sihăstrie, dar bate 
drumuri cu bucuria întâlnirilor cu miez. Îşi conservă 
„capacitatea de nedumerire şi ghicire”, apelează la 
analogie ca instrument privilegiat al cunoaşterii, 
descoperind înrudiri dincolo de aparenţe, dar acordă 
măştii rostul ei în jocul de societate. Degustă frânturi 
de despărţire şi moarte („Puţini ştiu la început 
[dar pot învăţa...] că vieţuim, simultan, şi aici, şi 
dincolo”, conchide eseul despre Elegiile duineze), 
dar se depăşeşte prin cultură, se înstrăinează, în 
sensul aşezării temporare şi rodnice în spaţiul unor 
gândiri afine, fascinat de misterul contextual. Eseistul 
caută la însoţitorii marginaliilor sale la Nietzsche – 
Thomas Mann, Valéry, Rilke, Hesse, Tudor Vianu, 
D.H. Lawrence – tot ce e „tulbure, extatic, mistuitor, 
risipit în suferinţă”, dar Profesorul revine, luminează 
înaintările. Nu-i plac „exigenţele scorţoase, cenuşii-
pedante ale detaşării academice”, însă apelează şi 
la ele, destins şi expresiv. Drumul spre Nietzsche, 
de pildă, e un dens compendiu de filosofie: călăuza 
pune borne şi strecoară aluzii pentru o bună lectură 
împreună: „omul nietzschean trebuie interpretat 
ca interioritate duală”; „istoria omenirii e plină 
de trasee întrerupte”, „originalitatea absolută e o 
imposibilitate aproape «cosmică»” ş.a.m.d. Ş.B. 
ştie multe despre râsul secund, autocenzura ironică, 
dedublarea armonioasă şi conectată la zvonuri 
imemoriale. Împrumută de la Nietzsche aforismul 
şi poemul ca mijloace de expresie filosofică şi îl 
urmează atunci când „în locul idealului cunoaşterii, 
în locul descoperirii adevărului, aşează interpretarea 
şi evaluarea” (G. Deleuze).

Echinoxistul Ştefan Borbély – îl numesc 
astfel fiindcă am descoperit în ultima vreme cât de 
valorantă, nu doar pentru mine, este această „marcă”: 
simpla apartenenţă la Echinox promite, deja, 
seriozitate, stil, echilibru – continuă seria cărţilor 
ivite din „jumătatea angajată” a carierei sale literare, 
cum numeşte el singur profesiunea de cronicar literar 

cu lecturi la zi, sistematice, pe fază. Existenţa diafană 
(Ideea Europeană, 2011) vine, astfel, după Cercul de 
graţie (2003) şi O carte pe săptămână (2007). Fiecare 
text este încă o tentativă de supravieţuire prin lectură, 
de ignorare/depăşire a mizeriei şi promiscuităţii 
prezentului. Mai mult, Existenţa diafană este şi „o 
formă indirectă de melancolie participativă. E multă 
nervozitate în literatura noastră recentă, dar e una 
revanşardă, retroactivizantă, aflată în luptă nu cu 
prezentul, ci cu trecutul. Pentru mulţi critici literari 
tineri, scriitorii consacraţi deja, cu vechi state de 
serviciu, sunt mai degrabă epifanii ale trecutului 
decât parteneri de dialog plauzibili într-o competiţie 
a actualităţii. Literatura română avansează paradoxal, 
privind peste umăr, la chemarea restitutivă a trecutului: 
povară prea mare pentru a fi liberi, dar suficient de 
greu de dus pentru a nu deveni iritabili, vigilenţi 
până la neurastenie, justiţiari şi violenţi”. Nicidecum 
„marginal” „prin vocaţie şi prin temperament” (cum 
se alintă), căci calitatea şi consistenţa scrisului său 
îl exclud din zona adevăratei, cenuşiei marginalităţi, 
parţial „eliberat de presiuni de conjunctură, de 
climatul unor coterii ultragiante sau de obligaţii”, 
căci fiinţă socială cu autoritate şi prins în proiecte de 
anvergură şi de înalte recunoaşteri „centrale” (Bursier 
multiplu al Colegiului Noua Europă din Bucureşti, cu 
stagii de pregătire în Marea Britanie, Statele Unite 
şi India; bursier Fulbright la Indiana University, 
Bloomington; visiting fellow la New York, Columbia 
University, respectiv la Institute for Psychohistory, 
la University of North Carolina, Chapel Hill şi la 
Jawaharlal Nehru University din New Delhi), Şt.B. 
are nu doar spirit critic, ci şi generozitate şi o elegant 
cultivată apartenenţă la breaslă. Adesea, titlurile 
comentariilor sale vorbesc singure, marcând din capul 
locului valoarea: Superba sinteză continuă... (Dan C. 
Mihăilescu), Patru mici bijuterii (Mihai Dragolea), 
Laudatio pentru Matei Călinescu, O regăsire fericită 
(Paul Aretzu). Privilegierea unor apropiaţi nu e 
niciodată goală, ci susţinută cu argumente şi nu lipsită 
de îndreptări critice.

Interesant de observat, totuşi, că prejudecata 
marginalităţii sale se prelungeşte uneori în cronică 
şi propune perspective surprinzătoare. Aşa, de pildă, 
Cărtărescu, scriitor „genial” (cum decretează fără 
reţineri) şi cu răsunătoare faimă, i se pare posesor al 
unei „istorii personale molcome, neevenimenţiale, ale 
cărei recurenţe, compensate prin mărunte incidente 
biografice hipertrofiate oniric, sunt de găsit peste tot 
în Orbitor. Surmontarea prin imaginaţie a larvarului 
în care te-a aruncat destinul se impune, astfel, de la 
sine, autorul Orbitorului o şi face recurgând la scris 
ca la un mecanism de redimensionare ontologică, 
dar Aripa dreaptă demonstrează că supraordonarea 
speculativă, intelectualizantă a evenimentului 
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funcţionează ca un drog la optzecişti, chiar şi-n 
cazul celui mai genial dintre reprezentanţii săi”. Sunt 
sigură că scrisul şi truda dedicată sunt pentru Şt.B. 
evenimente de prim ordin, căci biografia unui scriitor 
de talent nu se cântăreşte funcţie de mondenităţi şi 
spectacole mediatice, totdeauna frivole şi efemere. 
Spectacularul nu poate asigura singur autoritatea, 
cum se vede din portretul făcut lui Dan C Mihăilescu: 
„Spectacularul, ca şi exactitatea inspiraţiei sunt 
principalele calităţi ale lui Dan C. Mihăilescu, lor 
adăugându-li-se harul formulărilor memorabile, 
incandescenţa participaţiei şi – nu în ultimul rând – 
graţia suculentă a polemicii. De unde vin?: din talent, 
desigur, din capacitatea de a sublima cioranismul 
apocaliptic de substanţă într-o direcţie paradoxală, 
pozitiv-stenică, dar şi din ştiinţa foarte aplicată, foarte 
doctă de a înţelege metamorfozele culturii române 
actuale în evoluţia lor diacronică”.

Diferenţa dintre conjunctură şi context nu e, de 
altminteri, necunoscută excelentului critic clujean cu 
preocupări de mitologie, istoria religiilor, sociologie, 
psihoistorie. Iată, de pildă, cum scrie despre 
balcanologul Mircea Muthu, care „a parcurs un traseu 
exegetic şi sintetic de pionierat, luptând, în primul 
rând, cu stereotipizarea peiorativă a termenului de 
«balcanism», de pe care zgura abuzivă a derizoriului 
a trebuit să fie înlăturată, pentru ca el să devină un 
concept descriptiv, operaţional. Balcanismul a fost 
– lucrurile sunt de ordinul evidenţei – unul dintre 
cele mai psihologizate concepte ale culturii române, 
pe considerentul că el desemna, într-o distorsiune 
identitară abuzivă, tot ceea ce înseamnă inerţie 
pitorească, histrionică, levantină şi antioccidentală 
la noi, motiv pentru care el a fost anatemizat cu 
precădere de către sincronişti. Depsihologizarea 
conceptului reprezenta, aşadar, o sarcină intelectuală 
majoră pentru Muthu, echivalentă cu întreţinerea 
unei tradiţii de gândire potrivit căreia cultura română 
se cuvine a fi definită ca una a liminalităţii sincretice, 
aflată la întretăierea dintre dialectica de tip cartezian 
a Occidentului şi hieratismul devitalizant de tip 
bizantin”.

Ştefan Borbély apelează, consecvent cu sine 
(şi chiar cu prejudecăţile sale, inevitabile în cazul unei 
staturi personalizate puternic), la o privire scrutătoare, 
fiecare secvenţă înaintând cu deschideri tot mai largi 
ale compasului critic, pentru a înregistra trăsături 
identitare de profunzime, tendinţe definitorii. Iluziile 
literaturii române, deşi „o relectură rapidă, întrucâtva 
superficială”, e incitantă căci „Literatura română – 
sugerează profesorul Eugen Negrici – a împrumutat 
de-a lungul timpului o serie de etichete hiperbolizante 
menite să escamoteze precaritatea de substanţă a 
identitarului naţional în ordinea istoriei, «salvarea 
prin cultură» devenind, la noi, un succedaneu comod 

al incapacităţii de a gestiona capcanele timpului 
empiric, în faţa provocării căruia s-a reacţionat de 
regulă spasmodic-idealizant şi victimar”. Viaţa unui 
om singur dezvăluie „paradoxul dramatic” al lui 
Marino: „obsedat exclusivist de utopia salvării prin 
raţiune, a scăpat din vedere pluralitatea, mişcarea 
freatică de profunzime a culturii române, firescul cu 
care ea se exprima plural, ca alternativă estetică la 
grotescul atroce al comunismului”.

Ardeleanul e prezent în fundalul fiecărui text, 
cu fine declaraţii de iubire pentru un loc: „Dumitru 
Chioaru este un demn continuator al Cercului literar 
de la Sibiu, prin care aş înţelege nu numai clasicismul 
suplu, referenţial din programul euphorionismului 
sau propensiunea către o lirică a fiorului religios, 
disciplinată prin rigoarea surdinizantă a formei, ci şi 
sentimentul apartenenţei subtile la spaţiul istoric şi 
multicultural al unei Transilvanii eterne, iubite prin 
intermediul oamenilor deosebiţi pe care ţinutul i-a 
produs de-a lungul timpului”, dar şi cu la fel de fine 
pledoarii în favoarea scriitorului implicat: „Cornel 
Ungureanu trudeşte, de ani buni, la definirea unei 
istorii integrale a literaturii române, a cărei sarcină 
primordială e depăşirea autosuficienţei teritoriale 
păguboase în care a fost percepută în mod canonic 
această literatură, ca şi cum toţi scriitorii noştri ar fi 
trăit în elevate turnuri de fildeş, complet impermeabili 
la zumzăitul socio-politic al vieţii din jurul lor, ca şi 
cum ei nu ar fi cunoscut partizanate politice şi opţiuni 
ideologice angajante, ca şi cum literatura română s-ar 
fi scris în afara influenţelor socio-politice şi filosofice 
resimţite din exterior”.

Repet aici, în loc de încheiere, mărturisirea 
lui Ştefan Borbély din almanahul Cuvinte al Filialei 
Cluj a Uniunii Scriitorilor (2006): „Nu cunosc 
plăcere intelectuală mai deplină decât aceea de a-l 
citi pe Thomas Mann cu o complicitate şăgalnică, 
ironică. Să-l simţi cum se joacă: cum strecoară în text 
sintagme şi expresii neaşteptate, cum răstoarnă subit 
câte o frază sau câte un personaj, împingându-le în 
direcţia ludicului, a grotescului! Întreaga sa operă e 
un joc al vieţii şi al morţii. Un joc, de fapt, pe care 
moartea îl joacă cu viaţa, nu invers, mângâind-o, 
iubind-o, ajutând-o să fie, să trăiască, să se bucure 
de soare şi să exulte la umbră, pentru a o trage în 
cele din urmă din nou înapoi, în întuneric. Peste acest 
joc se adună, în viaţa mea, eseuri şi cronici, cursuri 
şi conferinţe, plimbări şi premoniţii, dar la Thomas 
Mann revin ori de câte ori simt nevoia de seninătate, 
fiindcă el m-a învăţat – alături de Nietzsche, Hesse şi 
de alţi histrioni geniali – să arunc de pe umeri toate 
poverile, să fiu eu însumi, adică: să trăiesc viaţa la 
intensitatea ambiguă, responsabilă a ludicului”.
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III. Comentarii de carte

Georgeta MOARCĂS

Ştefan Borbély şi calea dionisiacă

În cele peste cincisprezece cărţi publicate din 
1995 până astăzi, Ştefan Borbély este acelaşi comparatist 
egal cu sine însuşi, care a ales, cu maturitatea unui 
debut de excepţie, perspectiva critică, metoda, traseul 
hermeneutic ce va fi doar adâncit, extins, ramificat în 
volume cu tematică diversă. Eseistul şi-a stabilit din start 
uneltele sau armele cu care va aborda literatura. Prezente 
în primul volum deja într-o proporţie semnificativă, cele 
două concepte nietzscheene, apolinicul şi dionisiacul 
devin căi de lectură în întâlnirea cu operele unor mari 
scriitori, printre cei aleşi numărându-se Thomas Mann, 
Hermann Hesse, Liviu Rebreanu, E. Lovinescu. Dar 
ele nu sunt doar instrumentele preferate în exegeza 
literară, ci acţionează insidios pentru modelarea viziunii 
existenţiale a scriitorului. Influenţa gândirii nietzscheene 
e difuză şi seducătoare, semnalând nu doar o alegere 
raţională, ci devoalând şi resorturi de adâncime. 
Dincolo de afinitatea pe care Ştefan Borbély ar putea-o 
avea cu spaţiul cultural german, crepuscul, decadentism 
şi vitalism, dincolo de dimensiunea catalitică a unor 
interpretări ale literaturii române dintr-o perspectivă 
comparativistică firească, am considerat provocatoare 
încercarea de a reconstitui ipotetic motivaţia alegerii 
acestor arme şi unelte.

Ni s-a părut că influenţa majoră a gândirii 
nietzscheene nu a fost doar rezultatul unei întâlniri 
fericite, ci a punctat, rămâne de discutat proporţia 
alegerii conştiente sau inconştiente, răspunsul pe care 
un tânăr scriitor în formare l-a dat epocii întunecate 
de la sfârşitul anilor ’80. O precizare făcută de Ştefan 
Borbély într-un text antologat în Competiţia continuă. 
Generaţia ’80 în texte teoretice, intitulat „Aventura 
normalităţii” şi publicat iniţial în revista „Ramuri”, 
nr. 12, dec. 1988 poate constitui punctul de plecare. 
Conturând profilul propriei generaţii în contextul 
mai larg al succesiunii generaţiilor literaturii române 
postbelice, eseistul îi atribuie trăsături acum cunoscute, 
intrate în dicţionar, livrescul şi biografismul, pe care 
le discută sub un unghi de incidenţă particular, într-o 
ecuaţie personală. Generaţia ’80 trăieşte un inedit 
al normalităţii, fiind prima pentru care aproprierea 
livrescului a devenit un orizont firesc al vieţii. „Modelul 
acestei generaţii este lipsit de negativitate: este modelul 
pur al culturii, asumat firesc, ca o premisă de viaţă, 
încă de pe vremea studiilor.” Sigur, această asimilare 
a culturii, normalizare se fundamentează pe existenţa 
celeilalte generaţii puternice, cea a şaizeciştilor, care şi-a 
interiorizat trauma rupturii de realismul socialist. Există 
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un element de continuitate cu generaţiile precedente, 
’60 şi ’70, pe care nu mulţi optzecişti l-ar fi menţionat, şi 
anume livrescul. Excesul de livresc poate compromite, 
consideră Ştefan Borbély, specificul generaţiei, însă 
este motivat, în viziunea lui, de o situare existenţială, 
reechilibrând anormalitatea vieţii în comunism. Departe 
de a fi doar alăturaţi, cei doi termeni sunt văzuţi într-o 
relaţie compensatoare, simbiotică, al cărei fin acord 
este căutat de eseist: „Pe fondul unui deficit existenţial 
structural, livrescul este chemat pentru a defini un 
mod de a fi. Este un mod de a trăi prin intermediere, 
prin intermediul culturii, cu alte cuvinte, principală 
calitate dar şi fundamentală carenţă a acestei generaţii.” 
Rămâne de observat însă faptul că tocmai acest deficit 
existenţial a putut constitui pentru Alexandru Muşina, 
Gheorghe Crăciun sau Mircea Nedelciu materialul brut 
al literaturii lor. Important mi se pare totuşi că Borbély 
este interesat de punerea acestor termeni contrastanţi şi 
complementari într-o relaţie dinamică, o relaţie în care 
deocamdată prevalează livrescul. Revanşa biograficului 
sub forma experimentării vieţii în multiplele ei 
manifestări nu pare să poată fi posibilă într-o societate 
rigidă, totalitară. „Deficitul existenţial” trebuie să fie 
suplinit de o cantitate maximală de livresc. Însă livrescul 
este, în cazul lui Ştefan Borbély, în mod dialectic, poarta 
de intrare a elementului vital. Dionisiacul venit pe 
filieră nietzscheană va satisface, la nivelul imaginarului 
personal, nevoia de revoltă, de afirmare a libertăţii 
persoanei, de comuniune cu fondul originar.

Persistenţa în eseistica lui Ştefan Borbély a 
acestor instrumente analitice relevă, credem, o alegere 
cu motivaţii profunde. Iar apariţia lor încă din cartea de 
debut, Grădina magistrului Thomas, terminată în 1984 
dar, după un periplu specific cărţilor generaţiei ’80 în 
ultimii ani ai comunismului, publicată abia în 1995, ne 
oferă acces la o modalitate particulară de rezolvare a 
acestui dezechilibru cultural şi, poate, personal. Alegerea 
lui Nietzsche drept deschizător de drum şi maestru 
hermeneut răspunde unei situări proprii în câmpul 
criticii, prin fascinaţia pe care principiul dionisiac o are 
asupra lui Ştefan Borbély. O ruptură de inducţie livrescă 
de ordinea apăsătoare a existenţei, ale cărei modele 
existenţiale sunt explorate cu predilecţie tot în spaţiul 
cultural originar. Referindu-ne doar la două volume 
din eseistica autorului, Grădina magistrului Thomas 
şi Pornind de la Nietzsche, ne întrebăm dacă ar fi fost 
spectaculoasă şi relevantă pentru eseist recuperarea 
acestui fond vital, insubordonat, dionisiac din proza 
optzecistă, care abundă în personaje periferice rezistente 
la masificarea şi morala comunistă.

Revenind la perspectiva interpretativă propusă 
de Ştefan Borbély, două par să fie motivaţiile asumării 
ei. Prima, interesul pentru personalitatea filosofului, faţă 
de situarea sa în câmpul culturii germane şi acţiunea de 
a pune în criză tradiţia raţionalităţii europene şi modelul 
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societal al burgheziei occidentale. Cea de a doua are în 
vedere deschiderea spre mit şi spre situaţiile arhetipale 
codificate pe care le oferă apolinicul şi dionisiacul. 
Fără a insista foarte mult asupra acestor din urmă 
aspecte dar vrând în acelaşi timp să subliniem coerenţa 
demersului lui Ştefan Borbély care traversează filosofia, 
literatura şi mitologia, descoperim în cercetările de 
mitologie comparată nu numai analiza propagării figurii 
lui Dionysos, ci şi o structură dialectică a arhetipului 
eroului. Construită pe acelaşi echilibru subtil între 
stihial şi raţional, cu privilegierea primei componente, 
structura investigată de Ştefan Borbély se defineşte 
dual, ca expresie primară brută şi stihială a eroicului, 
convertită în timp într-una a raţionalităţii. Forţa arhaică, 
de temut a eroului este legată şi de moarte, căci „eroul 
resurecţionar trebuie să moară pentru a-şi exercita 
prerogativele daimonice”, în timp ce eroul model 
„înfruntă moartea prin intermediul unor probe dar nu o 
exercită”.

Nietzsche sesizează, constată Robert Pippin, 
lipsa de sensibilitate a lumii burgheze, care se complace 
într-o mecanică a existenţei fără sens, a morţii dorinţei, 
vrând doar pacea confortului şi plăcerea, în cuvintele 
lui „lucruri esenţial neimportante care trebuie riscate 
dacă vom dori înfăptuirea a ceva important.” În Ştiinţa 
veselă, Nietzsche se referă explicit la tinerii europeni 
ai sfârşitului de secol XIX, taraţi de plictiseală şi de 
incapacitatea de a se suporta pe ei înşişi, care ar întâmpina 
suferinţa dacă ar putea fi un motiv pentru acţiune, pentru 
fapte. Acestor pulsiuni la nivel societal, între dezabuzare 
şi nevoia irepresibilă de schimbare, care se vor agrava 
în societatea germană pe măsură ce ne apropiem de anul 
1914, le corespunde pe planul literaturii epocii tipologia 
unor personaje care pun în criză ordinea, raţionalitatea 
şi asceza muncii prin eliberarea de constrângeri, prin 
joc, histrionism, muzică, anarhie, decadentism, prin 
cultivarea pasiunii pentru arte.

Ştefan Borbély urmăreşte, atât în prima sa 
carte, cât şi în Pornind de la Nietzsche... felul în care 
se desfăşoară progresiv această transformare radicală, 
respectiv manifestare a dionisiacului la personajele lui 
Thomas Mann şi Hermann Hesse. Tonio Kröger şi Josef 
Knecht, în primul volum, Hans Castorp, Gustav von 
Aschenbach, Thomas Buddenbrook în cel de-al doilea 
volum, printre alţii, abandonând cu toţii rigoarea şi viaţa 
contemplativă, descoperă la capătul traseului lor de 
răzvrătiţi, moartea.

Experienţele lor existenţiale, marcate de această 
schimbare radicală a cursului vieţii, sunt reconstituite 
de Ştefan Borbély cu empatie şi minuţiozitate. În fapt, 
eseistul este interesat să sublinieze în comentariul său 
momentul precis al cotiturii în care, sub influenţe diverse, 
„componenţa tipologică, freatică a cuiva” se schimbă, 
straturile dionisiace şi cele socratice care alcătuiesc 
persoana intră în tulburare şi curenţii de adâncime 

izbucnesc la suprafaţă, destrămând o construcţie crezută 
sigură. „Omul socratic”, „împovărat” de raţionalitate se 
destramă lăsând locul „vagabondului”, omului dionisiac, 
care eliberează prin râs forţa vitală. Subtilul echilibru 
dintre formă şi fond este pus sub semnul întrebării şi 
o parte din fascinaţia pentru Nietzsche derivă, probabil, 
din investirea artistului cu această înaltă misiune a 
salvării. Personajele privilegiate ale eseistului sunt, 
fără îndoială, creatorii. Doar Tonio Kröger, Gustav 
von Aschenbach sau Klingsor pot pune întrebarea cu 
privire la artisticitatea operelor lor şi pot lua conştient 
decizia metamorfozei. Criza se declanşează aproape 
întotdeauna dintr-un exces de austeritate, o stoică 
disciplină a muncii care duce la sterilitatea spiritului 
şi cheamă, dialectic, energia din adâncuri. După ce 
punctul sensibil a fost depăşit prin boală, muzică, joc, 
vrăjitorie, artisticitate, adevărul persoanei pare că stă 
în această forţă nouă, demonică, ce îl locuieşte. Este 
sensul subliniat de interogaţia lui Ştefan Borbély faţă 
de arta lui Aschenbach care nu mai reflectă în întregime 
disponibilităţile creatorului: „coincide arta pe care el o 
practicase până acum, şi care l-a dus în vârful stimei 
publice şi al admiraţiei celor avizaţi, cu întreaga potenţă 
artistică a firii sale? Nu cumva a rămas, în toţi aceşti ani 
de glorie şi măreţie personală, ceva neconsumat, care 
se răzbună acum insidios asupra lui, cerându-şi dreptul 
la existenţă?” În căutarea revelării acestor subterane 
ale fiinţei, artistul nietzschean se descoperă pe sine ca 
operă de artă. Creativitatea, genialitatea lui vin dinspre 
seducţia operată de moarte ca experienţă a limitei dar şi 
a deschiderii individului spre cosmic. Poate niciunde nu 
este sintetizată mai plastic definiţia actului artistic ca în 
finalul interpretării nuvelei lui Hermann Hesse, Ultima 
vară a lui Klingsor. Descoperim aici, exprimat direct, 
un patos interpretativ altfel atent controlat, care susţine 
afectiv întreg demersul hermeneutic, acum condensat 
într-o formulare memorabilă: „Atunci când un artist 
creează, el umblă la «supapa» dionisiacă a lumii: cei 
mai puţin înzestraţi o deschid mai puţin, perpetuând 
jocul decadent al «formelor», pe când cei eliberaţi de 
convenţii ajută la transfigurarea senzorială a lumii, la 
convertirea sa în energie universală. În consecinţă, nici 
o creaţie nu e doar «personală», ci cosmică: e «opera» 
eului cosmic, nu a celui individual, biografic, limitat.” 
Deşi nu tematizează direct în scrisul său identificarea cu 
personajul literar, ea se dovedeşte a fi un stadiu vital în 
interpretările propuse de Ştefan Borbély. Toate armele 
scriitorului ar trebui să ne convingă de fascinaţia pe 
care el însuşi o experimentează în calitate de cititor al 
literaturii despre care scrie. Eseistul mizează nu doar pe 
atacul rapid, oblic, strălucitor, pe unghiuri interpretative 
noi şi versatile, într-un exerciţiu al flexibilităţii 
inteligenţei, ci şi pe cultivarea unei lecturi senzuale, 
lente, care să exercite o forţă de atracţie ireversibilă 
asupra noastră.
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Dan ŢĂRANU

În căutarea metodei vrăjite. Despre 
reveriile spiritului critic

Apărute în 1999, eseurile din Visul lupului de 
stepă ne atrag atenţia asupra faptului că meditaţiile 
autohtone din ultimele două decenii pe teme de 
comparatism sunt din ce în ce mai rare (Radu Vancu 
şi Alexandra Ciocârlie îmi vin în minte la o scanare 
rapidă). Poate că explicaţia pentru această indigenţă 
este o schimbare a trendurilor şi a viziunii despre ce 
asigură vizibilitate şi prestigiu în lumea criticii literare 
sau poate am intrat, de fapt, şi într-o redefinire tacită şi 
nu ştiu exact cât de asumată a ce înseamnă metodele 
şi obiectivele studiului literaturii comparate. E drept că 
o astfel de întreprindere, multifocală şi polivalentă, are 
nevoie de linişte şi stabilitate academică care să permită 
nu doar survolul textelor clasice şi/sau eventualele lor 
contestări, dar să le şi realizezi topografia detaliată, să 
identifici zonele de zăcământ potenţial ale imaginarului 
şi să construieşti pattern-uri şi semnificaţii culturale din 
eterogenitatea textelor. Este ceea ce realizează Ştefan 
Borbély în acest volum (sau şi în acest volum), iar 
relectura acestor 15 eseuri a fost la fel de incitantă şi 
imersivă ca prima mea întâlnire cu autorul, pe când eram 
student la Litere. Atât volumele lui, cât şi studiile de 
arhetipologie ale lui Corin Braga, demonstrau nu doar 
o erudiţie impresionantă, fiind, altfel spus, inhibant-
seducătoare (sau seducătoare tocmai pentru că inhibau), 
dar şi o metodă care promitea a face lumină în texte 
dense şi stufoase. Iar senzaţia că asişti la o demonstraţie 
intelectuală care presupune atât cunoaşterea perfectă 
a canonului literar şi a prelungirilor/rădăcinilor sale 
filosofice şi culturale, cât şi jonglarea cu modele de 
interpretare, se menţine. Abordând teme atât de diferite, 
precum o face autorul aici, de la Cartea Oltului la Zbor 
deasupra unui cuib de cuci, trecând peste zone de 
elevaţie spirituală sau/şi geografică, precum Jurnalul 
de la Păltiniş şi Muntele vrăjit spre mundanele cărţi de 
poveşti ale lui Ştefan Augustin Doinaş, aria de interes 
a autorului este într-o expansiune aproape bulversantă. 
A-l urma în minuţioasele sale analize, dar şi în 
detectarea substratului mitic sau scenariilor generative 
de sub miriada de detalii a suprafeţelor înseamnă în 
primul rând să stăpâneşti fiecare bucăţică a textelor-
sursă (faptul că o parte dintre ele sunt, aşa cum ne 
anunţă din prefaţă autorul, texte discutate an de an de 
autor la curs/seminar este un avantaj al specialistului 
în faţa unui cititor interesat, în general, de literatură 
şi mitologie). Şi apoi, să fii familiarizat cu o întreagă 
tradiţie hermeneutică, de la istoria religiilor la psiho-
critică. De aceea, pe cât de plăcută şi instructivă este 

lectura, pe atât de dificil este să intri într-un dialog de 
pe poziţii egale cu autorul, impulsul fiind mai degrabă 
acela de a relua lecturile marilor clasici sau de a citi în 
sfârşit acel romancier pe care l-ai evitat sau de care ţi-a 
fost lene să te apuci – pentru că, iată, pare că era, de fapt, 
o lectură esenţială şi revelatorie. 

Nu vreau să se înţeleagă de aici că erudiţia, un 
termen outdated, lui Ştefan Borbély implică o etalare 
spectaculoasă de cunoştinţe sau briante jerbe auto-
glorificatoare. Autorul nu dă în nici un moment senzaţia 
că doreşte să intre într-un joc de putere cu receptorul, 
subordonându-l într-o poziţie de învăţăcel care 
urmăreşte, cu ochii mari şi fără de înţeles, demonstraţiile 
pline de înţelesuri, ci încearcă să îl invite şi ghideze 
pe acesta într-o aventură hermeneutică. Abundenţa de 
referinţe livreşti şi orizontul cultural autentic al autorului 
creează impresia unei lecturi orientate către îmbogăţirea 
cititorului, nu către copleşirea lui. Cu atât mai mult cu 
cât autorul evită programatic încremenirea în metodă şi 
clamarea descoperirii unicei chei de lectură, flexibilitate 
care, în ciuda unor teme asupra cărora se revine, într-
adevăr obsesional, este ea însăşi tematizată pe parcursul 
demersului eseistic. Organizat, la fel ca volumul anterior, 
Grădina magistrului Thomas, în „Teme româneşti” şi 
„Teme străine” (în raport de 7 la 8), volumul abordează, 
aparent eterogen, cărţi şi subiecte diverse, motiv pentru 
care e imposibil să discut punctual eseurile din acest 
volum. Mă voi concentra însă asupra elucidării metodei 
sau grilei de lectură pe care o utilizează autorul. Mi se 
pare că această grilă poate fi evaluată şi independent, ca 
abordare coerentă şi provocatoare a unor teme şi topoi 
literari, dar că are, simultan, şi o funcţie autoreferenţială, 
dezvăluind implicit viziunea lui Ştefan Borbély despre 
actul critic şi despre ce înseamnă lectura ideală, atât a 
volumelor analizate, cât şi a eseurilor care le analizează.

 Majoritatea acestor studii sunt guvernate de 
o infra-lectură care promite să dezvăluie sensuri(le) 
ascunse ale textelor, interesate de „recuperarea şi 
actualizarea tuturor latenţelor”. Accentuarea travaliului 
hermeneutic al autorului care doreşte să surprindă 
toate ipostazele „non-manifestului” promite aproape în 
fiecare studiu revelaţii şi elucidări a ceea ce era/părea 
abstrus. Metoda solicită, desigur, creditarea totală a 
criticului, angajat într-o operaţie atât de laborioasă, 
dar această strategie de comunicare naşte şi o dilemă 
inerentă cu privire la promisiunea cuiva, autoritate sau 
nu, de a deschide texte, mai ales familiare, către alte 
niveluri de lectură. Fie îi cedăm criticului prerogativele 
unui orizont cultural superior şi ale unei conştiinţe 
capabile să penetreze, asemenea razelor X, dimensiunea 
de suprafaţă a operei astfel încât modelul de profunzime, 
mitic, arhetipal sau oricum altfel, devine, la finalul 
actului hermeneutic, clar pentru toată lumea. Fie este 
vorba de o metodă specifică pe care criticul, după 
ce şi-o apropriază şi rafinează, o utilizează ca pe un 
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operator de adâncime, construind subiectul pe măsură 
ce îl descrie. Este vorba, în acest caz, de asumarea unei 
grile de lectură (freudiană, marxistă, mitopoetică ş.a.) 
care reconstruieşte textul dintr-o perspectivă fix(at)ă 
şi, deci, parţială, deoarece este interesată de un anumit 
strat pe care îl consideră ca fiind mai semnificativ decât 
altele. E, deci, acest pattern ascuns în text sau este el 
rodul unei conştiinţei critice care descoperă doar ceea 
şi-a propus să descopere? Întrebarea nu are, fireşte, 
un răspuns definitiv, constituindu-se în dilema clasică 
a tuturor metodelor care promit să explice până la 
capăt şi definitiv acte culturale individuale. Ştefan 
Borbély metabolizează însă această dilemă în interiorul 
demersului său critic şi pare a oferi o soluţie provizorie, 
fie ea şi sub forma unei aspiraţii. De aceea, pe aproape 
întreg parcursul volumului se creează premisele unei 
metalecturi, care vorbeşte despre sensul şi natura actului 
critic chiar în momentul în care acesta se exercită asupra 
textelor altora. 

Cele mai interesante eseuri care tratează „teme 
româneşti” sunt dedicate unor scenarii gnostice şi/sau 
alchimice. Deşi vorbeşte despre Blaga şi distincţiile sale 
gnoseologice, cel puţin o parte din argumentele oferite 
de Borbély par a se constitui într-o voalată declaraţie de 
principiu a criticului, mai exact a ataşamentului pentru 
o viziune capabilă să actualizeze toţi vectorii culturali, 
„să se instaleze în metaforic, uzând de toate glisajele 
pe care acesta le îngăduie”, prin „redimensionarea 
augmentată a unor latenţe”. Scenariul gnostic, la care 
se revine des (şi poate prea detaliat) în aceste pagini, 
identificat inclusiv în Cartea Oltului, se transpune, de 
fapt, într-un mereu reluat şi inutil scenariu redemptiv/
soteriologic, inutilitate care, paradoxal, îl face cu atât mai 
semnificativ şi mai uman. Fiinţa „târâtoare”, abandonată 
de creatorul „rău” primeşte anamnetic sâmburele de 
lumină ca o compensaţie provizorie şi chinuitoare. 
Cultivarea lui şi presupusa revenire ascensională devine 
o preocupare febrilă, acaparatoare şi, de aceea, deşi se 
transferă într-un act recuperatoriu mereu ratat, el este, 
tocmai de aceea, mereu reluat. Scenariile soteriologice, 
dezvoltate în ramificaţii pletorice de simboluri şi 
configuraţii ezoterice revin şi în imaginea procesului 
alchimic descris, şi el, ca un efort asimptotic de a regăsi 
„armoniile pure, eliberate de ingerinţele fragmentarului 
şi de tot ce înseamnă accident, eveniment aleatoriu”. 
Aplicaţia pe Cartea Oltului, exemplară, altfel, ca act 
de lectură metaforic-mitopoetică vorbeşte totodată şi 
despre mirajul criticii de a extrage din complicaţiile 
şi volutele concrete ale textului (şi ale lumii) adevărul 
trans-substanţiat, unic şi irepetabil. La fel ca procesul 
alchimic sau scenariile gnostice, prin ricoşeu, actul 
critic menit să descopere adevăratul şi unicul substrat 
matricial al textului eşuează în acest proiect maximal 
tocmai din cauza fascinaţiei regresive pentru material 
şi concret. Avem deci de a face cu o simultaneitate a 

unor tendinţe contrare şi contrariante: permanenta 
identificare a matricei originare, obsesia pentru 
cristalizarea sensurilor ultime şi pentru transfigurarea 
multiplului în unicitate; dar şi, în sens invers, atenţia 
devoratoare la multiplicitatea formelor, ca precondiţie 
necesară pentru a le distila şi ajunge la esenţe şi, nu în 
ultimul rând, vulnerabilitatea criticului în faţa propriilor 
„instincte şi nelinişti” care îl îndepărtează de adevărul 
pe care îl caută. 

De altfel, criticul ilustrează prin două studii de 
caz, Vianu şi Noica, ce se întâmplă atunci când este vizat 
doar polul abstract, când dualitatea constitutivă oricărui 
act creator este abandonată şi se privilegiază dogmatic 
axa esenţialistă. Epurarea contingentului sau retragerea 
din mijlocul evenimentelor sunt acţiuni simplificatoare 
şi sterile, sugerează criticul, deoarece ignoră spectacolul 
formelor şi al suprafeţelor. Atracţia către o persona 
geometrică, carteziană, fals-solară, în detrimentul 
realităţii şi concreteţii lumii, este dezavuată implicit. 
Dacă, parafrazându-l pe Noica, „Evenimentul este 
excedentar (…) balastul pe care îl îndepărtezi pentru a 
vedea diamantul de sub crusta cenuşie” , la fel de adevărat 
este că existenţa diamantului are sens doar ca interior 
al acestei cruste. Această suspiciune a criticului faţă 
de formele închise, autosuficiente, imune la realitatea 
pe care o esenţializează, revine şi în partea a doua, 
dedicată cu precădere spaţiului cultural austriac/german 
(Mann, Hesse, Rilke, Freud) şi duo-ului Schopenhauer-
Nietzsche ca model interpretativ. În „Temele străine”, 
echilibrul instabil al actului critic, situat paradoxal între 
doi poli cu forţă gravitaţională contrară, este mai clar 
tematizat, autorul fiind profund interesat de dinamica 
apolinic-dionisiac, pe care o descompune în cele mai 
mici detalii. Nu o să reiau aici din demonstraţia bazată 
mai ales pe Lumea ca voinţă şi reprezentare, respectiv 
pe Naşterea tragediei din spiritul muzicii, decât 
partea referitoare la elanul dionisiac. Acesta, descris 
clasic, sub forma impetusului devorator, care implică 
regresiunea către energia primordială, are ca efect des-
facerea formelor iluzorii. Procesul acesta merge în sens 
invers celui alchimic sau gnostic-ascensional, descris 
mai sus, dar este declanşat de aceeaşi tensiune dintre 
multiplicitate şi unicitate. Fără a relua deci întreaga 
discuţie, ceea ce îl interesează pe Ştefan Borbély şi în 
aceste analize, este ambivalenţa, atracţia simultană către 
orizonturi existenţiale incompatibile: tensiunea dintre 
fondul, dionisiac, în acest caz, şi formele apolinice, 
proteice şi lipsite de substanţă, dar capabile să absoarbă 
conştiinţele care ar fi permanent „erodate” de demonul 
dionisiac. Încrederea oarbă în forme obnubilează 
„adevărul”, iar distrugerea lor permite reîntoarcerea 
la neformatul dotat cu energie „plăsmuitoare”. Iar, de 
aici, ciclul creaţie-distrugere reîncepe ad infinitum. 
De aceea, boala, nebunia, râsul, arta sunt văzute, în 
analizele efectuate pe Mann şi Hesse, ca forme de 
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erodare a stabilităţii (factice) a lumii şi de creare a unor 
fisuri prin care se vede golul pe care se construiesc toate 
reprezentările realităţii. Această orientare bifurcată este, 
în linia lui Schopenhauer-Nietzsche, una constitutivă 
oricărui individ dispus să dea curs impulsului dionisiac 
cu funcţie de dezvrăjire, dar este mai ales proprietatea 
funciară a artistului. Acesta este un „factor psihopomp”, 
conectat în permanenţă la paradoxalul dublet viaţă-
moarte, fiind, prin faptul că există în lume, o parte 
a formelor stabile, cristalizate, dar este, simultan, 
impregnat de energia primordială, capabilă să desfacă 
şi să distrugă aceste forme. Artistul înţelege că „ea doar 
împrumută forme, ipostaze concrete de manifestare 
(…) se particularizează efemer şi tranzitoriu în ele, dar 
din chiar clipa în care le articulează, ea purcede să le 
şi distrugă, menirea substanţei plăsmuitoare preformale 
fiind aceea de a reveni întotdeauna la neîncorsetarea 
jucăuşă pe care limita rigidă a formei nu o îngăduie”. 
Această viziune a literaturii germane subîntinde, din 
nou, şi actul critic, Ştefan Borbély fiind mereu dispus 
la un travaliu interpretativ remarcabil, pe care însă îl 
abandonează atunci când are senzaţia că el închide 
definitiv un subiect sau că interpretarea se fixează într-o 
formă rigidă. De aici şi interludiile ludice (ca în cazul 
„Eseului despre zaruri”) şi finalul abrupt al unora dintre 
eseuri sau fascinaţia, de data aceasta explicită, pentru 
„oameni care ţin simultan de două sau chiar trei timpuri, 
de două sau mai multe caractere, etern rupte lăuntric, 
ezitând când de o parte, când de cealaltă a golului care 
se deschide în ele însele pentru a nu se mai închide 
niciodată. Fiinţe-prag, fiinţe-punte şi mai ales fiinţe 
genune, îndrăgostite de prăpastia din ele” .

În aceeaşi cheie, dar pe un spaţiu mai extins, sunt 
interpretate şi Elegiile lui Rilke, argumentele fiind reluate 
cu o altă anvergură, dar fiind aproape identice cu cele 
explorate în analizele anterioare, fără a contribui esenţial 
la fondul problemei. Lungimea eseului, nu că Rilke nu 
ar invita la interpretări şi suprainterpretări, predispune 
la redundanţă şi, după două sau trei analize similare, 
efectuate pe Mann şi Hesse, ridică anumite întrebări pe 
care autorul nu le abordează niciodată frontal. Nu există 
riscul ca tocmai din această concentrare asupra stratului 
de adâncime să se piardă chiar individualitatea autorului 
care îl actualizează? Să avem, de fapt, de-a face cu o 
multiplicitate nu foarte interesantă, de fapt, de forme – 
literare - provizorii care se topesc în magma creativităţii 
originare, îngheţată în scenarii a căror diversitate nu 
este decât superficială? Putem conchide că tocmai din 
această insolubilă dispută între individual şi mitologic 
provine tensiunea productivă a eseurilor, dar această 
soluţie creează altă problemă, şi anume cât de departe 
merge aplicabilitatea acestor scheme de interpretare? Se 
pot ele extinde sau generaliza într-o paradigmă care să 
configureze în subteran modernitatea europeană? Este 
această tipologie ambiguă şi proteică o expresie a, dacă 
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îmi este permisă expresia, condiţiei umane? A descoperit 
criticul o matrice generativă a oricărui efort artistic sau a 
oricărui proces de (auto)cunoaştere? Având în vedere că 
eseurile se închid cu meditaţii pe teme de psihoistorie, 
inspirate de Lloyd deMause, acesta pare a fi scenariul 
cel mai plauzibil. Având în vedere că aceste eseuri se 
prezintă ca autonome, dar concluziile lor sunt, de fapt, 
convergente, uneori identice (autori analizaţi individual 
şi exhaustiv actualizează sau ascund simboluri afine 
sau identice cu ale autorilor discutaţi anterior), ar fi 
fost dezirabil să existe o continuitate asumată şi la 
nivelul arhitecturii volumului sau o finalitate mai largă, 
sub forma unei teorii generale. Dincolo însă de acest 
fragmentarism, asumat de autor, putem, de exemplu, 
ieşi din spaţiul germanocentric şi găsi acelaşi dinamism 
al imaginarului la Proust sau la Huxley? Sunt modelele 
gnostice, respectiv, dionisiac-apolinice nişte paradigme 
care ne pot orienta lectura romanului/ poeziei europene 
moderniste? Există o comunicare directă între ele, o 
prelungire negativă a gnosticismului în filosofia lui 
Nietzsche, în direcţia interpretării lui Voegelin, sau o 
sublimare a lui? Şi aşa mai departe. 

Pentru că l-am menţionat pe deMause, trebuie spus 
că interesul pentru psihoistorie rămâne, în acest studiu 
(şi nu numai, ar argumenta anumite voci critice), doar la 
nivelul unui joc intelectual cu fascinante imponderabile. 
Dacă acceptăm premisa, uşor de contestat de altfel, 
că acţiunile istorice au fond fantasmatic, determinat 
generaţionist de modelele de socializare a copilului şi 
traumele sale aferente, merită menţionate exemplele 
româneşti pe care le oferă Borbély. Astfel, fiecare 
eveniment istoric trebuie mutat „psihogenic” cu 25-30 
de ani în urmă, astfel „liberalismul din vremea lui Al.I. 
Cuza îşi are motivaţia timpurie în deschiderile impuse 
modurilor parentale de către Regulamentul Organic”. 
Păcat că aceste speculaţii au în vedere fenomene 
istorice datate, precum paşoptismul sau războiul de 
independenţă de la 1877, şi nu unor fenomene istorice 
sau literare contemporane. Ar fi fost interesant de aflat, 
de exemplu, ce a determinat, fantasmatic-obsesional, 
apariţia generaţiei 80, în raport cu viziunea asupra 
natalităţii şi puericulturii din anii ’50-’55. Tot în acest 
ultim capitol, Borbély discută despre „constrângerea 
la repetiţie” ca formă de a evita situaţiile existenţiale 
critice. Având în vedere nucleul tematic obsesional 
despre care vorbeşte chiar autorul în prefaţă, această 
reiterare a unor scenarii familiare îi poate fi atribuită şi 
criticului, ca metodă terapeutică, de revizitare periodică, 
din unghiuri diferite, a aceloraşi scenarii formative 
ale conştiinţei critice. Aşa cum am afirmat, de câteva 
ori deja, procesele identificate de Borbély ca structuri 
subiacente, generative ale operelor pot fi aplicate, în 
general, şi demersului său critic, mai ales atunci când 
exprimă atracţia irepresibilă a autorului pentru dualitate 
şi ambivalenţă. Ceea ce nu are ca rezultat cultivarea cu 
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orice preţ a paradoxului şi indecidabilului, ci o atenţie 
permanentă acordată conversiunilor subtile ale entităţilor 
finite în opusul lor. De altfel, tot în subtext, ferindu-se de 
afirmaţii-manifest, autorul îşi declară adeziunea pentru 
subtilitatea metodei, pentru deschiderea către toate 
potenţialităţile. De aceea admiră circumstanţializarea 
eticului în cazul lui Pleşu, vorbeşte cu pasiune despre 
eforturile transformatoare ale psihologiei adleriene, care 
presupun o permanentă inventare şi recreare a sinelui, 
fără guidelines şi repere abstracte, vede în terapie o 
metodă dinamică, suplă, flexibilă, nu o metodă generică 
atotexplicativă sau apreciază şi cultivă fragmentarul. 

În concluzie, Visul lupului de stepă este visul 
criticului atras în egală măsură de disciplină şi intuiţii 
transformate în expresii clare şi revelatorii, dar şi 
de vagabondajul asociativ al ideilor, de deschiderea 
unor noi şi noi fronturi de luptă cu varietatea infinită 
a textelor. Criticul aspiră la un fel special de totalitate, 
care să reunească atât explicaţia care închide, cât 
şi potenţialitatea fiecărei explicaţii de a ridica noi 
probleme şi întrebări. De aici şi fascinaţia pentru 
„omul punte” şi pentru fantele prin care se comunică 
în ambele direcţii, între viaţă şi moarte, între rigiditatea 
geometrică şi haosul fertil pe care aceasta îl delimitează. 
Această conectare permanentă la focare imaginative 
contrare îmi aminteşte de amintirea-revelaţie a naivului, 
avidului de toate experienţele, Hans Castorp, personaj-
cheie pentru Ştefan Borbély. Într-o scenă memorabilă, 
Castorp „îşi amintea de o singuratică plimbare cu barca, 
într-un amurg, când ziua se îngâna cu noaptea, pe un 
lac din Holstein (…) soarele apusese de curând, iar luna 
aproape plină se ivise la răsărit (…). Şi pe când Hans 
Castorp vâslea pe apa liniştită, o constelaţie de vis, 
tulburător de ciudată, domni cam vreo 10 minute. Spre 
apus, încă dăinuia lumina zilei, o zi de claritate sticloasă 
şi precisă, însă, dacă întorcea puţin capul spre răsărit, 
vedea o noapte cu lună plină, fermecătoare şi limpezită 
de orice ceaţă. Contrastul acesta straniu dăinuise cam 
vreun sfert de oră înainte ca noaptea şi luna să biruiască, 
iar ochii uluiţi şi fermecaţi alergau de la o lumină şi 
privelişte la alta, de la zi la noapte şi de la noapte la 
zi. La toate astea se gândea acum.” Ştefan Borbély este 
stăpânit de reveriile inclasificabilului în timp ce este 
consumat de pasiunea clasificării. Însă chiar aceste 
contraste stranii, întreţinute cu inteligenţă şi rafinament 
de autor, sunt motivul principal pentru care eseistica lui 
Borbély ne face să ne gândim acum şi aici la toate cele 
care au fost, şi care, bănuim, alături de critic, vor reveni.

țintă fixă ștefan borbély

Constantina Raveca BULEU

Arheologia dihotomiilor eroice

Cursurile, conferinţele, cărţile, studiile lui 
Ştefan Borbély, precum şi conversaţiile purtate cu el 
de-a lungul anilor mi-au revelat un profil intelectual 
complex, în care erudiţia şi morga academică coexistă 
cu un histrionism rafinat, cu pulsiuni ludice filtrate 
cultural şi exersate cu o exuberanţă subtil disruptivă 
şi programatic ex-centrică. La acest palier se 
configurează domeniul fascinaţiei lui Ştefan Borbély 
pentru numerologie şi cel al voluptăţii autoreflexive, 
al descoperirii ironiilor intertextuale şi al jocurilor 
decomplexate cu autorii.

Obsesiile culturale de acest gen – asumate 
ca atare –, cât şi lectura în cheie decomplexat-
combinatorie a unor cărţi, simboluri, mituri, 
scenarii ficţionale, coincidenţe culturale şi provocări 
cutumiare apar, însă, mereu subsumate unei coerenţe 
hermeneutice şi livreşti ferm disciplinate în economia 
intelectuală a profesorului clujean, dar în care 
soliditatea argumentelor ştiinţifice face corp comun 
cu artisticitatea intrinsecă a spectacolului discursiv. 
Izvorul hermeneutic al dezvoltărilor combinatorii 
de mai târziu îl reprezintă rigoarea erudită a lucrării 
de doctorat din 1999, elaborată bibliografic în SUA, 
susţinută apoi la Cluj în faţa unei comisii din care au 
făcut parte Adrian Marino, I. Vartic, Monica Spiridon 
şi Gabriel Liiceanu, teza, reelaborată, fiind publicată 
ulterior sub titlul De la Herakles la Eulenspiegel. 
Eroicul, în două ediţii, prima la Editura Dacia, în 
2001, a doua la Editura Contemporanul, în 2013, 
aceasta din urmă fiind mai uşor de găsit.

Ca multe alte volume semnate de către Ştefan 
Borbély, şi acesta reprezintă expresia parţială a unei 
obsesii, a unui soi de pariu personal cu eternitatea, 
în siajul său profilându-se alte două secvenţe, una 
consacrată antieroicului şi eroului comic, până la 
morfologia bufonului medieval şi a nebunului de 
curte, cealaltă structurată pe dubletul eroic-antieroic, 
urmărit până la formele culturale ale antieroismului 
postmodern. În aşteptarea volumului al doilea, care 
tot întârzie să se producă, incursiunea în morfologia 
eroicului din teza de doctorat începe cu dezarmanta 
mărturie a autorului privind arheologia exegetică a 
lucrării, care a traversat drumul de la impetuozitatea 
ambiţioasă a proiectului prim, schiţat doar pe baza 
lucrărilor care se aflau la vremea respectivă în 
bibliotecile publice din ţară, la experienţa trezirii la 
realitatea bibliografiei esenţiale, datorată unui stagiu 
academic american (ca bursier Fulbright la Indiana 
University, Bloomington, în 1992).
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Volumul mai începe cu ceva: cu o provocare 
formulată subtil (şi fals!) anticlimactic: „Lucrarea 
e sufocant de erudită, şi se adresează în principal 
specialiştilor. Nădăjduiesc, însă – continuă autorul pe 
o tonalitate ce induce o iluzorie şi temporară relaxare 
–, că oricine o va deschide, va găsi ceva incitant în 
ea, dincolo de îndemnul de a lăsa foiletonul deoparte 
şi de se închide într-o bibliotecă (dacă e posibil, cu 
acces liber la raft)”. Sugestia este cât se poate de 
corectă, deoarece avem în faţă un volum construit 
pe o bibliotecă de specialitate foarte riguroasă, 
sistematică, şi care impune, ca o consecinţă, 
imersiunea lectorului într-un univers livresc similar. 
Aceeaşi strategie de aparentă amortizare a anxietăţii 
potenţialului lector se insinuează şi în descrierea 
metodologiei activate în paginile cărţii, reţeaua de 
discursuri ce o traversează venind cu recomandarea 
unui „ostrov familiar” pentru fiecare, şi nu cu 
sofisticatul labirint cultural, sibilinic descris drept 
„odiseic”, mai aproape de adevărata dimensiune a 
cărţii.

Numitorul comun al acestei reţele 
metodologice ţine de convingerea că orice 
modificare în sintaxa unei culturi este precedată de 
o dizlocare de tip ritualic sau sacral. Altfel spus, 
de o concepţie potrivit căreia „istoria e epifania 
raţionalizată a mitului”. În prelungirea ei, Ştefan 
Borbély adoptă ecuaţia corelativă a etajelor culturale 
simultane, formulată de către Georges Devereux, 
care susţine coexistenţa, în societate, a mai multor 
coduri comportamentale, actualizate în funcţie de 
necesităţile de moment. Consecinţa majoră a aplicării 
acestei ecuaţii se reflectă în complementaritatea 
alternativă a ceea ce canonic numim „civilizaţie” şi a 
ceea ce subsumăm naturalului şi frustului. Ancorând 
în psihanaliza lui Eli Sagan, autorul translează acest 
glisaj în perimetrul eroicului şi interpretează palierele 
acestuia – cel stihial, respectiv, cel civilizator – ca pe 
două norme complementare de comportament social. 
Dacă cel dintâi se leagă de violenţă şi dezordine, 
cel de-al doilea concentrează energiile constructive 
şi normele sociale ale comunităţii date. Analizând 
glisajul celor două tipuri de comportament, Ştefan 
Borbély le asociază pe termen lung cu dihotomia 
apolinic-dionisiac, originată într-o altă obsesie 
perpetuă în economia sa intelectuală, Friedrich 
Nietzsche, miza explicită sau de penumbră a multora 
dintre cărţile şi studiile sale ulterioare tezei.

Până la confluenţa obsesiilor generatoare de 
şantiere intelectuale dinamice şi virtual nesfârşite, 
actul prim al volumului De la Herakles la 
Eulenspiegel. Eroicul se consumă sobru şi complex, 
în compania cărţilor de referinţă. Sobrietatea se 
datorează respectului pentru o exegeză de înaltă 
clasă, impecabil instrumentalizată într-un parcurs 

teoretic labirintic, în care complexitatea palierului 
conceptual se expandează cu fiecare implicaţie 
culturală subliniată de autor. Biblioteca sintetizată 
în acest capitol teoretic armonizează elegant texte 
clasice precum On Heroes and Hero Worship al 
lui Thomas Carlyle şi teorii elaborate în siajul 
lor, precum cea a lui Gottfried Salomon, cu teze 
psihanalitice şi „erezii” psihoistorice (merită 
precizat faptul că experienţa americană din 1992 l-a 
transformat pe Ştefan Borbély în campionul acestei 
discipline în România), cu aprofundarea unor texte 
antice (Poetica lui Aristotel şi textele homerice 
ocupând prim-planul), precum şi cu analize subtile 
extrase din universul unor teoreticieni precum 
Cornelius Castoriadis, René Girard, Roger B. Rollin, 
Mircea Eliade, Émile Benveniste, E.R. Dodds sau 
Northrop Fry, ca să amintim doat câteva dintre 
marile nume invocate în riguroasa disecţie a stucturii 
şi implicaţiilor eroicului. Analiza introductivă se 
dovedeşte a fi, în cele din urmă, infinit mai alambicată 
conceptual, mitologic, ritualic şi literar decât lasă 
să se întrevadă o figură atât de prezentă în istoria 
culturii şi civilizaţiei şi, consecutiv, atât de expusă 
prejudecăţilor şi canoanelor stereotipizante.

O etapă necesară în redimensionarea corectivă 
a sintaxei eroice o reprezintă reconstituirea peisajului 
civic şi sacral (conjuncţia fiind implicită) al polis-
ului grec, depăşind serenitatea winckelmanniană 
şi conştientizând implicaţiile obsesiei hýbris-ului 
în societatea greacă şi asocierea eroicului unui cult 
public datând din secolul VIII î.e.n., amândouă 
nuanţat reliefate prin apelul la texte antice. 
Arheologia sintactică urmăreşte în mod constant 
emergenţa substratului ritualic resurecţionar-
fertilizator (daimonic) din structura eroicului agonal 
şi remarcă, printre altele, coliziunea substitutivă 
dintre cultul fertilităţii, guvernat de figura Marii 
Zeiţe Mamă, şi paradigma ulterioară a masculinităţii. 
„Anatemizarea feminităţii e – notează Ştefan Borbély 
în siajul lui Klaus Theweleit – o condiţie sine qua 
non a constituirii fantasmelor de autoconsacrare a 
masculinităţii, construite pe frica de absorbţie, de 
dizolvare în frenezia feminină, pe decorporalizare. 
Nu există, în acest sens, imixtiune a feminităţii în 
cultul eroic, nici în perioada prehomerică, nici 
în cea ulterioară: cultul eroic e tipic masculin”. 
Conotarea unanim negativă a figurilor feminităţii 
(cu excepţia unei Atene masculinizate şi a unei 
Penelope „incerte”) în universul homeric nu face 
decât să întărească acest regim de excludere, explicat 
de Lloyd deMause printr-un adevăr fundamental al 
antropologiei, „potrivit căruia societăţile de tip 
masculin, cum sunt acelea pe care le întâlnim în 
epopeile homerice, se formează subliminal prin 
dezvoltarea unor complexe de aversiune faţă de 
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materia originară maternă, considerată o «piedică» 
în realizarea individuaţiei masculine”.

Dacă tot aminteam mai sus hýbris-ul, o 
impecabilă radiografiere a lui o descoperim în 
paginile alocate tragediei antice, unde, fără a oblitera 
impreciziile genezice ale speciei, autorul, sensibil 
la registrele hermeneutice prin care este filtrată 
tragedia, extrage „aspectele care interesează cultul 
eroic în interferenţele sale cu credinţa în dăinuirea 
sufletului după moarte şi cu dionisiacul” şi creează 
un riguros tablou sinoptic al diferenţelor dintre 
dionisiac şi tragedie.

Inteligenţa echivalează adeseori pentru Ştefan 
Borbély cu voluptatea deconstrucţiei, a contrarierii 
unor prejudecăţi şi stereotipii culturale, etalată 
dezinhibat în eseurile sale, unde tentaţia extrapolării 
găseşte un teritoriu propice. Ea e însă ferm cenzurată 
în perimetrul studiilor academice, dominate de 
„adecvarea la adevăr şi solidaritatea profundă a 
exegezei”. Ţinta controlatei coregrafii deconstructive, 
impresionant armată bibliografic, este în De la 
Herakles la Eulenspiegel apartenenţa eroului la un 
mit epifanic solar, lucrarea concentrându-se asupra 
preeminenţei eroului stihial, thanatic sau funerar, ce 
ocupă, potrivit unor cercetători precum Jane Ellen 
Harrison, W.K.C. Guthrie, Jean-Pierre Vernant sau 
L.R. Farnell, primul etaj ritualic al morfologiei 
eroice, eroul civilizator şi agonal reprezentând abia 
etajul secund.

Atracţia cercetătorului faţă de registrul 
daimonic al eroicului originar generează o interesantă 
şi dificilă analiză a rezonanţelor dintre cultul eroic 
şi credinţe similare chtoniene, complicate şi graţie 
interferenţelor cu divinităţi feminine ale fertilităţii, 
precum Demeter. Imersiunea în dinamica palierelor 
mitologice se opreşte inevitabil şi la rolul jucat de 
Homer în impunerea paradigmei eroice, autorul 
repudiind – într-un mod previzibil, am spune – 
concepţia aproape unanimă care „acreditează 
imaginea aedului desăvârşit, fascinat de faptele 
protagoniştilor săi, pe care le imortalizează 
prin cântec”. Pentru adepţii acestei perspective, 
eroul homeric reprezintă chintesenţa eroicului în 
sine, poziţie ce presupune ignorarea contextului 
ritualic anterior ei, dificil de reconfigurat din 
cauza unilateralizărilor canonice impuse de către 
cultul olimpian. Provocat de dificultatea restitutiv-
corectivă a întreprinderii, Ştefan Borbély reface 
tabloul prehomeric al instituţiei eroizării, ancorând 
în teza dezvoltată de Erwin Rohde în Psyche, care 
leagă această instituţie de un cult popular şi local 
prehomeric, consacrat sufletelor care continuă să 
trăiască şi după moarte, implicându-se benefic în viaţa 
muritorilor. Ea e ulterior nuanţată de consideraţiile 
pertinente ale lui Gregory Nagy asupra vestigiilor 

cultice din epopeile homerice.
Relaţionarea eroicului cu ritul funerar, 

exlusivă în teza lui Rohde, deschide o altă serie de 
desluşiri, centrate pe valenţa resurecţionară a cultului 
eroic, ordonate de disocierea palierului cultic al 
mentalităţii eroice eline de palierul ei cultural. Şi 
la acest nivel al demonstraţiei, erudiţia şi acuitatea 
observaţiei suscită inerente corecţii aduse unor 
concepţii eronate, dar surprinzător de răspândite. 
Una dintre ele – aceea că Odiseea ar reprezenta un 
traseu iniţiatic – suportă o repudiere irevocabilă, 
menită să accentueze preeminenţa structurii 
resurecţionare, provenită din riturile de fertilitate, 
faţă de structura iniţiatică, ulterior asociată cu 
eroicul. Suportul exegetic al legăturii dintre eroic şi 
resurecţionar pleacă de la linia metodologică iniţiată 
de către James George Frazer (cel din Creanga de 
aur), generos prezentată în volum, şi se îmbogăţeşte 
prin survolarea teoriilor lui Joseph Campbell, Émile 
Benveniste sau Gheorghe Muşu, care-i permit lui 
Ştefan Borbély să decoperteze o altă dimensiune a 
subiectului său: furia eroică.

Un alt reper fundamental în exegeza 
de specialitate, sintetizat în De la Herakles la 
Eulenspiegel, este Themis, cartea semnată de 
Jane Ellen Harrison, campioana indiscutabilă a 
relaţionării dintre eroic şi riturile resurecţionare de 
fertilitate, a cărei asimilare în corpusul demonstraţiei 
redimensionează percepţia obişnuită a eroului antic. 
Dincolo însă de entuziasmul pentru axul teoretic al 
lui Jane Ellen Harrison, Ştefan Borbély se disociază 
de teza potrivit căreia eroul coincide cu ipostazierea 
„renăscută a Spiritului Anului Nou”, apreciind 
că este vorba despre „forţa virtuală, de puterea 
suplimentară a acestuia, menită să ne asigure de 
renaşterea sa viitoare”, nuanţare ce confirmă legătura 
originară dintre erou şi mormânt, solidaritatea 
reenergetizatoare dintre eroul locului şi comunitatea 
care-l venerează.

În trena acestor precizări, autorul intarsiază 
o captivantă secvenţă dedicată originii Jocurilor 
Olimpice, elaborată în cadrele teoriei lui F.M. 
Cornford, care susţine că Jocurile se celebrau la 
mormintele eroilor, într-un moment în care soarele 
înregistrează cea mai mică putere (25 decembrie 
776 î.e.n. fiind data prezumtivă a primelor Jocuri 
Olimpice, coincidentă ulterior cu data sărbătorii lui 
Mithra şi, fireşte, cu data Crăciunului), indiciu clar 
de rit resurecţionar. La aceasta se adaugă faptul că 
ritul nu face decât să corespundă paradigmei prin 
care Herakles instituie Jocurile pentru a celebra 
faza psihopompă a lui Helios. Mai mult decât atât, 
întreaga lor structură nu face decât să-l transforme 
pe acesta într-un proto-erou diseminat, inclusiv prin 
sol, în fiecare erou.

țintă fixă ștefan borbély
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Schiţată în secţiunea primă a cărţii, ecuaţia 
celor două etaje funcţionale în sintaxa eroică se 
dezvoltă în dedublări sistematice, rafinat decantate 
într-o sinteză provocatoare prin amplitudinea 
blocurilor mitologice angrenate în analiză. O privire 
în galeria eroilor, îl determină pe Ştefan Borbély să 
observe că aproape fiecare dintre ei are o pereche, 
o „umbră”, deseori inerţială şi aproape întotdeauna 
stihială, foarte puternică şi înzestrată cu privilegii 
regale. Ilustrarea automată a acestui fenomen îl are 
în centru pe Herakles, cel născut prin dedublarea 
unui erou plecat, Amphitryon, căruia i se substituie 
Zeus, şi acompaniat de un dublet uman, fratele 
său geamăn, Iphikles. Şi dacă tot vorbim despre 
Zeus, o altă dedublare care-l implică este legată de 
Dioscuri. În ambele cazuri, dincolo de trama mitului, 
interesează structurile ritualice din background, fie 
că vorbim despre logica resurecţionară sau despre 
dionisiac, cercetate cu erudiţie şi acuitate critică în 
De la Herakles la Eulenspiegel.

Apartenenţa la un complex resurecţionar 
mai vast, dominat de Demeter, marchează şi 
profilul lui Theseus, beneficiarul unui dublu captiv 
în lumea umbrelor, Perithoos, după incursiunea 
amândurora în Hades cu scopul de a o răpi pe 
Persephone. Interesant aici este fenomenul de 
translaţie încorporat în Theseus, aflat la limita dintre 
eroul arhaic, stihial, şi eroul politic, civilizator. Însă 
civilizarea lui Theseus – precizează autorul – are, 
în afară de transformarea lui în eroul atenienilor, şi 
o altă consecinţă: metamorfozarea sa în alternativa 
ateniană a lui Herakles, fratele barbar.

După un intermezzo-ul roman al dedublării 
eroice, consumat în perimetrul calendarului (altă 
obsesie de amortizat în proiectele de durată ale lui 
Ştefan Borbély), autorul examinează dihotomii 
ale ciclului eroic, provenite din blocuri mitologice 
diferite. Astfel intră în scenă Einherjarii germanici, 
dublaţi de Berserkirii sălbatici, care lupă „ca 
urşii”, Ghilgameş, secondat de Enkidu, fratele său 
daimonic, Arjuna din Mahabharata, acompaniat de 
Bhima, fratele său stihial. Dar logica se dovedeşte 
funcţională şi în universul lui Hesiod, unde vârsta 
eroilor – straniu interpolată în seria metalică, înainte 
de fier, dar după aur, argint şi bronz – apare dublată 
de vârsta luptătorilor din seminţia de bronz, ce ţine 
de structura metalică originară a schemei.

Fascinaţia hermeneuticii intelectuale 
traversează şi analizele arheologice ale 
comportamentului eroic, subiecţii săi, Ahile şi 
Herakles, dovedindu-se a fi infinit mai complicaţi 
decât lasă se întrevadă suprafaţa canonică a 
miturilor. Astfel, reacţia stihială a lui Ahile după 
uciderea lui Patrokles este explicată nu numai prin 
motivaţia circumstanţială, adică durerea provocată 

de moartea prietenului său, ci şi prin regresia 
înregistrată de Ahile de la palierul patern, civilizat, 
al lui Peleas, la cel matern, stihial şi acvatic, al lui 
Thetis. Lărgind sfera, regresia lui Ahile reflectă 
„regimul aglutinant al Iliadei, [în care] se întâlnesc 
două straturi eroice: unul arhaic, caracterizat prin 
stihialitate, elementaritate, şi unul mai nou, definit 
prin supunerea la regulile sociale, comunitare ale 
luptei”.

Simetric, un alt erou fixat canonic drept un 
ucigaş de monştri şi un campion al forţei brute, 
Herakles, este supus unei priviri mai atente asupra 
incongruenţelor imaginii sale globale şi asupra 
identităţii sale multiple. Rezultatul este escavarea 
unui altfel de Herakles, un Herakles care cântă din 
liră, aduce de pe malul Acheronului lemnul de plop 
alb folosit la sacrificiile în cinstea lui Zeus, devine 
zeul comerţului la romani într-o stranie simbioză 
cu zeul cel mai puţin asociat violenţei, Hermes, sau 
devine un daimon care poartă cornul abundenţei, cea 
din urmă reprezentare fiind de altfel reluată pe coperta 
a IV-a a volumului De la Herakles la Eulenspiegel.

Expandându-şi voluptatea dilematică şi 
gustul pentru asimetrie, Ştefan Borbély tulbură alte 
câteva imagini eroice confortabile. Theseus, aşa cum 
am văzut mai sus, îşi dublează aura civilizatoare 
de învingător al Minotaurului prin mai puţin 
recomandabila (cel puţin, canonic) nesăbuinţă de 
a-şi ajuta prietenul (Perithoos) să o peţească pe Kore-
Persephone. Să nu uităm, în acest context, „amnezia” 
sa din momentul întoarcerii din Creta, ce are drept 
consecinţe paricidul involuntar.

Odysseus, pe de altă parte, îşi consumă 
povestea de iubire cu Circe, tentând şi el tărâmul 
de dincolo, deoarece Circe este fiica lui Helion (a 
Soarelui Negru, vesperal), iar insula ei, Aiaie, unde 
Helios apune, un tărâm al morţii. Mai mult decât atât, 
el intră în acest spaţiu sub protecţia unei plante dăruite 
de Hermes – plantă similară cu planta nemuririi din 
arsenalul lui Ghilgameş –, şi o părăseşte „fără a 
închide porţile morţii”, abandonându-l pe Elpenor 
fără a-i aduce cinstirile funerare cuvenite. Urmărit în 
opoziţie cu Ahile, pe o schemă trasată de Pietro Pucci, 
Odysseus întruchipează un ideal eroic totalmente 
diferit de cel al Iliadei, unde partitura principală îi 
aparţine lui Ahile, ideal a cărui dezvoltare culturală 
intră în sfera unei continuări mult aşteptate a cărţii 
de faţă.
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Oana BĂLUICĂ

Eroicul – o „radiografie”

Concepută, la origine, ca teză de doctorat, cartea 
lui Ştefan Borbély – De la Herakles la Eulenspiegel. 
Eroicul (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001) – constituie, 
pe lângă o veritabilă mostră de cercetare de specialitate 
şi un proiect foarte ambiţios, original, chiar insolit 
pentru cultura română; aceasta deoarece, pe de-o parte, 
se pare că eroicul şi tipologiile lui, deşi o temă vastă 
şi incitantă, ce a preocupat, de-a lungul timpului, mai 
mulţi autori occidentali (să ne amintim numai celebrul 
volum semnat de Thomas Carlyle, On Heroes and 
Hero Worship, 1841) nu au stârnit foarte mare interes 
în rândul altor cercetători, iar, pe de altă parte, volumul 
comparatistului este redactat cu minuţiozitate şi acribie 
ştiinţifică, dispunând de un aparat critic impresionant, ce 
face recurs la o bibliografie vastă şi variată.

Lucrul este de la sine înţeles, pentru că cercetarea 
eroicului presupune, încă de la început, confruntarea 
cu o arie foarte extinsă de domenii şi referinţe, de la 
politică şi sociologie, până la istorie, filosofie, religie, 
psihologie şi literatură, iar mutaţiile survenite la nivelul 
implementării mentalitare corespondente fiecărei epoci 
în parte sunt şi ele multiple şi de o mare complexitate, 
astfel încât eroul homeric se diferenţiază de cel creştin, 
eroul Secolului Luminilor de eroul contemporan etc.; 
urmând acest traseu ideatic, autorul reuşeşte să aducă 
în prim-plan atât o cazuistică redutabilă, dar şi explicaţii 
teoretice adiacente care să analizeze tipurile eroice şi 
legitimitatea acestora în cadrul epocilor, modificările 
de perspectivă pe care fiecare registru mentalitar le 
aduce, invariabil, cu sine şi le transformă în elemente 
emblematice ale societăţii. Aceleaşi modificări de 
perspectivă sunt şi cele care conturează, în final, 
aspectele definitorii ale unui alt element de importanţă 
decisivă atunci când vine vorba despre eroic, respectiv, 
aspectele ce intră în componenţa antieroului, din 
moment ce acesta va fi definit şi interpretat printr-o 
raportare constantă la tiparul eroic. Practic, lucrarea 
profesorului Borbély urmăreşte mai mult decât simpla 
constatare a unor indici ce stabilesc apetenţa socială 
pentru un anumit tip de erou, ea reuşeşte să deceleze şi 
raporturile societăţii cu oponentul acestuia, descifrând o 
multitudine de viziuni şi accente; în acest sens, autorul 
citează şi analizează şi o remarcă foarte interesantă 
a lui Gustave Le Bon: „Călăul istoric al eroului nu 
e antieroul, ci masa: Psihologia mulţimilor, a lui 
Gustave Le Bon, demonstrează cu prisosinţă că aşa stau 
lucrurile, denunţând, totodată, principala problematică a 
secolului XX”. Având în vedere că am fost şi suntem, în 
continuare, martorii unei mitologizări continue a lumii, 
după cum a atras atenţia şi Roland Barthes (atunci când 
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şi-a publicat celebrele Mitologii, autorul francez stipula 
că „ele reflectă un tipar arhaic care nu face altceva decât 
să sistematizeze nişte materiale anterioare”), putem 
spune că aceasta este şi problematica secolului XXI, 
din moment ce, odată cu acest „mutant cultural”, cum 
îl definea Umberto Eco pe „omul erei tehnologice”, se 
înregistrează din ce în ce mai multe isterii de tip colectiv 
şi preluări difuze de conduită, gândire, percepţie.

Prima parte a lucrării cercetătorului se axează 
pe o prezentare culturală a opiniilor şi argumentelor 
prezentate de diferiţi specialişti cu privire la definiţia şi 
analiza tiparului eroic în general şi a tipologiei eroului în 
particular (cele două, fiind, totuşi, în strânsă corelaţie), 
realizând, practic, o „radiografie” a conceptului de 
erou, cu tot ce presupune accepţiunea culturală la un 
moment dat, pentru că „orice modificare în sintaxa 
unei culturi e provocată, precedată de o dislocare 
de tip ritualic sau sacral: fără o asemenea mutaţie 
prealabilă, comportamentul cultural al unei comunităţi 
nu se poate redimensiona”; în acest sens, urmărind 
„redimensionarea” societăţilor, valenţele atribuite 
eroicului sunt şi ele determinate de coordonatele 
culturale, care legitimează, sau dimpotrivă, sancţionează 
anumite tipare comportamentale (o viziune mai 
politizată asupra subiectului ar argumenta că, de 
fapt, vorbim de o instituţionalizare şi reglementare 
a comportamentului): se desprind, astfel, pe urmele 
psihanalizei lui Eli Sagan, după cum menţionează 
autorul, două paliere ale eroicului – cel stihial şi cel 
luminos, „civilizat”, ca „două norme complementare 
de comportament social”. Cercetătorul realizează şi 
disocierea lor: „stratul stihial sau daimonic canalizează 
formele de violenţă ale societăţii respective, legitimează 
brutalitatea şi forţa, atunci când colectivitatea e atacată. 
Al doilea strat, cel «civilizat», concentrează energiile 
constructive ale comunităţii, idealismul ei, credinţa în 
evoluţie, articulaţia fină, social intarsiată, a normelor 
imponderabile de convieţuire socială”. Am putea astfel 
spune că, pe baza acestor coordonate, vorbim despre 
un binom apolinic-dionisiac ce reproduce respectiva 
organizare sau, în termenii unui alt filosof britanic (A. 
C. Grayling), ar fi vorba despre mutarea accentului de 
pe „Viaţa Bună” pe „viaţa bună”, prima accepţiune 
instaurând o premisă a virtuţii, moralei şi pietăţii, iar 
cea de-a doua desemnând plăcerea şi meritele intrinseci 
ale unor plăceri necesare; cam în aceasta ar consta, 
reiterând titlul volumului, Alegerea lui Hercule.

Cultul eroic în polis-ul grecesc va fi analizat 
în partea a doua a lucrării, iar cercetătorul punctează 
foarte tranşant preeminenţa atribuită ideii de datorie 
şi echilibru; de altfel, în însăşi matricea culturală a 
civilizaţiei greceşti, stabilită prin epopee şi tragedie 
observăm că tiparul eroului este deja stabilit pe baza 
acestor două elemente, ce reiterează imposibilitatea (sau 
imoralitatea) transgresării (care se constituie în hybris) 
fără pedeapsă, precum şi liantul dintre individ şi polis, 
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pe care acesta trebuie să îl protejeze şi căruia trebuie să 
i se supună, pentru că acestea sunt, în esenţă, datorii ale 
cetăţeanului grec (datoria a fost, astfel ridicată la rangul 
de principiu politic în societatea antică), care, aşa cum 
menţiona Ştefan Borbély cu privire la stratul stihial, 
nu va ezita să facă uz de forţă, ceea ce o va determina 
pe Simone Weil să afirme (în Oppression and Liberty) 
că Iliada este un „poem al forţei”: „Adevăratul erou, 
adevăratul subiect, centrul Iliadei – este forţa. Forţa care 
e manevrată de oameni, forţa care-i supune pe oameni, 
forţa în faţa căreia carnea oamenilor se contractă”. O 
menţiune deosebit de importantă realizează cercetătorul 
atunci când se apleacă şi asupra politizării şi manipulării; 
dar să vedem mai întâi despre ce este vorba exact în 
instituirea eroicului. Urmând perspectivele trasate de 
Franco Fornari şi Lloyd deMause, se conceptualizează 
o imagine a eroicului care diferă foarte mult de domnia 
pozitivului, cei doi argumentând că modul în care un 
grup îşi alege liderul nu este deloc unul bazat doar pe 
caracteristicile pozitive. Astfel, „grupul îşi alege în 
mod ritualic liderul prin mecanismul «fantasmei de 
grup», care este fie pozitiv-ofensivă, fie negativă sau 
retractilă. (...) un grup îşi investeşte eroul (...) cu funcţia 
«containerului cu otravă», proiectând asupra sa nu 
numai sentimentele pozitive ale comunităţii, ci – mai 
ales – pe cele negative. Ca o consecinţă, eroul grupului 
devine exponenţial nu doar prin capacitatea de a conduce 
grupul, de a întrupa valenţele prospective ale acestuia, ci 
prin aceea de a-l «purifica», absorbind toate impurităţile 
de moment ale comunităţii”. Această teorie este urmată 
de cea a lui Girard despre „ţapul ispăşitor”, astfel 
încât, conchide autorul, „instituţia eroizării civice nu e 
separată de politizare, de funcţia manipulativă a puterii; 
ea depinde de autorităţile cetăţii şi de riturile publice de 
consacrare, prin care se acreditează «simboluri vii»”. Ar 
fi foarte interesant de urmărit acest traseu şi dintr-o altă 
direcţie şi, fireşte, cu o altă cazuistică – respectiv, în ce 
măsură au existat respingeri ulterioare ale eroizării, cu 
alte cuvinte, în ce aspecte şi circumstanţe un colectiv (o 
cetate, o epocă anume, un grup) şi-a „renegat” ulterior 
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eroul învestit ca atare pe baza anumitor condiţii pe care 
nu le-a mai considerat apoi esenţiale.

Un alt aspect se impune, de asemenea: eroul nu 
este configurat doar pe o bază uniformă, unilaterală, ci 
în construirea caracterului său intră o anumite fluiditate, 
dihotomii, o certă funcţie limitativă, elemente care 
scapă de tirania tranşantului; despre această dualitate 
a eroului elen scria şi Pierre Manent într-un subcapitol 
dedicat tocmai eroicului şi eroizării, din volumul său, 
Metamorfozele cetăţii. Referindu-se la cazul lui Ahile, 
autorul francez îl situează pe acesta pe două planuri, la 
confluenţa dintre firesc şi monstruos, analizând raportul 
lui Ahile cu cele două cadavre, cel al lui Patrocle (pe 
care îl consideră un alter-ego al lui, din moment ce 
moartea verişorului anunţă şi moartea eroului) şi cel 
al lui Hector. Urmărind „patima şi lipsa de măsură 
cu care eroul tratează cele două cadavre” (pe unul îl 
copleşeşte cu onoruri, iar pe celălalt cu umiliri) Manent 
sugerează că, deşi s-ar putea trage concluzia că acesta 
este un monstru, atitudinea lui este, de fapt, una firească: 
„contrastul contribuie puternic la impresia de monstruos, 
dar asta nu înseamnă că Ahile este un monstru, ci doar 
că n-a înţeles că Patrocle şi Hector au murit”. Ceea 
ce contribuie şi mai mult la dualitate, la impresia de 
incertitudine este incompletitudinea autosuficienţei, 
autosuficienţă la care, după cum se exprimă Manent, 
un erou nu poate ajunge niciodată cu desăvârşire, 
pentru că: „Nu e deci suficient să fii gata să ucizi şi 
gata să mori. (...) Orice fiinţă omenească poate ucide; 
ea se poate totodată expune morţii, se poate sacrifica. 
Acestea sunt, dacă vrem, două acţiuni umane supreme. 
Dar nici o fiinţă umană nu se poate îngropa sau îngriji 
singură odată ce a murit. Cele două acţiuni supreme ale 
războinicului, ale eroului, au o limită. Oricât ar fi de 
curajos, ceva îi scapă. Există un rest – iar acesta este 
cadavrul. Autosuficienţa, autarhia eroului – motor al 
orgoliului său şi motiv al falei – este incompletă”. Poate 
tocmai de aceea cultul eroului homeric este, aşa cum 
menţionează Borbély, însoţit de o anumită recompensă 
postumă, prin două concepte care să ateste caracterul 
eroic – gloria şi onoarea, ambele încărcate de o certă 
componentă metafizică, o componentă care să ofere, 
astfel, o alinare, o contrabalansare a lipsei complete 
de autarhie. La fel de incitante sub raport ideatic şi 
stilistic sunt şi următoarele părţi ale lucrării – Soarele 
negru, Jocuri şi spectacole, Structuri şi antistructuri, 
Eroul homeric – comparatistul dovedind o redutabilă 
virtuozitate în a unifica anumite teorii, în a jongla cu 
altele, în a demonta sau deconstrui anumite afirmaţii 
sau concepte. Volumul lui Ştefan Borbély este minuţios 
construit şi reprezintă, fără îndoială, o piesă de referinţă 
în materie, în care fiecare specialist, indiferent că este 
antropolog, literat sau istoric va descoperi cu siguranţă 
informaţii care să îl intrige, să îl fascineze, să îl surprindă 
sau să îl determine să cerceteze şi mai mult.

Cu Radu Mareş, la Bucureşti, 2012
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Luciana Lia SIMA

O (micro)monografie Matei Călinescu

Monografia Matei Călinescu, semnată de 
Ştefan Borbély şi apărută la editura Aula în 2003, face 
parte dintr-o colecţie iniţiată de Alexandru Muşina şi 
coordonată de Al. Cistelecan – CANON – colecţie cu 
scop didactic în principal, ce îşi propunea, la aceea 
vreme, să ofere celor interesaţi o privire de ansamblu 
asupra principalelor texte ale unor scriitori şi critici 
literari români inter- şi postbelici. Eseul monografic 
este – ca şi în cazul celorlalte volume din serie – însoţit 
de o selecţie panoramică de texte semnate de Matei 
Călinescu, de un dosar critic ce reuneşte principalele 
reacţii ale exegezei române de până la momentul 
apariţiei monografiei şi de un foarte atent alcătuit tabel 
cronologic biobibliografic. Însă cartea lui Borbély nu se 
rezumă doar la a discuta opera lui Matei Călinescu din 
perspectiva evoluţiei sale interioare şi prin raportarea la 
context, ci îşi depăşeşte scopul pur didactic prin intenţia 
de a reinterpreta şi recontextualiza personalitatea 
creatoare a criticului şi comparatistului român, pornind 
chiar de la dorinţa mărturisită a acestuia din urmă: 
„După decembrie 1989 […] Matei Călinescu a sugerat 
că întreaga sa operă – chiar şi cea academică – trebuie 
recontextualizată, prin asimilarea unor grile de lectură 
specifice ideologicului, politicului sau mentalităţilor. Că 
literatura sa nu e doar literatură, chiar şi-n dimensiunile 
ei cele mai erudite: că există, pentru ea, şi alte chei de 
înţelegere, extrinseci domeniului strict circumscris al 
esteticului” (pag. 10, sublinierea îi aparţine lui Ş.B.). 
Prin acest deziderat integrator, Borbély îşi propune să 
lege nişte fire disparate, să umple nişte goluri existente în 
receptarea autohtonă, să dea o rezolvare „respectuoasei 
stupori” a intelectualilor români care, după 1990, l-au 
acuzat pe „noul” Matei Călinescu de păcatul alienării, 
al îndepărtării de literatură. Ştefan Borbély are meritul 
de a fi fost primul care a evidenţiat „continuitatea 
ideatică” a preocupărilor comparatistului român reîntors 
din exil, prin discutarea aplicată a activităţii didactice şi 
de cercetare pe care acesta din urmă a avut-o în Statele 
Unite, patria sa adoptivă.

Astfel, profesorul clujean împarte „viaţa şi 
opiniile lui Matei Călinescu” (sintagma fericită îi aparţine 
lui Ş.B.) în trei etape cronologice „legate prin bine 
conturate linii de continuitate: 1. prima etapă a creaţiei 
româneşti (1957-1973); 2. etapa americană (1973-1993); 
3. etapa românească recuperativă” (pag. 7).

Pentru prima etapă de creaţie, Ştefan Borbély face 
o necesară şi fascinantă radiografiere a perioadei anilor 
1950-1960, în încercarea de a evidenţia caracterul atipic 
al lui Matei Călinescu, în contextul „patologiei roşii” 
aflate în plin proces de metastazare. Borbély descifrează 
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în aceste pagini de istorie culturală începuturile 
formatoare ale teoreticianului şi comparatistului de mai 
târziu, punând accent pe apetenţa, dintr-un început, a 
lui Matei Călinescu pentru cultura anglo-saxonă – prin 
înscrierea la secţia de limbă engleză a Facultăţii din 
Bucureşti şi, mai târziu, prin alegerile bibliografice pe 
care acesta le va face în Conceptul modern de poezie 
-, pe afinitatea electivă a tânărului bucureştean pentru 
gruparea clujeană de la Steaua, în care Borbély vede 
o distanţare ideologică faţă de centru, cu tot ceea ce 
implica acesta la acea vreme, dar şi pe relaţia discipol-
maestru pe care Matei Călinescu a avut-o cu Tudor 
Vianu. Această relaţie, formatoare şi cu bătaie lungă 
în biografia şi scrierile sale, a compensat, în ipoteza 
lui Borbély, o „propensiune interioară pentru cinism, 
anarhie şi singularizare extatică” (pag. 14) augmentată 
de fascinaţia pe care personalitatea lui Paul Georgescu 
a exercitat-o asupra tânărului Matei Călinescu. Această 
dublă influenţă, apolinic-dionisiacă, e folosită pentru a 
explica variatele şi uneori contrastantele preocupări din 
opera acestuia. Avem, aşadar, pe o parte, pasiunea pentru 
clasicism şi perfecţiunea formei (Clasicismul european), 
rigoarea academică (articolele şi cărţile scrise după 
1973), etica distanţei şi verticalitatea morală, iar pe de 
altă parte, apetenţa pentru figuri ale „intermediarului” 
(Zacharias Lichter), pentru dispersia formei (decadenţă, 
Kitsch, baroc) şi pentru decifrarea prozei fantastice, în 
special în studiile despre Eliade. Alte comportamente 
„atipice” pentru acea perioadă, subliniază Borbély, sunt 
şi lectura subversivă şi interpretarea alternativă pe care 
Matei Călinescu le face în prima sa lucrare importantă, 
Titanul şi Geniul în poezia lui Eminescu, ori discutarea 
poeziei lui Bacovia dintr-o perspectivă ce impunea 
reconsiderarea statutului marelui poet, ajuns minor la 
vremea aceea.

Lăsând la o parte, pentru moment, criteriul 
cronologic, Borbély alege să discute Five Faces of 
Modernity în continuarea comentariului la Conceptul 
modern de poezie, pentru a evidenţia continuitatea de 
idei a lui Matei Călinescu, neafectată de decizia acestuia 
de a nu se mai întoarce în ţară în 1973 şi susţinută de 
preexistentul său interes pentru exegeza anglo-saxonă, 
cum s-a văzut în cazul cărţii din 1970-1972. Ambele 
analize ale lui Borbély sunt aplicate pe text şi obiective, 
oferind preţioase instrumente pentru studierea modului 
în care Matei Călinescu tratează problema modernităţii şi 
a metamorfozelor sale. Revenind la textele din perioada 
preamericană, profesorul clujean dedică următoarele 
pagini operei literare a lui Matei Călinescu, în speţă 
volumelor sale de poezie, mai puţin cunoscute publicului 
larg astăzi, şi eseului romanesc de mare succes Viaţa şi 
opiniile lui Zacharias Lichter. Pe lângă ineditul grilei de 
interpretare gnostice pe care Borbély o aplică romanului, 
paginile despre Zacharias Lichter prilejuiesc şi câteva 
notaţii foarte interesante referitoare la mecanismul 
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cenzurii din perioada apariţiei celor două ediţii din acest 
autohton bestseller. După 1992, recitindu-şi romanul, 
Matei Călinescu teoretizează conceptul de postcenzură, 
văzut ca o „conştiinţă nefericită a scriitorului căruia 
cenzura i-a aprobat un manuscris, confirmându-i astfel 
caracterul inofensiv al acestuia”. Borbély afirmă însă că 
problema postcenzurii nu se susţine în cadrul sistemului 
opresiv din acea vreme, pe care îl vede ca fiind „arbitrar”, 
„subiectiv” şi relativ, şi pune publicarea eseului romanesc 
pe seama interpretării sale ca „bizarerie intelectuală”, ca 
distopie individualistă. Subversivitatea subtilă a textului 
a fost însă receptată de către public, dovadă fiind şi 
succesul de care Zacharias Lichter s-a bucurat.

Ultimele două cărţi discutate, Rereading (1993), 
tradusă la noi în 2003 sub titlul A citi, a reciti. Către o 
poetică a (re)lecturii, şi Despre Ioan P. Culianu şi Mircea 
Eliade. Amintiri, lecturi, reflecţii (2002), primul text din 
„etapa românească recuperativă”, sunt reunite de discuţia 
despre relectură şi, în special, despre relectura ezoterică, 
decriptivă. Observăm din nou continuitatea ideatică a 
preocupărilor lui Matei Călinescu, mai ales dacă luăm 
în considerare şi problematica relaţiei maestru-discipol, 
pe care se bazează cartea din 2002, dar şi mai vechea 
pasiune a scriitorului pentru proza fantastică ori încifrată. 
Deşi se raportează critic la spiritul generaţiei ’27 – lucru 
care îl determină pe Borbély să-l încadreze în „prima 
generaţie autentic necriterionistă a culturii noastre” – 
Matei Călinescu scrie despre Eliade – în mod exclusiv 
exegetic, cum observă profesorul clujean – chiar şi 
atunci când trecutul legionar al acestuia este dezvăluit 
şi, implicit, criticat de către întreaga lume academică. 
Acelaşi lucru îl făcuse şi pe vremea când îşi scria 
prima lucrare importantă, Titanul şi Geniul în poezia 
lui Eminescu, alegând să-l discute pe Titu Maiorescu la 
puţin timp după ce Liviu Rusu pornise o întreagă dispută 
culturală prin încercarea sa de reabilitare a acestuia. 
Ştefan Borbély vede în această plasare asumată a lui 
Matei Călinescu în contra curentului o altă manifestare a 
verticalităţii morale şi a eticii distanţei.

Pe fondul unei ample discuţii – purtate, printre 
alţii şi de T.S. Eliot ori Umberto Eco -, Rereading 
pledează pentru importanţa relecturii, necesară pentru 
descifrarea secretelor acestui organism viu şi în continuă 
transformare care este literatura. Tot o relectură face şi 
Ştefan Borbély în monografia sa, o relectură creatoare 
de această dată, care a dat publicului nu doar o carte 
cu finalitate didactică, ci o reinterpretare integratoare 
a operei – de până la acel moment – a lui Matei 
Călinescu, un eseu de istorie culturală şi un model de 
critică literară de înaltă ţinută. În lumina unei serii de 
autor Matei Călinescu, apărută în vara anului trecut şi a 
publicării recente a unei ediţii aniversare din Cinci feţe 
ale modernităţii, o reeditare a acestei monografii ar fi – 
cred – binevenită.
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KOCSIS Francisko

Ştefan Borbély despre proza fantastică 
a lui Eliade

Spre deosebire de mulţi alţii, Ştefan Borbély nu 
arată nici urmă de aprehensiune în faţa prozei fantastice, 
ba aş spune că manifestă chiar o atracţie care îl conduce 
adesea spre un fascinant joc al interpretărilor, deschizând 
un spaţiu care să-i găzduiască generos admirabila paradă 
de cunoştinţe culturale, filosofice, ştiinţifice, ezoterice şi 
chiar... numerologice, eseistul făcând dovada priceperii la 
calcule şi permutări în limpezirea unor pasaje absconse a 
căror înţelegere dă bătaie de cap celor ce nu se limitează la 
rostul literaturii, al artei în general, acela de a „învrăji”, şi 
încearcă să descopere resorturile intime, cele mai inefabile 
ale textului. Este lucrul pe care îl face şi Borbély cu savantă 
acribie în Proza fantastică a lui Mircea Eliade – complexul 
gnostic, mişcându-se cu abilitate între planurile temporale 
ale textului, nuanţând simbolistica mitică şi semantica 
numelor, interferenţele planului real cu cel halucinatoriu, 
diseminarea fabulaţiei în istorie, separând pe cât posibil 
totuşi realitatea nudă de mistificarea voită, nelăsând nimic 
la voia întâmplării, după exemplul maestrului, care nici el 
nu scapă din vedere nici un detaliu, cum afirmă exegetul. 
Sigur că întreprinderea solicită abilitate, inteligenţă, 
imaginaţie şi o logică de multe ori extrem de elastică, dar 
şi o comprehensiune care dă limpiditate demersului eseistic.

S-a afirmat că riscurile interpretării sunt considerabil 
mai mari în cazul prozei fantastice decât în al celei realiste, 
întrucât ea elimină barierele spaţiale solide şi pătrunde pe 
teritoriul instabil al universurilor revelate prin anamneză, 
unde greutatea gesturilor, cuvintelor, acţiunilor diferă prin 
consecinţe de cele din lumea materială a vieţii telurice. Aici 
riscul este reprezentat mai cu seamă de metodă, consideră 
Borbély, el optând pentru modelul gnostic „în decriptarea 
acestor simetrii şi mistere”, care constituie şi formula 
spirituală a lui Eliade, „vizibilă atât la nivelul beletristicii, 
cât şi al hermeneuticii mistice”. Lucrurile situate pe 
postamente arhaice trebuie „abordate cu alte instrumente”, 
care ţin cont de faptul că lumea aceea situată sub o aură sacră 
„e o realitate indicibilă, definibilă aproape apofatic, aflată 
departe de epifaniile cenuşii ale timpului profan, istoric”.

În acest eseu, Ştefan Borbély „îşi propune să 
demonstreze că între cele două faze de creaţie ale lui Mircea 
Eliade se interpune nu numai un exil, ci şi asumarea unei 
formule spirituale specifice”, scopul urmărit obligând 
la devoalarea diverselor „camuflaje” şi „înveşmântări” 
transferate asupra protagoniştilor, conducându-l la concluzia 
că „întreaga proză «fantastică» a lui Mircea Eliade este o 
eschatologie ipostaziată”. Mănunchiul de idei cu care a 
pornit la lucru eseistul este extrem de bogat, firele fiind 
trase prin meandrele textelor cu grijă de arheolog preocupat 
să conserve detalii revelatoare, care sunt chemate să 



120

demonstreze „că Mircea Eliade a lucrat – atât în proză, cât 
şi în prodigiosul segment savant, erudit al operei sale – de 
pe una şi aceeaşi poziţie gnostică, eşafodajul atemporalitate-
timp din operele sale beletristice suprapunându-se perfect 
peste binomul mit (rit)-istorie profană din cărţile sale 
erudite: este acelaşi dualism esenţial, mijlocit prin epifanie, 
exprimat însă prin mijloace sintactice specifice celor două 
domenii”. Judecând din perspectiva aceasta, se impune 
concluzia care nu întârzie să apară, aceea a prejudecăţii care 
îl situează pe savant pe o poziţie impersonală, obiectivată, 
pur raţională, de rigoare academică, împiedicând sesizarea 
„unităţii de formulă spirituală personală” a unui autor 
egal, de fapt, substanţialmente homogen, excelând în două 
modalităţi distincte de exprimare. Este prejudecata care 
introduce în ecuaţia aproprierii ansamblului operei o falsă 
delimitare, care prejudiciază autorul în ambele sale ipostaze.

Tentaţia exegetului este de a surprinde toate faţetele 
cristalinei structuri diegetice, dar ele pot fi înşelătoare, pot 
avea înclinaţii, abateri în unghiuri aproape insesizabile şi să 
reflecte altfel, cu altă nuanţă pentru cititorul aflat în altă zi, altă 
dispoziţie sufletească, alt spaţiu, altă cultură – rostul operei 
de artă e de a rămâne la fel de absconsă şi după tentative 
repetate de descifrare, dezambiguizare ori extrapolare, 
fiecare înveliş îndepărtat, fiecare strat de camuflaj înlăturat, 
fiecare despuiere nu face decât să scoată la iveală altă 
înfăţişare, altă înveşmântare, care pot să deschidă, la rândul 
lor, noi piste de interpretare, cu nimic mai prejos ori mai 
puţin sugestive decât cele iniţiale; de aceea, uneori, ar trebui 
să fim de acord că nu trebuie decriptat totul, să-i lăsăm 
textului măcar o părelnică aură de mister, atât cât îi trebuie 
imaginaţiei ca să se ducă în lumea aceea, să-şi obişnuiască 
vederea cu lumina de-acolo şi să vadă. Ce? Una-alta, după 
puterea fiecăruia. Mai ales după ce ne-am lămurit că în 
naraţiunile sale fantastice Mircea Eliade a recurs frecvent 
la mistificarea premeditată, cum am observat, a realităţii, 
asemeni unui mistagog care îşi permite să creeze mituri, să 
colporteze sensuri, simboluri, să bulverseze durate şi spaţii.
Prin plonjonul în străfundurile propriei conştiinţe, coborând 
prin intermediul anamnezei „spre infrapersonal, adică 
în acel punct în care persoana se resoarbe în filogeneză”, 
scriitorul reuşeşte să aducă la suprafaţă „sâmburele mitic” 
şi să-l transfere în existenţe moderne care nu au de transmis 
mesaje, de fapt, ci emoţii, trăiri, zbuciumări, toate rezultate 
din adecvarea protagonistului la o realitate care îl copleşeşte, 
dar îl şi situează în vecinătatea sacrului. Fantasticul vehiculat 
de naraţiunile lui Eliade îi reconfirmă omului apartenenţa 
la un complex a cărui înţelegere nu-i este accesibilă, dar 
intuiţia îl face să sesizeze semne de înrudire, de identitate 
în forme mascate în basm, în mit, în religie. De aici vine şi 
prudenţa cu care conotează Borbély noţiunea de fantastic, 
probabil şi ca urmare a distincţiei pe care o face şi Eliade, 
care susţine – în Memorii – că „aparent «sacrul» nu se 
deosebeşte de «profan», că «fantasticul» se camuflează în 
«real»”, enunţ care conduce imediat la ideea existenţei unui 
cifru care protejează, nu respinge. Dacă citim în această 
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cheie, rezultă că toate povestirile lui Eliade sunt „realiste”, 
însă asta nu te împiedică să resimţi un fel de frison că zarul 
în care se potriveşte ar putea fi altul, un alt nivel de realitate. 
Borbély rămâne la enunţul eliadian.

Chiar dacă nu-şi propune o interpretare sediţioasă, 
autorul se distanţează în destule privinţe de soluţiile 
decriptive, devenite deja clasice, care fac apel la modelul 
hermeneutic, în multe cazuri nivelul exoteric al analizelor şi 
interpretărilor fiind de mult abandonat. Asistăm (poate e doar 
o impresie) la apariţia unui efect secundar care aminteşte 
de tehnica foilor de ceapă din alt domeniu, fiecare foaie 
îndepărtată deschizând posibilitatea unei noi interpretări, 
elementele introduse în ecuaţia limpezirii semnificaţiilor 
dobândind nuanţe care declanşează alte exfolieri, conducând 
la acelaşi efect. Dar Borbély ştie să-şi subordoneze metoda 
şi să-i confere rigoare, iar acolo unde simte nevoia unui 
argument în plus ori irefutabil, apelează fără ezitare la 
jurnalul eliadian, unde găseşte confirmare şi validare.

Cu aceeaşi modalitate de raportare şi consideraţie 
sunt analizate lucrări esenţiale dedicate acestei teme, semnate 
de Ioan Petru Culianu, Eugen Simion, Monica Spiridon, 
Marta Petreu, Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu, Liviu 
Petrescu, Gheorghe Glodeanu, Ion Neagoş, acesta din 
urmă fiind considerat a fi realizat în Mircea Eliade. Mitul 
iubirii „una dintre cele mai bune morfologii interpretative 
din întreaga exegeză Mircea Eliade, cu multe observaţii de 
detaliu memorabile”. Aflându-se însă la periferia receptării, 
cu handicapul ce decurge de aici, e greu de crezut că 
profesorul sighişorean, va reuşi să răzbată spre centrul de 
greutate al exegezei eliadiene, iar elogiul lui Borbély va 
avea ca ecou doar acest final de paragraf.

Ştefan Borbély insistă asupra semnificaţiilor pe care 
le dobândesc la Mircea Eliade numele proprii şi veşmintele, 
explică stăruitor simbolistica şi sfera semantică în care 
acţionează ca într-un zodiac, dar nu spune, surprinzător, 
nimic despre un nume cu sonorităţi exotice, şi mă gândesc 
aici la Barbu Hasnaş din Nuntă în Cer, romanul început 
„pe la mijlocul lui septembrie” 1938, în lagărul de la 
Miercurea-Ciuc. Pornind de la acest amănunt şi de la 
semnificaţia numelui, Borbély putea creiona un extrem de 
sugestiv portret al omului pe care destinul l-a deposedat de 
„hazna” lui, aceeaşi fatalitate punându-l faţă în faţă cu cel 
ce îl substituie sau îi succede, ca un alter-ego, într-o falie 
temporală din care el este exclus.

Proza fantastică a lui Mircea Eliade, complexul 
gnostic transmite sentimentul bucuriei lecturii, instrumentele 
savante de abordare şi înţelegere, bagajul cultural copleşitor 
al exegetului cititor al prozelor fantastice ale lui Eliade 
oferindu-se drept călăuză în universul narativ suprasaturat 
de simboluri.

_______
* Ştefan Borbély, Proza fantastică a lui Mircea 

Eliade – complexul gnostic, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 
2003, 219 p.
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Ioan ŞERBU

Mitologia pentru toţi

A introduce pe cineva în mitologie în mai puţin 
de 100 de pagini – iată un deziderat demn de zilele anului 
2017 pe care cartea lui Ştefan Borbély îl transformă 
conştiincios în realitate. Se ştie, desigur, că Mitologie 
generală, cartea în discuţie, a fost publicată în 2004, 
dar asta nu face decât să confirme ipoteza de mai sus. 
Fiindcă acum, în 2017, zilele sunt chiar mai scurte decât 
cu 13 ani în urmă, iar cititorul cu o oarecare curiozitate, 
dar grăbit, poate merge direct la mitul cosmogonic care 
îl interesează – de asta spun în mai puţin de 100 de 
pagini, deşi, până la urmă, cartea cu tot cu bibliografie 
nu depăşeşte 190 de pagini.

Miza cărţii n-are cum să fie explicarea de-a fir-a-
păr a vreunei cosmogonii în aşa puţin spaţiu, obiective 
ca acestea ocupând, de altfel, decade de cercetare (cum 
de altfel, şi pentru autor, mitologia s-a transformat 
din simplu obiect de studiu într-o „formă de viaţă, cu 
deschideri spre antropologie, ritualistică, literatură, 
imaginar politic sau psihoistorie”). Cartea îşi doreşte 
să incite curiozitatea (şi, eventual continuarea lecturilor 
într-o bibliotecă specializată), să nască pasiunea de 
a gândi şi interpreta realitatea (şi) în mod mitologic, 
nu doar, aşa cum suntem învăţaţi şi formaţi prin toate 
canalele azi, raţional. Că unii dintre noi ar putea ajunge 
şi invers la mitologie, tocmai dinspre realitate, este la 
fel de binevenit: nu întâmplător a pornit tendinţa în anii 
’90 ca unele trupe de black metal să-şi aleagă nume 
din rândul zeităţilor sumeriano-mesopotamiene, chiar 
în defavoarea propriilor cosmogonii, dacă ne gândim 
la scandinavii de la Marduk, la cei de la Tiamat, la 
italienii de la Nibiru, la polonezii de la Behemoth, deşi 
zei ai frigului ca Odin sau Ymir au fost şi ei cu fervoare 
folosiţi. Doar că o lectură despre un singur zeu sau un 
„panteon” lasă lucrurile făcute pe sfert. E necesară o 
minimă contextualizare, o creionare a interferenţelor, 
a istoricului şi, atunci când există, a logicii din spatele 
unui mit care, suficient de puternic, va împânzi lumea 
cu simboluri. O simplă căutare pe net, din acest punct 
de vedere, nişează, omoară potenţialul ansamblului 
sau, în cel mai bun caz, bombardându-l cu informaţii, 
fracturi de sens şi contradicţii, îl face ilizibil. Întocmai 
ca în cosmogonia vedică descrisă de Borbély, „se 
articulează, fremătător şi viu, o «junglă» de înţelesuri şi 
sensuri arborescente, în care învăţăcelul nu poate intra 
de unul singur, ci doar ghidat de către un iniţiator sau 
maestru spiritual”. Din acest punct de vedere, Mitologie 
generală e un curs introductiv faţă de care autorul, 
cunoscând scara de la care face zoom-out, ne cere în 
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primul rând bună-credinţă. Cele trei domenii rezumate, 
miturile cosmogonice (dintre care unele situate în buclă 
cu mituri eshatologice), miturile de iniţiere şi cele de 
sacrificiu sunt interconectate. Ce roluri au avut ele în 
comunităţile arhaice, de la continuitatea dinastiilor până 
la membrii marginali ai grupului sau ai tribului, cum 
au contribuit la constituirea, păstrarea sau refacerea 
echilibrului de sacralitate al acestor comunităţi – acestea 
sunt teme pe care autorul ne invită să le înţelegem prin 
lectură. Volumul se constituie într-un demers comparativ 
în dublu sens: unul, să spunem, pe orizontală, în care 
miturile sunt extrase din spaţiile scandinav, grec, celtic, 
egiptean, indian, semitic, sumeriano-mesopotamian. 
Chiar dacă explicaţiile nu pot depăşi uneori nivelul 
unei schiţe şi al unei descrieri plastice, rezultatele 
sunt edificatoare, chiar şi pentru cineva nefamiliarizat 
cu miturile. Acest lector ficţional n-are a se teme de o 
lectură împiedicată frecvent de termeni de specialitate, 
de o abundenţă prea mare de nume sau de referinţe 
greoaie. Autorul, adresându-se amatorilor în mitologie, 
păstrează cursivitatea, înţelesul uşor, reţine, acolo unde 
e nevoie, aerul de legendă. Atunci când diferenţele nu 
vorbesc de la sine, ele sunt comentate aproape didactic. 
Al doilea sens al privirii în paralel a mitologiilor, unul 
pe verticală, trimite la diferenţele, date de mitologie, 
dintre comunităţile arhaice, peste care, sedimentându-
se generaţiile, se edifică rădăcinile adânci ale 
mentalităţilor şi credinţelor actuale, dincolo de omul 
global psihologizat. Astfel, dacă mitul cosmogonic 
se petrece în afara sau înăuntrul timpului, al „legii 
cosmice” (condiţie, apoi, pentru întoarcerea sacrală la 
illo tempore eliadesc şi pentru ritualul anual al renaşterii 
sau al purificării), dacă este sau nu infuzat în respectiva 
cosmogonie un mit al sacrificiului sau al iniţierii, dacă 
creaţia omului e aşezată la finalul creaţiei lumii (pe 
care ori o încununează, ori o administrează, în serviciul 
zeilor) – toate acestea se păstrează, mai vag sau mai 
intens, în identitatea şi memoria colectivă. Un exemplu: 
„hinduismul nu cunoaşte diferenţa metafizică dintre 
om şi animal sau plantă, atât de importantă în iudaism 
(Geneza), unde omul e creat în mod direct ca „stăpân” al 
plantelor şi animalelor. În hinduism, consecinţa acestei 
diferenţieri ontologice e reprezentată de lipsa distincţiei 
dintre sacru şi profan. [...] Hindusul nu construieşte 
„mănăstiri”, ideea de a ridica un zid de despărţire între 
vitregiile vieţii cotidiene şi sacralitatea adâncirii în sine 
fiindu-i, metafizic înţelegând lucrurile, străină.”

Cele mai importante cosmogonii – vedică, 
scandinavă, vetero-testamentară, chineză, greacă, 
sumeriano-mesopotamiană şi babiloniană – sunt 
rezumate şi explicate pe scurt (cea chineză suferă cel 
mai mult, fiind cumva comprimată într-o pagină). 
Practic se reţine, se explică şi se transmite esenţialul. 
Eruditul profesor Borbély dansează de-a lungul liniei 
de demarcaţie dintre basm şi hermeneutică, oprindu-
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se – inevitabil abrupt uneori, că să respecte structura şi 
perspectiva generalistă a cărţii – până la ramificaţiile, 
ecourile şi datele secunde de interpretare ale miturilor 
iniţiale. Fiindcă tematica mitologică are darul 
extremelor – ori te lasă indiferent ori de confiscă întru 
totul, autorul oferă note temeinice de lectură pentru 
cei furaţi de subiect, cu menţiunea că link-urile oferite 
sau multe dintre trimiterile la site-uri de internet au 
devenit, previzibil, anacronice. Aşadar, ce interesează, 
de fiecare dată, sunt zeii primordiali şi făurirea lumii, 
actanţii cosmici antagonici ori sacrificiali, influenţele, 
asemănările, diferenţele. Exegetul Borbély arată esenţa 
ca şi cum ar popula imaginarul unor elevi ingenui (de 
unde şi dedicaţia pentru Blanca) cu pilde biblice sau cu 
bătălii istorice. În Geneza iudaică, de exemplu, foarte 
clar şi util e fixat încă de la început un cadru cronologic: 
data convenţională a întemeierii lumii, naşterea 
poporului lui Israel, exodul condus de Moise, cucerirea 
Ierusalimului ş.a.m.d. Apoi, pe lângă situarea istorică, 
avem schiţate interesante situări terminologice (Alah 
– Eloah – Elohim, de unde posibila similaritate dintre 
Allah şi Elohim, sau Baal – Baal Zebub – Belzebuth, 
transformare a unui zeu canaan al fertilităţii în demon 
semitic subpământean), situări geografice sau câteva 
dintre cele mai relevante translaţii lingvistice, pentru 
înţelegerea „emigrării” zeităţilor dintr-o cosmogonie în 
alta şi a sincretismului – în funcţie de cum respectivele 
popoare au interacţionat.

De cealaltă parte, ni se relevă modul în care 
comunităţile arhaice administrează sacrul, cum se 
apropie sau se îndepărtează de acesta (echilibrul 
imperfect) prin ritualuri fixe, concrete, substanţiale. 
Realitatea e cea a ritualurilor şi a mitului, nu a 
conceptelor. Echilibrul, spuneam, e precar, de unde şi 
ecoul mitului sacrificial şi iniţiatic în ritualuri similare, 
ezoterice, dureroase. În societatea tehnologizată, 
urbană, raţională de azi, vestigiile lor sunt greu de găsit. 
Dar nu imposibil. Aşezarea deci, în oglindă, a sacrului 
(„pierdut”) în faţă cu profanul (existent), prin folosirea 
câtorva direcţii de studiu, dă seamă nu numai de bagajul 
mitologic (aparent tot mai imponderabil, e drept) dar 
şi de distanţarea faţă de proiecţiile ciclice (distrugerea 
şi reconstrucţia periodică, atât de naturale, până la 
urmă), resemantizarea, în cazul nostru, petrecându-
se liniar şi din ce în ce mai autoreferenţial. Din acest 
unghi, Mitologie generală nu e doar un curs de cultură 
generală mitologică, ci şi o invitaţie la reflecţie asupra 
actualităţii: vid sacral în concordanţă (şi în opoziţie) cu 
fundamentalism.
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Caius DOBRESCU 

Nietzsche-mamă, Nietzsche-tată, 
Nietzsche-masă-mbelşugată

Nietzsche, astăzi: un răsfăţat al bibliografiilor 
academice. Exegeza lui a devenit un teren comun 
criticii şi filozofiei, una dintre acele zone de frontieră 
în care interacţiunile se transformă în întrepătrunderi 
şi contactele în conglomerări. În discursurile reflexive 
de dincolo de graniţele disciplinare practicate de post-
sturcturalism, atît temele, cît şi conceptele filozofului au 
devenit repere centrale, ba chiar obligatorii insigne de 
apartenenţă. Dar toată această spectaculoasă restauraţie 
presupune un preţ. Chiar cînd este citat cuvînt cu 
cuvînt, chiar atunci cînd termenii îi sînt utilizaţi cu 
maximă acribie, Nietzsche este, de fapt, tradus în şi 
adaptat la limbajul deconstrucţiei contemporane. Şi, 
în primul rînd, la fixaţia lingvistică a acestui curent, 
pornit să dezamorseze toate mecanismele, presupus 
infernale, întreţesute deopotrivă în limbile naturale şi 
artificiale, care creează iluzia periculoasă a „realităţii”, 
a „naturalului” sau „organicului”.

Fără îndoială că radicalismul criticii 
nietzscheene a tuturor fundamentelor cunoaşterii luate 
ca axiomatice de tradiţia Luminilor consună cu proiectul 
deconstrucţiei – chiar dacă, la o privire mai atentă, 
devine evident că, printr-un proces ce ilustrează propria 
sa critică a falselor „origini”, marele şi neliniştitul 
aforist a fost adoptat doar retroactiv ca strămoş totemic 
al acestui trib de hermeneuţi orgiastici. De asemenea, 
formaţia filologică a autorului Naşterii tragediei ne 
predispune la a-l bănui de afinităţi importante cu „turnura 
lingvistică” a filozofiei secolului XX. Însă reducerea lui 
Nietzsche la dimensiunea deconstrucţiei limbajului, 
adică a îndepărtării eterne a foilor de ceapă, în tentativa 
mereu reluată de a demonstra că nu există miez, are 
efecte caricaturale şi sterilizante. La fel ca şi asocierea 
fascinaţiei sale pentru limpezimea mediteraneană a 
gîndirii cu ideologia-cocktail care mixează aiuritor 
psihanaliza lacaniană, economia politică neo-, post-neo, 
neo-neo, neo-post-neo-marxistă şi lingvistica analitică 
– la care uneori se adaugă doze de cosmologie gnostică 
sau de Kabbalah for dummies. Diferenţa specifică se 
dizolvă complet în barocul ideologico-terminologic al 
tuturor acestor genuri proxime. În această costumaţie 
de carnaval a radicalismului de bibliotecă, Nietzsche 
devine de nerecunoscut. 

Privind din perspectiva în care se situează 
Ştefan Borbély, această subordonare la tehnologia 
critică a deconstrucţionismului îl face pe filozoful său 
preferat să semene cu caricatura muncitorului industrial 
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înrobit la banda sa de montaj, iconic însufleţită de 
Charlie Chaplin în legendarul Timpuri noi. Deşi fără 
îndoială cunoaşte foarte bine evoluţiile intelectuale 
sus-evocate, Ştefan Borbély şi-a propus să urmărească 
o cu totul altă filiaţie nietzscheeană – reconstruibilă 
exclusiv în şi prin literatură. Demersul său, răspîndit în 
multe din volumele pe care le-a semnat, dar concentrat 
cu precădere în cel publicat în 2010, cu titlul Pornind 
de la Nietzsche, este acela, rar şi dificil în condiţiile 
călduţei birocratizări academice a nietzscheeanismului, 
de a recompune experienţa interioară ce alimentează 
radicalismul infinit-nuanţat al acestui proces de 
reflecţie. Titlul însuşi al volumului este ademenitor-
înşelător, fiindcă, într-adevăr, demersul pleacă de la 
părintele „transvaluării”, dar numai pentru a-l „ilumina” 
(în sensul lui Walter Benjamin) sau „insolita” (în sensul 
formaliştilor ruşi) prin scriitori care s-au lăsat pătrunşi 
de spiritul său. Ştefan Borbély porneşte de la Nietzsche 
pentru a se întoarce la el, într-o mişcare menită parcă să 
sugereze şi să aducă un omagiu „veşnicei reîntoarceri” 
din gîndirea Maestrului. Titlul eseului de deschidere/
tematizare, „Drumul spre Nietzsche” este deja sugestiv 
pentru această dialectică, admirativ-ironică, a distanţării/
apropierii.

Ştefan Borbély începe printr-un exerciţiu de 
focalizare conceptuală şi de surprindere a mizelor celor 
mai profunde, mai angajante, ale cogito-ului pe care 
şi-l ia ca obiect. Fără a se plasa explicit-polemic faţă 
de instrumentarea metodologică, dacă nu ideologică, a 
reflecţiei nietzscheene, exegetul lasă să se înţeleagă de 
la bun început, cu toată claritatea, că interesul său nu 
merge către desprinderea caracterului strîns şi riguros 
al criticii nietzscheene din arabescruile ei expresive. 
Ceea ce îi impune respectul şi îi stîrneşte admiraţia 
este pasiunea lui Nietzsche. Sau, mai precis, modul în 
care facultăţile sale intelective, capacitatea, carteziană 
şi apollinică la originile ei, de a gîndi lucrurile clar şi 
distinct, interferă surprinzător şi ajunge la neutralizări 
reciproce foarte fine cu pulsiunile sale vitale.

Viziunea lui Ştefan Borbély nu contrazice 
imaginea para-logicianului Nietzsche, atît de dragă 
deconstrucţioniştilor, dar se dezinteresează de aceasta, 
străduindu-se să reamintească epocii noastre faptul că 
masiva fascinaţie exercitată de non-încadrabilul gînditor 
se datoreşte în mare parte nemijlocirii incandescente 
cu el care şi-a explorat (şi exhibat) fascinaţiile proprii. 
Dintre care, Ştefan Borbély ne atrage în mod special 
atenţia asupra aceleia legate de negativitatea pură. Nu 
în sensul vidului radical ori al neantului coroziv, ci în 
sensul unei condiţii (ipotetice) de dincolo şi dinainte de 
orice specificare şi determinare. Nu lipsa de fundament 
ontologic a limbajului şi, prin el, a reprezentărilor noastre 
despre „lume” este principala preocupare a filozofului, 
ne spune dintru început Ştefan Borbély. Îndepărtarea 
riguroasă, în pofida gestului nevrotic-sangvin, a 
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contingenţelor, accidentelor, a iluziei necesităţii create 
prin întreţeserea (v)iţelor hazardului, nu duce pur şi 
simplu în gol. Pentru Ştefan Borbély, Nietzsche este 
tot ce poate fi mai diferit de un nihilist. Dacă la capătul 
analizei se află vreo formă de neant, aceasta este una 
luminoasă. Nu în sensul că ar fi străbătută de vibraţii 
transcendente, spirituale, ci în acela al forţei sale 
generative şi germinative, „de dincolo de bine şi de 
rău”. Experienţa mentală fundamentală pe care Ştefan 
Borbély ne îndeamnă să ne-o reprezentăm este aceea 
de a suprapune, după ce am realizat ambiguitatea lor 
pulsatilă şi echivalenţa lor potenţială, neantul absolut 
şi plenitudinea absolută. De aici, simultaneitatea, ce 
re-defineşte neantul ca „originar”, dintre puterea care 
creează şi puterea care distruge.   

Continuum-ul generare-distrugere se traduce 
într-o estetică a raportului intim dintre erupţia vital-
vizionară şi limpezimea cristalină a (auto)reflecţiei. 
În interpretarea lui Ştefan Borbély, esenţa mesajului 
nietzscheean nu este succesiunea infinită, şi – în absolut 
– concomitenţa dez- şi re-articulării, ci mai degrabă 
ideea că aceste mişcări se potenţează reciproc şi converg 
într-un întreg mai mare decît suma părţilor prin actul 
creaţiei artistice. Act care ar aduce, în metabolismul 
acestei revolte radicale-radiale împotriva tuturor 
limitelor fizice şi metafizice, un moment echivalabil cu 
ceea ce azi am numi „limita deconstrucţiei”. Principiul 
creator constituind unicul obiect al veneraţiei, într-un 
univers al desăvîrşitei desacralizări – şi un primum 
movens pentru orice resacralizare viitoare. „Pornind 
de la” Maestrul pe care încearcă să-l reducă la esenţă, 
Ştefan Borbély urmăreşte dezvoltarea acestei teme 
la unii dintre narcisiştii săi preferaţi – narcisişti, în 
sensul că principalele lor creaţii ficţionale oglindesc 
modul (fundamental nietzscheean, după cum ni se 
demonstrează) în care-şi înţeleg propriul act creator.

Hermeneutul îşi propune, deci, să scoată 
la suprafaţă, luînd ca punct de pornire paradoxul 
nietzscheean al creaţiei, un sistem al afinităţilor 
elective. Referinţele sale alternează între creaţii celebre 
şi bucăţi relativ obscure ale unor autori cunoscuţi ca 
„nietzscheizanţi”, cît şi între aceştia şi autori a căror 
asociere cu emulul modern al lui Zoroastru produce 
o surpriză de proporţii. Oricine nu a parcurs volumul 
despre care discutăm, dar are o anume familiaritate cu 
eseistica lui Ştefan Borbély, va ghici deîndată că lista 
acestor repere se deschide cu Thomas Mann. Criticul 
nu şi-a ascuns niciodată admiraţia faţă de romancierul 
german, şi nici efectul formativ pe care confruntarea 
cu opera acestuia l-a avut asupra spiritului său. Mann 
este, deci, re-surprins pe diferitele paliere şi în diferitele 
nuanţe ale nietzscheanismului său. Accentul distinct 
aşezat de această dată în interpretările lui Ştefan 
Borbély este că, în pofida impresiei generale a unei 
cotituri etico-filozofice survenite odată cu convertirea 
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sa la liberalismul democratic, proces interior prin care 
s-ar fi îndepărtat de negativităţile nietzscheanismului, 
această influenţă rămîne determinantă pînă la sfîrşit 
în opera lui Thomas Mann. Eseul Laudatio mortis 
urmăreşte tema morţii ca iluminare şi ca ambivalenţă 
distrugere-creaţie, prin comparaţii între artiştii 
exponenţiali ai prozei lui Mann, de la Tonio Kröger, din 
nuvela omonimă, la Gustav Aschenbach, din celebra 
Moartea la Veneţia, pînă la Adrian Leverkühn, din 
Doktor Faustus. Într-o ordine care nu este cronologică, 
Ştefan Borbély urmăreşte apoi tema copilului în opera 
lui Mann, mai precis a copiilor dispăruţi prematur – un 
alt mod de a vorbi despre transferul de sens între puterea 
distructivă şi cea generativă a morţii. Generativă, pentru 
că moartea, aşa cum este pusă în paranteze de estetica 
operelor analizate, nu dizolvă, ci pare să conserve 
potenţialul angelic sau daimonic al copilăriei. Viziune 
care, chiar dacă într-un mod atroce, restituie o viziune 
esenţialmente nietzscheeană asupra conversiei reciproce 
dintre pasiune şi luciditate în actul creaţiei.

În aceeaşi filiaţie tematică – de fapt, una 
a experienţelor-limită, mai degrabă decît a temelor 
scolastice – se situează şi eseul, unic în critica noastră 
literară, dedicat Elegiilor duineze ale lui Rilke. Analizate 
una cîte una, cu răbdare şi minuţie, acestea îşi revelează şi 
ele continuitatea, dincolo de imageria teologic-creştină, 
cu foarte particulara alchimie nietzscheeană a vidului 
şi plinului. În eseurile de (aproape) final, dedicate lui 
Hermann Hesse (mai precis, analize ale nuvelelor Ultima 
vară a lui Klingsor şi Knulp, şi ale romanelor Narziss şi 
Goldmund şi, bine înţeles, Lupul de stepă – dar, în mod 
semnificativ pentru un critic care nu lasă absolut nimic 
la voia întîmplării, nu şi Jocul cu mărgelele de sticlă) 
Ştefan Borbély reuşeşte performanţa de a arăta că şi 
acest autor aparent foarte didactic este, în profunzime, 
profund influenţat de modul nietzscheean de a concepe 
coincidenţa opozitelor. Mai mult decît atît, eseurile 
dedicate lui Hesse sugerează că, în pofida prejudecăţii 
că s-ar fi extricat, voluntar şi provocator, din ţesutul 
responsabilităţilor sociale, gîndirea nietzscheeană 
conţine, în germene, o pedagogie. Care se referă atît 
la scenariile iniţiatice prin care se ajunge la revelaţia 
neantului luminos, cît şi la modelul unei comprehensiuni 
totale, atît pentru că uneşte facultăţile intelective, 
cu voinţa, imaginaţia şi empatia, sau femininul şi 
masculinul, maternul şi paternul, în raportarea la lume 
şi la sine, cît şi pentru că îmbrăţişează simultan toate 
fazele creşterii şi descreşterii energiilor germinative. 

Spectaculosă, chiar dacă nu surprinzătoare, 
este şi referinţa la notoriul nietzscheean D.H.Lawrence 
– nu cel din Amantul doamnei Chatterley, ci acela din 
mult mai complexul şi periculos-ambiguul Şarpele 
cu pene. Acest eseu de închidere este semnificativ 
pentru modul cum deschide noi orizonturi cercetării şi 
reflecţiei. Pe de o parte, observaţii legate de influenţa pe 
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care creaţia şi personalitatea lui Lawrence au exercitat-o 
asupra multiplelor eliberări din epoca Flower Power 
ne sugerează raportul dintre preocupările lui Ştefan 
Borbély legate de posteritatea nietzscheeanismului şi 
studiile care l-au impus ca principalul nostru specialist 
în contracultura anilor 1960. Pe de altă parte, analiza 
Şarpelui cu pene, adică a unei încercări fictive de 
a reinstaura cultul vechilor zei, precolumbieni, în 
Mexicul anilor 1920, se încheie cu recunoaşterea onestă 
a consecinţelor incalculabile pe care le poate avea un 
nietzscheeanism luat în literă şi transformat în religie 
de masă. Prin semnalarea acestei perspective sumbre, 
ameninţătoare, amintind de modul dezastruos în care 
ideile singuraticului şi sălbaticului filozof au fost 
instrumentalizate politic, Ştefan Borbély ne semnalează 
că este perfect conştient de poteca extrem de îngustă pe 
care trebuie să meargă cel ce îşi propune să recupereze, 
fără a o domestici pînă la castrare, aşa cum se întîmplă 
adeseori (nu mai departe, în deconstrucţionismul de 
manual), iradierea şi nobleţea unei „ştiinţe a bucuriei”. 
Dar, suprapunînd, cu deplină probitate morală şi 
intelectuală, unui întreg teritoriu al continentului 
filozofico-literar pe care îl explorează avertismentul 
clasic Hic sunt leones, Ştefan Borbély implică, totodată, 
că modernitatea este nu doar de neînţeles, ci şi de 
neasumat fără dialectica nietzscheeană a distrugerii-
creaţie. 

Relevanţa profundă a acestei contribuţii, cea 
care îi conferă statutul de veritabilă turnură culturală, de 
mutaţie majoră a modului de a înţelege condiţia umană, 
stă în regîndirea morţii ca experienţă, ca parte integrantă 
a existenţei, ca proces creator. Adeseori acuzat de 
cinism şi cruzime, etosul nietzscheean, în devenirea 
literară urmărită de Ştefan Borbély, este, de fapt, o 
reacţie împotriva ipocriziei. Împotriva unei reprezentări 
securizant-selective asupra existenţei, care se preface 
a ignora evidenţa raportului dintre distugere şi re-
generare. O evidenţă, de altfel, atît de înrădăcinată în 
ADN-ul auto-conservării, încît nu poate fi ignorată nici 
măcar din poziţia ipotetică a acelor vegani absoluţi care 
sînt mîncătorii de lotuşi. Că le accepţi sau nu filozofia 
morală implicită, operele nietzscheizante comentate de 
Ştefan Borbély au meritul de a încerca, uneori în mod 
eroic, să integreze moartea, nu în stil Biedermeier, prin 
eufemizare, ci absorbind-o într-o siderantă economie 
cosmică.

Revenind la lista autorilor trataţi, să 
recunoaştem că înţelepciunea colectivă a criticii literare 
îi înscrie, în general, pe cei sus-pomeniţi în main-
stream-ul nietzscheeanismului (fie şi atunci cînd este 
vorba despre concluzia corectă a unei argumentaţii 
lacunare sau greşite, pornite de la o înţelegere parţială 
a conceptelor „părintelui fondator”). Dar alte nume 
aduse în discuţie în acest palpitant volum de eseuri 
(de fapt, un eseu el însuşi, prin coerenţa şi intensitatea 
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ansamblului) sînt de natură, aşa cum spuneam mai sus, 
să ne producă o puternică surpriză. De pildă, ce ar putea 
să-i uimească într-o mai mare măsură pe admiratorii 
şi studioşii spiritului geometric şi de fineţe, elegant, 
sceptic, apollinic, s-ar spune, prin excelenţă, al lui Paul 
Valéry, decît inserţia sa în seria autorilor de factură 
nietzscheeană vizitaţi de inteligenţa hermeneutică a lui 
Ştefan Borbély? Şi totuşi, demonstraţia este impecabilă, 
cu efecte nu doar asupra textului luat în cătarea critică – 
imaginarul dialog platonician Eupalinos sau arhitectul, 
dintre Socrate şi Fedru cu privire la zămislitorul 
genial de edificii evocat în titlu – ci, în general, asupra 
înţelegerii pe care o avem despre mintea şi sensibilitatea 
care au produs Cimitirul marin. De altfel, modul în care 
definiţia creaţiei cu care operează pseudo-Socratele din 
acest dialog pune în ecuaţie distrugerea şi organizarea 
(i.e., prin percepţia proximităţii şi potenţialităţii stihiale 
sesizabilă în cea mai pură geometrie), aruncă o lumină 
nouă şi asupra primului termen al comparaţiei – 
gîndirea nietzscheeană. Ideea plină de consecinţe ce se 
desprinde din comentariul la acest dialog apocrif este a 
impulsului dat de concepţia nietzscheeană a de- şi re-
generării intensificării moderne a conştiinţei artistice de 
sine. După ştiinţa mea, nimeni pînă la Ştefan Borbély 
nu a mai stabilit o relaţie densă între auto-conservarea 
vitală propovăduită de Nietzsche, la nivelul individului 
şi cosmosului, şi tradiţia modernă a poeticilor auto-
reflexive. Revelaţia afinităţii dintre „axa” filozofică 
Schopnehauer-Nietzsche şi „axa” po(i)etică Mallarmé-
Valéry reprezintă una dintre certele străpungeri 
cognitive produse în acest volum.        

Am păstrat pentru la urmă, din bune raţiuni 
pe care urmează să le dezvălui, dar şi pentru a crea o 
gradaţie a surprizei, eseul prin care Ştefan Borbély îl 
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aşează în rîndul nietzscheenilor prin vocaţie şi afinitate 
pe... ţineţi-vă bine!... Tudor Vianu. Din corespondenţa 
tînărului doctorand de la Tübingen (în primul rînd 
aceea, intrată în legendă, întreţinută cu Ion Barbu), din 
enunţuri ale tînărului critic care-şi căuta încă vocea, 
dar şi din pasaje risipite în opera savantului matur, 
dedicat deja idealului unui nou clasicism, aparent doar 
în sensul apollinic al termenului, Ştefan Borbély deduce 
şi recompune marea tentaţie dionisiacă din opera (şi 
probabil din viaţa) lui Tudor Vianu. Această tulburătoare 
intuiţie are o reverberaţie aparte, fiindcă, după toate 
aparenţele, ea încifrează un veritabil crez al criticului 
şi hermeneutului Ştefan Borbély. Vianu este, pe de o 
parte, oferit ca exemplu sesizant pentru una din ideile 
centrale din Pornind de la Nietzsche, aceea că estetica 
limpezimilor, a clarei articulări, a geometriilor, nu se 
opune ci, dimpotrivă, potenţează intuiţia lumii ca flux şi 
reflux energetic. Posibilitatea descărcărilor pasionale nu 
este doar fondul tacit ce scoate în evidenţă rigoarea unei 
construcţii intelectuale sau artistice. Pasiunea primară 
însăşi este sublimată în coerenţele şi regularităţile, 
aparent produse exclusiv de intelect, ale marilor opere. 

Pe de altă parte, însă, cazul lui Tudor Vianu 
este prezentat, într-un mod prevenitor şi respectuos, dar 
cu francheţe şi curaj intelectual, ca fiind acela al unei 
tensiuni dramatice, al unei ezitări care, în cele din urmă, 
rămîne pe aliniamentele conformismului academic, 
adică ale unei instituţionalizări prudente, securizante, a 
cunoaşterii, refulîndu-şi pornirea eroică de a se confrunta 
cu non-structurabilul, cu indomptabilul. De aici, prin 
implicaţie, rezultă profesiunea de credinţă a lui Ştefan 
Borbély, modul în care înţelege misiunea hermeneuticii 
literare. Nu este exagerat să presupunem că întreg 
volumul este un fel de cripto-manifest, propunînd 
(sau re-propunînd, pornind de la propria interpretare a 
exemplului nietzscheean) un model al atitudinii critice. 
Aceasta presupunînd nu doar curajul de a asista pînă la 
capăt, din condiţia de martor, la fascinante explorări în 
originar şi inexprimabil (aşa cum Serenus Zeitblom îşi 
depune mărturia despre noul Faust, aşa cum Narziss 
urmăreşte expansiunile vitale ale lui Goldblum, sau aşa 
cum Kate Leslie, din Şarpele cu pene, este raisoneur-
ul încercării nebuneşti de a readuce la viaţă cultul lui 
Quetzalcoatl). Mai mult decît atît – adevărul condiţiei 
critice presupune cel puţin un moment în care interpretul 
se împărtăşeşte direct din condiţia creatorului şi îşi 
asumă, într-o solidaritate mergînd pînă la identificare 
cu acesta, riscul de a explora incertitudinile centrale ale 
existenţei. Ataşat de catargul raţiunii analitice, criticul se 
apropie asimptotic de experienţa dionisiacă, de întreaga 
ei plenitudine, care conţine în esenţa sa potenţialitatea, 
sumbră şi totuşi luminoasă, paradoxal-fertilizantă, a 
auto-distrugerii. 

Blanca lansind Zidul de foc , 2011
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Dan CULCER

Ciracii lui Brucan şi brucanizarea. 
Marginalii la Homo brucans de 

Ştefan Borbély

În opera atât de vastă şi proteiformă a lui Ştefan 
Borbély am dat peste o carte al cărui titlu prevestea 
analiza unei tipologii care mă interesase. Nu toată cartea 
este dedicată studierii acestei tipologii. Dar eseul care 
participă la construirea titlului, Homo brucans, pune 
în evidenţă un fenomen cu caracter pernicios, bine 
diagnosticat de Ştefan Borbély. Semn bun, omul de 
litere este lucid şi sensibil la fenomenul social: „Scopul 
acestui text este să demonstreze existenţa omului 
brucanizat în societatea românească de după Revoluţia 
din decembrie 1989. Circumscrierea sintagmei este 
dificil de întreprins, fiindcă ea implică mai multe 
domenii. În spaţiul public, prin care înţeleg în primul 
rând modul de construcţie al televiziunilor pe care le 
avem şi impactul lor asupra publicului, homo brucans 
desemnează acel «guru de pe sticlă» a cărui paradigmă 
a fost Silviu Brucan, la emisiunea Profeţii despre trecut 
de la ProTV; omniscientul cinic, care ştie tot, atât de la 
suprafaţa politicii, cât şi din sferele ei oculte, şi la care 
televiziunile recurg sistematic pentru a-şi umple spaţiul 
de emisie mult peste limita de timp îngăduită de răbdarea 
telespectatorului de rând. În acest sens, homo brucans 
semnifică comentatorul politic agasant, omniprezent, 
pe care-l ucizi cu telecomanda, descoperind cu stupoare 
că renaşte pe un alt canal, la care ai ajuns prin zappare. 
În spaţiul privat, corespondent, sintagma desemnează 
românul lobotomizat de politică şi de televiziune, pe care 
nimeni nu-l ia în seamă decât atunci când vin alegerile: 
omul neştiutor de acasă, care se instalează comod în faţa 
ecranului, pentru a obţine de-a gata un adevăr pe care e 
prea comod să şi-l formuleze de unul singur”.

„Dacă stăm să comparăm dinamica microsocială 
a activismului din anii de dinainte de Revoluţia din 
decembrie 1989 şi din perioada de după, ajungem la 
concluzii paradoxale: a dispărut nu numai apetitul 
pentru muncă, dar şi pasiunea pentru excursiile de sfârşit 
de săptămână, escapadele interfamiliare sau dorinţa de a 
face sport, toate fiind înlocuite cu sedentarismul apatic 
al statului în faţa televizorului, care oferă, într-o formă 
variată, toate succedaneele. Aşa se face că, într-un mod de 
asemenea paradoxal, replierea în spaţiul domestic e mai 
pregnantă acum de cât a fost pe vremea lui Ceauşescu, 
când presiunea ideologică permanentă justifica, cel 
puţin formal, un asemenea refugiu. Cultura pe care o are 
azi românul de rând este aceea care i se furnizează prin 
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televiziune; homo brucans reprezintă, aşadar, definirea, 
uşor preţioasă, a unei imbecilizări colective, din care 
toţi au de câştigat: televiziunile, fiindcă îşi realizează 
rating-ul cu investiţii minimale – nu e nimic mai uşor 
şi mai ieftin decât să pui un microfon între doi sau mai 
mulţi oameni şi să-l uiţi acolo timp de vreo trei ore -, iar 
spectatorii, fiindcă obţin totul de-a gata, nefiind obligaţi 
să mişte un deget în schimb. Metabolismul social în 
România de azi e anormal de lent, el purtând numele 
graţios de tranziţie, prin care se înţelege, îndeobşte, un 
proces de macerare, care începe impetuos, fără a mai 
apuca să se sfârşească. […]”.

„Împreună, homo brucans din spaţiul public 
şi cel din spaţiul privat fac un mariaj fericit: primul 
îndoctrinează şi al doilea se lasă îndoctrinat, certificatul 
de căsătorie numindu-se inerţie consensuală. Inerţia 
e mediul socio-politic cel mai vizibil al tuturor 
experimentelor pe care societatea românească le-a 
încercat după Decembrie 1989: Ion Iliescu a fost un 
preşedinte „pentru liniştea noastră”, alţii au promis 
„stabilitate”, aplanarea conflictelor sociale, consens 
naţional, siguranţă.

Popor fericit şi moromeţian, românii au 
îmbrăţişat apatici toate aceste doctrine tranchilizante, 
fiind, pe moment – tot pe motive de inerţie – cel mai 
neeuropean dintre popoarele Uniunii Europene”.

Să vedem cine este prototipul lui homo brucans. 
Cine a fost tovarăşul Tache, alias „Silviu Brucan”. Ştefan 
Borbély şi-a asumat riscul de a îmbogăţi vocabularul 
limbii române cu un neologism. Noi ne asumăm riscul 
de a participa la acest proces, cu un sens suplimentar 
al cuvântului, brucan devine un sinonim pentru agent 
străin, cetăţean român, acţionând în favoarea unor puteri 
străine, trădător, conform art. 155 şi 156 din Codul 
penal.

Publicăm la finele articolului un document de 
pe situl Procesulcomunismului.com, pentru a pregăti 
terenul lansării unei întrebări, din păcate, pentru mine, 
ruşinos de tardive, pe care o vreau totuşi adresată unor 
cunoscuţi intelectuali din România, unii români, alţii 
evrei, unii duşmani, duşmănoşi, alţii prieteni, prietenoşi, 
alţii (ca să le găsesc o scuză) naivi, naivoşi, care au 
colaborat ori s-au lăsat co-laboraţi/au conlucrat de/cu 
Silviu Brucan, în cadrul Grupului de dialog social, în 
afara acestuia, au beneficiat de subvenţii acordate de 
Fundaţia Soros, al cărui intermediar şi longeviv selector 
pare să fi fost Silviu Brucan.

Silviu Brucan, criminal ideologic, agent sub steag 
străin din 1945 şi până la moarte, cu/fără schimbarea 
steagului, plasator de stipendii şi codoş politic. Iată o 
bună caracterizare sintetică:

„Totuşi, ca în cazul fiecărui comunist care a 
supravieţuit lui decembrie ’89, memoria lui Brucan 
e selectivă, iar autobiografiile sale par nişte romanţe 
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patriotice, anevoioase, dar prolifice. […] Brucan n-a 
fost niciodată idealistul care pare. N-a crezut în nimic 
şi în nimeni mai mult decât în el însuşi. A fost un 
stalinist feroce, însă doar pentru că stalinismul era al 
celor puternici. A fost apoi un anticeauşist vocal doar 
pentru că anticeauşismul îl reaşeza în viaţa publică. 
Şi-a însuşit, nonşalant, rolul de profesor de democraţie 
pentru românii abia ieşiţi din peştera comunismului 
naţional. De fapt, Silviu Brucan şi-a dorit un singur 
lucru: ca viitorul să fie mereu îngăduitor cu alegerile 
sale din trecut. Cel mai mult a investit în posteritate. Un 
cosmetician autarhic, autosuficient şi foarte îngăduitor 
cu sine. Un om fără regrete”. Extras dintr-un articol 
de: Laurenţiu Ungureanu, Radu Eremia, consultat la 
adresa http://adevarul.ro/cultura/istorie/apostolii-stalin-
profeti-despretrecutul-silviu-brucan-asa-safauritmodsi
stematicsocietateadocilaconformista-erei comuniste1_
551ed5a8448e03c0fd306f3c/index.html. Sau la adresa 
scurtă: adev.ro/nmaoil

Cum de biografa acestui personaj malefic a fost 
„uitată” de unii, atunci în 1990, ascunsă de grenadele 
fumigene ale discursului „democrat”, de efectul 
obnubilant al Scrisorii celor şase şi de promisiunile 
feseniste? Ce amnezie de grup, ce amnezie generală a 
permis frecventarea fără greţuri de către intelectualii 
Grupului de Dialog Social a acestui om care s-a aflat 
printre ideologii şi organizatorii distrugerii postbelice 
a culturii române, alături de Mihail Roller, Miron 
Constantinescu, Ştefan Voicu, Leonte Răutu, Iosif 
Ardeleanu (şeful cenzurii), Lucreţiu Pătrăşcanu etc. 
Moartea violentă a acestui din urmă comunist sau 
discursul de la Cluj, nu-l scuteşte, în ochii mei, de 
responsabilitatea morală a devastărilor pe care le-a 
provocat ca Ministru al Justiţiei.

Această întrebare întârziată dar necesară 
se cuvine a fi adresată acelor colaboraţionişti ai 
neocolonialismului, intelectuali din România a căror 
funcţie socială ar fi, se zice, „luminarea poporului”. 
Mă tem că, dincolo de aparenţele luminoase, rolul 
real al multora dintre ei se identifică cu ceea ce li s-a 
oferit ca rol, manipularea, iar privilegiile şi finanţările 
distribuite prin Fundaţia Soros le-au adormit inteligenţa 
şi instinctul moral, precum drogurile. Unii mai dorm şi 
acum.

Iată membri actuali ai GDS (din sursă oficială): 
Membri GDS. Preşedintele Consiliului Director GDS: 
Magda Cârneci. Membrii Consiliului Director GDS: 
Andrei Cornea, Andrea Pora. Membrii GDS: Raluca 
Alexandrescu, Vlad Alexandrescu, Sorin Alexandrescu, 
Brînduşa Armanca, Cătălin Avramescu, Adriana Babeţi, 
Victor Bârsan, Radu Bercea, Mariana Celac, Vitalie 
Ciobanu, Livius Ciocârlie, Adrian Ciofâncă, Adrian 
Cioroianu, Eugen Ciurtin, Doina Cornea, Daniel 
Cristea-Enache, Rodica Culcer, Mircea Dumitru, 
Smaranda Enache, Sabina Fat, Radu Filipescu, Armand 

Goşu, Dan Grigore, Stere Gulea, Petre Guran, Alexandru 
Gussi, Sorin Ioniţă, Thomas Kleininger, Alexandru 
Lăzescu, Gabriel Liiceanu, Monica Macovei, Horea 
Murgu, Andrei Oişteanu, Rodica Palade, Horia-Roman 
Patapievici, Dan Perjovschi, Răsvan Popescu, Cristian 
Preda, Ioan Stanomir, Mihai Şora, Laura Ştefan, Alin 
Teodorescu, Vladimir Tismăneanu, Radu Vancu, Eugen 
Vasiliu, Ion Vianu, Ştefan Vianu, Andrei Vieru, Sorin 
Vieru, Smaranda Vultur, Vlad Zografi. 

Nu toţi au fost la fel de activi public. Prezenţa 
unora se pare a fi strict decorativă. În 1990 mai fuseseră 
înregistraţi şi alţi câţiva membri. Dar unii dintre ei au 
părăsit Grupul prin deces: Horia Bernea (n. 1938 – d. 
2000); Pavel Câmpeanu (n. 1920 – d. 2003); Doru Cosma 
(n. 1926 – d. 1999); Petru Creţia (n. 1927 – d. 1997); 
Ascanio Damian (n. 1914 – d. 2005); Ştefan Augustin-
Doinaş (n.1922 – d. 2002); Ihor Lemnij (n.1944 – d. 
2003?); Alexandru Paleologu (n. 1919 – d. 2005); Radu 
Popa (n.1933 – d.1993); Şerban Rădulescu-Zoner (n. 
1929 – d. 2012); Aurel Stroe (n. 1932 – d. 2008); Ana 
Şincai (n.1940 – d. 2013); Alexandru Tocilescu (n. 1946 
– d. 2011).

Constat, de asemenea, lipsa din formaţiunea 
actuală a lui Stelian Tănase, a Gabrielei Adameşteanu, 
a lui Călin Anastasiu, Sorin Ilieşiu şi Andrei Pleşu. 
Primul şi-a dat demisia în urma unor tensiuni cu 
Gabriel Liiceanu, care milita deja foarte devreme 
pentru o apropiere de linia Băsescu. Sorin Ilieşiu a fost 
expulzat din grup la cererea lui Andrei Pleşu, în urma 
„deconspirării” pe care Ilieşiu a încercat-o, declarând, 
ceea ce mai toţi ştiau demult, că centrul GDS ieşise din 
aşa-zisa „neutralitate politică” impusă de echilibristica 
„dialogului”, acţionând deschis în favoare lui Traian 
Băsescu.

Cum nu există arhive GDS accesibile, cum 
înregistrările audio sau video ale unor dezbateri nu sunt 
disponibile sau au fost distruse din neglijenţă sau din 
lipsa instinctului istoric, părerile reale, contradicţiile 
care au ieşit la iveală între membrii grupului în diferite 
perioade vor fi greu de reconstituit. Istoria Grupului de 
Dialog Social nu poate fi redusă la ceea ce s-a publicat 
în Revista 22. În ianuarie 1990, la sediul GDS am filmat 
un fragment dintr-o dezbatere la care fusese invitat 
generalul Mihai Chiţac, ministru de interne, ulterior 
condamnat pentru participarea sa la represiunea militară 
de la Timişoara. Răspunsurile întortocheate ale acestuia 
au fost ascultate într-o tăcere reculeasă. Chiţac minţea 
senin şi nimeni nu-l putea contrazice. Dar cei prezenţi 
aveau probabil sentimentul că ating centrul puterii şi că 
militarul li se confesează, acordându-le importanţa care 
li se cuvine.

În general, se pare că, de la început, constituirea 
Grupului s-a făcut prin cooptare. O metodă care nu 
exclude reînnoirea, dar indică o dependenţă majoră 
între cel care recomandă şi cel recomandat. În felul 
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acesta, grupul practică o închidere care are valoarea de 
auto-control şi de respingere a inovaţiei. Există grafuri 
şi sisteme care pot indica relaţiile unei astfel de reţele. 
Dar descrierea cea mai clară a situaţiei iniţiale se poate 
obţine prin micro-interviuri. Pentru început, aş fi curios 
să aflu cine a avut ideea grupului şi cine a găsit numele 
care l-a introdus în istoria socială şi intelectuală a 
României actuale.

GDS este o adevărată societate mixtă pe/de 
acţiuni. Prin definiţie, sociologic vorbind, un astfel 
de grup nu poate fi coerent decât pe felii, pe cercuri 
concentrice. Un con. Nu va acţiona decât uneori în 
acelaşi sens, atunci când e vorba de ideologia nucleului, 
o ideologie global anti-naţională. În acest sens, vectorul 
său de vizibilitate se exprimă prin revista 22 şi, uneori, 
prin comunicatele GDS. Ultimul este interesant, fiindcă 
se declară o afilierea fără rezerve la o declaraţie a 
unui grup de presiune heteroclit doar prin repartiţia 
geografică a semnatarilor, nu şi prin liantul ideologico-
etnic al iniţiatorilor. E vorba de acţiunea de eliminare din 
funcţia, se pare câştigată prin concurs, în administraţia 
culturală clujeană a unui istoric şi publicist român din 
Cluj, Ionuţ Ţene. Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi 
spun cine eşti.

Până la urmă, nu am avut şi nu am nimic de 
împărţit cu Brucan, nici măcar patria. Mort la 14 
septembrie 2006, incinerat la Crematoriul uman Vitan-
Bârzeşti, cu acest prilej o parte a presei din România sau 
de aiurea îi acordă încă eticheta neruşinată şi nemeritată 
de „politolog”, stimă reziduală de pe când membrii de 
bază ai Grupului de Dialog Social îl numeau, cu o bizară 
umilinţă, „Domnul Profesor”, tocmai ei care aveau, 
probabil mai toţi, studii superioare, ba chiar doctorate.

Nevasta lui Silviu Brucan a fost Alexandra 
Sidorovici, o hoheriţă, ca să folosesc un ardelenism 
potrivit. Acuzatoare publică în procesele injustiţiei 
comuniste, bolşevice, din anii ’45.

L-am văzut pe Brucan prima dată în viaţa mea pe 
platoul Studioului Cinci al Televiziunii Române Libere, 
câteva zile după căderea lui Ceauşescu. Era aşezat la 
un soi de masă de tip şedinţă de partid, singur. Vorbea. 
Foarte încet dar sigur pe sine. În acea debandadă „liberă” 
care ne dădea impresia că totul se improvizează mereu, 
cineva din studio i s-a adresat, întrerupându-i melopeea. 
Brucan a devenit brusc ameninţător la faţă, dar bătând 
moale, ca în vis, cu pumnul în masă. Gest de activist 
comunist care mi-a reactivat în memorie, acoperită 
de mâlul uitării, o situaţie, din juneţe, dintre cele mai 
neplăcute. Îl văzusem cândva, în 1957 sau la începutul 
lui 1958 (?) la un activist utemist cu cizme, într-o sală a 
Comitetului regional UTM din Cluj. Activistul cu cizme 
propusese sancţionarea mea imediată ca pedeapsă pentru 
hohotul meu necontrolat, atunci când ne ameninţase, pe 
cei vreo 100 de tineri prezenţi, cu sancţiuni grave pentru 
neplata cotizaţiei, dându-ne ca model figura ucenicului 

trăgător de sirenă, Vasile Roaită, căzut victimă a 
represiunii, dar, se pare, cu plata cotizaţiei la zi. Relaţia 
dintre păcatul nostru şi jertfa ucenicului ucis era atât de 
absurdă că am hohotit de unul singur şi am chiar spus, 
ca pentru mine: ce are de-a face aici Vasile Roaită?!

În sala tăcută şi supusă, vocea mea joasă, dar 
clară, s-a auzit. Activistul a bătut cu pumnul în masă, 
lent ca într-un vis, şi a strigat: Cine a vorbit? Ca 
hipnotizat, m-am sculat şi am zis: Eu! Individul a propus 
imediata mea sancţionare cu vot de blam cu avertisment, 
sancţiune gravă, după care urma excluderea din UTM. 
A cerut sălii să voteze. Cine este de acord? A întrebat: 
E cineva împotrivă? Nimeni. Şi adresându-mi-se: Poţi 
pleca, după ce plăteşti cotizaţia restantă! Sancţiunea ţi 
se va comunica în scris.

Nu am primit nici o înştiinţare. Doar că doi ani 
mai târziu, Precup Ieronim, secretarul UTM pe an, 
m-a convocat ca să mă întrebe de ce nu am declarat 
în autobiografie că fusesem sancţionat. Urma să mi 
se încredinţeze o sarcină de încredere: responsabil cu 
presa pe facultate, la Asociaţia Studenţilor. Şi deci în fişa 
mea de utemist s-a aflat o însemnare cu creionul despre 
o sancţiune. Ilegală, neconfirmată. Aşa am devenit 
responsabil cu presa, adică vânzător al Vieţii studenţeşti 
lunare, pe care atunci nimeni nu o cumpăra decât cu 
forţa, şi am scăpat de o sancţiune şi mai gravă, pentru 
nesinceritate în autobiografie. Iar bursa mea de merit s-a 
dus pe apa sâmbetei, trebuind să plătesc exemplarele din 
Viaţa Studenţească pe care nu reuşeam să le vând şi de 
care nu puteam altfel scăpa, fiind obligat să le decontez.

A doua întâlnire cu Brucan a avut loc recent, 
după moartea acestuia, când am vizionat un film din 
perioada manifestaţiilor din Piaţa Universităţii. Întrebat 
ce ar dori să le transmită greviştilor foamei, cu un rânjet 
şmecher şi cu vârful limbii scos, Brucan i-a sfătuit să 
mănânce o friptură bună. S-ar putea ca zâmbetul din 
dreapta imaginii să fie al academicianului matematician 
Solomon Marcus!?
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A treia întâlnire a avut loc după lectura unor 
numere din Scânteia anilor 1945-1955, disponibile 
pe situl Bibliotecii Metropolitane a Bucureştilor 
(dacoromanica.ro). Pentru curioşii integrali, pe situl de 
mai sus, Scânteia se poate consulta direct.

A patra, şi ultima întâlnire, a avut loc atunci 
când un prieten, care ştia că mă  interesează presa din 
acea perioadă, mi-a trimis o tăietură din Monitorul 
Oficial (Dosar nr. 5/1.920/945), în care se consemnează 
schimbarea numelui patronimic a lui Saul Brucăr, 
născut în Bucureşti la 18 ianuarie 1916, în acela de Saul 
Silviu-Brucan. În rest, am citit presa de după Zaveră şi 
contribuţiile „doctrinare” ale lui Brucan. 

Schimbarea de nume, nu şi la faţă, a lui Saul 
Brucăr)

Greu de inventariat aceste schimbări de nume, 
aceste năpârliri genealogice, atât de naturale şi frecvente 
la evrei în general, în funcţie de deplasarea dintr-o ţară 
în alta, aproape obligatorii în România, în cazul evreilor 
activişti de partid şi de stat comunişti, după 1945. 
Naturalizare, integrare, adaptare, mascare. După 1945, 
unii cetăţeni evrei ai României îşi schimbau (legal) 
numele, la ordin de partid, pentru conspirare sau din 
oportunism pur, căci teama de persecuţii nu mai putea 
fi un motiv.

Am văzut chipul lui Brucan tipărit, în compania 
unor persoane care l-au sprijinit înainte de 1989 sau 
pe care le-a sprijinit după 1989 (Speculatorul financiar 
George Soros).

Brucan la taclale organizatorice la GDS, cu 
Alin Teodorescu, sociolog, consilier al lui Ion Iliescu, 
preşedintele Fundaţiei Soros în România (la stânga 
lui Brucan).

Se zice că Saul Silviu Brucan a avut o vreme, 
după 1989, rolul consilierului de care depindea accesul 
la fondurile care, cu o bine temperată dărnicie, dar atât 
de orientată şi eficientă pentru impunerea doctrinei anti-
naţionale, erau distribuite de Fundaţia pentru o societate 
deschisă. Ca şi în cazul altor fundaţii, în spatele cărora 
s-au aflat serviciile speciale (americane, în acest caz) 
existau printre beneficiari persoane iniţiate şi altele 
neiniţiate. Lectura unor studii despre activitatea CIA în 
Europa anilor cincizeci, prin intermediul Congresului 
pentru Libertatea Culturii (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Congr%C3%A8s_pour_la_libert%C3%A9_de_la_
culture), permite o mai clară viziune asupra funcţionării 
acestui tip de instituţii de influenţă, împănate la vârf cu 
agenţi de influenţă, năimiţi, sau cu agenţi decorativi, 
uneori şi naivi. A se citi şi ceva despre agentul 
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fondator, Michael Joselsson (htps://fr.wikipedia.org/
wiki/Michael_Josselson). În fine, nu pentru a evita 
acuza (inutilă, căci nu-mi voi schimba poziţia) de 
„părtinire naţională” sau de „antisemitism”, cu care 
sunt tratate automat comentariile de acest fel, ci ca să 
vadă că alţii gândesc la fel chiar dacă din alte motive, 
după alte criterii de valoare, citez dintr-un articol al lui 
Vladimir Tismăneanu. „Silviu Brucan a fost un ideolog 
comunist. Chiar după despărţirea sa de crezul căruia i 
s-a dedicat cu fanatism vreme de decenii, încă din anii 
când partidul comunist era o minusculă formaţiune 
clandestină, Brucan a păstrat o mentalitate autoritară. 
A fost întotdeauna un om al monologului. Dădea lecţii, 
dădea note. Nu avea îndoieli şi profetiza ca şi cum s-ar 
fi aflat în inima adevărului. Când a avut putere, mai ales 
în aparatul ideologic, s-a răfuit nemilos cu adversarii. 
Ruptura lui Brucan cu bolşevismul a venit târziu şi 
nu a implicat sub nici o formă o sfâşietoare analiză 
a propriilor responsabilităţi [s.n. ca în cazul lui celor 
doi Tismăneni senior şi junior? Sau mai degrabă ar fi o 
aluzie la George Orwell, David Rousset, Ante Ciliga, 
Victor Serge, Panait Istrati?], mai cu seama perioada 
de la Scânteia, când a cerut cu vehemenţă suprimarea, 
inclusiv fizică, a elitelor politice democratice româneşti. 
După prăbuşirea [n.n. dirijată a] comunismului, Brucan 
a continuat să urzească intrigi, încercând mereu să-
şi fortifice influenţa. A jucat un rol crucial în numirea 
lui Petre Roman ca premier şi s-a opus cu obstinaţie 
reabilitării lui Mircea Răceanu”.

Epigramele citate, găsite pe Internet, rezumă 
bine situaţia lui Silviu Brucan în memoria colectivă.

Farsor şi ipocrit anost,/ El nu a cunoscut 
pârnaia/ Dar face caz că ar fi fost/ Ostracizat la 
Dămăroaia! (Epigramă de Nicuşor Constantinescu din 
arhiva personală a lui Gheorghe Culicovschi - 2006)

Silviu Brucan despre Revoluţie: Avea dreptate 
dom’ Brucan,/ Când a spus profetic:/ „Noi luptăm 
pentru ciolan,/ Voi muriţi pentru nimic!” – Epigramă 
de Alexandru Truţă – (accentul tonic românesc nu e 
respectat).

Comunismul e un cal mort (S. Brucan): S-a 
perimat de mult truismul/ Rostit de Silviu cu emfază;/ 
Cal mort e, poate, comunismul,/ Dar comunişti-s vii, 
nechează! – Epigramă de Cornelius Enescu din Reflexe 
(şi reflecţii) într-o picătură de cerneală (2005)

Echivalenţe pentru agentura sovietică vizibilă 
au fost, în România de după 1930, asociaţiile Amicii 
URSS, Ajutorul Roşu Muncitoresc, ARLUS etc.

Dan Culcer

DOCUMENT

Domniei Sale
Domnului Procuror General al Republicii 

România[1][1],
Bucureşti
Subsemnatul Ion VARLAM, născut în Bucureşti la 

8 Iunie 1938, condamnat politic între 1952 şi 1954 şi 1956, 
constrâns la exil de opoziţia mea faţă de regimul totalitar din 
România, cu domiciliul actual la Paris (adresa), am onoarea ca 
prin prezenta să depun plângere împotriva numitului BRUCAN 
Silviu, a cărui inculpare o cer pentru următoarele motive:

1) CRIMĂ ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII - comisă 
în calitatea de director al ziarului „Scânteia”. Între 1945 şi 
1955, această publicaţie:

a. A propovăduit instaurarea unei discriminări 
instituţionale menite să excludă din comunitatea naţională 
categorii umane desemnate oprobiului în numele 
„responsabilităţii” colective şi ereditare;

b. A incitat la intoleranţă, la ură şi la omucidere;
c. A făcut apologia crimei – cerând „lichidarea fizică 

şi morală a duşmanului de clasă”;
Cele de mai sus având drept efect exterminarea în 

masă a opoziţiei politice şi a elitelor spirituale şi sociale ale 
României, BRUCAN Silviu este principalul autor moral[2]
[2] al acestor crime împotriva umanităţii şi a demnităţii 
omului.

2) ETNOCID – săvârşit în calitatea de responsabil 
local al instrumentului de dominare a imperialismului 
sovietic – ideologia marxist-leninistă:

a. Prin înjosirea şi distrugerea sistematică a tradiţiilor 
şi a patrimoniilor istoric, cultural şi artistic ale poporului 
român;

b. Prin pervertirea metodică a procesului de creaţie 
– în toate domeniile;

c. Prin caracterul organizat al operei de alienare 
a identităţii naţionale şi de denigrare a valorilor specific 
româneşti;

d. Prin înlocuirea conştiinţei naţionale de către 
supunerea faţă de o putere străină.

BRUCAN Silviu, ca director al „Scânteii” şi al 
radio-difuziunii, între 1945 şi 1955, este principalul autor[3]
[3] al crimei de etnocid prin depersonalizare din perioada 
stalinistă.

3) ÎNALTĂ TRĂDARE – crimă ce rezultă din:
a. Participarea la complotul împotriva independenţei 

naţionale a României, având drept scop subjugarea poporului 
român de către o putere străină;

b. Conspirarea împotriva stării de drept, în vederea 
distrugerii democraţiei şi a instaurării unei dictaturi 
totalitare.

BRUCAN Silviu, ca membru notoriu al ierarhiei 
P.M.R. între 1945 şi 1955, este direct implicat în acţiunea de 
înaltă trădare a acestei organizaţii.

Toate aceste crime dovedesc implicarea personală a 
lui BRUCAN Silviu în stabilirea în România a unui regim 
de natură criminală şi de obârşie străină – comunismul, 
varianta sovietică a fascismului[4][4].
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Ţin să precizez că, neavând nimica personal cu 
BRUCAN Silviu, nu sunt inspirat de răsbunare şi nu caut 
vre’o satisfacţie. Prezenta plângere îmi este dictată de simţul 
datoriei: doresc să contribui la opera de salubritate publică 
care este condiţia prealabilă a întoarcerii la democraţie[5][5].

Bucureşti, 5 Februarie 1990. 
Ion Varlam

N.B. Acuzaţiile pe care i le-am adus în presă lui 
Brucan au avut un efect revelator neaşteptat, dând în vileag 
adevărata orientare a solidarităţilor „disidentului” (la 
comandă şi sub control) Mircea Dinescu (soţul unei fiice 
de nomenclaturist sovietic). Director, pe atunci, al revistei 
„Caţavencu”, a replicat automat, atacându-mă personal, 
în cel mai pur stil comunist şi pe tonul suburban pe care-l 
cultivă. (i.v.)

[1][1] Plângere depusă la Procuratura Generală la 5 
Februarie 1990 şi înregistrară sub Nr. 75/63. A fost publicată 
pentru prima dată în „Dreptatea” din 9 Februarie 1990.

[2][2] Dintre cei rămaşi în viaţă.
[3][3] Ca supravieţuitor.
[4][4] Termenul fascism, scos din contextul italian, 

are aceeaşi semnificaţie ca totalitarism şi constituie varianta 
„populistă” a acestei noţiuni.

[5][5] Legea prevede că, atunci când în cauză este 
ordinea publică, producerea probelor îi revine ministerului 
public. Cu toate acestea, în 1991, Procurorul General a clasat 
dosarul, sub motivul că „pârâtorul nu a constituit probe”.

________________
E nevoie oare să precizăm că plângerea depusă de 

Ion Varlam, autorul unei pasionante cărţi de publicistică 
critică şi militantă, intitulată Pseudo-România: conspirarea 
deconspirării (Editura VOG, Bucureşti, 2004), nu a fost 
urmată de nici o anchetă? 

Documentul de mai sus poate fi consultat la sursă 
prin legătura htp://www.procesulcomunismului.com/
marturii/fonduri/varlam/varlam1.htm Imensa bază de date 
cunoscută sub numele de Procesulcomunismului.com are 
meritul de a exista şi poate fi recomandată ca bibliografe 
şcolară şi universitară.

Realizatorul acesteia este informaticianul şi militantul 
social şi politic Ioan Roşca, căruia istoricii şi curioşii pot şi 
trebuie să-i fie recunoscători pentru munca imensă, eficientă, 
benevolă şi neremunerată, pe care a depus-o în ultimele 
două decenii pentru a colecta materialul, pentru a-l transcrie, 
pentru a-l pune în formă şi a-l face accesibil, liber.

__________
Bibliografie
Catalan, Gabriel, Instituţii, practici şi personalităţi 

la începuturile sovietizării culturii şi istoriografei române, 
accesat la htp://gcatalan.blogspot.fr/2007/01/insttuti-practci-
sipersonalitat_26.html

Ursache, Magda, Mândria de a fi Brucan, accesat lahtp://
www.ziaristonline.ro/2013/02/03/mandria-de-a-f-brucan-sau-
liichelele-de-la-kgb-lagds-un-eseu-fabulos-de-magda-ursache/

Dosarul Brucan, Documente ale Direcţiei a III-a 
Contraspionaj a Departamentului Securităţii Statului, 1987-1989, 

ediţia a II-a, îngrijită de Radu Ioanid, prefaţă Denis Delletant. 
Editura Institutului Investigare a crimelor comunismului şi 
Memoria exilului românesc. Cartea a apărut pe când Institutul 
era patronat de Vladimir Tismăneanu. Se va nota că Silviu 
Brucan a dispus testamentar ca originalul dosarului de urmărire 
informativă, în a cărui posesie ajunsese legendat, dar în mod 
ilegal, să fie depus în arhiva Muzeul Memorial al Holocaustului, 
care este o instituţie federală a Guvernului Statelor Unite ale 
Americii, a cărui principală misiune este documentarea, studiul 
şi interpretarea istoriei Holocaustului, la Washington.

Comunistul bolşevic, care nu a fost victima niciunui 
holocaust, nu şi-a uitat apartenenţa la comunitate. Onorabilă 
consecvenţă (d.c.).

Culcer, Dan, Cine este de fapt sociologul George Alin 
Teodorescu? în Asymetria.org. 

„Comentez un CV oficial al sociologului, omului politic şi 
expertului în sondarea opiniei publice, Alin Teodorescu. Am avut 
relaţii prieteneşti în anii 1986, 1987 şi 1989, înainte de emigrarea 
mea din România. M-a ajutat moral, cînd alţii mă ocoleau, a 
contribuit substanţial, împreună cu prietenul său, sociologul Călin 
Anastasiu, la reuşita „exfiltrării” bibliotecii mele, trimiţându-mi 
câteva luni, din octombrie 1987 până pe la jumătatea anului 1987, 
pachete cu cărţi de la Bucureşti la Paris, la mai multe adrese, în 
condiţiile în care trimiterile de carte erau controlate şi limitate. 
Am să scriu cât de curând despre condiţiile în care locuia familia 
intelectualului Alin Teodorescu în anii în care l-am cunoscut. Şi 
despre faptul că era unul din rarii buni cunoscători ai marxismului, 
nu după ureche şi nu în scop de propagandă şi agitaţie.

Se explică poate şi astfel opţiunea sa politică social-
democrată, departe de a fi doar un oportunism, deşi această 
încărcătură nu poate fi exclusă. În treacăt fie zis, observ că există, 
în societatea românească actuală, tâmpiţi care consideră ca un 
păcat grav însăşi cunoaşterea operelor lui Marx şi a descendenţilor 
acestuia, teoreticieni sau practicieni – vom conveni că nu e totuna 
să fii Herbert Marcuse, Georg Lukács sau Walter Roman, nici 
Stalin, Lenin sau Trotski. Din aceasta perspectivă, a contactelor 
pe care, în anii aceia, le-au avut intelectuali ca Alin Teodorescu, 
Ana Blandiana, Mircea Zaciu, Augustin Buzura cu Zigu Ornea, 
Silviu Brucan, Alexandru Paleologu, iar prin unii din ei cu 
Gogu Radulescu şi cu renăscânda masonerie română, merită să 
fie cercetate de aproape condiţiile înfiinţării Grupului de Dialog 
Social. Şi deci, implicit, rolul care i s-a dat în tranziţie (de cine şi 
pentru ce?), limitele dintre iniţiativele independente şi acţiunile 
politice individuale ale membrilor sau acţiunea lor «coerentă», 
adică cea de grup. Pe baza unor interviuri cu principalii actanţi, 
câţi mai trăiesc. I-am ratat pe Silviu Brucan ca şi pe Pavel 
Câmpeanu, cred. Ar f interesantă mărturia unor actori secundari, 
desigur. În ce mod s-au întrepătruns interesele şi ideologiile 
Fundaţiei culturale (Buzura) şi cele ale Fundaţiei Soros, ale GDS. 
Şi ce raport exista între toţi aceştia şi fundaţia lui Andrei Pleşu, 
revista Dilema şi „Centrul de ştiinţă şi cultură Colegiul Noua 
Europă”. (A se vedea în acest sens htp://civicmedia.ro/acm/index.
php?opton=com_content&task=view&id=153&Itemid=79)

P.S. Îi invit pe toţi cei care doresc să se exprime în 
revista Asymetria.org, să pună întrebări, să răspundă la cele puse 
sau nepuse şi să dea semn, ca să nu plece în mormânt cu secrete 
greu de purtat, adică inutile. Dar proiectul de analiză pe care îl 
propun nu poate face greşeala detractorilor, aceea de a ignora 
sau omite acţiunea pozitivă a acestor Fundaţii. Problema nu 
este deci acţiunea în sine ci sensul ei politic şi beneficiarii sau 
victimele ei. (Dan Culcer)
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Călin CRĂCIUN

Ştefan Borbély în război cu 
homo brucans

Volumul Homo brucans şi alte eseuri, al lui 
Ştefan Borbély (Ed. Contemporanul, Bucureşti, 2011), 
pare, unei priviri fugitive asupra cuprinsului, o colecţie 
eteroclită de eseuri, adunate oarecum aleatoriu, fără un 
principiu de coerenţă. Politologie, sociologie, critică 
culturală aplicată cotidianului, psihocritică, ce vizează 
mai întâi un personaj ce a marcat negativ istoria, şi anume 
Lenin, apoi personalităţi literare autohtone (Marin 
Mincu, Nicolae Balotă şi Adrian Marino), abordări din 
perspectiva antropologiei culturale şi hermeneuticii a 
unor teme religioase, mitologice şi chiar a reverberaţiilor 
lor în cadrul culturii sau mentalităţii contemporane. Şi 
lista nu este nicidecum epuizată. Destul să mai semnalez 
doar manifestarea interesului pentru psihoistorie, 
care devine chiar unul important, nicidecum periferic 
în sfera preocupărilor comparatistului clujean, ca să 
se poată ilustra paleta foarte largă de culori şi nuanţe 
epistemologice uzitată în alcătuirea volumului.

Impresia disipării în prea multe direcţii nu se 
potriveşte însă nicidecum unui spirit vivace, intrat în 
clubul foarte restrâns al erudiţilor. Iar lectura integrală 
a cărţii relevă că e străbătută din prima până la ultima 
pagină de principiul coeziv al afirmării unor necesităţi 
culturale, cum sunt stimularea dezbaterii intelectuale, 
resuscitarea spiritului critic sau umplerea unor goluri 
din cultura română.

Ştefan Borbély e o conştiinţă culturală ultragiată 
de pasivitatea celor cu valenţe intelectuale superioare, 
dar nemanifestate ori copleşite, subjugate de slăbiciuni 
cum sunt teama, laşitatea, invidia, lenea şi, nu mai puţin, 
dorinţa de a domina, vanitatea de a impune punctul de 
vedere propriu fie şi în condiţiile în care nu e decât 
expresia sofismului păgubos.

Personajul Silviu Brucan devine, în acest sens, 
unul tipologic, ba chiar taxonomic. Este analistul ce 
manifestă deplin orgoliul omniscienţei, un agent eficace 
de manipulare sau un sofist a cărui lipsă diabolică de 
scrupule capătă proporţii uriaşe, cu atât mai mult cu cât 
ştie prea bine ce este sofismul, practicându-l deliberat, 
cu premeditare, supus dezideratului ideologic. Cât e 
dezideratul respectiv sincer asumat şi cât e expresia 
oportunistă a obsesiei de a conduce sau a controla e, 
desigur, altă discuţie, subsecventă. Victima lui este 
absolut sigură, neputincioasă. E omul neştiutor, a doua 
formă a lui „homo brucans”, nu neapărat pentru că 
n-a avut norocul înzestrării cu inteligenţă, deşi e cazul 

foarte probabil cel mai des întâlnit, ci mai ales întrucât 
a ajuns copleşit de comoditate, avid de „adevărul” luat 
ori primit de-a gata. Brucan şi atâţia alţii asemeni lui 
devin astfel jucătorii principali fie din zona tactică, fie 
din câmpul combatant al manipulării: presa. Urmărirea 
cu obiectivitate a vieţii cotidiene se dovedeşte, pentru 
cei mai mulţi oameni, imposibilă în atare condiţii, căci 
presa, în oricare formă a ei, distorsionează şi cel mai 
banal eveniment astfel încât odată cu livrarea lui în 
conştientul şi mai ales în subconştientul publicului să 
se inoculeze, după tiparul calului troian informatic, 
şi obiectivele ideologice. Recunoaştem aici imediat 
modelul problemelor de matematică „cu tendinţă”, a căror 
amintire o mai avem destui, ilustrate foarte bine de cea a 
cărei întrebare era „Cu câţi litri de lapte dă mai mult vaca 
din România faţă de cea din Statele Unite ale Americii?” 
Aşa cum dincolo de exersarea necesară studiului 
matematicii sta mereu obsesiv inocularea ideii că tot ce 
ţine de România, mai înainte de Uniunea Sovietică, e 
mai performant, mai productiv sau pur şi simplu mai bun 
decât ceva similar din America, şi informaţiile vehiculate 
de mass-media au „virusul” ideologic ce urmează să-şi 
producă subtil şi eficace efectele devastatoare asupra 
libertăţii conştiinţei individuale şi sociale. Nu miră atunci 
că efectele negative sunt identificabile, prin ricoşeu, 
inclusiv la nivelul tineretului. Apetenţa libertăţii lucrează 
intuitiv în rândul tinerilor, construind scutul „protector” 
al indiferenţei sau al ignoranţei. O generaţie pe care 
Ştefan Borbély o constată „apolitică şi autistă, marcată 
psihic de refuzul societăţii în care trăieşte”. Tânărul 
generic e refugiat în lumea pe care şi-o construieşte cu 
ajutorul căştilor ce-i astupă urechile. Lehamitea sa faţă de 
discursul politicienilor şi chiar faţă de domeniul politic în 
sine, concretizată în îngroşarea rândurilor absenteiştilor 
de la exerciţiul democratic al votului, reflectă împlinirea 
unui rezultat scontat prin experimentul brucanizării.

Ştefan Borbély are oroare de închistare 
dogmatică, de unde şi vine interesul său accentuat 
pentru demascarea fenomenului ca atare şi mai ales a 
intelighenţiei malefice care l-a generat şi îl întreţine. În 
această logică se înscrie, de altfel, şi aplecarea sa asupra 
perspectivei înguste, încorsetate din care percepe un 
îndoctrinat comunist incurabil realitatea americană, în Cu 
Boris Polevoi prin oraşele Americii, în care eseistul se 
dovedeşte şi un descriptiv ce ştie să pitească semnificaţia 
profundă în detaliul cu aparenţă neutră. De asemeni, 
evită sentenţiozitatea, mizând pe impactul reverberant 
al expresiei concise chiar şi când e vorba de portret, 
căreia deseori nu-i lipseşte nicidecum capacitatea de a 
construi imagine revelatoare. În acest sens, citabil ar fi 
şi eseul dedicat futurismului rusesc, lui Maiakovski mai 
ales, Futuriştii ruşi şi revoluţia. Tocmai de aceea, apelul 
la psihologism este cât se poate de firesc, de-a dreptul 
necesar. El este aplicat, de pildă, în paginile dedicate 
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lui Lenin, dându-i autorului convingerea că resorturi 
psihologice pot determina măcar părţi ale istoriei, chiar 
dacă şi ele, la rândul lor, pot fi corelate mentalitarului 
ambiant. În mod normal, probabil că o abordare tot de 
natură psihologică a cazului Lenin să ajungă şi la alte 
concluzii, unele poate chiar antagonice celor ale lui 
Ştefan Borbély. Demersul său rămâne însă, oricum, 
util înţelegerii mai bune a mecanismelor ce lucrează 
în interiorul istoriei, revelând faptul că şi în cazul unor 
evenimente majore poate trona frisonant incidentul 
psihologic, cazul Lenin fiind, în acest sens, cât se poate 
de elocvent. Un astfel de incident poate reseta, schimba 
cursul unei societăţi.

De altfel, interesul pentru mecanismele resetării 
sociale este aproape continuu, dincolo de cel dedicat 
constantelor transistorice ale evoluţiei civilizaţiei umane 
în ansamblul ei ori măcar ale civilizaţiilor privite punctual 
şi, deopotrivă, sub aspectul interacţiunii sau al influenţării 
lor reciproce. De pildă, interesul pentru contracultura 
americană este, dacă nu motivat, măcar însoţit în 
surdină şi de întrebări frisonante referitoare la mutaţiile 
din cadrul societăţii româneşti. Investigarea adâncă a 
unor concepte cum sunt hipster sau chiar contracultură 
nu e expresia simplei curiozităţi inerente unei structuri 
intelectuale erudite, ci şi a impulsurilor angajamentului 
sau implicării în ameliorarea dramaticei bâjbâieli a 
tranziţiei româneşti. Trăieşte cu intensitate drama că 
intelectualitatea românească nu poate părăsi turnul de 
fildeş pentru a dinamiza dezbaterea ideatică şi a implica 
în cadrul ei cât mai mult din cadrul societăţii nu pentru 
că n-ar face eforturi în acest sens, ci mai ales întrucât 
societatea a ajuns ferecată într-o cazemată ce s-a dovedit 
până acum de necucerit, inexpugnabilă, căci e protejată 
de straturi groase din aliaje de ignoranţă şi autism, forjate 
în uzinele de fabricare a lui „homo brucans”.

Pe de altă parte, investigarea literaturii 
postdecembriste, din eseul intitulat Literatura română 
în postceauşism, îi relevă şi alte cauze ale crizei în care 
se zbate intelectualitatea românească. E vorba mai ales 
de eşecul scriitorilor de a se adapta la provocările noilor 
realităţi sociale şi culturale, manifestându-se, în cea mai 
mare parte, inerţial, chiar nostalgic după privilegiile pe 
care le-au avut în vechiul regim, conform unui statut 
legiferat. În plus, răbufnirile de orgolii şi alţi asemenea 
factori disturbatori de coeziune şi prestigiu, au condus la 
ruinarea capitalului simbolic al scriitorului şi, automat, 
la anularea capacităţii de a influenţa în sens reformist 
societatea. Chiar dacă din rândul scriitorimii a apărut şi 
subclasa „intelectualului critic” (Sorin Antohi), nici ea 
nu a avut puterea de a se impune ca model în rândurile 
publicului, întrucât, cu rare excepţii, s-a perpetuat 
antagonismul dintre estetic şi politic/ideologic. Tocmai 
recluziunea majorităţii scriitorilor în principiul estetic 
a însemnat, pentru Ştefan Borbély, o manifestare 
păguboasă a inerţiei, nicidecum adaptare creativă. În 

condiţiile în care nici măcar critica literară nu a reuşit 
să redefinească identitar scriitorul român, istoriile 
postdecembriste fiind răsunătoare eşecuri, cu excepţia 
celei a lui Marian Popa, scrisă „în afară”, singura 
atentă şi la contextul ideologic şi sociologic în care 
se manifestă şi de care este deopotrivă corelată, de nu 
chiar dependentă, creaţia literară. Abia mizerabilismului 
îi recunoaşte criticul clujean valenţa ori capacitatea 
novatoare tocmai datorită faptului că reprezintă o reacţie 
antielitistă şi mai ales celui că se deschide spre ceea ce 
era considerat extraestetic. Şi nu e deloc întâmplătoare 
o astfel de concluzie, atâta timp cât el vede în literatură 
un fenomen întru totul dialectic, determinist până în cele 
mai mici amănunte, a căror lipsă de însemnătate nu poate 
fi decât o aparenţă. Niciun eveniment nu scapă acestei 
terori a dialecticului. Creaţia însăşi pare să aibă la bază 
un imens lanţ cauzal, astfel că menirea discursului critic 
e subsumată decriptării, descoperirii fiecărei zale. De aici 
vine şi apelul la psihocritică, fapt coroborat aproprierii 
comparativismului şi conştiinţei epistemologice şi critice 
a autorului, fondată pe baze postmoderne, ele însele 
inseparabile de nostalgii umanist-iluministe. Deşi nu 
afirmă, are în fundal ideea interdependenţei evoluţiei 
formelor (a esteticului) de ideologic, de o nouă gândire, 
sensibilitate etc., o nouă poetică.

Sigur că oricând pot fi găsite breşe de atac asupra 
unora dintre edificiile eseistice din volumul luat acum în 
discuţie. Genul în sine impune goluri, dacă nu în structurile 
de rezistenţă, măcar în zona finisajelor. Bunăoară, acuza 
adusă scriitorimii româneşti, intelectualităţii în ansamblu, 
de a fi fost lipsită de elanuri protestatare sub comunism. 
S-ar fi impus într-o astfel de discuţie şi referiri la cazurile 
Goma şi Doina Cornea măcar. Reducerea rezistenţei 
antiregim din Literatura română în postceauşism la 
formula aluzivă „Familia Arpagic mieuna subversiv – 
dar cu ghearele tăiate” mi se pare o expunere gratuită la 
acuza de impietate. La fel, în Dinamica generaţională 
a literaturii române recente, „şansocraţia”, ca expresie 
a promovării prin intermediul pilelor şi al corupţiei, e 
ilustrată şi prin cazul unei studente ce nu a reuşit să-şi 
ia licenţa, dar care a răzbit într-o multinaţională, unde 
are venit „cel puţin cvintuplu”. Cazul poate fi tratat şi 
ca irelevant, întrucât reuşita într-o multinaţională chiar 
şi în România tuturor posibilităţilor oculte e condiţionată 
de un pic de inteligenţă şi competenţă. Eşecul universitar 
al studentei poate la fel de bine însemna inadecvarea 
universităţii înseşi la menirea ei, prin incapacitatea de 
a selecta studentul potrivit domeniului sau chiar de a-l 
motiva şi a-i pune în valoare eventualele calităţi. O spun 
ca unul care mai are în memorie cuvintele, serios spuse, 
nicidecum în glumă, „studiem paleografia slavă ca să am 
şi eu post”, examenul constând în recitarea rugăciunii 
„Tatăl Nostru” în slavonă, la fel cum am perplexitatea 
situaţiei a două colege gemene obligate – întrucât era 
condiţie formulată explicit de primire la examen! – să-
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şi cumpere fiecare câte un exemplar dintr-o carte de 
gramatică pentru a o avea, la fel ca toţi ceilalţi studenţi, pe 
bancă în timpul examenului de „introducere în cercetarea 
filologică”.

Pe de altă parte, dincolo de asemenea invitaţii 
la polemică, specifice, cum spuneam, genului, sunt 
absolut impresionante eseurile dedicate unor titani ai 
culturii şi literaturii noastre, Marin Mincu, Nicolae 
Balotă şi Adrian Marino. Aş îndrăzni chiar să spun 
că în Marin Mincu este atinsă superbia eseistică, prin 
fineţea observaţiilor şi a argumentaţiei, revelând „criticul 
emblematic, reprezentativ al drumului pe care literatura 
română postbelică îl traversează de la modernism la 
postmodernism”. Nu sunt mai prejos nici cele dedicate 
unor teme din chiar zona centrală a antropologiei culturale, 
de pildă cele intitulate Decalogul, Diavolul şi Vechiul 
Testament sau Personajul apocaliptic, ori cele care 
aduc în atenţia publicului român psihoistoria. În studiul 
lui Ştefan Borbély nimic nu este scutit de reinvestigări 
culturale ori antropologice. Acceptarea truismului apare 
ca un deficit major de precauţie epistemologică. Sub 
pojghiţa groasă şi opacă a truismului ochiul circumspect 
al hermeneutului comparativist descoperă imediat fisuri 
microscopice gata oricând să determine implozia unui 
întreg edificiu ideatic, pe care-l reconstruieşte apoi mai 
durabil, amplificându-i splendoarea.

Volumul, putem conchide, este mai mult decât o 
expunere savantă de concepte, analize hermeneutice şi 
demonstraţii ingenioase, se impune ca act de sanitaţie 
intelectuală, politică şi etică în cadrul societăţii româneşti 
contemporane, o pledoarie – şi o mostră totodată de 
virtuozitate – pentru coborârea intelectualului autentic 
din turnul de fildeş, întoarcerea lui în societatea deraiată 
tocmai pentru a încerca echilibrat şi cu decenţă anihilarea 
lui homo brucans, fie el ilustrul manipulator sau biata 
victimă a fanatizării. Bineînţeles, e o luptă din start 
inegală, în care autorul se angajează totuşi cu optimism, 
în ciuda văditului său dezavantaj, dispus să-şi asume cu 
luciditate, dacă nu se poate altfel, chiar şi condiţia sisifică.

Sorin ANTOHI

Ambivalențele transparenței: cu Ștefan 
Borbély în Utopia

Civilizații de sticlă. Utopie, distopie, urbanism 
(Limes, Cluj-Napoca, 2013, 264 pp.) consacră prezența 
lui Ștefan Borbély în elita utopologiei românești, în 
care intrase de mulți ani prin eseuri și studii de mai 
mică întindere, unele reluate în cărți. Borbély se alătură 
astfel colegului său Corin Braga, și el comparatist 
cu vocație enciclopedică, autorul unei veritabile 
biblioteci de monografii despre utopie și inițiatorul 
la Universitatea Babeș-Bolyai al unui grup de studii 
asupra imaginarului din care au provenit numeroase alte 
publicații individuale și colective. Elita de care vorbeam 
la început îi include, mutatis mutandis, pe mai vîrstnicul 
lor concitadin Mircea Opriță, precum și pe regretații 
Horia Aramă, Ion Hobana (cu toții, deopotrivă autori de 
ficțiune) și Cornel Robu (clujean și el). Cei patru au fost 
preocupați în primul rînd de genul proxim și succesoarea 
utopiei, alibi în genere tolerat al discuției despre aceasta 
în România comunistă, literatura științifico-fantastică 
– numită de pe atunci SF (colocvial), literatură SF 
(pleonastic) și literatură de anticipație tehnico-științifică 
(politic corect). 

E vorba de un cîmp cultural restrîns și marginal, 
puțin cunoscut de istoricii și criticii literari de prim-plan. 
Aceștia, adesea din suficiență provincială și ignoranță 
snoabă, nu pot identifica și comenta competent 
elementele utopice și SF (nici pe cele din genuri proxime 
ca fantasy), componente esențiale ale imaginarul social 
de la Platon încoace. Nici măcar atunci cînd încearcă să 
discute, bătînd cîmpii fără prea multă grație (referințe 
livrești irelevante, oțioase interpretări deplasate, 
ratarea referințelor și contextelor evidente), un roman 
postmodern ca Solenoid al lui Mircea Cărtărescu, 
saturat, întîi de toate, de reverberații cyberpunk. Dar 
această subcultură românească adesea disprețuită se 
plasează sub semnul a două spirite fondatoare care 
au marcat la nivel global cercetarea utopiei literare 
și reflecția filozofico-istorică asupra utopiei (și, prin 
extensie, studiul discursurilor și disciplinelor înrudite, 
de la filozofia politică la mitologie și SF): Alexandru 
Ciorănescu, prin L’Avenir du passé, și în special 
Cioran, prin Histoire et utopie. Nu e puțin, mai ales 
dacă ținem seama de sărăcia scrisului utopic românesc, 
poate normală într-un spațiu cultural/spiritual dominat 
simbolic de sat (lumea organică a transparenței arhaice), 
nu de oraș ori de stat, și rămasă pînă azi ostil științei și 
tehnologiei, modernității în ansamblu. Antimodernismul 
interbelic și demodernizarea postcomunistă (în special 
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sticlei în cultură, literatură și în diferitele propuneri 
clasice de urbanism corectiv, ideal”. Concluzia acestui 
sistematic demers de istorie culturală, livrată în același 
loc, e formulată în termenii tehnici ai utopologiei, 
cadrul în care se cere citită lucrarea: „Dacă nu sunt 
distopii – o societate a transparenței depline este și una a 
controlului generalizat –, civilizațiile de sticlă sugerează 
fie plăcere solară, luminoasă, fie – într-un regim ideatic 
complementar – utopia dematerializării complete […]“.

Pentru a putea spune ceva atît de net despre un 
obiect de studiu atît de vast și de eterogen, autorul a 
citit și recitit, pe lîngă sintezele utopologice (de pildă, 
monumentala Utopian Thought in the Western World a 
soților Manuel) și numeroase monografii specializate, 
marile cărți ale utopiei moderne, începînd cu prefața 
lor, urbanismul utopic al Renașterii italiene (studiat la 
noi în anii 1970 de Grigore Arbore și sursă de inspirație 
pentru cartea menționată a lui Săsărman – arhitect „la 
bază”). Unele dintre aceste din urmă viziuni au fost 
literalmente tăiate în piatră (turiștii culți prin Toscana 
de azi le mai pot vedea în aproape toată splendoarea), 
altele au rămas pe hîrtie, pe pînză și în frescă, inspirînd 
generațiile următoare. Același destin l-a avut de altfel 
și fundamentul lor intelectual și ideologic, filozofia 
(teologico-)politică a republicanismului italian 
renascentist. Borbély are deptate să distingă (pp. 105-
106) două modele în rădăcinile tipologice ale utopiei 
clasice europene: orașul anistoric al lui Morus și utopia 
urbanistică italiană, eminamente istorică (în sensul 
teologiei istorice din Noul Testament). 

Desigur, acestea sînt modele euristice, ca și 
distincția utopie-distopie. (De cîteva luni, cu apariția 
masivei și magistralei Dystopia a lui Gregory Claeys, 
avem în fine o conceptualizare filozofico-politică 
a chestiunii care ajunge la istoria recentă.) Modele 
euristice, sau tipuri ideale weberiene, fiindcă opera 
paradigmatică, Utopia, în care utopia și distopia se 
împletesc (deși legendarul joc de cuvinte umanist al lui 
Morus, bazat pe etimologia elină și pronunția engleză, nu 
implică decît binele și fictivul, nu și răul ori alte regimuri 
morale/ontologice), poate fi citită și într-o cheie istorică, 
cel puțin din perspectiva intervenționismului proto-
imperialist al utopienilor, un fel de extrateritorializare 
a istoriei, de delegare a ei pentru a putea prezerva 
anistoricitatea metropolei insulare. Borbély însuși 
revine mereu la distincția utopie-distopie, inclusiv în 
acest volum, abordînd-o din toate unghiurile utile pentru 
a-i (de)construi ambivalența în fond ireductibilă: „Sub 
aspectul morfologiei sociale intrinseci, diferența e dată 
dintre statism și dinamism.”; „[…] utopia reprezintă 
dezvoltarea exacerbată a solidarității organice, în vreme 
ce distopia, dimpotrivă, indică disfuncționalitățile 
artificiale ale celei mecanice” – cele două tipuri de 
solidaritate sînt, o știm, teoretizate de Durkheim (p. 
64; și aici, ca și în cadrul distincției Gemeinschaft-
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prin resurecția ortodoxismului legionar în forme noi, 
similare altor fundamentalisme actuale, care decurg – 
în ciuda citatelor teologice obsesive – din respingerea 
frustrată a modernității, nu din Biblie ori Coran, cu 
ecourile lor provinciale neocon cu tot) sînt fenomene 
simptomatice puțin înțelese la noi, aproape absente 
din dezbaterea critică a prezentului. Cine știe, poate că 
teoria și practica utopismului românesc s-au consumat 
în esență acum aproape două secole între Paris și 
Scăieni, în ambianța unui transfer cultural brusc (și 
niciodată digerat pe deplin) de la Vest la Est, de la 
zănaticul maestru Charles Fourier la ingenuul discipol 
Theodor Diamant. Un episod emblematic și, prin figura 
lui Diamant, tragic, al bovarismului nostru cultural.

Am reflectat și scris eu însumi asupra acestor 
teme în ultimii aproape patruzeci de ani, încercînd să 
depășesc prin istoria ideilor ruptura dintre comparatismul 
literar și filozofia politică, o separație artificială încă 
definitorie pentru utopologie. Prin urmare, privesc 
domeniul (utopia și utopologia) deopotrivă din 
exterior și din interior. Nici producția autohtonă de 
SF (în care intră unele utopii/distopii valoroase, cum 
ar fi Cuadratura cercului, capodopera lapidară a lui 
Gheorghe Săsărman), nici utopismul de limbă germană 
și maghiară din Transilvania (ale cărui figuri de vîrf, 
semnificative și inovatoare în plan contracultural la 
nivel european, au fost studiate mai recent de același 
Ștefan Borbély), nu schimbă mult diagnosticul meu, 
deși îl nuanțează. Metoda utopică, acest „exercițiu 
asupra posibilelor laterale” (Raymond Ruyer), pare 
mereu dislocată, absorbită sau demonetizată la noi de 
(într-o ordine deopotrivă cronologică și tipologică, 
fiindcă noile idei și forme le reciclează adesea pe 
cele vechi, potrivit unei logici a secundarității – îl 
urmez aici pe Virgil Nemoianu) reveria ucronică 
regresivă, ontologiile etnice, mesianismul și demiurgia 
comunismului, pălăvrăgeala post-comunistă despre 
așa-zise proiecte de țară (mai apropiate de SF decît 
de utopie), refuzul viitorului sau, mai exact, adoptarea 
modalității sale apocaliptice seculare (sfîrșitul istoriei 
prin postistorie, nu prin mîntuire) în detrimentul 
modalității utopice. Cum spunea Cioran în cartea citată, 
omul oscilează între binele ideal și răul ideal. Românul 
pare însă mai preocupat de cel de-al doilea. Nici 
experiența comunismului de stat – marcată la noi de  
marxism-leninism rudimentar, represiune stalinistă, cult 
al personalității și naționalism protocronist (ultimele 
două avînd antecedente interbelice), de o supradoză de 
distopie și de reducerea utopiei la himeră – nu a putut 
inspira la noi un mai mare interes pentru utopie, cu toate 
proclamațiile despre un viitor de aur în care nu credeau 
nici politrucii.

În Civilizații de sticlă, așa cum arată însuși 
autorul pe coperta IV, Ștefan Borbély a „sistematizat o 
preocupare personală mai veche, legată de reprezentările 
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Gesellschaft, ne aflăm însă tot în ambivalență); 
„diferența de morfologie [între utopie și distopie] e dată 
de distincția dintre limitat și nelimitat în configurarea 
societăților umane. În mod necesar, utopia e limitată, 
sau se limitează pe sine prin însăși perfecțiunea pe 
care o are ca premisă de pornire. Indiciul cel mai clar 
e suspendarea în timp […]. […] Dimpotrivă, sistemele 
distopice sunt istoricizate la extrem, ocupând doar o 
secvență a timpului etern, nu timpul ca atare.” (p. 65). 
Regăsim ca bază a distincției dintre utopie și distopie 
diferența regimurilor de istoricitate respective. Nu e o 
bază infailibilă, așa cum am mai spus, dar acest ultim 
citat provine dintr-o reacție întemeiată împotriva unui 
clișeu al utopologiei: „o naivitate care continuă să circule 
și astăzi printre exegeți, potrivit căreia utopia reprezintă 
căutarea – câteodată iluzorie – a unui Paradis pierdut, 
în vreme ce distopia își trage seva din eschatologie și 
lipsă de umanism.” (p. 65). Și, pentru a încheia o serie 
inevitabil restrînsă de exemple, analiza utopismului rus 
(ca și paginile despre Marx – v. mai ales pp. 10, 43, 
152 sqq. –, o raritate în cultura noastră), care formează 
esențialul capitolelor 9-11, îi prilejuiește lui Borbély o 
reflecție la fel de interesantă despre „cea mai importantă 
distincție dintre utopie și distopie, care nu e aceea că 
prima reprezintă o societate mirifică, pe cînd a doua una 
întunecată, ci că prima e o prelungire a rațiunii, în timp 
ce substanța celei de-a doua se adresează iraționalului și 
instinctelor.” (p. 210). Borbély discută foarte pertinent 
în acest context (v. pp. 197 sqq.) poziția lui Dostoievski, 
un adversar simptomatic al utopismului revoluționar 
rus (cu care avea totuși în comun mesianismul, aflat 
mereu în centrul culturii și ideologiei ruse), în special 
al lui Cernîșevski, amintindu-ne opoziția schițată de 
marele clasic în Însemnări din subterană între orașele 
„calculate” (inumane, sterile și… de cristal) și cele 
„necalculate” (organice, vii).

Așa cum era de așteptat, distincția utopie-distopie 
se leagă frecvent în această carte, intitulată foarte 
potrivit Civilizații de sticlă, de noțiuni ca transparența 
și opacitatea, precum și de materiale (simbolice) ca 
sticla (v. mai ales pp. 19, 78, 79 sqq., 82, 95), cristalul 
(mai ales în urbanismul victorian, discutat în capitolul 
1) și altele – din aceeași clasă, dar suficient de diferite 
pentru a fi analizate separat (ca plasticul transparent, v. 
p. 82; vitraliul, pp. 96 sqq.; alte obiecte albe, translucide 
etc.). Astfel, transparența (armonioasă, cosmică în toate 
sensurile, deschisă privirii inteligente) e considerată 
proprie utopiei (v. mai ales pp. 17, 217, 228; de la 
Atena lui Platon încoace, spre deosebire de Atlandida 
aceluiași), iar opacitatea e atribuită distopiei (p. 67). 
În consecință, binomul utopie-distopie se regăsește în 
centrul unui extrem de complex imaginar cultural al 
sticlei (v. în special pp. 79 sqq.), pe care Ștefan Borbély 
îl explorează folosind, pe lîngă toate instrumentele, 
conceptele și disciplinele amintite pînă aici, numeroase 
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altele: analiza arhetipală, teologia și istoria religiilor, 
comparatismul literar clasic, istoria și teoria arhitecturii 
și urbanismului, istoria și teoria artei, istoria geografiei, 
istoria astronomiei, filozofia politică, filozofia analitică 
(v. teoria celor trei lumi datorată lui Karl Popper, pp. 83 
sqq.). La fiecare paragraf, pe fiecare pagină, se deschid 
în acest fel noi și noi ferestre către lume, către lumi.    

Borbély, ale cărui paranteze auctoriale sînt 
deopotrivă ironice (la adresa cititorului obișnuit; știm 
din prefața ultimei sale cărți – Simetrii și discrepanțe, 
Limes, 2017 – cum arată cititorul său ideal: nu poate 
fi o specie prea răspîndită) și autoironice (surprinzător 
de directe și foarte atașante), sînt subîntinse de o 
stoică acceptare a situației culturii umaniste de azi, își 
deschide volumul, după o dedicație pentru Constantina 
Raveca Buleu, partenera sa de viață și de idei, cu un 
sinopsis. Astfel, cititorul află din capul locului despre 
ce e vorba în cele treisprezece capitole (ultimul este 
și o încheiere conceptuală) care-i sînt propuse, tot 
atîtea micromonografii chintesențiale care merg – 
foarte pragmatic și realist – pînă la povestirea unor 
cărți, în special romane (o descriere succintă, însoțită 
de considerații critice), din bibliografia vechii culturi 
generale. Din acest motiv și – mai ales! – fiindcă 
discursul autorului e preferabil gloselor mele, rîndurile 
de față, scrise în primul rînd ca omagiu amical, nu reiau 
mai nimic din bogăția de idei a acestei cărți cu totul 
remarcabile. Dar Ștefan Borbély, care poate fi exact pînă 
la pedanterie, așa cum ar trebui să fie toți cei ce lucrează 
în științele sociale și umane, completează și (pentru 
cunoscători) transcende la tot pasul nivelul erudiției 
veritabile (la care majoritatea autorilor nici nu pot visa), 
oferind și în această carte un recital de fulgurații analitice 
(unele sînt memorabile, toate merită discuții aparte) și 
interpretări deopotrivă tehnice, pertinente, deschise pînă 
la risc și ingenioase. Din fericire, un asemenea autor 
rămîne mereu la mare distanță de jalnicul delir manierist 
al suprainterpretărilor în care au eșuat studiile literare 
și culturale poststructuraliste – nu că structuralismele 
ar fi fost mai breze! – și postmoderne, pe care autorul 
le persiflează adesea (v., între altele, pp. 75 și 77). La 
fiecare pagină, ne amintim că profesorul Borbély, a 
cărui austeritate aulică e mereu subvertită de zîmbet și 
chiar de rîs (o reacție interzisă în distopie, v. p. 62), este 
și un eseist adesea ludic și mereu expresiv, un moralist 
exigent, dar de expresie moderată, un spirit religios 
luminos, sobru și lipsit de ostentație (v. mai ales pp. 10-
11), cu mari afinități gnostice (o știam în special de la 
scrierile lui despre Eliade și Hermann Hesse; în cartea 
discutată aici găsim, între altele, o memorabilă lectură 
gnostică a lui Zamiatin, pp. 62 sqq.) și contraculturale 
(contracultura anilor 1960 este, deloc surprinzător, una 
din temele în care excelează), un gînditor original (foarte 
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metoda multiplex a lui G. Hasel, Ce ştia Pavel – Timpul 
iubirii în Creştinismul timpuriu –, şi se încheie cu un 
studiu despre unicorn, animal mitic exotic pe care cu 
greu îl putem plasa în proximitatea tematicii biblice.

Traseul propus de Borbély este unul rizomatic, 
după introducerea originală în triada paulină iubire 
– moarte – nebunie, asupra lui Iisus este proiectată 
imaginea „culegătorului de lumini” cu trimitere directă la 
maniheism şi orfism, pentru ca în următoarele trei eseuri 
să asistăm la organizarea conglomeratului mito-astrologic 
asiro-babilonian cu scopul denudării conivenţelor dintre 
calendarul asiro-babilonian, calendarul iudaic şi, prin 
extensie, calendarul creştin. Argumentaţia avansează 
cu un eseu despre valenţele izomorfe ale pulberii şi 
cenuşii (eseu de mitopoetică, cum îl numeşte autorul), 
pentru ca următoarele trei studii să fie exemple mai puţin 
obişnuite de exegeză biblică: Blestemul smochinului, 
Decalogul, Diavolul şi Vechiul Testament. Tema care le 
succedă gravitează în jurul mitului gnostic, mai precis 
în reconstituirea structurii narative a poveştilor „de 
camuflaj” gnostice guvernate de dualismul exoteric-
ezoteric, ca apoi să asistăm la o cronică de întâmpinare 
a cărţii lui Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul 
ca poveste, şi, în cele din urmă, aşa cum deja am spus, 
studiul se încheie cu o cercetare a ocurenţelor motivului 
unicornului de-a lungul istoriei. 

Cititorul Eseurilor biblice este unul, cum însuşi 
autorul îl numeşte, „exigent”, însă erudiţia eseistului este 
intimidantă, aşa că cititorul neofit nu are altă variantă 
pentru a ţine pasul cu salturile analogice prin diversele 
mitologii decât să urmeze „indicaţiile” de lectură. Ştefan 
Borbély recomandă lecturi subsidiare precum Gnozele 
dualiste ale Occidentului de Culianu sau Gândirea asiro-
babiloniană în texte a lui Constantin Daniel, şi, din când 
în când, autorul îşi atenţionează cititorul implicit pentru 
care, didacticist, mai semnalează cu semnul exclamării 
câte un „detaliu foarte important”. Pentru a vedea cum 
se raportează Ştefan Borbély la cititorul său, am selectat 
o secvenţă din eseul Calendarul asiro-babilonian: 
„Iudeii se revoltă în două rânduri, în 597 î.e.n, sub regele 
Jehoiakim, şi în 587 î.e.n., sub Zedekiah, această din urmă 
răzmeriţă (eşuată) soldându-se cu intrarea triumfătoare a 
babilonienilor în Ierusalim, pârjolirea oraşului şi – detaliu 
foarte important! – distrugerea integrală a templului […]. 
(În treacăt fie spus, acesta e templul – mărit şi împodobit 
continuu – în care a intrat Iisus […]. Pentru informaţii 
detaliate, v. cele două cărţi ale lui Flavius Josephus, 
traduse şi în limba română: Istoria războiului Iudeilor 
împotriva Romanilor şi Antichităţi iudaice, vol. I-II). 
[…]. Am detaliat cosmogonia asiro-babiloniană – Enuma 
elish – în primul volum al Mitologiei generale (pp. 24-40), 
motiv pentru care n-am să mai revin asupra ei, lăsându-l 
pe cititor să consulte versiunea ştiinţifică din volumul 
Gândirea asiro-babiloniană în texte […]. Precizările 
minimale promise sunt următoarele: Mesopotamia 
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legat de post-nietzscheanism, de ansamblul modernist/
antimodernist). 

+Toate aceste calități compun profilul unui savant 
umanist cum avem tot mai puțini în cultura noastră și 
cum nu mai sînt destui nici în culturile occidentale. Cu 
atît mai mult, trebuie să ne bucurăm că Ștefan Borbély, 
spirit cosmopolit, cetățean al lumii și călător prin Utopia 
(privită cu acea combinație de empatie hermeneutică 
și distanță critică – cold empathy, spunea Michael 
Herzfeld – fără de care nu ne putem apropia cu adevărat 
de cineva ori ceva), a ales să scrie în limba română și să 
devină om de cultură român. O alegere care, fără să-l 
îndepărteze în vreun fel de limba sa maternă, maghiara, 
ori de cultura maghiară, în special transilvăneană, i-a 
întărit identitatea de spirit universal, completată de 
enciclopedismul poliglot și perpetuu iscoditor. Și, la 
fel de important, l-a înscris pe o altă listă scurtă: cea a 
promisiunilor generației optzeciste care au fost strălucit 
confirmate.

(București și Ischia, septembrie 2017)

Senida POENARIU

Eseurile biblice şi dezvăluirile lui 
Ştefan Borbély

Eseurile biblice ale lui Ştefan Borbély constituie 
un fascinant demers investigativ antropologic asupra 
simbolisticii veterotestamentare şi novotestamentare, 
precum şi a resemantizărilor culturale şi mitologice 
prin care creştinismul secolelor III şi IV şi-a validat 
dogma. Volumul de faţă, publicat relativ recent, în 
2015, cuprinde eseurile tipărite între anii 2000 şi 
2013. Febrilitatea hermeneutică este completată 
aici de jubilarea conexiunilor conduse de un simţ al 
paradoxului care individualizează eseurile lui Ştefan 
Borbély. Nu finalitatea demonstrativă primează, ci 
traseul detectivistic în sine, aranjarea pieselor puzzle-
ului ascuns al blocurilor mitologice, şi, tocmai de aceea, 
eseurile comparatistului Ştefan Borbély sunt de cele mai 
multe ori lipsite de concluzii cu rol de „soluţionare”. 
Mitolog din sfera istoriei comparate a religiilor, eseistul 
circumscrie cultural şi/sau antropologic „adevărurile 
dilematice”, descifrează enigme şi reordonează calendare 
antice pentru a excerpta bizareriile şi indiciile ascunse 
din naraţiunile de „camuflaj” asiro-babiloniene, iudaice, 
orfice, creştine, gnostice, maniheiste ş.a. 

Dată fiind acribia ca principiu de bază al 
submersiunilor analogice ale lui Ştefan Borbély, este puţin 
probabil ca succesiunea eseurilor să fie întâmplătoare. 
Motivat parcă de legitimarea titlului, studiul debutează 
cu o mostră de teologie sistematică ce pare inspirată de 
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denumeşte, de regulă, spaţiul geografic dintre Tigru 
şi Eufrat; Asiria: partea de nord a Mesopotamiei, cu 
capitala la Ashur (cetatea cea mai cunoscută: Ninive): 
Sumer: regiunea sudică a Mesopotamiei, cu cetăţile Ur, 
Uruk (cetatea lui Ghilgameş!) şi Eridu, cea mai veche, 
după toate probabilităţile, existentă încă înainte de 
Potop (cel amintit în Epopeea lui Ghilgameş, care-l are 
ca supravieţuitor pe bătrânul Utanapiştim, nu cel din 
Vechiul Testament, al cărui protagonist este Noe!)”. 
(pp.35-37)

 Completările şi micile digresiuni, precum şi 
semnalările prin semnul exclamării pot fi considerate 
invitaţii sau tehnici prin care autorul îşi ţine cititorul 
conectat. Absorbit fiind de forările şi descoperirile 
inerente, Ştefan Borbély oferă şi cititorului şansa 
unei ocheade în laboratorul său, şi, astfel, cum ar 
spune Gadamer, de a participa la construirea sensului. 
Argumentele şi contraargumentele, cu reveniri şi 
distanţări, înregistrarea „punctului cel mai dificil al 
demonstraţiei”, notele suplimentare, digresiunile şi mai 
ales multitudinea de întrebări pe care şi le ridică, chiar 
şi interpretările de „rezervă” sunt indicatori ai unei 
dezvăluiri surprinse „în fapt”, nu asistăm la o expunere, 
cât la o întreagă serie de revelaţii care-l uimesc şi pe 
Ştefan Borbély, şi pe cititor care, aşa cum spuneam, nu 
are acces doar la expoziţia ideatică impresionantă, ci şi 
la momentele-cheie ale articulării ei. 

Pentru a ilustra structura argumentativă 
folosită de Ştefan Borbély în opul de faţă, voi porni de 
la eseul Blestemului smochinului. După ce îşi anunţă 
aria de interes, „unul dintre cele mai bizare episoade din 
evanghelii” în care Iisus blestemă un biet smochin pentru 
că nu avea roade, deşi nu era timpul rodirii, chestiune 
care deja „a făcut să curgă multă cerneală”, cum îi 
place lui Ştefan Borbély să spună, acesta suscită atenţia 
cititorului prin introducerea unui moment intermediar 
„şi mai bizar”, manifestarea furiei din templu în care 
Iisus răstoarnă mesele comercianţilor, ca apoi să revină 
la răspunsul „neîndestulător” al Învăţătorului oferit lui 
Petru atunci când ucenicul remarcă uscarea smochinului. 
Strategia este una de „învăluire” a scenei cu „supoziţii 
incriminatorii”, printre care aş aminti atenţionarea 
subminării omniscienţei lui Iisus, care ar fi trebuit să 
ştie din capul locului că smochinul nu avea roade sau 
catalogarea actului drept un „gest distructiv” analogic 
sancţionării celor care „pângăreau” templul prin actul 
lor de negoţ, gest care nu era în conformitate cu dogma 
creştină a iertării şi a dragostei predicată de Învăţător. 
Brusc, după ce augmentează paradoxul scenei, Borbély 
propune să „judecăm lucrurile strict logic” şi scoate 
din buzunar o „constatare de bun simţ” sau o elucidare 
„de rezervă” cum o numeşte însuşi autorul: „Dacă dăm 
la o parte toate supoziţiile incriminatorii cu care am 
învăluit scena şi judecăm lucrurile strict logic, pornind 
de la prezumţia că Iisus ştia prea bine în ce anotimp se 

afla, ajungem la o singură concluzie care pare logică: 
Iisus nu căuta printre ramurile smochinului roadele 
anului în curs – smochinele proaspete, cu alte cuvinte, 
care, oricum, nu se pot mânca decât după o prealabilă 
uscare –, ci eventualele smochine neculese din rodul 
anului precedent. Păstrăm ca rezervă de lucru această 
constatare de bun simţ şi mergem să vedem cum descrie 
scena Matei…”. (p.125). Deşi smochinele se pot mânca 
şi proaspete, nu doar uscate, şi soluţia de rezervă a lui 
Ştefan Borbély nu rezolvă problema omniscienţei pe 
care singur a ridicat-o, ar putea funcţiona în economia 
discursului. O altă „găselniţă”, cum numeşte însuşi 
Borbély tipul acesta de interpretări, exact ca cele propuse 
de W.C. Christie sau Albert Edersheim, sancţionate de 
comparatist în finalul eseului. După W.M. Christie, în 
Palestina, smochinilor le apar în primă fază frunzele, 
apoi nişte bobiţe comestibile (taqsh) şi numai după 
aceea fructele, aşadar Iisus căuta bobiţe, nu le-a găsit, 
a constatat sterilitatea smochinului şi l-a uscat, în timp 
ce Albert Edersheim susţine că fructele apar înaintea 
frunzişului. 

 Tocmai când am putea crede că demonstraţia 
s-a încheiat, a apărut găselniţa, şi, prin urmare, 
chestiunea este rezolvată, de-abia de acum este stimulat 
apetitul lui Ştefan Borbély pentru paralelisme şi 
incursiuni prin mitologii, ceea ce întăreşte supoziţia de 
la care am pornit conform căreia pentru Ştefan Borbély 
nu destinaţia contează, ci călătoria însăşi, mai precis, 
nu finalitatea, ci traseul investigativ analogic în sine. 
Aceeaşi tendinţă o întâlnim, de pildă, şi în cercetarea 
asocierii iepuraşului cu Paştele din Iepuraşul de Paşti 
şi câteva consideraţii despre calendarul creştin. După 
ce înregistrează conexiunea dintre sărbătorile pascale 
şi o posibilă „zeiţă germanică a fertilităţii şi a soarelui-
răsare, Ostara (Oestre, Eastre) care guverna luna 
primăverii, Aprilie, numită Ostermonat la germani; cu 
acest prilej se organizau festivaluri vesele de celebrare 
a naturii renăscute, marcate, printre altele şi de cutuma 
schimbului ritualic de ouă, ca simboluri germinative” 
(p.80), şi aflăm că „Eastern rabbit ar fi, în acest sens, 
iepuraşul zeiţei Eastre, ceea ce indică un sincretism 
evident” (p.81), Ştefan Borbély nu îşi încheie pledoaria 
în acest punct – deşi identificase posibila determinare 
a asocierii –, deoarece „calea pe care se ajunge aici e, 
însă, mai dificil de parcurs, fiindcă nu există nici un 
document explicit care să confirme relaţia simbolică 
dintre Ostara şi iepure” (p.81), aşa că mitologul Borbély 
se avântă într-un maraton prin mitologia aztecilor, 
zodiacul chinezesc, mitologie egipteană şi mitologie 
mesopotamiană, chiar şi prin cartea Esterei din Vechiul 
Testament. După un traseu care impresionează prin 
spontaneitate şi cumul de detalii, concluziile finale nu 
schimbă cu nimic constatările iniţiale, ba mai mult, după 
ce (re)confirmă că „asocierea vegetaţiei primăvăratice 
cu oul şi cu iepuraşul face parte dintr-un complex 
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magic străvechi, specific cultelor de fertilitate” (p.87), 
Ştefan Borbély se angajează într-un „subiect marginal”, 
dar „imposibil de ocolit”, complementar deci, şi anume 
„ocurenţele iepurelui într-un alt complex cultural major, 
şi anume acela al tricksterului”.

Să revenim însă la scena blestemului 
smochinului de la care am pornit. După „constatarea 
de rezervă” începe adevăratul traseu hermeneutic 
care ne poartă prin toată Biblia, prin sărbătorile 
asiro-babiloniene, prin religia indiană, chiar şi prin 
thanatologiile orfice şi egiptene. Ştefan Borbély mută 
centrul de interes de pe confuzia lui Iisus legată de 
roadele smochinului – de care pare că ar uita – pe 
semnificaţiile actului de a „sta sub smochin” care ar 
simboliza „anticamera revelaţiei, ultimul pas pe care 
cineva îl face înainte de a muri şi de a se înălţa la 
Dumnezeu” (p.132). În contextul în care Evangheliile 
sunt în perspectiva lui Ştefan Borbély thanatologii în 
care Iisus „îşi învaţă discipolii nu cum să trăiască, ci 
cum să moară pentru a învia” (p.131), simbolistica 
thanatologică a smochinului se prezintă ca un indiciu 
sibilin sacrificiului ulterior. În finalul eseului, Ştefan 
Borbély revine la elucidarea confuziei legată de timpul 
rodirii smochinului prin menţionarea ipotezei existenţei 
bobiţelor taqsh pe care am amintit-o deja, insistând însă 
că în toată aceasta scenă cu adevărat importantă nu este 
acţiunea în sine de blestemare a smochinului, ci indiciul 
ascuns în ea, „trecerea pe sub smochin”. 

Am încercat să demonstrez prin această 
lectură fugitivă, menită mai degrabă să suscite atenţia 
cititorilor, că întreaga colecţie de eseuri semnate de 
Ştefan Borbély, şi strânse sub titlul generic de Eseuri 
biblice, este, dincolo de un discurs de o extraordinară 
erudiţie în care paralelismele şi analogiile mitologice 
ating paroxismul, şi un eldorado pentru cititorul iubitor 
de criptic şi de enigme. Dezvăluirile surprinzătoare de 
„indicii ascunse” acompaniate de spiritul detectivistic 
al lui Ştefan Borbély sunt un bonus pe care incursiunile 
prin mitologie şi exegezele biblice îl pot oferi. 
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Cristina GELEP

Eseuri (meta)biblice

Volumul lui Ştefan Borbély intitulat Eseuri 
biblice cuprinde douăsprezece eseuri pe teme biblice 
şi nu numai. Axa principală este cea a spiritualităţii 
înţeleasă în sens larg, cultural, cu trimiteri biblice şi 
referinţe bogate, rafinate, bine argumentate, însoţite 
de opinii personale. Cartea începe cu un eseu dedicat 
sfântului Pavel şi subintitulat Timpul iubirii în 
creştinismul timpuriu şi se încheie cu Unicornul. Nu 
voi devoala în cele ce urmează conţinutul fiecărui eseu. 
Important este că într-un secol, să îl numim nereligios, 
într-o lume în care Dumnezeu a murit demult (dacă a 
existat), gnostică, agnostică dacă nu atee, un cercetător 
veritabil scrie despre asemenea teme.

Dilemele noastre morale aproape că nu 
mai există, precaritatea e la tot pasul, viciul, sexul, 
sexualitatea exacerbată, pornografia, saiturile de 
socializare ne definesc, într-o asemenea lume, un 
cercetător, respectiv autorul volumului îşi pune implicit 
sau explicit problema religiei/ religiozitaţii. Bineînţeles 
că în românia, scrisă cu r mic, toată lumea este ortodoxă, 
proporţia persoanelor atee nu există, toată lumea a citit 
Biblia, toată lumea se roagă, biserica e la tot pasul (în 
construcţie).

Într-o astfel de lume, autorul alege să abordeze 
un subiect delicat, controversat, sensibil, dar important. 
Credinţa în general ne defineşte, personal, aş opta 
pentru cea în noi înşine. Revenind la cartea despre care 
scriu, aceasta este remarcabilă, scrisă cu rigoare, este un 
manifest poate pentru toleranţă, pentru explicarea clară, 
precisă, nuanţată a unor aspecte religioase. Interesantă 
până la urmă este maniera de abordare a cărţii, stilul 
este uşor poetic, dar asta în curgerea sa care seduce şi 
nuanţează.

Pe alocuri, intertextul conduce şi spre Eliade, 
dar şi spre alţi savanţi care s-au ocupat de aspectele 
religioase: „Spectaculos este, însă, ceea ce se întâmplă 
cu seminţele de lumină după explozia cosmogonică a 
oului primordial, fiindcă – precizează povestea orfică – 
forma ca atare a oului cosmogonic este dată de iubirea 
fiecărei părticele din ou pentru toate celelalte. Din clipa 
în care intră în materie, pentru a întrupa dualismul, 
aceste seminţe de lumină, care păstrează facultatea 
erotică dintâi, tind să se atragă reciproc, din dorinţa de a 
reface unitatea pierdută. Indiferent unde sunt seminţele, 
ele o pornesc în căutarea „surorilor” pierdute, din dorinţa 
pură, irepresibilă, de a reface oul, reprezentarea orfică a 
lumii fiind aceea a unei uriaşe efervescenţe panerotice, 
în cadrul căreia seminţele de lumină care sunt în noi 
activează pretutindeni un soi de nelinişte senină, 

Cu Constantina Buleu şi Baris 
Mustecapioglu la Mangalua, 2010
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congruentă, spiritualizată, a cărei expresie mundană 
imediată o reprezintă comunitatea orfică, bazată pe iubire 
şi pe o serie de interdicţii comportamentale cutumiare, 
din rândul cărora cele mai cunoscute sunt cele privind 
temerea de a consuma carne – asociată interdicţiei de 
a participa la sacrificii -, abstinenţa sexuală relativă şi 
expectativa militară sau politică.” (p.20)

După cum se poate observa, stilul este într-
adevăr seducător, dar şi ferm, tranşant, ca în cazul 
eseului, Blestemul smochinului: „Explicaţiile care s-au 
dat blestemării smochinului de către Iisus sunt diverse 
şi pioase, exegeţii punându-se de acord că un om atât de 
pur nu putea recurge la un gest atât de barbar ca uciderea 
unui copac, motivele fiind, în consecinţă, alegorice”. 
Ironia autorului textului nu lipseşte pe alocuri, iar 
analiza lucida îşi face loc: „Legătura – aproximativă... 
– se face printr-un fragment din Luca 13:6-9 (Pilda 
smochinului neroditor), unde se vorbeşte de propunerea 
de a se tăia un smochin dintr-o vie pe motivul că 
se împlinesc trei ani de când nu face rod; în cele din 
urmă, proprietarul pomului decide să nu îl taie şi să-l 
îngrijească, spunând că îl va sacrifica în anul care vine, 
dacă, în ciuda săpatului şi a bălegarului pus la rădăcină, 
el va continua să fie neroditor. E vorba, pe scurt, de 
faptul că smochinul ar simboliza Israelul şi credinţa 
veche, ajunsese la sterilitate, asocierea smochinului 
cu Legea intrată în extincţie fiind motivul recurent...” 
(p.127)

Cartea de faţă nu este doar una atent scrisă, dar 
fără legătură cu realitatea, blocată în Turnul său de Fildeş, 
este una care ia poziţie, amendează ceea ce i se pare injust, 
reclamă, pune la punct, corectează cu alte cuvinte tare 
şi răspicat: „Am fost dintotdeauna de părere că reputaţia 
publică ambiguă de care s-au bucurat reprezentanţii 
Şcolii de la Păltiniş în anii de după Revoluţia din 
decembrie 1989 nu se datorează doar incapacităţii marii 
mase a intelectualităţii noastre de a accepta excelenţa, ci 
şi abandonului vremelnic, din partea foştilor discipoli ai 
lui Noica, al partiturii de superioritate lăsate moştenire 
de către filosof. Schimbarea bruscă de la Revoluţie a 
însemnat, în economia existenţială a cuplului Liiceanu-
Pleşu, o redefinire autoscopică – prejudiciantă, până la 
un punct – a raporturilor personale cu Timpul.” (p.205)

Autorul pune în lumină şi clarifică şi diverse 
controverse biblice: „Pe de altă parte – cum vom 
vedea mai jos –, lucrurile nu sunt deloc atât de lipsite 
de controversă, pe cât par la prima vedere. Din 
Vechiul Testament, creştinismul şi islamul au preluat 
interdicţiile divine formulate pe Muntele Sinai, dar le-au 
umanizat întrucâtva, mutând accentul de pe interdicţiile 
referitoare la divinitate la cele care îi privesc pe oameni. 
[...] Neelucidată a rămas, însă, distincţia referitoare la 
imagine dintre cele spuse în Exodul 20:3, respectiv 
20:4, pe care logica obişnuită să le trateze într-o relaţie 
osmotică, deşi nu e sigur că este aşa: în 20:3 Yahweh 

spune „Să nu ai alţi dumnezei afară de mine”, pentru ca 
în 20:4 el să extindă obligaţia aniconismului...”(p.135).

Vorbind puţin şi despre titlul ales de mine pentru 
comentariul la cartea lui Ştefan Borbély, respectiv 
cuvântul metabiblice sau adaosul meta, totul ar semnifica 
o fină interpretare a autorului, o analiză complexă şi 
completă, totul completat de un simţ al argumentaţiei 
extrem de fine şi de tăios pe alocuri.

Iulia MICU

Ştefan Borbély şi strania savoare 
secretă a ideilor

Simetrii şi discrepanţe(II)
 Nu am câtuşi de puţin intenţia ca în cele ce 

urmează să schiţez o interpretare exhaustivă referitoare 
la cea mai recentă carte, Simetrii şi discrepanţe (2017), 
care poartă semnătura profesorului Ştefan Borbély. 
Renunţasem încă de la bun început la orice eleganţă 
interpretativă care să răspundă tuturor aşteptărilor ori 
scrobitelor acurateţi academice în favoarea creionării 
unui portret care să dea câştig de cauză subiectivităţii. 
Mă las încurajată chiar de cuvintele autorului, din 
prefaţă: „Facem parte dintr-o societate care, din cauza 
determinărilor istorice, psihologice, volitive prea 
încărcate, e incapabilă să genereze un cititor ideal, tot 
aşa cum e incapabilă să genereze un politician ideal, un 
cărturar ideal sau un prieten apropiat de perfecţiune”(7) – 
unde autoreferenţialitatea nu întârzie să apară, bunăvoinţa 
lectorului fiind angrenată şi ea, hâtru, în labirintul lecturii, 
prin sugestia că cititorul ideal e o utopie. Aici, histrionica 
escamotare a termenului enunţat de structuralistul 
Johnatan Culler dă, implicit, câştig de cauză celorlalte 
două variante vehiculate în teoria lecturii şi echivalente în 
esenţă - cititorul implicit al lui Iser şi cititorul model al lui 
Eco – motivând ad litteram, mult mai subtil şi dincolo de 
superficiala disociere naţional-universal, opţiunea pentru 
organizarea eseurilor în două părţi, inegale.

Aşa cum ne-au obişnuit, de altfel, şi celelalte 
volume de eseuri ale lui Ştefan Borbély, construcţia 
cărţii de faţă sfidează, aparent, orice urmă a clasicităţii 
structurale ori interpretative şi, printr-o ingenioasă 
asociere a ideilor, recurge la o regrupare a lor în jurul unei 
structuri difuze şi existente mai degrabă într-un hors-texte 
ca o revoltă îndreptată împotriva tuturor regulilor rigide, 
în special a celor de ordin matematic. Cu alte cuvinte, 
eseurile construiesc o interpretare manieristă care, în 
căutarea unei expresii mai intense, curbează şi alungeşte 
formele, părând că sfidează orice echilibru structural 
şi chiar tematic. Pe de altă parte, o astfel de etichetă ar 
putea fi foarte uşor contracarată, câtă vreme, la o lectură 
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mai atentă, putem observa pe lângă prezenţa anumitor 
nuclee ideatice mai ales subtila organizare a lor. Aşadar, 
structura aparent eclectică a textelor din paradigma 
românească vădeşte anumite coerenţe surprinzătoare, 
reunind sub semnul a două coordonate principale, 
„perfecţionare iniţiatică” şi „solidaritate (s)electivă”(15), 
analize, portrete şi evocări ale maeştrilor, profesorilor, 
prietenilor şi colegilor de generaţie literară. Galeria 
maeştrilor se deschide cu portretul profesorului Mircea 
Muthu, „modelul histrionic indirect”(15), propunând „o 
recuperare atât filosofică, cât şi ideologică”(18) a cărţilor 
acestuia, mai ales a conceptului de balcanism echivalat 
cu „o subcultură (în sensul celor acreditate de către 
Contracultura anilor ’60) şi voinţa de a-i aparţine”(15) 
cu un exemplu al interpretării ce refuză orice stereotip. 
Celelalte portrete, au în centrul lor efigia unui vechi 
maestru, „providenţialul” profesor făgărăşan Cornel 
Moraru aşezată în contextul unor descrieri ale Făgăraşului 
natal construite cu o deosebită candoare, efigie reflectată 
în „micromedalioanele personale”(39) dedicate elevilor 
săi, Páskuy, Dopcea, Mihai Coman, Vasile Gogea. 
Aceste pagini de psihogeografie constituie totodată şi un 
meridian ideatic al primei părţi şi, mai mult, funcţionează 
ca o oglindă reflectând analizele unele în altele, două 
câte două. Astfel, „neliniştea extatică”, „metafizica 
instinctului dezlănţuit” şi „transfigurarea orfică” dusă 
până la „aneantizarea de sine”, sintetizate în densa 
analiză dedicată poeziei Angelei Marinescu se reflectă 
cu semn schimbat în „alienarea prin socialism”, „motivul 
claustrării” şi „jocurile nominaliste cu neantul” pe care 
le propune hermeneutica nuvelei dialogate a lui Ioan 
Radin. Pe de altă parte, imaginea balcanismului ca „parte 
integrantă dintr-o adevărată filosofie a supravieţuirii” şi 
„dramă colectivă însoţită de reversul său parodic”(21) 
s-ar oglindi contrar în atributele care însoţesc analiza 
Solenoidul-ui cărtărescian „o foarte elaborată strategie a 
răsfăţului genialoid”(65), „fatalitate a reflectării de sine”, 
„o ucronie cu final escatologic”(67). Însă organizarea 
textelor nu se rezumă doar la oglindirea acestor diferenţe, 
ci au în vedere subtile similitudini, aşezate pe linia 
solidarităţii de grup cu optzecismul, o generaţie din al cărei 
destin literar precar s-a născut postmodernismul. Estetica 
manieristă a postmodernismului concentrează întregul 
volum în jurul unor polinuclee baroce, rizomatice, în timp 
ce demonstraţiile se construiesc pornind de la metafore 
„tari”, constelate într-o „estetică a urâtului”, o estetică 
negativă şi negatoare care privilegiază „monstrificarea” 
– frământările eului constituind „motorul paranoic” al 
acesteia – şi perceperea lumii ca un organism monstruos, 
în detrimentul universului manierist organizat ca foile 
de ceapă. Pe de altă parte, în vreme ce fascinaţia pentru 
zonele ascunse, nedefrişate ajung la manifestarea lor 
superlativă, pe care o constituie golul, concretizat în 
„frica paroxistică de neant”(64).

Partea a doua a volumului se structurează în funcţie 

de ingenioasa plasare a eseului dedicat „suprarealistului 
avant-la-lettre”(134), pictorul olandez Hieronymus 
Bosch, în poziţie mediană şi funcţionând ca panou central 
al unui triptic, în vreme ce hermeneutica simbolică a 
Grădinii Deliciilor Lumeşti ori interpretarea alegorică 
a Carului cu Fân pe care autorul le construieşte acolo, 
să constituie, în fapt, o punere în abis nu doar pentru 
analizele care fac obiectul acestei părţi, unite sub emblema 
literaturii universale, cât mai ales semnificativă pentru 
întreaga sintaxă ideatică a cărţii. Simfonia reflectărilor 
continuă deci, şi aici, făcând ca vanităţile datorate 
voinţei de a trăi – surprinse într-o ambiţioasă arheologie 
interpretativă care identifică nu mai puţin de zece ipostaze 
tematice referitoare la frizeri şi bărbieri (Mark Twain, 
frizerul din Baghdad din O mie şi una de nopţi, un tratat 
al lui Ovidiu, Figaro al lui Beaumarchais, Hoffmann, un 
ritual iudaic din Cartea Esterei din Vechiul Testament, cât 
şi în două scrieri de Thomas Mann – incontestabile efigii 
ale eseurilor lui Borbély: Casa Buddenbrook şi Moartea 
la Veneţia) – să se oglindească „motivul neatenţiei 
faţă de Isus”(137), identificat de autor în interpretarea 
tablourilor lui Bosch şi exemplificat acum în infanticidul 
pe care îl observă în analiza peliculei Rebel fără cauză. 
Mult mai semnificativ decât atât este faptul că textele 
care preced analiza tablourilor lui Bosch şi cele care o 
urmează, antagonizează printr-o relaţie diferită faţă de 
sacru. Eseul dedicat lui Eco, analiza despre Cervantes, cel 
despre pantofiorul de sticlă al Cenuşăresei, ori cel dedicat 
dilemelor din Geneză, chiar şi cel dedicat conceptului 
de „citizen journalism” urmează o logică a îndepărtării 
progresive de sacru, din perspectiva unei lumi „învrăjite” 
(Max Weber) asemeni celei din analiza istorisirilor 
donquijotesti din perspectiva poveştilor concatenate ca 
nişte păpuşi ruseşti, pentru ca celelalte analize, despre 
microcomunităţile utopice în Contracultura americană a 
anilor 1960, romanul lui Eco, Baudolino şi universurile 
lui fragmentate, postumanismul, omul nou sovietic şi 
proletcultul, ori eseul despre Limonov să vorbească, 
toate, despre o lume dezvrăjită şi lipsită de transcendenţă 
a unui deus absconditus.

Pentru a vedea cum se construieşte contrapunctic 
şi succesiv simfonia sacrului, să luăm ca exemplu eseul 
despre Umberto Eco, care deschide partea a doua a 
volumului şi în care ni se vorbeşte întâi despre „un 
manierism ceremonios, plastic [...] pornit din conştiinţa 
că lumea e prea plină, prea rotundă pentru a fi cuprinsă pe 
de-a-ntregul cu mintea debilă a omului”(79), despre text 
ca „limbaj bolnav, disfuncţional, care nu poate concura cu 
retorica sublimă, hieratică a divinităţii”(79), despre om, 
care „recunoaşte că e mai puţin ca transcendenţa”(80), 
şi despre trei tipuri de creatori: „raţionaliştii orgolioşi”, 
„frustraţii” şi „magicienii”(80), definiţi tot din 
perspectiva metafizică a transcendenţei. Ulterior însă, 
interpretările coboară spre cititorul care nu mai caută 
„adevărul ireductibil al textului [...] ci spaţiul de magie 
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proteică, evanescentă, întins între el şi lucrare”(82) şi, mai 
departe, spre definirea intelectualului manierist ca „adept 
al vălului”, al „ceţii”, al fenomenului de „secretizare 
voluntară”. De aici până la intertextualitatea şi „supoziţia 
vrăjitoriei decantate în cărţi”(92) din textul Biblioteca 
lui Don Quijote, ori până la miraculoasa metamorfoză 
gnostică „a fiinţei de cenuşă într-o fiinţă de lumină”(96) 
din interpretarea basmului Cenuşăresei (De ce are 
Cenuşăreasa pantofiori de sticlă?) nu mai rămâne decât 
un pas. Eseul următor, Dilema din Geneză, înregistrează 
şi mai acut acest proces al îndepărtării de sacru, câtă 
vreme, notează autorul, „omul este om în primul rând 
datorită privilegiului de a putea gândi/trăi şi altceva 
decât sacrul”(105). Mai departe, interpretarea dedicată 
jurnalismului neinstituţional, orientată înspre ritualistică 
şi antropologie în explicarea comportamentului mediatic, 
oglindind atât textul despre Mihai Coman din partea întâi a 
volumului, cât şi cel despre Contracultura americană din a 
doua secţiune, are în vedere ideea renunţării la un principiu 
axiologic în favoarea utopiei „satului global”(107) – 
trimiţând, din nou, la „oraşele-grădină”, „multiplicate la 
infinit” şi „mijloace de etalonare morală”(160) din eseul 
despre microcomunităţile utopice americane din anii 
1960 -, despre o „etică a transparenţei”(112) desfăşurată 
într-un „spaţiu de intermediere, liminal”(112), despre 
creativitatea „internautică, personală, individuală”(107) 
şi evanescentă, înlocuită, treptat, de absenţa autorului, 
amintind interpretarea gnostică despre fiinţa de lumină 
„care începe să existe doar în momentul în care ea părăseşte 
empireul”(64), aşa cum aflasem din analiza nuvelei 
lui Radin, dar şi în eseul despre Cenuşăreasă. Obsesia 
anonimatului o vom regăsi apoi în analiza tematică a 
frizerilor şi bărbierilor din Nominis Archaeologia, ivită ca 
o consecinţă a momentului când Figaro, personajul baroc 
al lui Beaumarchais, înţelege că „timpul ca manifestare 
de sine a lui Dumnezeu e doar un capriciu”(122) şi că 
„pentru anonimi viaţa înseamnă altceva decât un scenariu 
precis, determinat genealogic: inventivitate continuă, 
imaginaţie”, „capacitatea de a crea o altă realitate”(122). 
Însă, „în logica abstrusă a lumilor fractale, maestrul 
transformărilor şi metamorfozelor majore”(122) e chiar 
Diavolul, aşa cum observă Borbély printr-o trimitere 
logică la textul lui Hoffmann şi, mai departe, formulând 
unul dintre principiile ideatice fundamentale care a 
motivat, aşa cum am văzut, chiar construcţia volumului 
de faţă: „Spre deosebire de cel bun care creează 
universul prin separare. (Geneza), – notează el motivat 
de distincţia simbolică dintre Unu şi Multiplu – cel rău 
recurge la fantasmări şi ficţionalizări, regatul lui fiind 
iluzia, metamorfoza transformativă sau concatenările, nu 
adevărul”(124).

Umanismul primelor analize îşi găseşte drept 
urmare răspuns în non-umanismul, anti umanismul, 
individualismul ori postumanismul celorlalte. Analogiile 
pot merge şi mai departe, astfel „inexorabila „corodare 

a fiinţelor pământeşti cu „rugină diabolică” îşi găseşte 
simpatice ecouri la nivel superficial-textual, sub forma 
jachetei roşii purtată de Stark în filmul Rebel fără 
cauză, cât mai ales ca boală a societăţii, imaginată după 
logica lui Sontag (Boala ca metaforă) în „culoarea 
anatemizantă” a „Spaimei Roşii”(152), celebrei Red 
Scare” din ecuaţia Războiului Rece al cărei laitmotiv se 
prelungeşte până la contopirea ei cu omul nou, sovietic, 
„solidar nu solitar”(246) din eseul dedicat proletcultului. 
Rugina diabolică mai are însă şi un alt sens, mai profund, 
în aceeaşi logică a unei estetici negatoare de care vorbeam 
mai devreme, asociat „tributului de sânge [...] ritualic” ca 
mecanism de autoreglare a universului prin asocierea cu 
motivul ţapului ispăşitor. În acest sens, analiza imagologică 
a panoului drept al Grădinii deliciilor Terestre, consacrat 
infernului „care colcăie de maşini, mecanisme coşmareşti 
şi fierăraie terifiante, cu antiumanismul lor hohotitor, 
indiferent la suferinţa oamenilor...”(138) sau „hibridizările 
mecaniciste din opera lui Hieronymus Bosch care vin 
din direcţia credinţei în superioritatea tehnologică” şi 
reflectarea acestor idei în eseurile despre universurile 
fragmentate sau despre postumanism, nu mai au nevoie 
de niciun alt comentariu.

Revenind la ideea universului metastaziat, 
ipostaziat prin metafora ruginii corozive care-i roade 
eşafodajul precum lupul Fenrir rădăcina copacului 
Yggdrasil, cu alte cuvinte, prezenţa laitmotivică a 
ruginii, imaginată ca o metaforă a bolii şi a intruziunii 
nesănătoase, devoratoare, e construită după o ecuaţie 
nietzscheeană dacă ne aducem aminte fragmentul: „Aşa 
grăit-a fierul către magnet...” din Aşa grăit-a Zarathustra, 
fierul având aici conotaţii feminine, şi, mai ales având în 
vedere că, în logica cosmogonică cu care ne-au obişnuit 
eseurile lui Ştefan Borbély, rugina ar putea funcţiona cu 
dublu sens: fie escatologic, fie teogonic. „Fierul e fier – 
notează autorul în eseul despre Solenoid -, nu pentru că 
e solid sau pentru că susţine ceva, ci fiindcă e în stare să 
„nască” fervoarea paradisiacă a ruginii”(73). Conotaţiile 
negative ale ruginii nu întârzie să apară, ea fiind asociată, 
ulterior, imaginilor Infernurilor din tablourile lui Bosch 
şi, nu în ultimă instanţă, încărcându-se cu acele conotaţii 
sacrificiale pe care le pomeneam mai devreme.

Pe de altă parte, privite prin aceeaşi oglindă a eseului 
median, analizele mitologice sunt succedate de analize 
ideologice, tradiţia şi imaginea omului sub vremi din prima 
parte a volumului găsindu-şi răspuns în transformarea 
şi „demiurgia”, cele două consecinţe ale îndepărtării de 
sacru, din partea a doua. Le uneşte manierismul structurii 
şi din nou ideea-cheie, postmodernă (Deleuze, Guattari, 
Derrida) a diseminării, foarte fin opusă „contemplaţiilor” 
din seria de portrete ori consideraţiilor utopice, prelungite 
până aici, din volumul precedent (Civilizaţii de sticlă). Aşa 
cum am văzut, analogiile şi diferenţele se împletesc unele 
cu altele şi mizează pe asocieri ingenioase, organizate 
în funcţie de o „stranie savoare secretă”, cum ar spune 
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Lukács, guvernată de spiritul speculativ al autorului, care 
izbuteşte să fie nu doar clară, cât mai ales liberă, degajată 
şi neîngrădită de vreo servitute mecanică faţă de anumite 
reguli. Cu siguranţă una dintre cele mai complexe 
cărţi ale autorului de până acum, în ceea ce priveşte 
varietatea metodelor folosite şi diversitatea interpretărilor 
întreprinse aici, reunind mitologia, istoria ideilor, istoria 
mentalităţilor, psihoistoria, istoria artei şi a filmului, 
volumul Simetrii şi discrepanţe constituie, aşadar, un 
imens tablou aşezat sub semnul lumii ca labirint, o 
lume cu colorit divers şi temă omogenă. Modificarea, 
proliferarea şi dispersia sunt la loc de cinste, în vreme ce 
culorile ori nuanţele ideatice, uneori mai pale, alteori mai 
intense, evoluează nestingherit în funcţie de intensitatea 
luminii, se îngână, îşi răspund şi se întrepătrund animate 
de o viziune foarte personală. În virtutea histrionismului 
organic ce defineşte interpretările, cartea vădeşte o stranie 
concepţie compoziţională care sfidează toate regulile 
proporţiilor şi comprimă anumite figuri textuale pentru 
a le alungi, neaşteptat, pe altele. Distingem un dualism 
lăuntric, o tensiune interioară care, în pofida aparentei 
libertăţi compoziţionale, tinde totuşi spre o concentrare a 
imaginii de ansamblu care nu relaxează interpretarea, ci o 
delimitează precis, prelucrând-o, ca astfel să facă vizibil 
cât mai bine, acel disegno lăuntric, Ideea.

Ca pictor al vieţii moderne, Ştefan Borbély 
ştie, aşadar, că deşi funcţionează, în general dihotomic, 
lumea dispune de tot atâtea varii nuanţe care intră şi ele, 
excedentar, în marea structură generată de spontaneitatea 
actului creator, pe care un alt manierist, Zuccari (L’Idea 
de’ pittori, scultori ed architteti, 1607), o legitima sub 
specie divinitas. Aşadar, interpretările formulate în cele 
douăzeci de eseuri (cu prefaţă cu tot) se înscriu în linia 
metafizicii lui Platon şi a lui Toma de Aquino, mai ales 
în ceea ce priveşte convingerea că ideea omenească este 
doar „scintilla de la divinità”, scânteie a intelectului 
divin ori imagine arhetipală imanentă a sa, după al cărei 
model acesta creează lumea. Parcurgerea universului 
labirintic al lecturilor se realizează simultan, din două 
direcţii, favorizând atât „căutarea” cât şi „chemarea” de 
sub semnul găsirii acestui disegno care ar reprezenta, cum 
zice Zuccari, acel „segno di dio in noi”, un fel de natură 
creatoare secundă, un al doilea soare al cosmosului. 
Poate că aceeaşi idee s-ar putea desprinde şi din eseul 
care încheie volumul, dedicat dublei analize simbolice 
a cifrei opt. Motivul acestei cifre care se reflectă, de 
altfel, în arhitectura întregului volum, ar putea constitui 
o valoroasă cheie pentru lectură, organizând textele, 
asemeni lebedelor albe şi negre împletite în banda lui 
Möbius, din desenul lui M.C. Escher, Swans (1956).

Din acest punct de vedere, am senzaţia că în 
Simetrii şi discrepanţe alveolele clepsidrei s-au rotit şi 
că undeva acolo, între filele textului, cu un mic efort, 
aproape că am putea să-l desluşim, din nou, pe profesorul 
umanist Settembrini.

Rodica ILIE

Ştefan Borbély – comparatismul ca 
mod de viaţă

Comparatist posedat de fervoarea conexiunilor, a 
condensării ideilor şi a asociativităţii proteice afine marilor 
spirite de o erudiţie şi anvergură europene, profesorul, 
eseistul, intelectualul Ştefan Borbély realizează în Simetrii şi 
discrepanţe o oglindă a naturii sale cognitive. Dicţiunea ideilor 
sale diseminează aici, în acest volum cu un titlu generic, dar 
şi autospecular totodată, în studii, recenzii, articole, reflecţii 
care depăşesc circumstanţialul şi reţin parcă anamorfotic 
un mod de viaţă intelectuală, un mod de respiraţie clasică a 
experienţei hermeneutice.

Densităţii substanţei critico-teoretice îi răspunde 
în scrisul lui Borbély un mod al discursului stăpânit de 
patosul explorativ, de forarea de adâncime, căci nimic 
nu scapă inteligenţei critice, până nu sunt găsite sursele 
arhaice, legăturile mitologice, ritualice, care explică nu 
doar apetitul comparatismului de profunzime, ci şi natura 
aventurii căutării adevărurilor profunde, care de multe ori, în 
demersurile critice sau eseistice actuale scapă în detrimentul 
suprafeţei care se lasă acaparată de fervoarea ludicului de 
expresie postmodernistă. Ştefan Borbély reuşeşte mereu 
să asigure cititorului, prin parcurgerea textelor sale, trasee 
intelectuale care să reveleze sensurile operelor prin analogii 
spectaculoase, prin afinităţi interdisciplinare, prin asociaţii şi 
disocieri de mare rafinament.

Tocmai de aceea, profilul cititorului ideal, de care 
eseistul nu se poate dispensa – cu toate că e conştient de 
natura sa utopică – şi pe care îl invită implicit la jubilaţia 
ideatică pe care ne-o propune în studiile sale, este configurat 
în primele două pagini ca un fel de credo, mai exact un fel 
de autopoiectare speculară, a unui dezirabil parteneriat: un 
dialog necesar, dar adesea neîmpărtăşit la cotele aşteptate. 
În această speranţă a găsirii unei convivialităţi cognitive 
autentice, intelectualul Ştefan Borbély defineşte partenerul 
său de idei după tiparul impus de un „stil al modestiei”, 
al măsurii şi moderaţiei, am putea adăuga, marcat de 
ceea ce presupune de fapt cultura care „pune în mişcare 
transcendentul, adică (…) un fenomen de autodepăşire şi 
obiectivare” (p. 8). Recunoaşterea superiorităţii celuilalt îl 
aduce pe profesorul comparatist Ştefan Borbély în postura 
celui care devine servantul instituţiei culturale. „Te apropii 
de idealul unei cărţi atunci când devii conştient de faptul 
că ea – cartea – reprezintă întotdeauna mai mult decât tine” 
(p. 8). Asumarea acestui rol este una de sorginte medievală, 
cărturarul este un oficiant, care slujeşte precum un sacerdot 
o instanţă superioară, aşa cum Borbély înţelege literatura şi 
cunoaşterea ei: „Nu termenul contează, ci fervoarea sinceră 
a participării la ceva superior, care în cazul meu s-a numit 
literatură” (idem). Valoarea soteriologică a experienţei 
intelectuale cuprinsă de exerciţiul hermeneutic induce, o dată 
cu participarea la gândirea celuilalt, o transformare, duce la 
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depăşirea de sine, prin identificarea cu acel cogito al operei/ 
autorului (cf termenilor lui Georges Poulet) la modificarea 
datelor anterioare ale fiinţei şi la elevaţie spirituală. În 
asumarea ca mod de gândire şi de viaţă aşa cum o înţelege 
Borbély, critica suprimă ego-ul raţional al criticului şi îl aduce 
din starea aulică la cea contemplativă, de la stadiul hedonist-
estetic, la cel religios, ca să folosim parcursul progresiv al 
conceptelor kierkegaardiene. Interiorizarea experienţei 
hermeneutice are rostul supunerii, a recunoaşterii puterii 
capodoperei sau a puterii simbolice şi a prestigiului tradiţiei 
fără ca această presiune să blocheze, să aducă frustrarea sau 
incapacitatea de acţiune şi gândire, ci, dimpotrivă, ea, tradiţia/ 
opera/ literatura, au rolul de a crea comuniunea, de a genera 
coparticiparea, de a stimula dialogul, de a modula şi înnobila 
comportamentele, de a defini şi rafina atitudini, stări, valori. 
Ceea ce, de fapt, îşi doreşte autorul de la cititorul său ideal: 
să fie „un om de bibliotecă, fin şi sensibil, avizat şi altruist, 
crescut în respectul pentru litera scrisă şi pentru efortul actului 
de cultură”, neegocentric, nonumoral, neoportunist sau 
autosuficient, pe scurt „un om paradoxal până la sublim”(p.7). 
Iată un portret de a cărei idealitate este convins scriitorul, dar 
către care aspiră permanent prin fiecare dintre cărţile sale.

De aceea, văd în Ştefan Borbély un spirit tradiţional 
prin care clasicitatea tradiţiei filologice aduce atât resurecţia 
gândirii tari, de limpezime apolinică, serenă, robustă în 
substanţa ei, cât şi natura histrionic-dionisiacă a dicţiunii 
jucăuşe, (de)servind expresivitatea contemporană, atât de 
necesară seducţiei/ seducerii lectorale, grăbite să atingă, dacă 
se poate instantaneu, inefabilul, miracolul, spectacularul/ 
spectaculosul şi insolitul din litere. Doar că Borbély nu uită 
că cel care îşi asumă rolul de ghid, formator cultural, trece 
prin efortul sacrificial, distilând renunţarea la sine şi la ceilalţi 
apropiaţi cu suicidul simbolic al propriului orgoliu auctorial 
pentru a asigura literaturii suveranitatea. Act de modestie 
născut din vocaţia cetitului cărţilor şi din dăruirea pentru cel 
care din novice devine, alături de acest iterativ Vergiliu, un 
iniţiat, pregătit să se poată înfrunta cu monştrii întunericului, 
ai ignoranţei, autosuficienţei, imposturii, care, asemenea 
fiarelor danteşti, ne tot bântuie societatea contemporană.

Cum îşi organizează Borbély cartea? după o ordine 
indusă cumva de recunoaşterea valorilor, a experienţelor 
formatoare, a cărţilor şi a reperelor morale determinante în 
propria devenire. Prima parte a volumului conţine cinci studii 
despre modele intelectuale autohtone, scriitori, profesori, 
colegi de generaţie care i-au marcat traseul intelectual sau 
care reprezintă în cultura română personalităţi cu operă 
capitală, ori, dimpotrivă nume mai puţin sonore, dar cărora 
nostalgic le asigură un loc în memoria noastră culturală. De 
la Ştefan Borbély aflăm că printre elevii lui Cornel Moraru 
au fost în Făgăraşul anilor ’60-’70 nume de autori care s-au 
format la liceul „Radu Negru”, precum: Vasile Gogea, Marian 
Dopcea, Tiberiu Z. Páskuy, Mihai Coman, care au avut şansa 
cunoaşterii acestui etalon de excelenţă şi exemplaritate morală 
şi intelectuală în mentorul lor. Veneraţia discipolului Ştefan 
Borbély nu este doar una recuperatoare faţă de profesorul 
Cornel Moraru, prezenţa catalitică şi iradiantă a acestuia le 
insuflase tinerilor „obsesia bibliotecii urcate pe rafturi până la 
tavan”, intimitatea cărţilor ca o condiţie existenţială perpetuă. 

Mai mult chiar, acel etos al instruirii, de care vorbeşte Virgil 
Nemoianu ca fiind caracteristica spirituală a Europei Centrale, 
indică, graţie mărturiilor restauratoare ale lui Borbély, că, deşi 
latent, îngropat sub teroarea istoriei, acest etos nu se stinsese, 
că, printre alţii, un Cornel Moraru şi discipolii lui prelungeau 
în mod firesc, neostentativ, un mod cosmopolit de participare 
la cultura europeană, e drept un mod periculos de a fi şi de 
a gândi în acei ani ai regimului comunist. Cu toate barierele 
ideologice în faţă, Cornel Moraru reuşea în acea perioadă să 
insufle elevilor săi patosul ideilor, să le împărtăşească nevoia 
de comunitate intelectuală aflată în normalitatea gesturilor 
sale: „Cultura avea, pentru profesorul nostru, o pregnanţă 
existenţială acută, capabilă de iradianţă: am trăit cu asta încă 
de când am fost elev şi-i sunt recunoscător că mi-a transmis 
fervoarea ei” (p. 43).

Alt reper intelectual şi totodată alt loc al memoriei (cf. 
lui Pierre Nora) privind formarea individuală şi/ sau de grup a 
fost Clujul, care pentru studentul Ştefan Borbély a însemnat şi 
înseamnă în continuare concretizarea acelui mod de existenţă 
cosmopolit, indus/ asumat/ învăţat de la prezenţa catalitică a 
profesorului Moraru. Este evident că maturizarea intelectuală 
depinde în mare parte de cărţile citite, însă mai depinde şi 
de întâlnirile admirabile cu oamenii care scriu cărţile sau 
lucrează cu ele din vocaţie, nu doar din datoria profesională. 
Or, asemenea oameni sunt rari, adeseori solitari, refuzându-şi 
sistematic socialitatea facilă, comuniunea banalului. Mircea 
Muthu şi întâlnirea cu acesta reprezintă un alt moment al 
jurnalului devenirii de sine (v. studiul cu care se deschide 
volumul, „Mircea Muthu sub streaşina Balcanilor”) şi al 
revelaţiei exemplarităţii pentru ceea ce poate fi, într-o lectură 
posibilă, Simetrii şi discrepanţe. Căci Ştefan Borbély ne lasă 
libertatea de a citi cartea sa nu doar ca o lectură metacritică, 
o colecţie de studii despre cărţi formatoare, ci şi ca o plonjare 
în propria viaţă, în care cititul şi scrisul sunt exerciţiile de 
respiraţie cotidiene, în care cărţile şi scriitorii sunt prietenii 
convivi, chiar la distanţe temporale şi spaţiale ce ar impune 
relativ limite. Simetrii şi discrepanţe, ca orice scris asumat, 
este, diaristic vorbind, urma unui mod de existenţă, este 
atât un volum care parcurge exemplar la nivel hermeneutic 
o cartografie universală cu trasee impresionante – de la 
Cervantes la Troski sau de la Cenuşăreasa la Umberto Eco, 
de la Hieronymus Bosch la Contracultura americană ori de la 
dilema din geneză la postumanism –, cu plonjoane şi racorduri 
spectaculoase, cu o documentare erudită imbatabilă, dar este 
în acelaşi timp şi un volum care cuprinde formula personală 
a devenirii, a progresului spiritual autentic, la rândul lui 
exemplar şi modelator.

_______
Borbély, Ştefan – Simetrii şi discrepanţe, Limes, 

Cluj- Napoca, 2017
Nemoianu, Virgil – „Cazul etosului central-

european”, în România şi liberalismele ei. Tradiţie şi libertate, 
Ed. Spandugino, 2016, p. 188-226

Poulet, Georges – Conştiinţa critică, Univers, 
Bucureşti, 1979
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IV. Comentarii la cărţi de critică de 
întîmpinare

Al. CISTELECAN

Frivolităţile unui erudit

Dintre toţi echinoxiştii, Ştefan Borbély e cel care 
se plimbă pe cele mai mari suprafeţe şi prin cele mai 
diverse locuri. E probabil şi singurul dintre ei predispus 
– şi abilitat – la/în erudiţie. Cărţile lui – cu vremea 
destul de multe – sunt, în principiu, de două feluri: unele 
„solide”, de explorare cu mirajul exhaustivităţii, altele 
„frivole”, amestecînd comentarii literare cu eseuri de 
actualitate social-politică ori cu intervenţii de atitudine. 
După cum e firul bibliografic, par a alterna într-un 
ritm programat: după o carte de exegeză care tinde 
să istovească tema, una care strînge articole cît mai 
apropiate de – şi implicate în - ipostazele actualităţii. 
E ca şi cum Borbély s-ar relaxa, între o carte „grea” şi 
alta, cu specii de glose mai libere, incitat de realitatea 
imediată, fie literară, fie meta-literară. Cu toată această 
alternanţă, Borbély e unul din cronicarii literari cei mai 
devotaţi, consemnînd literatura la zi cu normă întreagă 
(de nu şi mai mult).

Xenograme (Editura Cogito, Oradea, 1997 – o 
editură, probabil, azi dispărută, dar harnică într-o vreme) 
e a doua sa carte, dar prima din seria celor „improvizate” 
şi care fac de contrapunct celor „construite” pe mari 
piloni tematici şi cu unitatea pre-asumată. Improvizaţia 
nu e însă nici ea fără metodă şi coerenţă iar patentul de 
aici – o parte literară, una social-culturală – va funcţiona 
şi-n cazul volumelor viitoare în care Borbély îşi strînge 
recolta eseistică şi critică. Xenograme-le sunt o astfel 
de recoltă (pe alese, fireşte, mergînd în urmă pînă prin 
’87), recenziilor şi studiilor propriu-zis literare fiindu-
le anexată o addenda – numită Agora – cu intervenţii 
diverse, dar acute şi tranşante toate. Aria de interes a 
lui Borbély nu prea are limite şi incitaţiile vin din 
toate direcţiile, oarecum induse de actualitatea sau 
actualităţile aflate pe prima filă a agendei culturale ori 
sociale. Borbély are reflexul participării la dezbateri şi 
la piaţa de idei, de regulă intrînd acolo cu un complex 
de superioritate şi punînd repede lucrurile la punct. Aşa 
procedează, bunăoară, în Postmodernismul – un model 
(cultural) oportun?, pornind de la numărul din Caiete 
critice (1-2/86) în care era popularizat posmodernismul 
(de fapt, o mulţime de postmodernisme). De cum vede 
numărul, Borbély se şi mobilizează numaidecît, convins 
că „se impune să facem de la început unele delimitări”, 
nefăcute de participanţii la numărul în cauză. Le ţine, 

aşadar, acestora, în prealabil, o scurtă prelegere (în care 
îşi defineşte opţiunea sa de postmodernism), după care 
se întreabă „ce consecinţe poate avea, pe plan cultural, 
implantarea acestui termen (şi al programului pe care-l 
defineşte) în spaţiul cultural şi ideologic românesc”. 
Nu prea bune – sau nu toate bune -, de vreme ce 
postmodernismul propune „(doar) un mod de a scrie, şi 
nu un mod de a fi”. Nu e neapărat important dacă Borbély 
are sau nu dreptate în privinţa postmodernismului de 
la noi, dar e evident că el personal – prin imperativul 
implicit al solidarităţii dintre scris şi trăit - e un modern 
(de nu cumva chiar cu nostalgii romantice de coeziune 
între cele două). În orice caz, o nostalgie maioresciană 
se vede căci Borbély ar vrea şi el ca „forma” să fie 
produsă – şi devansată – de „fond”; să fie, aşadar, un 
efect, nu o cauză. (Fireşte, se poate şi aşa şi aşa, după 
cum, pe la apusul disputei, a demonstrat Lovinescu).

În dezbaterile „la zi” Borbély intră însă nu doar 
pentru a-şi educa partenerii şi a le oferi bibliografie 
suplimentară, ci şi dintr-un exces de sensibilitate. 
Borbély e uşor iritabil şi răspunde prompt, răspicat şi 
amplu, oricărei observaţii, fie ea şi una făcută în trecere 
ori destul de benignă – ba fie ea şi una încă nefăcută. 
Mereu se aşteaptă să fie agresat, aşa că stă tot timpul 
în gardă, pregătit să întîmpine „anatema unora dintre 
colegi” ori să riposteze la eventuala punere a sa la „stîlpul 
infamiei”. Îi şi place un asemenea martiriu de idee – şi se 
eroizează în consecinţă: „mă consolez cu gîndul că îmi 
ridic singur eşafodul”. Eşafodul e însă adesea unul de 
carton, cum e cel pe care şi-l ridică în disputa cu „bunul 
meu prieten” Ion Bogdan Lefter (în Pro ’90), dispută 
dusă pe seama existenţei ori inexistenţei „generaţiei 
’90”. Borbély crede în existenţa acesteia şi-n schimbarea 
de paradigmă (ori de ceva mai puţin, dar semnificativ) 
pe care o va aduce prin „asumarea existenţialului”, prin 
„religios” şi prin „noul universalism”. Vremea a ţinut 
însă în acest caz cu Bogdan Lefter şi a scos din cauză 
atît argumentele lui Borbély, cît şi numele invocate 
în sprijinul lor (devenite nume modeste). Poate nici 
Borbély nu mai crede în existenţa acestei generaţii – 
opiniile lui de aici trebuie luate ca opinii de etapă, nu ca 
opinii definitive.

Că Borbély e susceptibil şi sensibil nu e chiar 
de mirare, ba e poate chiar fapt întemeiat şi îndreptăţit, 
cel puţin avînd în vedere condiţia dilematică – şi chiar 
dramatică – a propriului sentiment de identitate (de nu 
chiar a identităţii ca atare); e un sentiment de exclus, 
după cum îi spune el lui Ovidiu Pecican în interviul 
reportat aici: „acum am ajuns în ciudata situaţie de a 
sta pe jos între două scaune, repudiat de ambele părţi: 
cu tandreţe îngîndurată de una dintre ele, cu ură şi 
agresivitate de cealaltă”. În locul beneficiilor pe care i 
le-ar fi putut aduce condiţia sa – culturală, dar poate nu 
numai – duală, Borbély se alege, de fapt, doar cu belele. 
Nemeritate toate, asta e sigur.
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Deşi au trecut anii peste ele, analizele şi 
interpretările din plan social-politic ale lui Borbély 
nu şi-au pierdut deloc nici frapanţa, nici percutanţa, 
nici relevanţa. Abilitat în psiho-istorie (pentru care 
militează), investigaţiile sale din Homo brucans şi 
Cîrmaciul, corabia de aur şi mitologia apei rămîn încă 
repere interpretative ferme, performanţe de subtilitate, 
adecvare şi decriptare – psihologică şi simbolică 
deopotrivă. Sunt două eseuri de acută actualitate – măcar 
pentru cei care mai au memoria timpurilor de atunci.

Partea literară – mult mai întinsă – cuprinde 
lecturi de autori foarte diferiţi în talie şi în genuri: 
memorialistică, critică/istorie/teorie literară, poezie şi 
chiar şi doi prozatori. E un mozaic de mici specii critice 
– cronici literare, recenzii, recenzioare, intervenţii în 
dezbateri – încheiat cu o micro-monografie dedicată 
lui Christian W. Schenk. Piese, aşadar, disparate, dar 
toate cu amprentă vizibilă. Într-un cuvînt, tocmai felul 
de carte care nu-l prea convinge pe Borbély, om cu 
religia tomului, à la Marino (Marino e un fel de model, 
bună parte din militanţa lui pentru „armătura” culturală 
temeinică e de regăsit şi între nostalgiile lui Borbély): 
„Continui – zice el - să cred că nu mozaicul inteligent 
confirmă un critic, ci capacitatea de a gîndi o construcţie 
unitară de cel puţin 250 de pagini.” Rămînă vorba între 
noi, îl pot confirma amîndouă, ba poate mozaicul cu 
atît mai bine, nefiind el aşa spornic, aşezat şi mono-
solicitant precum tomul (în 250 de pagini ar intra, să 
zicem, cam 50 de cronici literare la care-i nevoie de 
multă adaptabilitate; cine scrie 50 de cronici bune, sigur 
e critic; cu un tom, poţi fi, însă, doctor, dar nu neapărat 
şi critic.) Asta, fireşte, dacă lucrurile, în nici unul dintre 
cazuri, nu-s făcute de mîntuială.

Autorii selectaţi sunt din prima linie, dar 
grosul comentariilor face un parti pris armatei clujene 
şi echinoxiste: profesori, colegi, studenţi (de-ai lui 
Borbély). În general, Borbély e pornit să limpezească 
şi să clasifice lucrurile, cel mai frecvent în „două” 
categorii, mai ales acolo unde pare să fie destul haos. 
Cum ar fi, de-o pildă, în memorialele de închisoare, 
pe care – tranşant – le împarte în două clase: una 
„existenţială” (sau „tipul Goma”) şi alta „de tip creştin” 
(sau „tipul Steinhardt”). Eu unul n-aş prea pricepe de ce 
tipul „creştin” nu e şi el „existenţial”, dar clasificarea e 
netă şi eficientă.

Fervent exeget al literaturii, Borbély încurajează, 
totuşi, orice iniţiativă care ar duce dincolo de ea (la bază 
trebuie să fie un concept de critică lărgit cu alte domenii, 
o critică ceva mai trans-estetică). Face asta chiar şi cu 
Nicolae Manolescu, la care-i apreciază în primul rînd 
(comentînd primul volum din Istoria critică…¸ cel apărut 
în 1990) tendinţa de a viza „întotdeauna epoca”, întrucît 
„în istoriografia literară românească” „s-a înaintat” „cu 
o prea accentuată importanţă acordată capodoperei” 
(s. aut.). Pînă la urmă, însă, confirmînd previziunea lui 

Borbély – conform căreia istoria… din ’90 „reprezintă 
certitudinea/…/ unei opere integrale monumentale” – 
Manolescu i-a infirmat tocmai supoziţia, căci a sfîrşit 
prin a miza, totuşi, pe capodoperă (sau, unde nu era 
cazul, pe operă), făcînd doar tablouri de epocă necesare 
ca trecere. Partea cea mai convenabilă structurii – 
polemice şi didactice – a lui Borbély e cea în care se 
poate implica într-o dezbatere de idei. Aici, pentru că 
le are pe ale lui, discerne deopotrivă cu spirit de fineţe 
şi de geometrie, mereu în verva argumentelor. Şi în 
graţiile bibliografiei, de pe soclul căreia amendează 
orice tentativă suspectă; cum face, bunăoară, în cazul lui 
Patapievici, nu altceva, în viziunea lui Borbély, decît „o 
bună cameră de rezonanţă pentru idei puse în circulaţie 
de către alţii”. Severe, de regulă, în domeniul ideilor şi 
conceptelor, sancţiunile lui Borbély devin mai umane în 
domeniul literar propriu-zis. Dar pe mîna lui se poate 
merge întotdeauna cu încredere, atît în analize, cît şi în 
judecăţi.

Ioan ŞERBU

Relecturi esenţiale

Despre Ştefan Borbély, echinoxist ca formare, 
e dificil să adaugi nuanţe suplimentare în ceea ce priveşte 
competenţele şi profesionalismul. Traducător, teoretician, 
istoric şi critic literar, multiplu bursier Fulbright, eseist – este 
tipul de profesor-mentor care poate salva timp preţios pentru 
generaţii întregi de studenţi direcţionându-le căutările, 
lecturile, de multe ori corectându-le derapajele, cultivându-
le, deci, acolo unde înainte nu era decât o nebuloasă, 
necesitatea performanţei în domeniul pretenţios al literaturii. 
Dintre nenumăratele, sunt sigur, aprecieri din rândul celor ce 
şi-au polisat coatele pe băncile facultăţii, reţin doar mărturia 
unuia, azi deputat, care-şi aminteşte de numitul cadru ca de 
„unul dintre cei mai captivanţi profesori pe care i-am audiat 
în universitate la Cluj”, aflat „în vârful ierarhiei de erudiţi pe 
care i-am cunoscut la nivel local”.

Articolele pe care Ştefan Borbély le-a „răspândit” 
prin majoritatea revistelor de literatură şi cultură din România 
l-au făcut cunoscut şi dincolo de dealurile literelor clujene ori 
de spaţiile mai rarefiate ale cercetării de specialitate. Apoi 
strângerea respectivelor texte în volume unitare a reprezentat 
un pas firesc pentru cineva care, prin fiecare cronică, prin 
fiecare eseu sau studiu trimis diverselor hebdomadare, a 
consemnat apariţia unor cărţi cu o acribie şi o documentare 
demne de rezumatele unor teze de doctorat. S-au născut 
astfel Xenograme (1997) Cercul de graţie (2003), O carte pe 
săptămână (2007), Existenţa diafană (2011).

 De la publicarea colecţiei de cronici-eseuri adunate 
sub titlul Cercul de graţie au trecut deci 14 ani. De ce merită 
cartea readusă în atenţie, rediscutată? În primul rând pentru a 
înţelege peisajul literar (şi nu numai) de la finele deceniului 
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nouă şi de la începutul anilor 2000, chiar dacă, fireşte, nu 
aveau cum să fie semnalate toate apariţiile importante (ba 
chiar se poate înregistra o uşoară aplecare spre zona clujeană, 
şaisprezece din cele treizeci şi nouă de eseuri referindu-se 
foşti/actuali echinoxişti sau profesori clujeni). În orice caz, 
fie că e vorba de recuperarea unor titluri, fie că, în câteva 
situaţii, în atenţie se află debuturi, Ştefan Borbély nu vorbeşte 
decât de autori de mâna întâi, de la cercetători excentrici, 
dar cu har (Andrei Oişteanu), de la profesori star (Vladimir 
Tismăneanu, Monica Spiridon, Sorin Antohi) până la critici, 
eseişti, poeţi de prim rang (cuprinsul fiind mult prea ofertant 
pentru a pune şi în acest caz o enumerare). 

Trebuie remarcată şi tematica a trei articole 
grupate la finalul cărţii, pe cât de interesantă, pe atât de 
tristă pentru cei ce au parcurs-o ca realitate, nu ca subiect 
de cercetare. E vorba de perspective asupra comunismului 
românesc din perioada pragmaticei stalinizări duse la 
capăt de Ana Pauker şi Dej, subîntinse prin analizarea 
cărţilor despre Anton Golopenţia (declaraţiile acestuia din 
anchete, preluate din arhiva CNSAS şi publicate de Sanda 
Golopenţia), despre Ion Gheorghe Maurer (interviuri luate 
de Lavinia Betea) şi despre Ana Pauker (două cărţi de 
viziune opusă, ale lui Robert Levy şi Marius Mircu, ambele 
bine intrate în intimitatea de birou dar şi în cea casnică a 
evreicei cu mână de fier). Serviciul de popularizare pe care 
Ştefan Borbély îl face cărţilor nu este, deci, unul gratuit ci, 
prin atenţia cu care alege titlurile despre care scrie, unul 
exercitat din acelaşi rol de mentor, preocupat, se vede, de 
ceea ce contează cu adevărat în peisajul literar, pe de o 
parte, dar şi de ceea ce modelează conştiinţa cititorului, pe 
de alta.

Până la conţinutul tare al cronicilor, Borbély face 
volute largi în biografia autorului, în portretistică. Puţine 
sunt situaţiile în care nu sunt redate, pe mai mult de o 
pagină, studiile autorului, grupul de prieteni, bârfele tandre, 
activităţile pe ani şi chiar – acolo unde tuşele au nevoie de o 
coloratură locală, de o individuaţie clară – situaţia financiară 
sau biografia părinţilor. Abordarea holistică, echilibrată 
cumva între detaliul exhaustiv şi conţinutul relevant, 
între receptările anterioare ale cărţii recenzate şi propriile 
concluzii – acest tip de abordare a unei cărţi oferă şi acoperă 
mai mult decât tematica ei efectivă. Precum în tehnica 
regizorală a lui Leone, Ştefan Borbély lasă pasaje lungi să 
curgă pentru explicarea conjuncturii literare, apoi se apropie 
şi reţine gesturi dintre cele mai delicate ale scriitorului. Pe un 
spaţiu relativ restrâns densitatea e ridicată întrucât eseistul 
propune şi context, şi close reading, şi micro-monografie. 
Aşa se întâmplă în cazul lui Traian Ştef, al lui Gheorghe 
Izbăşescu, al Ioanei Em. Petrescu – de altfel, minoritare sunt 
textele care nu beneficiază de un asemenea alai documentar. 
Uneori apropierea, colegialitatea şi simpatia faţă de un 
anumit autor distorsionează tonul obiectiv şi atinge registre 
dramatice, dar situaţiile sunt puţine (cel mai evident fiind 
articolul despre Marta Petreu unde, fără a avea intenţia de a 
contesta măcar cu un milimetru atributul excelenţei pe care 
Borbély i l-a pus autoarei încă din titlu, înregistrez totuşi 

expresiile de factură romantică de la final: „...mi-aş dori să 
trăiesc o viaţă prin preajma Martei Petreu, pentru a ne certa 
la infinit pe marginea lucrurilor pe care le vedem altfel...”).

Venind vorba de tonul lui Ştefan Borbély, de 
scriitură: e înaltă, elegantă şi totuşi colocvială. Vrăjeşte. 
De câte ori profesorul formulează concluzii, de atâtea ori 
justificările sau dovezile pe care se bazează sunt impecabile, 
documentate, clare. Prin urmare, oricărei judecăţi de valoare 
îi urmează (sau îi precede) o demonstraţie cu referinţe 
exacte, subînţelesurile nedepăşind niciodată nivelul de 
intenţionalitate. Pe coperta a patra, Irina Petraş conchide 
că bisturiul lui Ştefan Borbély e în stare „să decupeze, să 
amănunţească, să dezvăluie taine fără a provoca sângerări.” 
Şi, în cele mai multe cazuri, e adevărat: când punctează 
nu lipsurile unor cărţi, cât mai degrabă ce ar fi avut ele 
de câştigat dacă autorul n-ar fi omis, intenţionat sau nu, 
anumite accente ori lecturi. Se întâmplă în analizarea 
cărţilor lui I.B. Lefter, al Postmodernismului românesc 
cărtărescian, al volumului Despre calitatea umană scris de 
Traian Ştef. Dar când Borbély devine coroziv, nu e deloc 
comod să te afli la capătul sus-numitului bisturiu. I se 
întâmplă lui Marius Mircu (faţă de care se manifestă, totuşi, 
un ton condescendent), i se întâmplă, fără menajamente, 
lui Tudor Dumitru Savu (pg.108), „...epigon minor într-o 
lume crepusculară de maeştri, care n-are ce căuta într-
un volum atât de frumos, ci trebuie pus acolo unde îi este 
locul: într-o notă de subsol la opera lui D.R. Popescu”. Sau, 
analizând ediţia anastatică a Notelor asupra simbolismului 
acvatic de Mircea Eliade, Ştefan Borbély coboară direct 
asupra problemei studiului introductiv, altfel decât operând 
deschiderea prin ocolişuri ornamentale sau tangente 
biografice, meseriaş al metodologiei cronicăreşti şi magician 
al stilului, la fel ca şi Lucian Raicu. Şi aici, după ce trece 
prin toate ediţiile şi traducerile studiului eliadesc, după 
ce atacă şi admiră (da-da, se poate!) conţinut şi copertă şi 
după ce dovedeşte indubitabil carenţele cărţii, cronicarul 
conchide implacabil şi decisiv asupra volumului ca fiind 
superb, elegant, dar nu mai mult decât o curiozitate bibliofilă 
de raft secund. Or da, admit instanţa propusă de Irina Patraş: 
acestea nu sunt sângerări. Ele sunt de-a dreptul – printr-o 
tensiune ce învăluie cald, aromitor şi invizibil cartea, prin 
tehnici ce trimit la eleganţa meduzelor ce îşi aşteaptă prada – 
acestea sunt deci de-a dreptul electrocutări. Căci cine, după 
un asemenea text borbélyian, va întinde mâna după cartea 
din raft, uitând că priveşte un volum pe cât de frumos, pe 
atât de inutil? Ce autor, după asemenea cronică, va mai ieşi 
din casă, ori ce poftă polemică să aibă, ca s-o facă?

Dar texte precum acelea de mai sus sunt propuse 
doar ca o necesară punere la punct, ca o necesară clarificare 
preventivă în jurul numelor mari unde, ademenit de copertă, 
cititorul neinformat ia de bun ce se află dedesubt. Pe de altă 
parte, nu aciditatea trebuie învăţată de la Ştefan Borbély, nu 
de asta a fost redeschisă discuţia despre Cercul de graţie, 
după 14 ani de la publicare. Motivul e mult mai simplu, e 
aproape un îndemn: păstrează erudiţia aproape, pentru 
relectură. Sau era invers?
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Cristina TIMAR 

Revanşa magiştrilor 

Cunoscut îndeobşte ca un reputat profesor de 
literatură comparată, Ştefan Borbély este şi un activ 
critic de întâmpinare, iar această evaziune hedonistă şi 
necesitate lăuntrică a schimbării de ritm, de la eseurile 
de amplă respiraţie culturală la concizia recenziei s-a 
materializat până acum în câteva volume, cel vizat de 
comentariul de faţă, O carte pe săptămână*, cuprinzând 
cronicile publicate în intervalul 2003-2007. Volumele 
fac parte dintr-un proiect personal de receptare, 
practicată de criticul clujean ca dialog erudit cu o parte 
din minţile strălucite ale culturii româneşti actuale.  
       
 Ştefan Borbély e un fan adevărat, el urmăreşte 
atent evoluţia celor pe care îi admiră, reacţionând 
prompt şi la momentele de cotitură biografică, prin texte 
evocatoare, precum cel despre moartea regretatului 
Gheorghe Crăciun, sau care îmbină evocarea şi 
comentariul critic, ca în cazul lui Matei Călinescu sau 
Adrian Marino. Când rămâne în spaţiul strict al cronicii, 
comentează subtil, comprehensiv şi extrem de 
profesionist, de pe picior de egalitate, căci, cu toată 
modestia clamată în cuvântul către cititori, vastele sale 
competenţe culturale nu sunt cu nimic inferioare 
scriitorilor comentaţi. Iar fiindcă ceea ce îi atrage cel 
mai mult atenţia e competenţa culturală superioară, 
dublată de o calitate umană pe măsură, pe lista celor 42 
de preferinţe ale sale se numără atât scriitori demult 
consacraţi, ajunşi, unii, la vârsta senectuţii sau trecuţi 
recent dincolo, precum Livius Ciocârlie, Ion Ianoşi, 
Paul Cornea, Matei Călinescu, Adrian Marino, cât şi 
congeneri, precum Dan C. Mihăilescu, Andrei Oişteanu, 
Andrei Pleşu, Marta Petreu, Irina Petraş, Gheorghe 
Perian, Petru Poantă, Gheorghe Crăciun, sau scriitori şi 
universitari mai tineri, dintre care se remarcă Florina 
Ilis, Caius Dobrescu, Cătălin Avramescu şi Ion 
Manolescu. Structural vorbind, deşi singurul criteriu 
organizatoric pare a fi gruparea textelor dedicate 
aceluiaşi scriitor, dar nu mai mult de două, trei texte, de 
acest privilegiu bucurându-se Livius Ciocârlie, Matei 
Călinescu, Gheorghe Crăciun, Florina Ilis, Irina Petraş, 
Ion Ianoşi şi Norman Manea, la o lectură mai atentă 
volumul are o structură concentrică, lectura cea mai 
pertinentă părând a fi dinspre miezul său, deci de la 
textul cu numărul 23, Echinox – 35, spre margini, text 
ce-şi dispută evocarea şi comentariul critic dedicat cărţii 
lui Petru Poantă, Efectul Echinox sau despre echilibru 
(2003).        
 Format în climatul fecund al revistei Echinox, 
ca atâţia critici transilvăneni de primă mână, director al 

revistei în primul deceniu postrevoluţionar alături de 
Corin Braga, evenimentul, trei decenii şi jumătate de la 
apariţia fenomenului Echinox, îi stârneşte nostalgii şi 
emoţii, reactivându-i fascinaţia pentru anii de ucenicie. 
Astfel, nucleul tare al unei cărţi ce se vrea în aparenţă 
obiectivă şi a cărei deviză este onestitatea, 
responsabilitatea critică şi asumarea unui anumit grad 
de smerenie a criticului de întâmpinare în raport cu 
scriitorul comentat, devine unul cu puternică miză 
indirect autobiografică, iar aceasta reverberează, după 
principiul pietrei aruncate pe suprafaţa unui lac, în toate 
textele, mai mult sau mai puţin disimulat, căci, până la 
urmă, orice lectură autentică e şi lectură de sine. Iată un 
fragment revelator pentru relaţia pe care Echinoxul a 
avut-o cu lunediştii, o analiză pertinentă a tipului de om 
de cultură şi de construcţie culturală practicată de 
echinoxişti, căreia Ştefan Borbély i-a rămas fidel de-a 
lungul întregii sale cariere: Echinoxul a întreţinut de-a 
lungul întregii sale evoluţii, un climat de prospeţime 
umană aflată în imediata vecinătate a autenticităţii; 
consecinţa e că revista şi redactorii ei, unii ajunşi deja 
la vârsta consacrării, au pierdut multe dintre bătăliile 
de cotaţie literară purtate cu colegii lor bucureşteni, 
infinit mai atenţi la bursa valorilor şi la jocurile 
strategice de culise, Echinoxul a pierdut şi bătălia 
postmodernismului autohton, într-un chip straniu, 
fiindcă nici nu a purtat-o, mulţi poeţi echinoxişti fiind 
socotiţi şi azi, cu condescendenţă, un soi de neoromantici 
crepusculari, barochizanţi şi livreşti, însă a reuşit să 
impună un masiv grup de oameni de construcţie, 
patetici, sublimi şi întrucâtva „retardaţi” în raport cu 
colegii lor deconstructivişti şi ironici de peste munţi, 
ceea ce a făcut ca în aria de iradianţă spirituală a 
revistei să se articuleze câteva dintre opţiunile sintetice 
definitorii ale literaturii noastre postrevoluţionare 
(Dicţionarul scriitorilor români, Dicţionarul analitic al 
Operelor Literare Româneşti, p.154-155). E un portret 
de grup şi în egală măsură un autoportret, căci 
autenticitatea, solidaritatea generaţională, entuziasmul 
creator, ingenuitatea vizavi de strategiile de 
autopromovare pe piaţa literară, având drept consecinţă 
o mai slabă vizibilitate pe versantul bucureştean al 
optzecismului, care însă nu e generatoare de complexe, 
postmodernismul nebelicos, mai degrabă interiorizat şi 
personalizat al optzeciştilor echinoxişti, temeinicia 
actului cultural sunt şi direcţiile propriei evoluţii 
intelectuale. În funcţie de aceste criterii îşi va selecta şi 
operele, optând nu pentru recenzarea cărţilor vip-urilor 
literare ale momentului – Cărtărescu, de pildă, lipseşte 
cu desăvârşire, în schimb clujeanca Florina Ilis 
beneficiază de trei comentarii -, ci pentru autori 
marginali în raport cu centrul, a căror discreţie 
existenţială e întrecută doar de pasiunea studiului şi 
excelenţa culturală. Cu siguranţă, avem de-a face cu o 
revanşă pe care nonconformistul Ştefan Borbély şi-o/

țintă fixă ștefan borbély



149

le-o oferă autorilor pe nedrept menţinuţi la periferie de 
către establishment-ul cultural oficial. Sigur că 
echinoxiştii mai vechi sau mai noi, mulţi asimilaţi 
mediului universitar clujean, reprezintă cercul cel mai 
apropiat şi sunt întrucâtva privilegiaţi în cadrul acestui 
proces de vizibilizare, dar nu e vorba de un parti-pris 
frivol, ci de acelaşi imperativ al solidarităţii 
generaţionale. Cel mai reprezentativ recuperat din 
această categorie este istoricul literar Gheorghe Perian 
şi excelentul volum dedicat tradiţiei minore a poeziei 
româneşti din sec. al XVIII-lea, A doua tradiţie, facil 
expediat în anonimat şi suscitând mult mai puţine 
dezbateri decât ar fi meritat un atare eveniment editorial. 
Textul e şi o mostră a tipului special de cronică literară 
practicat de Ştefan Borbély. După un intro portretistic 
savuros, ce accentuează vocaţia constructivă a acestui 
„savant cumpătat” (p.201), urmează o reevaluare a 
locului lui Perian în peisajul criticii noastre, pornind de 
la volumul său cel mai cunoscut, Scriitori români 
postmoderni, ce deconstruieşte clişeul supralicitării 
termenului de postmodern în detrimentul explicitării 
poeticilor postmoderniste prin „participaţia stilistică 
implicită pe care Perian o anunţă în fiecare dintre cărţile 
sale.” (p.204), pentru a conchide în modul cel mai 
plastic şi lipsit de echivoc: „Omul e contemporan cu 
timpul său – dar joacă hora după propriile măsuri” 
(p.204). Astfel, pare să spună în subsidiar Borbély, 
nemaiavând de purtat vreo bătălie de legitimitate, căci 
postmodernismul său e asimilat, „drapat în exerciţiul 
vast al regândirii evoluţiei filoanelor culturale” (p.204), 
Perian poate aduce contribuţii notabile în plan 
metodologic, şi tocmai aceste „pariuri metodologice” 
stârnesc vigilenţa maximă a comentatorului şi verva sa 
polemică şi erudită, căci oricât de admirabil e volumul, 
Borbély nu evită să formuleze câteva „mici obiecţii”, 
urmate, pe final, de o recomandare, în fapt reflexul 
aceleiaşi obsesii sintetice, de extracţie echinoxistă: 
„rotunjimea sistemului va fi însă deplină doar în 
momentul în care autorul va scrie şi volumele despre 
secolul XIX şi XX” (p.206). Indirect, cronica prilejuită 
de A doua tradiţie e şi un mic manifest literar, care va 
deveni explicit în alte câteva cronici ce semnalează 
apariţii editoriale capabile să producă mutaţii în ţarcul 
nostru cultural. Campania de promovare a cărţilor de 
nivel internaţional ca amplitudine a ideilor, sincronizate 
cu tendinţele marilor medii universitare ale lumii e şi o 
datorie de onoare asumată cu maximă încântare, iar cele 
câteva titluri demne de luat în seamă constituie pentru 
Borbély garanţia putinţei culturii noastre de a-şi depăşi 
„cercul strâmt”, i.e. provincialismul, impostura, 
foiletonismul şi impresionismul deseori denunţate pe 
parcursul volumului, şi a deveni un actant real pe piaţa 
ideilor. E semnul clar al aderenţei depline la o ideologie 
literară pentru care criteriul strict estetic de evaluare nu 
mai e nici pe departe sacrosanct, critica literară trebuind 

să-şi extindă fără teamă teritoriile spre antropologie, 
istoria mentalităţilor, sociologie şi noile universuri 
virtuale pentru a fi relevantă. Estetismul nu e doar 
anacronic, ci profund insuficient în contextul actual. În 
buna tradiţie lovinesciană, lui Borbély nimic nu-i este 
mai antipatic decât autosuficienţa şi nimic mai sufocant 
pentru o cultură decât cecitatea faţă mutaţiile 
metodologice occidentale de dragul apărării micilor 
orgolii locale. Cei ce sparg rândurile, devin adevăraţi 
fraţi de cruce, salutaţi cu speranţa însetatului care a 
primit un pahar de apă rece salvatoare. Videologia lui 
Ion Manolescu, deşi amendată pentru lexicul 
hiperspecializat, Filosoful crud. O istorie a 
canibalismului, a lui Cătălin Avramescu, se înscriu în 
topul preferinţelor prin deschiderile metodologice şi 
calitatea superioară a sintezei. Entuziasmul lui Ştefan 
Borbély devine de-a dreptul elogios în cazul celor doi, 
iată doar două mostre de nedisimulată generozitate 
receptivă: „Videologia reprezintă cel mai dur tratat de 
postmodernism imaginar pe care l-a suportat până acum 
cultura română” (p.241), „Filosoful crud e cartea unui 
intelectual de mare clasă: cel mai bun reflex metodologic 
foucaultian pe care l-a cunoscut, până acum, cultura 
română (...)” (p.249). Nu e de mirare că recenzarea 
apariţiilor beletristice trece pe plan secund, dacă nu 
chiar terţ, după studiile docte şi eventual volumele 
memorialistice. Doar Pupa russa e luată în seamă dintre 
romanele postdecembriste ale optzeciştilor, dar talentul 
exegetic al lui Borbély se desfăşoară mai aplicat asupra 
romanelor Florinei Ilis, care răspund în plan beletristic 
orizontului de aşteptare la care răspundeau îl plan 
teoretic volumele magiştrilor înainte pomeniţi, căci 
clujeanca, practicanta unui postmodernism aglutinant, 
reuşeşte să integreze convingător universul virtual şi 
hipertehnologizat în scenariile sale epice şi chiar să-i 
dea un sens sacrificial.  Volumul nu se putea încheia 
fără contrapunctul său, corelativul negativ, aflat la 
antipodul tuturor convingerilor lui Ştefan Borbély, 
cronica prin care execută marţial un moment ruşinos al 
criticii literare postdecembriste. Istoria literaturii 
române contemporane, 1941 – 2000 semnată de Alex 
Ştefănescu, demascată fără menajamente pentru 
disproporţia dintre ceea ce se pretinde şi ceea ce reuşeşte 
să fie – un mănunchi de „cronichete expandate” -, 
stârneşte revolta intelectuală şi sarcasmul criticului 
clujean la cote maxime. Piatra tombală a istoriei 
literare româneşti reprezintă modul tranşant în care 
Borbély se disociază definitiv de critica foiletonistică şi 
de toţi sacerdoţii ei, unii notorii, eliberând certificatul de 
deces al unui tip de istoric literar şi cronicar atât de 
revolut încât nu realizează ridicolul întreprinderii sale şi 
inactualitatea metodologică în care se scaldă cu 
nonşalanţă. Exponentul prin excelenţă al criticii 
foiletonistice, a cărei degradare atinge la el ultimele 
consecinţe, tomul lui Alex Ştefănescu e „sinteza unui 
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frustrat belicos, monoman şi monolitic, complet lipsit 
de simţul ridicolului sau de autocenzură, a cărui 
voluptate de a administra lovituri pe sub centură este 
de-a dreptul paranoică.” (p.262). Ştefan Borbély, un 
avangardist constructiv printre intelectualii autohtoni, 
rămâne fidel proiectului său existenţial, iar Addenda, 
care altfel ar părea excedentară în raport cu restul 
volumului, vine să umple acest gol cultural, propunând 
o istorie politică a literaturii române, realizată 
obligatoriu interdisciplinar. La zece ani de la demararea 
sa, proiectul, atât de necesar culturii române, care a 
beneficiat de câteva întâlniri preliminare la Colegiul 
Noua Europă, pare încă himeric, dar cunoscând 
ataşamentul său pentru sinteze, vocaţia construcţiei 
culturale temeinice, tenacitatea şi forţa de a mobiliza 
adevăraţi magiştri în jurul unei idei, continuă să fie 
extrem de plauzibil. 
______
*Ştefan Borbély, O carte pe săptămână, Editura Ideea 
Europeană, Bucureşti, 2007, p.296

Iuliana RĂDUCAN

Modelul critic al existenţei diafane

Volumul Existenţa diafană reprezintă o culegere 
de cronici apărute anterior în revistele Apostrof şi 
Contemporanul între 2007-2010, ale criticului şi 
universitarului Ştefan Borbély. Publicat la editura 
Ideea europeană în anul 2011, volumul de faţă vine în 
continuarea celorlalte două cărţi ale actualităţii literare 
româneşti – Cercul de graţie (Ed. Paralela 45, 2003) 
şi O carte pe săptămână (Ed. Ideea Europeană, 2007). 
Titlul cărţii ilustrează programul criticului, idee pe 
care acesta o subliniază încă de la început: „Existenţa 
diafană, reprezintă, deopotrivă, un program personal 
şi o finalitate, ca de altfel şi un exorcism: de a ajunge, 
prin intermediul scrisului foiletonistic, continuu, 
deasupra mizeriei pe care o trăim, dincolo de prezentul 
promiscuu pe care trebuie să îl înfrângă majoritatea 
cărţilor pe care le citim.” (p. 5) Conceptul de existenţă 
diafană şi teoretizarea acestuia în prezenta carte, i-au 
fost facilitate, după cum însuşi autorul mărturiseşte în 
prefaţă, şi de programele celor două reviste care i-au 
acordat criticului, de-a lungul timpului, libertatea de 
a-şi alege cărţile pe marginea cărora a publicat diverse 
articole şi de a scrie în spiritul pe care îl crede de 
cuviinţă, chiar dacă acesta poate să nu corespundă cu 
politica revistelor. În afara cărţilor alese pentru cronici, 
Borbély a citit alte zeci de volume, fapt care îi permite 
să creeze o panoramă – cu toate că termenul este destul 
de larg – a literaturii române din ultimii ani, care se 

află într-o „fază de oboseală resemnată, antivitalistă, 
consonantă cu letargia socială şi politică din jur”, motiv 
pentru care o şi consideră, în Existenţa diafană, „o 
formă indirectă de melancolie participativă.” (p.6)

Dintre scriitorii pe care Borbély îi recenzează 
lună de lună fac parte atât critici literari, cât şi scriitori 
deja consacraţi, de la Paul Cornea, la Marin Mincu, 
Adrian Marino şi Matei Călinescu, sau de la Mircea 
Cărtărescu la Radu Mareş, Caius Dobrescu, Aura 
Christi şi Irina Petraş, dar şi scriitori aflaţi la debut – 
Florina Codreanu, Ioana Macrea-Toma, Constantina 
Raveca Buleu şi mulţi alţii. Criticul clujean consideră 
literatura română recentă ca fiind plină de nervozitate, 
„revanşardă, retroactivizantă, aflată în luptă nu cu 
prezentul, ci cu trecutul. Pentru mulţi critici literari 
tineri, scriitorii consacraţi (…) sunt mai degrabă epifanii 
ale trecutului decât parteneri de dialog plauzibili într-o 
competiţie a actualităţii.” (p. 6) Dacă aceasta era situaţia 
acum şase ani, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult 
nici pe parcurs, situaţia şi divergenţele dintre grupurile 
literare chiar amplificându-se pe fondul discuţiilor de 
ordin instituţional din ultimii ani. Trecând cu vederea 
acest aspect, contradicţiile dintre scriitorii tineri şi 
cei consacraţi nu sunt un caz singular, iar îndelungata 
istorie a literaturii române sau chiar universale ne poate 
confirma oricând acest lucru.

Cartea se deschide cu „revizitarea” unei 
opere clasice – Originile romantismului românesc de 
Paul Cornea. Cu ocazia reeditării din 2008, Borbély 
demonstrează, în stilul său complex, că studiul lui Cornea 
este la fel de „viu” şi acum ca şi atunci când a fost publicat. 
Volumul lui Cornea conţine o analiza dezvoltată pe mai 
multe planuri – sociologic, literar şi politic – a unui sistem 
cultural care era în tranziţie (1780-1840). Deşi aflat în 
faţa unui studiu ce s-a bucurat de o îndelungată şi rodnică 
receptare critică, universitarul clujean îşi îndreaptă 
atenţia asupra unor aspecte ce au fost mai puţin prezente 
în textele criticilor, subliniind, în acest fel, încă o dată 
originalitatea demersului lui Paul Cornea. Sintetizând 
teoria lui Cornea, Borbély prezintă câteva concepte-cheie 
folosite de acesta: definirea patriotismului în perioada 
de tranziţie, urmată de definirea identitarului naţional. 
Pentru Borbély, critic literar interesat cu precădere 
de simptomatologii culturale, cea mai importantă 
contribuţie pe care o aduce Cornea, analizând unul dintre 
cele mai complexe fenomene din cultura autohtonă, 
„este că românii din afara Ardealului au reînvăţat să fie 
patrioţi pe cale cultă, patriotismul nefiind ceva organic, 
la ei, ci un fenomen de aculturaţie datorat, în bună parte, 
personalităţilor accentuate ale romantismului incipient, 
care avea nevoie de un portofoliu ideatic şi l-au găsit în 
elogiul fiinţei naţionale ”(p. 10).

În volumul de faţă, Borbély nu se întoarce doar 
la opera lui Paul Cornea, un loc aparte ocupându-l de 
asemenea textele dedicate lui Marin Mincu, Matei 
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Călinescu şi Adrian Marino. El îi reaminteşte pe Marin 
Mincu şi Adrian Marino ca fiind doi critici de excepţie 
ai literaturii datorită cărora, în totalitarism, literatura 
română a putut „să se privească pe ea înseşi din afara 
condiţiei victimare autosuficiente la care o condamnaseră 
unii, să se reflecte într-o oglindă a sincronicităţii (…) şi 
să facă paşi importanţi către normalitatea condiţiei sale 
europene”(p. 64). Criticul subliniază în repetate rânduri 
importanţa moştenirii pe care Marin Mincu a lăsat-o: 
a introdus textualismul la noi, a scris critică arhetipală 
înaintea cărţii publicate de Paleologu despre Sadoveanu, 
„a reînviat avangarda transformând-o în poetică 
generativă” (p.76), apoi, folosindu-se de conceptul 
de „experimentalism, a explorat un continent cultural 
italian prodigios, axat pe semiotică şi pe onoarea de a-l 
aduce pe Umberto Eco aproape de cititorul român” (p. 
76). Spirit critic autentic, Borbély nu se lasă sedus în 
totalitate de toate meritele lui Mincu, arătând şi punctele 
slabe pe care teoria acestuia le-a avut. Astfel, cu toate 
că, în diacronia poeziei româneşti prezentată de Mincu 
în Panorama critică a poeziei româneşti din secolul 
al XX-lea, criteriul utilizat de acesta în demersul său îl 
reprezintă modul în care poezia „de odinioară” răspunde 
sensibilităţii cititorilor de acum, totuşi, pe bună dreptate, 
Borbély nu este de acord cu declasarea lui Blaga pe 
motivul „«inautenticităţii» eului poetic, prin privilegierea 
«cosmosului dionisiac decorativ», adică a unei fantasme 
organizatorice care nu are dimensiuni existenţiale” (p. 
61). Prin această afirmaţie se produce un fenomen de tip 
domino care duce la excluderea tradiţiei postblagiene din 
sfera de interes a criticului, neincluzând-o în Panorama 
sa pe Ana Blandiana, reprezentantă a neoxpresionismului. 
Alt lucru pe care Borbély îl dezaprobă este „valorificarea 
superlativă a lui Nichita Stănescu”, Mincu lăudând 
„ontologia dificilă a limbajului şi imersiunea poetului 
în primordialitatea necuvintelor”(p. 61). Concluzia la 
care criticul ajunge la sfârşitul cronicii dedicate studiului 
despre Mincu este că, în ciuda omisiunilor pe care acesta 
le face, „cartea (…) e vie, incitantă, provocatoare: elogiul 
maxim care i se poate aduce este să ridici mănuşa şi să 
elaborezi o contra-Panorama. Pentru aceasta ar fi nevoie, 
însă, de un contra-sistem, coerent, adecvat logicii interne 
a poeziei şi urmărit consecvent, până în pânzele albe, dar 
tare mă tem că ecoul acestei opere exemplare se va stinge 
în şuşoteli exasperate de cafenea, aşa cum se întâmplă, de 
regulă, la noi, cu toate opţiunile culturale atipice, majore, 
care au darul de a ne pune pe gânduri” (p.62). Concluzia 
lui Ştefan Borbély rămâne validă pentru întreaga operă 
a lui Mincu, căci personalitatea polemică şi incisivă a 
criticului genera discuţii în jurul unor idei sau fenomene 
literare demonstrând că „nu se poate trăi în literatură 
fără gura de aer proaspăt a competiţiei şi a polemicii 
cu cei din jur – şi, adesea, chiar cu tine însuţi”(p.65) 
a reprezentat deopotrivă, o calitate şi un defect pentru 
autorul Panoramei.

Cronica dedicată lui Adrian Marino are în 
vedere scrierile memorialistice ale eseistului clujean, 
reconstituite în volumul Viaţa unui om singur, apărut în 
2010. Apariţie controversată prin care au fost „atacate” 
virulent câteva din personalităţile autohtone, Borbély 
dă la o parte balastul format din resentimentele şi 
indignarea lui Marino, ajungând la personalitatea din 
spatele jurnalului, care nu este altceva decât „un om 
neliber sub aspect psihic: jurnalul unui justiţiarism 
încrâncenat, unilateral şi exclusivist în care un om […] 
se luptă cu propriii săi demoni”. Borbély concluzionează 
că duşmanul de temut al lui Marino a fost Istoria – marea 
obsesie existenţială şi morală a lui Marino, cea care l-a 
neîndreptăţit constant, i-a întrerupt anii de formare, 
l-a încarcerat, l-a prejudiciat continuu, l-a constrâns 
constant.

Laudatio pentru Matei Călinescu, text scris 
cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa 
criticului Matei Călinescu reprezintă, aşa cum intuim din 
titlu, un elogiu adus personalităţii criticului român care 
„a remodelat o epoca şi o disciplină – comparatismul 
autohton –, mulţi comparatişti revendicându-se din 
spiritul artistic al erudiţiei elegante” (p.92) pe care o 
practica Matei Călinescu, care „prin felul în care a reuşit 
să-şi armonizeze cele două euri – unul erudit obiectiv 
ştiinţific şi unul subiectiv, imagistic ficţional, ne oferă 
ecuaţia unei formule existenţiale exemplare.” (p. 87)

Cele patru portrete emblematice create de 
Borbély celor patru critici – Paul Cornea, Marin Mincu, 
Adrian Marino şi Matei Călinescu, se detaşează de restul 
cronicilor adunate în volum, invitând la redescoperirea 
prin (re)lectura a operelor acestora, rămânând figuri 
emblematice şi repere actuale, dincolo de raportarea 
temporală, tocmai prin trasarea liniilor de forţă ale criticii 
şi eseisticii literare româneşti. Meritul excepţional al 
lui Borbély este că îşi propune să prezinte fenomenul 
existenţei diafane din unghiuri cu totul diferite faţă de 
cele expuse de exegeza critică până la acest moment. 
Existenţa diafană înseamnă pentru Borbély menţinerea 
constantă a valorilor şi reperelor, crearea unor modele 
de gândire şi receptare critică, o receptare care nu este 
lipsită de admiraţie, dar care include şi o analiză foarte 
atentă asupra pasajelor mai slabe, diluate şi lipsite de 
intensitatea critică, stilistică şi estetică specifică celor 
patru individualităţi eseistice menţionate.

Alături de volumele anterioare, Cercul de graţie 
şi O carte pe săptămână, Existenţa diafană oferă 
cititorilor o panoramă a literaturii române recente. Cele 
aproape şaizeci de cronici adunate în paginile ei descriu 
un model critic original şi riguros, o fire analitică şi 
lucidă ce practică o critică cu deschideri spre filosofie, o 
critică de idei, a simptomatologiilor culturale, critică pe 
care nu o regăsim foarte des în peisajul literar autohton.

____________
*Ştefan Borbély, Existenţa diafană, Ideea Europeană, 
Bucureşti, 2011.
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Lucia CUCIUREANU

Fresca melancoliei participative

Uneori mă întreb ce folos că de la Arad până la 
Cluj-Napoca ori Târgu Mureş distanţele sunt accesibile, 
dacă întâlnirile între scriitori sunt atât de firave sau 
inexistente. Îmi pare rău că nu-l cunosc personal pe 
Ştefan Borbély. Noroc bun că unele reviste de cultură 
din inima Ardealului îmi parvin pe filiera „Arcăi”, 
aşa încât pot spune că l-am citit de multişor, cu mare 
plăcere, în „Vatra” şi în „Apostrof”. De atunci, mi-a 
atras atenţia frazarea elegantă, ceremonioasă chiar, 
osatura teoretică a paginilor de critică, trimiterile, 
disponibilitatea culturală de a stabili afinităţi, 
asemănări şi corespondenţe. Eseistul este din categoria 
greilor, alături de Horia-Roman Patapievici, Andrei 
Pleşu, Gabriel Liiceanu, Sorin Antohi, Stelian Tănase, 
Caius Dobrescu şi alţi câţiva care vehiculează idei şi 
simptomatologii culturale ce interesează şi dau de 
gândit.

Aşadar, nu întâmplător, şi în sinteza critică 
Existenţa diafană (2011), Ştefan Borbély face exerciţii 
de admiraţie faţă de acei autori români care lansează 
idei fertile. Unele prefigurând teze patentate ulterior, în 
altă parte. Sinteza culturală a balcanismului aparţinând 
profesorului clujean Mircea Muthu a pierdut întâietatea 
pe piaţa internaţională a ideilor, fiind devansată de 
tezele imagologice ale Mariei Todorova. Ideile lui 
Paul Cornea referitoare la preromantismul occidental 
şi cel răsăritean sau la raportul între trecut şi istorie 
sunt distincţii propuse de autorul nostru înainte ca 
metodologia belgianului Marcel Detienne (elenist şi 
antropolog comparatist, specialist în Grecia antică) 
şi a istoricului francez Paul Vyne (specialist în Roma 
antică, autorul eseului „Comment on ecrit l’histoire”) să 
pătrundă la noi. Lucid şi clarvăzător, criticul depistează 
cauzele care au împiedicat impunerea alor noştri: 
deficienţele de promovare peste hotare, anatemizarea 
internă şi unele inhibiţii publice. 

Ştefan Borbély este interesat de acele cărţi vii, 
inconfortabile şi incitante, gen „Despre idei & blocaje. 
O modestă propunere de a regândi cultura română 
pornind de la ceea ce îi lipseşte, fără a renunţa la ceea ce, 
în aparenţă, îi prisoseşte” (Horia-Roman Patapievici), 
„Orbitor” (Mircea Cărtărescu), „Iluziile literaturii 
române” (Eugen Negrici), „Trădarea criticii” (Nicolae 
Breban) şi „Panorama critică a poeziei româneşti din 
secolul al XX-lea (de la Alexandru Macedonski la 
Cristian Popescu)” (Marin Mincu). Nu se sfieşte, totuşi, 
să aducă reproşuri argumentate acestor volume. Cartea 
lui Patapievici a fost elaborată uneori „în pripă, în stil 
de campanie, fără liniştea pe care ţi-o conferă biblioteca 

şi arhivele (...), e un manifest războinic, scris franctiror 
sclipitor, nu îndeajuns de profund însă, generalizant şi 
sufocat, stilistic şi demonstrativ, de repetiţii, ceea ce 
demonstrează faptul că, în motivaţia scrierii ei, obsesia 
a fost mai persuasivă decât calmul dat de disciplina 
discretă a erudiţiei” (p.36). Un indiciu al elitismului 
este absenţa din carte a lui Adrian Marino, o merita 
pentru că a dus campanii exemplare de universalizare 
şi deprovincializare a culturii române. Cărţii îi lipseşte 
şi o analiză a conduitei filosofilor în vederea întreţinerii 
unui dialog specializat. „Aripa dreaptă”, al treilea 
volum din ciclul „Orbitor”, este, după opinia sa, „uşor 
artificializat”. Eugen Negrici „plăteşte bani otrăviţi” lui 
Dan Horia Mazilu (care susţine Renaşterea românească 
şi barocul) din „raţiuni intracatedratice” care-i pun 
sub semnul întrebării miza şi, după ce desfiinţează 
toate miturile identitare, le înlocuieşte tot cu un mit, 
al „axiologiei estetice”. Ajungând să-i recenzeze pe 
Nicolae Breban şi Marin Mincu, două personalităţi 
accentuate, creatori convinşi că poartă responsabilitatea 
literaturii căreia îi aparţin, criticul îi defineşte în 
paralel, urmărind similitudini şi diferenţe. Când vine 
vorba de „Viaţa unui om singur”, jurnalul scris de 
Adrian Marino, încearcă să înţeleagă omul „când 
vindicativ, când resentimentar, dar întotdeauna tragic, 
într-o dimensiune existenţială tensionată pe care puţini 
şi-o pot revendica...” (p.108). Motivaţiile atitudinii 
auctoriale se împart, după opinia sa, între mizantropie 
şi elitism. În spatele tuturor frustrărilor se ascund nu 
persoane, ci Istoria cu majusculă de dinainte şi de după 
Revoluţia din decembrie, „marea obsesie existenţială şi 
morală” a lui Marino. În concluzie, lansează ideea că 
forţa unei literaturi se exprimă şi prin capacitatea ei de 
a-şi integra contestatarii, ceea ce nu se întâmplă la noi: 
„viaţa noastră intelectuală de după 1989 a demonstrat că 
tocmai aceşti «atipici» aureolaţi de succes în competiţia 
culturală cu străinătatea [...] s-au bucurat de aversiunea 
publică cea mai adâncă! În loc să fie integraţi, ca 
etaloane calitative semnificative, ei au fost repudiaţi 
cu osârdie, marginalizaţi cu o fervoare păstoasă, grea, 
urcată din resentimente inexplicabile, colportate peste 
tot” (p.65).

Într-o parte, exegetul apreciază o carte care 
mizează pe adevăr, dar nu se iluzionează în privinţa 
destinului ei. O face când analizează romanul 
Supleantul lui Petru Popescu. Pentru că opinia publică 
nu este pregătită să accepte că familia detestată a avut 
şi „partea sa de umanitate”, în afara dozei de grotesc, 
iraţional şi „mârlănie ipocrită”. Aici, Ştefan Borbély 
aminteşte de bătălia lui Ion Negoiţescu, Adrian Marino 
şi Petru Popescu pentru oraş, pentru reconsiderarea 
citadinismului în literatura română, în dauna canonului 
rural, apărat de Zaharia Stancu şi Marin Preda. 
Dovedind astfel că stăpâneşte perfect mişcările de 
idei din literatură, nu doar pe cele ale prezentului. 
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În altă parte, apreciază demersul Ştefaniei Mincu, 
cea care a creditat generos şi competent noul val al 
douămiismului, dojenindu-i „diafan” pe cronicarii care 
se încăpăţânează să nu vadă noul din literatură: „Dacă 
am avea mai puţini tradiţionalişti la rubricile critice 
ale revistelor noastre «de opinie» şi mai mulţi novatori 
de calibrul ei în spaţiul public, adevărul de moment al 
literaturii noastre ar fi perceput mai prompt de cum o 
face mersul ponderat, de melc carpatin îngândurat, al 
criticii noastre de întâmpinare” (p.85).

În Anabasis se încearcă un răspuns la întrebarea 
improprie „A fost Marin Sorescu un precursor intuitiv 
al postmodernismului în critica literară?” Romanul 
Derapaj al lui Ion Manolescu este „o reuşită majoră 
a romanului nostru postmodern”, autorul lui fiind bun 
cunoscător al textualizărilor virtuale practicate prin 
Internet. O carte pe care şi eu am citit-o „pe nerăsuflate”, 
deşi are 650 de pagini. În Yoga şi securitatea în anii 
’80 – radiografia unei represiuni, criticul demonstrează 
încă o dată ceea ce toţi ştim, faptul că Gabriel Andreescu 
este un excelent cercetător de arhivă. De Silviu 
Lupaşcu n-am auzit şi-i mulţumesc lui Ştefan Borbély 
pentru sugestia de a căuta volumele acestui „înţelept”. 
Istoria secretă a lui Cornel Ungureanu oferă îndemnuri 
la gândire liberă şi personală şi incită la cercetări de 
anvergură. „Portretele” timişorenilor sunt memorabile: 
„un Cornel Ungureanu erudit şi fin, neconvenţional şi 
profund, excelent în ţinuta ştiinţifică de aleasă acurateţe 
istorică şi comparativă cu care îşi formulează ipotezele” 
(p.163) sau: „cu cât anii se scurg mai repejor, cu atât 
devine Livius Ciocârlie o existenţă mai literaturizată, 
mai ficţionalizată de propria sa efervescenţă estetizantă. 
Unii doar scriu despre estetic, pe când alţii îl chiar trăiesc, 
transformându-l în substanţă de viaţă: aceasta pare să 
fie «cheia» aventurii intelectuale a lui Livius Ciocârlie, 
echivalentă cu singura «justificare» existenţială pe care 
i se îngăduie să o invoce” (p.331).

Criticul analizează şi cărţile unor autori tineri 
care s-au făcut cunoscuţi în ultimii ani cu scrieri din 

domeniul istoriei şi sintaxei mentalităţilor şi cel al 
studiilor culturale. Majoritatea deschizători de drumuri 
în exegeza culturală românească. Adi Dohotaru este 
autorul care publică, cel dintâi, un volum dedicat 
integral contraculturii occidentale a anilor ’60. 
Cartea celor doi soţi, universitari craioveni, Cătălin 
şi Roxana Ghiţă, despre Ţara Soarelui-Răsare, este 
o carte „frumoasă” (epitet care apare ca un laitmotiv 
în cronici, dovadă că exegetul face critică din pură 
plăcere, nu presat de obligaţii) care îi trezeşte „amintiri 
participative, serene, reconfortante”: „am trăit şi eu 
în Statele Unite stupoarea de a fi servit de către un 
instalator în mai puţin de 20 de minute de la apel, 
care nu numai că nu mi-a luat bani, dar a şi şters 
«frontul de lucru» cu o cârpă impecabil de curată, 
plecând din casă ca şi cum nu ar fi venit niciodată. 
Eram la Indiana altădată, pe o alee lăturalnică, unde 
se prăbuşise o creangă de copac; a apărut un domn 
respectabil, foarte curat, cu o fizionomie mixată între 
Santa Claus şi bunicul blajin din poveste, şi-a pus 
atent mănuşile, a scos o greblă curată dintr-o maşină 
care strălucea de curăţenie, a îndepărtat creanga foarte 
meticulos, măturând apoi şi locul după «acţiune», ca 
nu cumva cineva să se împiedice de vreo frunzuţă” 
(p.290). No comment! Cărţile Florinei Codreanu şi 
Adrianei Teodorescu (câştigătoarele unui concurs de 
manuscrise organizat de către Filiala Cluj a Uniunii 
Scriitorilor) sunt analizate în paralel, pe baza scrisului 
şi a formei. O „carte pe care mulţi se vor supăra” e 
cea a Ioanei Macrea-Toma, „Privilighenţia”, pentru 
că deconstruieşte multe mituri despre condiţia 
scriitorului român victimizat de către comunism. Lui 
Constantin Raveca Buleu, cel mai realizat nume al 
tinerilor comparatişti clujeni, lansaţi postdecembrist, 
i se dedică 8 pagini. Toate aceste cărţi discută în 
premieră aspecte, iar autorii vădesc vocaţie erudită de 
tip universitar, preferând să trăiască în spaţiul calm şi 
intelectual al bibliotecii, implicit al culturii. Devine 
evident faptul că Ştefan Borbély preferă această 
generaţie lucidă celeilalte generaţii „sarcastice şi 
mizerabiliste, pentru care deconstrucţia e o scuză 
pentru neputinţă...” (p.297)

N-am de gând să epuizez „subiectul” tuturor 
cronicilor din volum, ultimul pe care l-am citit, semnat 
de Ştefan Borbély. Vă trimit să-l citiţi. Eu nu l-am 
găsit la Biblioteca Judeţeană din oraşul meu, unde de 
altfel nu se găseşte nici o carte de-a lui (vă sugerez 
să căutaţi pe elefant). Spuneam anterior că am găsit în 
carte câteva „portrete” expresive. Cel mai reuşit mi se 
pare acela care îl prinde în ramă pe Dan C. Mihăilescu. 
Deşi nu-l cunosc pe Ştefan Borbély decât din cărţile 
sale, mi se pare că i se potriveşte perfect. Este vorba 
de „exactitatea inspiraţiei”, de „harul formulărilor 
memorabile”, „incandescenţa participaţiei”, de „graţia 
suculentă a polemicii”, de „exerciţiu consecvent al 
admiraţiei”, de prospeţime şi talent.
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Vatra-dialog 

cu Ştefan BORBÉLY 

Postmodernul e mai arhaic decât se 
doreşte el să fie...

– Vă propun un dialog niţel mai neconvenţional, 
prin care să scoatem la suprafaţă „secretele” omului 
retractil care sunteţi. Aveţi secrete? Lucruri despre 
care nu v-a întrebat nimeni până acum?

– „Omul retractil” la care faceţi referire derivă 
din „impersonalitatea” teoretizată de către T.S. Eliot, 
despre care se spune că nu mânca niciodată în public, 
pentru a nu le oferi indiscreţilor din jur gesturi intime, 
neobiective. Ne vorbeau despre ea Ioana şi Liviu 
Petrescu, ilustrând-o prin comportament personal. 
Acesta a fost motivul pentru care m-am supărat atunci 
când jurnalul Ioanei Em. Petrescu a fost făcut public: 
arunca o lumină indiscretă asupra omului pe care cei 
doi doreau să-l facă uitat atunci când creau. 

La mine, retractilitatea se combină în adâncime 
cu timiditatea, aliajul rezultat nefiind, de fiecare dată, 
dintre cele mai fericite. Un ingredient subtil vine 
probabil şi din direcţie zodiacală, fiindcă sunt Scorpion, 
„semn” de care sunt mândru şi pe care îl cultiv fetişist, 
dar discret. În opinia unui fost, care s-a specializat 
în astrograme după ce şi-a reprimat voluptatea de a 
deveni un comparatist foarte subtil, apartenenţa mea la 
Zodia Scorpionului (cu ascendentul în Leu, mi-a spus 
grav Andrei Pleşu) înseamnă prevalenţa dinamicii 
autodestructive în raport cu imperativul antinomic al 
construcţiei.

Aici, nu mă recunosc integral, fiindcă m-am 
străduit toată viaţa, cât am putut, să pun cărămidă 
peste cărămidă, să înalţ construcţii şi să visez sisteme. 
Privind în urmă, nu pot să-mi reprim constatarea 
că această propensiune s-a lăsat în mod sistematic 
corodată de un histrionism dispersiv decantat în ludic. 
Am avut un formidabil dar de a mă învenina pe mine 
însumi în diferite faze ale vieţii – acesta e, probabil, 
cel mai cumplit „secret scorpionic” pe care îl păstrez, 
amăgindu-mă de multe ori că acest „venin” înseamnă, 
de fapt, simţ autocritic devastator şi luciditate. 
Oricum, pentru a încheia acolada astrologică, mirarea 
e că mai sunt în viaţă, fiindcă – citea respectivul coleg 
în complicatele sale planuri cereşti – s-ar fi cuvenit să 
plec mai demult, călcat de o maşină.

– Sunteţi obsedat de această premoniţie?
– Nu, dar frica mea iraţională de bază, pe 

care nu o pot controla, ţine de moartea aparentă. De 
aceea, aş dori să fiu incinerat. Mi-e groază că această 
rugăminte nu va fi îndeplinită.

– V-au caracterizat continuităţile sau mai 
degrabă rupturile în viaţă?

– M-a caracterizat o voinţă de continuitate 
trăită dramatic, foarte lucid, care s-a realizat însă doar 
parţial. Mi-a rămas, aşadar, doar disponibilitatea de a 
le conferi rupturilor o valoare formativă, amăgindu-mă 
că sunt secvenţe dintr-o serializare neîntreruptă. Am 
schimbat mai multe case, am desfăcut şi reasamblat 
mai multe biblioteci, am avut, până acum, vreo şase 
sau şapte birouri, sperând că aceasta, la care sunt 
aşezat acum, să fie ultimul. Nici până azi, cărţile 
mele nu sunt, toate, în acelaşi loc, o parte a bibliotecii 
rămânând la Făgăraş, în apartamentul părinţilor mei. 

Mă obsedează, însă, o mică mărturie din jurnalul 
lui M. Eliade: trecuse oceanul înapoi spre Paris, era 
în hotel, nu dispunea de masă de lucru, a împrumutat 
una şubredă, care se bălăngănea, şi la două ore după 
instalare era adâncit în textul pe care-l începuse la 
Chicago. N-am fost niciodată capabil de aşa ceva: 
biroul meu presupune o ritualizare prealabilă, pe care 
dacă n-o realizez, nu pot scrie. Modelul material vine 
dintr-o fotografie a lui Sartre, care-l reprezintă la o 
masă uriaşă, tip potcoavă, supraetajată cu cărţi, fişe şi 
manuscrise. Nu pot lucra pe o masă burgheză, care e 
reordonată la sfârşitul fiecărei zile şi se şterge praful: 
am nevoie de o dezordine artistică, stimulativă, care 
să mă aştepte. Numai pe mine: deci, vreau biroul meu, 
exclusiv, pe care să las haosul care îmi convine. De 
aceea, nu pot lucra decât acasă. N-am scris niciodată 
un text în altă parte: nu pot.

În privinţa continuităţilor sau a rupturii, cazul cel 
mai ciudat a fost cu manuscrisele personale, convertite 
în cărţi sau proiecte încă nefinalizate integral: se pot 
decela, în interiorul lor, evidente linii de continuitate 
sau „obsesii”, însă cele mai bune lucrări – Herakles, 
de pildă, cartea despre complexul gnostic din prozele 
lui Mircea Eliade sau Civilizaţiile de sticlă – le-am 
scris în momente de intensitate disruptivă, lucrând 
până la 20 de ore pe zi. Efervescenţa e atât de intensă, 
încât memoria mea şterge aproape totul după ce am 
pus punct. Mi se întâmplă frecvent să recitesc pasaje 
sau chiar texte integrale ca şi cum le-aş vedea pentru 
prima oară.

Îmi place să mă narcotizez scriind, recunoscând 
totodată şi faptul că această narcoză înseamnă, pe 
alocuri, o substituire culpabilă a vieţii. E straniu ce mi 
se întâmplă: fac de ani de zile, prin texte şi cursuri, 
apologia nietzscheană a unei fervori existenţiale 
pe care, de fapt, o cunosc doar livresc, nu prin 
senzorializare directă. Mă distrez la nebunie savurând 
toate histrionismele lui Thomas Mann, râd complice 
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atunci când se ţine de şotii, dar nostalgia mea secretă 
rămâne Castalia lui Hesse.

– Vă daţi seama că dacă v-aţi pune biroul acolo, 
n-aţi mai beneficia de izolarea pe care o lăudaţi?

– În esenţă aveţi dreptate, solitudinea nu este 
o valoare utopică, utopiile sunt socializante, însă 
amintiţi-vă de foarte simpla casă a Maestrului muzicii, 
unde Knecht e invitat la un moment dat, preţ de 
câteva solfegii. Hesse sugerează acolo un aspect de o 
frumuseţe tulburătoare: şi anume că, avansând în vârstă 
şi în spiritualizare, Maestrul muzicii a ajuns la un nivel 
de diafanitate atât de intens, încât ceilalţi s-au văzut 
nevoiţi să recunoască acest proces de transsubstanţiere 
prin instituirea respectuoasă a unei distanţe protective. 

Cred, aşadar, că recunoaşterea dorinţei 
cuiva de a se izola reprezintă o parte intrinsecă a 
comportamentului de creaţie. Am colegi de generaţie 
care s-au ratat, sau n-au dat tot ce puteau da, pe motive 
de socializare excesivă. Sunt, fireşte, simpatici foc, 
mereu disponibili, iubiţi de către toată lumea, dar 
puterea lor creativă se estompează înainte chiar ca ei 
să îşi dea seama de acest lucru. În consecinţă, atunci 
când vin în contact cu cineva, caut să-l înţeleg prin 
prisma disponibilităţii sale pentru solitudine. 

– Cam conservatoare perspectiva, într-o 
perioadă când toată lumea e pe reţele de socializare 
şi îşi arată disponibilitatea butonând la nesfârşit 
telefonul mobil...

– Mă simt bine în societăţile conservatoare. 
Instinctiv, dar şi prin disciplină, sunt ceva ce s-ar putea 
numi un britanic. Îmi plac satele mirifice, pline de flori, 
din Cotswolds, îmi place că există regina, urmăresc 
cu nesaţ toate filmele în care apar mostre de mucalită 
rigiditate britanică. Şi asta fiindcă sub aparenta 
scorţoşenie care-i deprimă pe unii, întrezăresc două 
valori structurante, pe care le-am trăit pe viu când am 
fost bursier la Oxford, la Colegiul St. John’s (minunat 
loc!): respectul tradiţiei şi umorul. Tradiţia decantată 
în umor de bună calitate, dacă doriţi, asociată ideii 
de a investi tradiţia şi instituţiile care o deservesc cu 
atributul stabilizator al transcendenţei. 

Eliade avea dreptate: anarhia începe atunci când 
ai deconstruit relaţia cu reperul, când nu mai dispui 
de un axis mundi exterior ţie. El există nu pentru a 
marca un centru, ci pentru a te defini pe tine ca fiinţă 
periferică, disponibilă de a se raporta la un reper care 
preexistă. Religio asta înseamnă: să fii legat de ceva 
aflat în afara propriei tale fiinţe. Acesta e, de altminteri, 
drumul de aur care duce de la hinduism la buddhism: 
în hinduism, fiecare este un axis mundi (sau poate 
deveni), în vreme ce buddhismul are în vedere un ax 
central, la care toţi ceilalţi se racordează. La New Delhi 
am înţeles că acesta e, în subsidiar, şi motivul pentru 

care India a ales în 1947 calea laică a lui Nehru, nu 
cea religioasă a lui Gandhi, secularizarea având rolul 
axului de raportare, care s-ar fi dispersat sublim, dar 
anarhic, dacă s-ar fi optat pentru un identitar religios. 

– Când vine vorba de călătorii, toată lumea 
vorbeşte de plăcere. Au fost şi lucruri care v-au 
exasperat în drumurile pe care le-aţi făcut?

– Calculăm precis detaliile fiecărui drum 
pe care îl facem, concepând totul strict obiectiv, 
nesubiectivizat. Rezervăm prin Booking, descoperim, 
prin călătorii, ceva ce în România se poate descoperi 
mai greu, şi anume că ai şi drepturi, nu numai 
obligaţii. Că eşti egalul oricărui european de la masa 
vecină, chiar dacă se întâmplă să nutrească prejudecăţi 
generice în privinţa românilor, pe care-i asimilează cu 
căpşunarii şi cu cerşetorii. 

Evităm, pe cât posibil, angajamentele colorate 
de ambiguitate, şi-mi pare rău să spun că cele mai 
multe dintre acestea se leagă de psihologia frustrată 
a unor emigranţi de-ai noştri. Nu e nimic mai penibil 
decât să asculţi tiradele antiromâneşti rostite de către 
românii stabiliţi dincolo, sau să citeşti – aşa cum mi 
s-a întâmplat în câteva rânduri – CV-uri contrafăcute 
bombastic, incusiv de către universitari sau scriitori 
români stabiliţi în alte părţi ale planetei. M-a revoltat 
de fiecare dată dreptul la dispreţ pe care şi-l arogă unii, 
pentru simplul motiv că soarta i-a ajutat, cândva, să-
şi părăsească ţara de origine. O spun responsabil şi 
avizat: nu există nimeni mai nepatriot decât românul 
plecat din România. M-a blocat de fiecare dată un 
fenomen stupefiant: uşurinţa cu care ne dispreţuim 
cuibul. Polonezii pleacă şi ei, dar nu urăsc Polonia. 
N-o fac nici albanezii, nici cehii ş.a.m.d. 

– Mi-a spus cineva, referindu-se la 
Dumneavoastră, că se vede din comportament că 
vă analizaţi continuu. Aţi avut şi surprize în această 
privinţă?

– M-am întrebat de multe ori cum de-a fost 
posibil să ajung în relaţii apropiate cu doi scriitori 
„imposibili”, ambii egocentrici, de care alţii se fereau: 
Adrian Marino şi Marin Mincu. Într-o serie tipologică 
similară, până nu demult m-am bucurat de afecţiunea 
dlui Breban, pe care am pierdut-o după ce am renunţat 
la rubrica lunară de la Contemporanul şi după ce i-am 
spus că mă ocup de postmodernism. Să n-o uităm 
pe Angela Marinescu, care m-a onorat cu invitaţia 
de a-i scrie o postfaţă... Sub aspect structural, aceste 
apropieri n-ar fi trebuit să se producă, însă am, se pare, 
o bună ştiinţă de a mă aneantiza empatic în relaţiile 
cu firile dificile. Fac pasul înapoi, devin instinctiv un 
spectator. Atât la Marino, cât şi la Mincu, trebuia să 
ştii să taci, intervenind doar în momente despre care 
puteai fi convins dinainte că n-au cum să conteze în 
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economia de ansamblu a unui discurs unidirecţional. 
 Sună ciudat, dar atât pe Marino, cât şi pe 

Mincu i-am iubit, suferind tăcut atunci când au plecat. 
Lumea mă consideră plauzibil la înmormântări; 
am fost chiar invitat să vorbesc la câteva. Datorez 
de bună seamă această tuşă funerară preocupărilor 
etnografice din studenţie, când făceam, sub conducerea 
profesorilor N. Both şi I. Şăulean, monografia populară 
a Ţării Oaşului. La sosirea pe teren, ni se distribuiau 
chestionarele şi sarcinile, băieţilor revenindu-le 
înmormântările şi credinţele psihopompe, la care 
fetele nu se prea înghesuiau. Am participat, aşadar, 
împreună cu colegul meu Năprădean, la zeci de 
ceremonii funerare, unele stranii, surprinzătoare, 
fiindcă reprezentau consecinţa aparent ilogică a unor 
blesteme împlinite matematic. Acolo am înţeles cum 
funcţionează pe viu mecanismul arhaic al echilibrului 
de sacralitate.

– Adică?
– Spre deosebire de comportamentul creştin de 

mai târziu, în lumea arhaică sacrul are valenţe duble, 
complementare: una benefică şi una malefică. Altfel 
spus, ceea ce e periculos şi negativ se poate datora atât 
unei carenţe de sacralitate, cât şi excesului de sacru, 
comunitatea reglând dezechilibrul prin intermediul 
unor ceremonii de lustraţie, foarte vii, de pildă, în faza 
de reagregare a ceremoniilor de iniţiere sau în tot ce 
ţine de relaţia cu exteriorul. Nu introduci animalul 
vânat în spaţiul comunitar direct, fără rituri de lustraţie, 
fiindcă excesul de sacralitate pe care îl reprezintă 
căprioara vânată îţi poate dezechilibra sacral întreaga 
comunitate. 

 Exemplele sunt foarte multe (naşterile, 
gemelaritatea, lichidul menstrual feminin etc.), dar să 
revenim la moarte. În Oaşul pe care l-am cercetat noi, 
moartea era automat extemporalizată prin obligaţia 
rudelor apropiate de a purta, la înmomântare, aceleaşi 
haine în care le-a prins vestea morţii. Vedeai în preajma 
mortului fii cu pantaloni plini de bălegar, sau soţii şi 
fiice cu haine pătate de mâncare, contrastant faţă de cei 
sosiţi la ceremonie în veşminte fireşti, de sărbătoare. 
Era impresionant, fiindcă sugera ideea că moartea 
aparţine unui „ne-timp”, unui timp neconştientizat ca 
atare, de care comunitatea se izola prin aneantizare, 
evitând contaminarea.

 Al doilea exemplu era dat de cazul în care 
cineva se stingea în afara comunităţii, cum ar fi, să 
spunem, la spitalul orăşenesc din apropiere. Atunci, se 
forma un mic grup de primire, condus de către preot, 
care aştepta furgoneta mortuară la graniţa satului. 
Maşina oprea, sicriul era scos şi pus pe pământ în 
afara hotarului, urma o ceremonie, apoi sicriul era 
mutat câţiva metri mai încolo, în interiorul satului, 
urma o nouă ceremonie, după care era urcat din nou în 

furgonetă şi ajungea în familie. Slujba avea, desigur, o 
sintaxă ceremonială creştină, fiind oficiată de către un 
preot, dar în substrat aveam un rit de lustraţie şi unul 
de consubstanţializare, urcate spre noi din timpuri 
imemoriale.

– Deformare profesională: pe nepusă masă, aţi 
început să ţineţi cursuri.

– Ceea ce v-am spus se poate citi în Durkheim, 
Girard şi în alte locuri, dar poţi rămâne cu impresia 
că sunt doar construcţii intelectuale acolo. Adică, se 
duce antropologul la papuaşi şi construieşte logica pe 
care riturile de acolo de fapt nu o au. E altceva când 
vezi că ecuaţia care ţi s-a predat la curs funcţionează 
camuflat în ceremonii pe care tu le percepi ca fiind 
doar laice. Asta l-a fascinat pe Eliade: subcutanatul, 
sacrul care se camuflează în profan. E acolo, transmite 
semne, poate fi descifrat. Profanul nu e doar profan: e 
ceva ce are o structură sacrală ascunsă. Freud a avut, 
în esenţă, aceeaşi intuiţie privind comportamentul: 
în toate situaţiile, chiar şi-n cele mai banale, omul 
e o fiinţă subconştient ritualizată. E o persoană, 
neasemănătoare celorlalţi, individualizată, dar el e, 
simultan, şi impersonalitatea arhaică, atemporală 
care îl predetermină. Chiar şi postmodernii spun ceva 
similar, pre limbajul lor, fireşte, atunci când insistă pe 
faptul că nu autorul scrie textul, ci el este scris de către 
text din momentul în care îl declanşează, racordându-
se în acest fel la impersonalitatea matricială de care 
vorbea Nietzsche. Postmodernul e mai arhaic decât se 
doreşte el să fie...

– Să revenim la Adrian Marino...
– Am înţeles. Ceea ce doar puţini au remarcat 

este că se teatraliza, era actorul propriului său 
spectacol, având un simţ al umorului foarte special, 
pe care-l camufla în tirade jupiteriene, înfricoşându-i 
pe cei din jur. De la Dumnealui am dobândit o intuiţie, 
pe care am verificat-o ulterior asistându-i şi pe alţii: că 
în domeniul umanist pe care îl slujim, fiecare dintre 
noi se structurează în funcţie de un model referenţial, 
pe care îl imită sau de care se disociază. Dacă vrei să 
înţelegi un om, caută tiparul pe care el îl întrupează. 
Veneraţia nu explică nimic aici: doar histrionismul 
indică sensul, fiindcă – vorba psihoistoricilor – trebuie 
să fie un model pe care să-l poţi instrumentaliza proteic, 
iubindu-l când simţi nevoia, dar şi dând cu el de 
perete, dacă situaţia o impune. Modelul subconştient 
al lui Marino era G. Călinescu. Al lui Cioran cred că 
era Sacher-Masoch.

– Cum aţi ajuns la psihoistorie?
– În 1992 am avut pivilegiul de a fi selectat 

pentru o bursă Fulbright, fiind arondat la Indiana 
University, Bloomington, sub conducerea lui 
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Matei Călinescu. Proiectul era unul socio-politic, 
bachelardian, fiindcă nu se putea concura cu un proiect 
literar: îmi propusesem să stabilesc amprenta materială 
metaforică, matricială a unor sisteme politice, pornind 
de la cele patru elemente presocratice. Era reductiv 
şi romantic, dar mă pasiona, motiv pentru care am 
strâns sute de argumente pentru a lega nazismul de 
foc, ceauşismul de apă, Revoluţia Rusă de teluric şi 
americanismul de ascendenţă şi de aer. 

Văzând cu ce mă ocup, Matei Călinescu mi-a 
spus, zâmbind, că există o „crazy science”, practicată 
de „lunatics”, psihanalişti din descendenţa freudiană, 
care mă poate ajuta. Mi-am făcut timp de şase luni 
proiectul, am lucrat sistematic pe tema mea de doctorat, 
dedicând integral cele trei luni rămase textelor de 
psihoistorie. Cam zece ore pe zi, toată perioada, într-
un „cluster” nerevendicat de nimeni, la etajul 6 al 
bibliotecii de la Indiana, unde am fost realmente fericit, 
ca nicicând în întreaga mea existenţă. Îmi amintesc 
că la revenirea spre patrie, când am oprit să văd New 
York-ul, am trecut pe sub geamul lui Lloyd deMause 
de pe Riverside (unde stă sau stătea şi Paul Auster), 
dar n-am îndrăznit să-l contactez. Ulterior, devenind 
oaspetele său, am cunoscut un om ca pâinea caldă, de 
o generozitate ieşită din comun: în toată „panoplia” 
mea de cunoştinţe, doar Geo Şerban îl egalează.

– Aveţi duşmani?
– Cred că nu; dar am în jurul meu oameni 

cu care nu mă înţeleg, preponderent din raţiuni de 
principii, pe care le enunţ intolerant, şi de multe ori 
mă ia valul. Stârnesc, însă, constant aversiune, din 
cauza distanţei pe care o pun între mine şi ceilalţi. 
Mă apără: îmi protejează timpul de lucru, ceea ce a 
fost dintotdeauna esenţial pentru mine. Nu sunt pe 
Facebook sau pe alte reţele de socializare, fiindcă te 
absorb, devin cronofage, te fac să depinzi de ceilalţi. 

Când sunt provocat, reacţionez instinctiv, 
apărându-mi feroce timpul şi intimitatea. E motivul 
pentru care m-am ferit de funcţii: nu numai că te 
acaparează, dar te şi alienează, distorsionându-ţi 
imperceptibil registrul valoric. E periculos să ajungi ca 
funcţia (persona, masca funcţională) să te înlocuiască. 
Mai periculos e să nu fi alertat de această substituţie 
şi să crezi naiv că distincţiile care ţi se decernează se 
datorează valorii tale intrinseci, nu tranzacţionismului 
de moment pe care îl facilitează demnitatea. 

– Recitesc promisiunile pe care le faceţi în 
cărţile Dumneavoastră şi constat că nu toate s-au 
materializat. De ce această risipă?

– Mă obsedează şantierul vraişte din jurul meu, 
şi dacă vreau să formulez sofisticat, motivul existenţei 
sale îl reprezintă deja pomenita propensiune către 
sistemicitate. Atunci când am demarat doctoratul – de 
naivitatea proiectului iniţial m-a salvat Fulbright-ul 

de la Indiana, altminteri făceam o teză proastă, greşit 
structurată metodologic -, aveam în vedere două 
planuri complementare: unul dedicat eroicului, şi un 
altul antieroului. Ulterior, palierul demonstrativ al 
antieroului (trickster, nebun de curte, saltimbanc etc.) 
s-a estompat, Herakles neconţinând, în cele două ediţii 
de până acum, decât prolegomenele. Am cutii pline cu 
sute de cărţi fişate, dedicate antieroului: caut să generez 
un timp care să mă absolve de această amânare. 

 Cu Mitologiile e la fel: proiectasem o 
trilogie, am scos un volum, am scris Calendarele 
mitologiei în proporţie de 80% (tema e din ce în ce 
mai fascinantă, fiindcă inventariază mult sărbătoresc 
popular) şi mă documentez pentru un al treilea, care 
se va ocupa cu Mitologiile postmoderne. Adevărul 
este, însă, că aproape nimeni nu mai citeşte volume 
constructive, sistematice. Am testat terenul, publicând 
în presă – inclusiv în cea cotidiană – fragmente 
hermeneutice incitante: de ce este Moş Crăciun roşu, 
de ce la carnaval defilăm în veşminte preponderent 
thanatofile, de ce asociem sărbătorile de Paşti cu oul 
roşu sau cu iepuraşul. Ecourile au fost nule, oamenii, 
chiar şi studenţii mei continuând să creadă în povestea 
de amvon potrivit căreia Fecioara Maria a dus un 
coş cu ouă la răstignire, ele colorându-se cu sângele 
Mântuitorului. Există şi o versiune extinsă, potrivit 
căreia în coş se ascundea un iepuraş, atât de iubit de 
Fecioara Maria, încât nu se putea despărţi de el nici în 
momentele de mare încercare sufletească. 

 Aceste exemple, şi altele asemănătoare lor, 
m-au dus la o concluzie în care cred nestrămutat: în 
ultimă instanţă, eşti responsabil doar în faţa ta însuţi. 
Nu amâni şi nu ratezi niciodată în faţa celorlalţi, ci 
doar în faţa ta însuţi. Acesta e motivul pentru care 
e fundamental să nu te mistifici, să fii lucid până la 
capăt, ţinând un balanţier cu două coloane, în care de o 
parte sunt listate izbânzile şi în cealaltă neîmplinirile. 
Dacă aduni doar succesele, ai pierdut partida.

– Să ne jucăm cu ideea că aţi avea putere, că aţi 
fi, cum se spune, „la butoane”. Ce aţi modifica?

– Sună pompos, utopic, dar aş reinstitui credinţa 
normativă în ideea de superioritate şi de standard. 
Oamenii trebuie obişnuiţi cu ideea că superioritatea 
ca atare există; că egalitarismul este falimentar, trage 
în jos, şi că o societate funcţională este una ierarhică, 
construită pe oameni şi pe valori ce tind firesc înspre 
autodepăşire. Năclăirea a ceea ce este superior prin 
grotesc şi băşcălie e un joc social extrem de periculos, 
fiindcă înlocuieşte simţul normativ cu nivelarea. 

 Cheia întregii probleme o reprezintă 
poziţionarea instituţiilor în raport cu omul. Exemplul 
clasic, pe care îl tot dau, vine de la familia regală 
britanică şi l-am citit în presă. Prinţul William era la 
Eton, şi Serviciile Secrete au ajuns la concluzia că nu-l 
pot monitoriza decât prin intermediul unui accesoriu 
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la purtător, o brăţară electronică. În consecinţă, familia 
regală i-a adresat colegiului o scrisoare formală, 
cererea din ea a fost dezbătută de către consiliul 
şcolii, au fost voci pro şi voci contra, fiindcă brăţara 
contravenea codului vestimentar standardizat de 
la Eton, şi în final s-a luat o decizie. Aşa ceva nu se 
poate întâmpla decât într-o societate unde instituţia 
are un standard simbolic inamovibil, funcţionând ca 
generalul în raport cu particularul. Imaginaţi-vă un caz 
similar la noi, unde patronii finanţează şcoli, crezând 
apoi că au şi dreptul de a selecta sau de a îndepărta de 
la catedră anumiţi profesori.

La noi, instituţiile sunt excesiv de umanizate, 
prin nepotism, clientelism şi subiectivizare. Cangrena 
subiectivizării e cumplită, fiindcă majoritatea 
instituţiilor colcăie de rude, prieteni, clienţi, rudele şi 
clienţii acestora etc. Nu poţi lucra eficient şi nu poţi 
judeca limpede când persoana pe care te vezi nevoit 
să o admonestezi pentru neglijenţă în serviciu este cea 
care ţi-a adus, dimineaţa, cafeluţa la pat.

– M-am întrebat întotdeauna, cum de v-aţi rupt 
de etnia căreia îi aparţineţi...

– Speram să nu îmi puneţi această întrebare, 
fiindcă ajungem în mod inevitabil la clişee. Atunci 
când a vrut să scrie ceva agreabil despre mine, Adrian 
Marino a spus că sunt un intelectual „transetnic”, 
capabil să extragă din această transcendere puterea 
de care am nevoie. Nu văd nimic deosebit în asta, şi, 
oricum, nu cred că opţiunea mea pentru cultura română 
trebuie eroizată sau socotită a fi ieşită din comun. Nu 
văd de ce se tot discută acest aspect, fiindcă, sub aspect 
strict biografic, opţiunea pe care mulţi o dramatizează 
inutil s-a datorat unui accident de parcurs, unui 
calcul cât se poate de uman şi de pragmatic: făcusem 
primele patru clase în maghiară, la Făgăraş nu era 
liceu maghiar, şi noi am decis în familie, foarte calm 
şi cumpătat, fără dramatisme, că mutarea mea la secţia 
română începând cu clasa a cincea poate fi benefică în 
perspectiva examenului de admitere la Liceul „Radu 
Negru”, unde se intra greu. 

Odată ce am ajuns acolo (într-un an în care 
am devenit victima punitivă predilectă a foştilor mei 
colegi, care m-au tot bătut pe la colţuri şi mi-au spart 
în vreo două rânduri capul) am făcut ceea ce mi s-a 
părut a fi dintotdeauna necesar, şi anume performanţă. 
Nu m-am mulţumit să mă ducă valul, ci m-am străduit 
să devin plauzibil. M-aş fi dispreţuit dacă aş fi ajuns să-
mi plâng de milă, invocând cine ştie ce raţiuni inerţiale 
sau sentimentale. Am lucrat să devin competitiv, 
fără să-mi pese că asta ar fi o „problemă”, sau că se 
poate „interpreta”. Voleiul competiţional pe care l-am 
practicat în liceu mi-a oferit multe, inclusiv o etică. 

Pentru mine, „transetnicitatea” lui Marino a fost, 
aşadar, o realitate existenţială firească, asemănătoare 
altor lucruri normale şi simple pe care le face omul. 

Privind în urmă, trebuie să admit că am avut parte de 
circumstanţe exterioare favorabile, nici Făgăraşul, nici 
facultatea de mai târziu nedându-mi de înţeles că aş fi 
o anomalie. Eram atât de „afon” în domeniu, încât nici 
avertismentele – câte vor fi fost ele – nu m-au trezit 
din dolce far niente. De pildă, publicasem deja câteva 
texte în Echinox, când m-a chemat Liviu Petrescu, 
pe care-l idolatrizam. Te citesc – mi-a spus –, cred că 
ai substanţă, aşa că, în interesul Dumitale, ar trebui 
să-ţi iei un pseudonim. L-am refuzat, spunându-i că 
le datorez un respect părinţilor mei, care mă ţin în 
facultate. Vei avea parte de o receptare piezişă – mi-a 
răspuns el. Să nu spui că nu te-am avertizat...

Şocul „receptării piezişe” aveam să-l resimt 
abia mai târziu, într-un mod care mă face şi acum să 
zâmbesc cu amărăciune. Eram universitar, publicasem 
deja vreo opt-zece cărţi de autor, participasem la 
redactarea unor lucrări de referinţă şi scriam cronică 
literară lunară la două reviste când m-a sunat acasă un 
nume de rezonanţă al literaturii române actuale. Nu 
ne cunoşteam, nu vorbisem niciodată; de fapt, n-am 
crezut că voi avea vreodată onoarea să mi se adreseze 
direct. Dom’le – zice –, eu am tot vrut să te sun, să te 
felicit pentru traducătorul cu care lucrezi. Aşa o limbă, 
aşa nuanţe... I-am mulţumit respectuos şi l-am asigurat 
că-l felicit pe loc pe traducător, fiindcă el mă însoţeşte 
peste tot, îl ţin mereu pe lângă mine, altminteri nu cred 
că m-aş putea descurca pe la cursuri şi seminarii... Am 
mai schimbat nişte amabilităţi de circumstanţă şi a 
închis. 

Pun mâna-n foc că nu i s-a părut absolut nimic 
ciudat în toată discuţia... 

Interviu realizat de Cristina ILIOAIE
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Elpidifor TITOV 

(1896 – 1938)

 S-a născut în familia unui preot-misionar și 
a unei învățătoare, în Bureatia. A studiat la Seminarul 
Teologic din Irkutsk, de unde, la 17 ani, chiar dacă 
are rezultate eminente la învățătură, este exmatriculat 
provizoriu pentru atitudini de liber-cugetător. După 
absolvirea Seminarului lucrează ca învățător. A fost 
redactorul ziarului „Steaua Pacificului”, unul din 
fondatorii asociației scriitoricești „Șlepul poeților” 
din Irkutsk. Autorul primului „Dicționar tunguz”. A 
publicat o singură carte, „Versuri. 1918–1922” (Irkutsk, 
1923). În ultimii ani ai vieții s-a consacrat eminamente 
studiilor științifice. În 1937, Elpidifor („purtătorul 
de speranță”) Titov cade jertfă represaliilor staliniste 
(executat în 1938), acuzat de legături cu organizatorii 
unei grupări contrarevoluționare din Extremul Orient.

Chiar dacă Titov e din rândul epigonilor, mai 
multe din poemele sale au zvâcniri de originalitate, 
citite azi rezistând prin stilistica lor, prin metaforele 
ingenioase, exotice, de sorginte și coloratură siberiană, 
japoneză, chineză. Titov e mai curând apropiat de 
akmeiști, în travaliul său  prozodic orientându-se spre 
M. Kuzmin, N. Gumiliov, M. Zenkevici. 

Cu alte cuvinte, poetul e dintre cei din vecinătățile 
avangardismului, uneori joncționând eficient cu acesta.

 

Cântecele tunguzilor din bazinul 
Amurului

I

Fruntea ta – lasă-mă să o înfăș ca o bandă 
frontală!

Mă gudur alintat, precum cercelul prelung se 
gudură-alintă lângă obrazul smead.

Te voi strânge ca un pieptar cusut meșteșugit 
cu mărgele albe, sinilii și negre;

Mă voi lipi de tine ca un șorț din crepdeșin 
chinezesc înflorat;

Cu acest brâu lat dimpreună pieptul să ți-l 
încingem;

La șorțul tău să fiu de brelocuri zângănitoare, 
când tu atingi grăbită pânza iurtei,
îndepărtându-te cu pași ușori și 

repezi, –
Fă-mă breloc zângănitor la șorțul tău! 

II

Ție – celei cu frumoasele icre ale picioarelor! 
– îți doresc coapsele,

Cum aș mai zbura întru-ntâmpinarea ta
Și cu acest braț încordat să te cuprind și să te 

sărut, să te tot sărut…
Te-aș înconjura cu iubirea, cum cu plasă-i 

înconjurat negrul sobol,
Ca o plasă cu clopoței de aramă cu care-i 

înconjurat scumpul sobol, –
Te-aș înconjura cu dragostea și fericirea.

(1921)

Neolitic

(epoca pietrei șlefuite)

Les Hommes de cette èpoque sont des 
dolichocèpales…

       Ch. Debierre, „L’Homme avant 
l’histoire”. P. 1888, p. 178.

Din nou cleștele disperării
Îmi strivește tâmplele.
Nu văd dimineața înflăcăratelor sultănele
Și nicidecum nu mă-mbată primăvăratice iele.

biblioteca babel
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Prisma are atâta nevoie de confortul gotic,
Rămâne fidel zăvorul ruginit.
Viețile în neolitic sunt triste
În triunghiul nasului turtit.

O, adânc întristate dolicocefale! 
Eu sunt ultimul vostru strigăt gelos
Și, înclinându-mă, sărut în negre ovale 
Un chip lat și fălcos.

Să uităm sulițele de piatră
Și fumul focurilor de rugă ce înălțați.
Noaptea, în peșteri, încântate gemete de muieri
Și plânsetul copiilor speriați.

Acum holbați orbitele coșmarești, 
Căscând gurile știrbe, jimbate,
Însă nopțile, știu, voi visați
Bucăți de nefrit, însângerate. 

O, adânc întristate dolicocefale!
Eu vă sunt ultimul semănat.
Dimineața avară, în pirostii, din munți
Adună opalul mort, împrăștiat.

(1921) 

*  *  *

Când se revarsă zorii 
și zarea
precum prima iubire
inundă cu solemnul potop de lumină
apusul neliniștit;
când vrăbiile trezite din somn
presimțind dezghețul de februarie
se sfătuiesc între ele despre una, alta, –
(posibil, despre cuiburi și ouăle pe care le vor 

depune-n ele);
Când, asemănătoare vulpilor urmărite,
rotocoalele de fum roșcat ale hornurilor înălbăstrite
se dispersează în cer
lăsând umbre-nguste peste acoperișuri înflăcărate;
când mânjii noateni
mânați la adăpat
nechează
cabrându-se sforăitor
arcuindu-și cu mândrețe gâturile 
și ridicându-și cozile tușinate, –
când se-nstăpânește dimineața
mie îmi vine să plâng și să-i mulțumesc cuiva
(oare nu acestor munți, smeriți străjeri ai eternității,
sau păienjenișului din ungherele bibliotecii mele?)
pentru că eu sunt viu

pentru că primăvara aceasta e timpurie,
pentru că fânul ne va ajunge până la ierburile din mai,
pentru că albinele au iernat în bună stare,
pentru că, iată, curând e martie și trebuie să ne pregătim
de scoaterea stupilor, aranjarea prisăcii.

(1922)

*  *  *

Pe harta veche, preocupat,
Îmi trec degetul arătător.
Chiar în acest martie îmbietor
Tu nu vei pleca de acasă?

Să uiți totul, legăturile cu străinii, –
Să semnezi și să te strămuți la nord.
Tu vei sta sus, pe punte,
Înfruntând vântul tăios.

Iar acolo, la Anadîr,
Vei fi considerat amerikan man –
Dragoman pentru Siberia,
Cercetătorul muierilor ciucci. 

Iar dincolo – Canada, metropole,
Cultură, ladies și capstan.
Iar tu în chipiul tras pe ochi
Arăți a bogătan palid la față.

Ajunge! Beatrice și suratele ei – peste bord!
Life as Love is sweet.
Mocasini, cațaveica de blană, breeching,
Și cartea despre ciucci a lui Nordqvist.

(1922)

*  *  *

Pe cerul cenușiu al sticlei
Lăstunu-n zbor țipă pătrunzător
Ne-nduplecat și lugubru
Tânjirea-ncordează arcul.

Cuprins de spaimă, înțepenind,
Eu aștept pașii tăi.
Însă opaițul e stins
Și ițe de-ntuneric se ițesc 
Și se țes tot mai des. 

(1922)
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*  *  *

„Succes absolut. – Amerikan Kinema!
Inegalabilul Charlie Chaplin!”
Iar astăzi cerul e senin,
Pe trotuare e cald de la pereții caselor.

Pe zi ce trece e tot mai primăvăratec
Soarele și gânguritul copiilor.
Înduioșător susur de vioară
Argintiul picurat din streșini.

Ce bine e! Pe asfalt tot mai vesel
Îmi bat și-mi număr pașii.
Cerșetorul… Îmi permiteți
Să vă fiu ghid?

Iar seara la Kinema
Sau la japonezi în cafenea –
La tine, gălbioara mea zână,
Ce miroși a portocale.

Ce minunat e acest februarie!
Însă unora le e totuna –
Vreo slută cu fața palidă
Sau gheișă-n galben chimono?

(1922)

În ceainărie

I

– „În grădina mea înfloresc azaleele
Și colindă flamingo sinilii”…
– Mie seara-mi pare prea scurtă…
Ce mai lucesc în noapte ochii tăi!

Nu trebuie să cânți răscolitor din koto1,
Eu voi săruta aceste degețele
Și netede picioare, și acest coc –
Încordat și nesupus lujer de tuia. 

Nu aprinde flacăra-n felinare și 
Cu mâna-ți fierbinte nu da la o parte paravanul…
Ce bine e!
Bâzâie gâzele prinse în plasă. 

II

Pe rogojină, pentru mine micuța maiko2 
Dansează radioasă și desculță
În revărsările argintii de shamisen3. 

Iat-o că ridică, largi și prelungi,
Înfloratele mâneci de mătase,
Până la călcâiele roze desfăcând evantaiul amplu…

Și tot mai iute, ca o petală de vișin,
Luată de învârtejirile de-aprilie,
Maiko se-nvârte pe galbena rogojină de orez.

III

Dinspre golf a prins să adie briza crăpatului de zori.
Prin indolenta ceață sinilie
Albesc pânzele bărcilor de pază.

La balcoane s-au stins micile felinare,
Ruptă e struna shamisenului.
Iar micuța maiko cu mânuțele-i subțiri,
Acoperită cu veșmântu-i sfâșiat,
Ca un fluturaș dormind pe-o crizantemă –
Stă nemișcată pe saltea.

(1922)
________________ 
1. Koto – instrument nipon cu coarde, asemănător 

cu harpa. 
2. Maiko – ad litteram „fată dansatoare”; 

numele dat ucenicelor gheișe din Kyoto și Osaka. La 
Tokio se numesc hangyoku („jumătate de piatră prețioasă”) 
sau oshaku.

3. Shamisen – instrument popular japonez, având 
atașată cutiei de rezonanță o tijă lungă și subțire pe care sunt 
întinse cele trei corzi.

* * *

Slăbind, ziua căzu și, iată,
Mugind își linge rănile.
Marcată de căruntețea ta,
Pământule, plăcută e răcoarea.

Iar mie, celui lipit de caldarâmul
Înrăitelor ulițe prelungi,
O, noapte, roua ta picure rar
Peste fața mea fălcoasă.

(1922)

Traducere și prezentare de Leo BUTNARU
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All’alba dei poeti. 
Poeți italieni fără apus

La compiuta Donzella Fiorentina

 
  Sonet

Când firea dă-mprejur frunză și floare
ibovnicii aleși prind obște voie bună:
ies laolaltă la grădini, în care
de păsărele dulce viers răsună:

iubirii cei de neam se dau cu-ardoare,
și fiecare a sluji se-ndrumă,
și-orice domniță huzurește-n desfătare;
pe mine spaime și plânsori se-adună;

c-al meu părinte mă vârî-n păcate
și-n crudă caznă tot mereu mă ține:
cu sila domn, stăpân, umblă să-mi cate.

Ci mie dor și ghes de asta nici că-mi vine
și-n mare chin trec ceasuri necurmate;
floare nici frunză har n-au să m-aline. 

Cecco Angiolieri
   

Dac-aş fi foc...

Dac-aş fi foc, aş arde-ntreaga lume;
dac-aş fi apă, aş neca-o toată;
dac-aş fi vânt, aş mătura-o-ndată;
Domnul de-aş fi, i-ar şti iadul de nume;

dac-aş fi papa, pune-m-aş pe glume,
că-n toţi creştinii-aş băga vrajbă-nveninată;
de-aş fi-mpăratul, ştii c-aş face-o lată?
Pe toţi cu-un cap scurtare-i-aş, anume.

Dac-aş fi moartea, tatii i-aş fi naşe;
viaţa de-aş fi, l-aş ocoli cu rost:
maica nici ea n-ar rămânea codaşe;

dac-aş fi Cecco, precum sunt şi-am fost,
facu-m-aş craiul junelor poznaşe,
lăsând slute şi babe altui prost.

Lorenzo de Medici
  
  Triumful lui Bacchus şi al Ariadnei

Frumoasă-i dalba junie,
dar ce iute-şi stinge focul!
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se ştie.

Iată-i, Bacchus şi-Ariadna,
mândri-n patima ce-i leagă:
fiindcă vremea-şi cată prada,
viaţa-alături le e dragă.
Aste nimfe, lumea-ntreagă,
bucuriei încing focul.
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se ştie.

Ăşti satiri la şagă meşteri,
toţi de nimfe-ndrăgostiţi,
din tufişuri şi din peşteri
le pândesc şiret pitiţi;
ci de Bacchus încălziţi
joacă, saltă cu tot focul.
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se ştie.

Ăstor nimfe li-i taman
drag de ei a fi-amăgite:
de Amor nu-și au liman
decât firi aspre,-ndrăcite:

Elogiind indirect Făgărașul, 2017



163biblioteca babel

iaca, toate-nlănțuite,
din flaut, viers, își spun focul.
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se știe.

Namila cea-ncălărată
pe-un asin, Silen le vine:
moș cum îi, o făcu lată,
de nu drept în șa, se ține
de râs și chef, arză-l focul.
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se știe.

Midas vine tras de ață:
ce-atinge, aur devine.
Fără mângâieri în viață,
la ce bun haznale pline?
Ce socoți că va s-aline
însetatului, biet, focul?
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se știe.

Deschide-ţi urechea bine:
din mâine nu tragi folos;
azi trăieşti, bătrân sau june,
și cu draga-ţi fii voios;
fugă gându-ntunecos:
sărbătoarea nalţe-şi focul.
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se ştie.

Fete, feciori ce iubiţi,
Amor, Bacchus să trăiască!
Jucaţi, cântaţi, lărmuiţi!
Desfătarea-n inimi crească!
Truda, chinul, se topească!
Cât trăieşti, nu-ţi scază focul.
Să fim veseli e sorocul:
ce e mâine nu se ştie.

Michelangelo Buonarroti

  Despre Sixtină

Mi-am și făcut o gușă icea la strâmtoare,
ca apa pe la mâțe prin cea Lombardìe
ori alt ținut care-o mai fi să fie,
c-ajuns-a pântec cu bărbia-mi să se-nsoare.

Barba spre cer, glavanu-mpovărare
îmi simt pe gheb, mi-i pieptul de harpìe,
iară penelul, picurând fără scumpie,
obrajii mi-i tot muruie nevoie mare.

Ci șalele prin vintre mi-s surpate,

și fac din cur drept cumpăn crupă groasă,
și din călcâi de-a chioara bat avan.

Prin față-mi stă șoricu-ntins iară prin spate
mi se boțește tot, în clini se lasă,
și mă încord de zici că-s arc sirian.

 Ci pidosnic și van
se iscă gândul ce din minte suie,
căci prost țintești prin sarbacană șuie.

 Zmângăleala-mi tehuie
apără dar, Giovanni, și onoru-mi dus,
că nici la locul bun, nici pictor nu-s. 

Giambattista Marino
  

Pletele răsfirate peste unde

Își despletise, peste mare,-a ei blondine
cosițe pescărița mea, tezaur,
ca o nouă Fortuna; și-n ăst daur
Notus și Corus dădeau iama fără sine.

Unduiau peste unde în unde de-aur
răsfiratele fire lucitoare, fine,
cu pizmă zăreau undele marine
de-amor o Zeie și mai mândră c-avu faur.

Picară-n undița ăstor zulufi întinși
un cârd de pești, voios și drăgăstos,
de-un dulce foc în sânul apelor aprinși.

Și ziseră lui Doris și lui Thetis, preaduios,
în grai ce doar eu pricepui, odată prinși:
– Ce dulce-i moartea în așa năvod somptuos! 

În româneşte de Anca-Domnica ILEA

Cu M. Muthu și N. Breban, la Cluj, 2008
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Marcel BÉALU

 Marcel Béalu (1908-1993) s-a născut la Selles-
sur-Cher, iar din 1931 a trăit la Montargis, ca proprietar al 
buticului La Chapellerie Marcel. În 1932, apare volumul 
Poèmes sur un même thème. În 1937, îl întâlnește pe 
Max Jacob, care îi va deveni maestru. În 1949, deschide 
la Paris librăria Le Pont Traversé, denumită astfel după 
un roman al prietenului său, criticul și editorul Jean 
Paulhan. Potrivit unei legende urbane, primul său client 
a fost Lacan, care ar fi achiziționat operele complete ale 
lui Shakespeare, uitând să le plătească. Este fondatorul 
revistei Réalités secrètes (1955-1971). A publicat versuri 
și proză, într-un ritm accelerat, până în 1983. Marcel 
Béalu definește poezia drept „floarea care tremură pe 
chipul imperceptibilului.” (A.I.)

Vocea copacilor

Copacii timizi și puternici
Vorbesc noaptea cu voce tare
Dar atât de simplă este limba lor
Încât nu sperie deloc păsările

Aproape de cimitirul unde morții
Își mișcă buzele lor de cenușă
Primăvara în fulgi roz
Râde ca o tânără fată

Și uneori ca inima
Prizoniera unui vechi amor
Pădurea scoate un țipăt lung
Zguduind gratiile

(L’air de vie, 1936-1956)

Poem de spus

Libertatea nu se scrie pe forma schimbătoare a valurilor
Libertatea nu este o sirenă ascunsă în adâncul apelor
Libertatea nu zboară în voia vânturilor
Ca pămătuful păpădiilor
Libertatea în rochia cerului nu se duce să cineze la 
șobolani
Ea nu își aprinde lumânările de Crăciun
Cu lampioanele de la 14 iulie

Pentru libertate cunosc un nume mai scurt
Libertatea mea se numește Iubire
Ea are forma unui chip
Ea are chipul fericirii

(L’air de vie, 1936-1956)

Pasărea-colivie

Din acest penaj strălucitor
Facem repede o pasăre

O frumoasă pasăre cu totul rotundă
Care va fi colivia noastră
Un mare avion viu
Ermetizat ca o inimă

Toți cei pe care îi iubim
Vor fi în interior

Și aiurea și pretutindeni
Vocile noastre la unison

Vor striga veselia
Acestei păsări gigantice

Căreia noi îi suntem cântecul
(L’air de vie, 1936-1956)

biblioteca babel
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Legendă

Doi iubiți s-au prefăcut în arbore
Pentru a fi uitat timpul

Picioarele lor s-au împlântat în pământ
Brațele lor s-au prefăcut în ramuri

Toate aceste semințe care zboară
Sunt gândurile lor încâlcite

Nici ploaia nici vântul nici gerul
Nu îi pot despărți

Ei alcătuiesc un singur trunchi
Dur și cu vine ca marmura
Iar pe buzele lor unite
Caprifoiul și-a făcut cuibul

(Amour me cèle, 1962)

Cea pe care o iubesc locuiește în oglindă...

Cum aș putea să o întâlnesc
În aceste vacarmuri de astre înghețate
Eu care nu am parte de prea multă liniște
Pentru a nu semăna decât cu mine însumi

Cu marșurile albe ale somnului
Aluneca-voi umbră fără memorie
Către acel castel de solitudine
Apărat de atâtea păsări negre

Pentru a urca până la surâsul său
Fără să tulbur acea apă profundă
Care o păzește de moarte
Mi-ar trebui să fie noapte
Și să nu mai știu de unde vin

(Ocarina, 1950-1952)

Prezentare și traducere de 
Ana IONESEI

biblioteca babel

Locul de suflet, masa de piatră din  spatele 
Mănăstirii Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus

La Brașov, lansând Civilizațiile de sticlă, cu 
Andrei Bodiu, Adrian Lăcătuș, Dan Botezatu, 

27 nov. 2013
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Iulian BOLDEA

Raţionalitatea ca interogaţie

 Între filozofie şi literatură

Stabilind reperele fundamentale ale activităţii 
critice a lui Ion Ianoşi, Ioana Em. Petrescu sublinia 
umanismul intelectualului, ca trăsătură dominantă 
şi atitudine estetică privilegiată: „Cu o structură de 
umanist (monografia Thomas Mann, 1965, este o 
foarte interesantă experienţă de interpretare umanistă 
a acestui persiflator al umanistului Settembrini, ironist 
conştient de criza umanismului burghez cristalizat 
în Renaştere), cu o fermă şi explicită opţiune pentru 
filosofia marxistă, cu un temperament retoric, 
care dramatizează spectaculos ideile (fie ele locuri 
comune), descoperindu-le, prin participare, o vibraţie 
interioară clasică – a echilibrului (pe care autorul îl 
numeşte «echitate» sau «un punct de vedere mlădiat»), 
I. Ianoşi nu este creator de idei sau de sisteme, dar e 
un spirit capabil să trăiască patetic dilema – înscenată 
adesea – a Ideii preexistente”. 

Poziţia lui Ion Ianoşi în peisajul cultural 
postbelic nu este lipsită de o anume ambiguitate, în 
perspectiva domeniilor pe care le-a explorat de-a 
lungul timpului. Astfel, preocupările de estetică, ca şi 
meditaţiile filosofice pe teme de actualitate (Dialectica 
şi estetica, Schiţă pentru o estetică posibilă, Umanism, 
viziune şi întruchipare, Estetica, Hegel şi arta, Sublimul 
în estetică, Sublimul în artă, Sublimul în spiritualitatea 
românească etc.) se întretaie cu studiile minuţioase şi 
aplicate dedicate literaturii (Romanul monumental şi 
secolul XX, Thomas Mann, Dostoievski, „tragedia 
subteranei”, Poveste cu doi necunoscuţi: Dostoievski 

şi Tolstoi). La acestea se adaugă cele câteva cărţi, 
pregnante ideatic, în care cele două domenii, filosofia şi 
literatura, sunt în mod programatic alăturate, explicate 
una prin intermediul celeilalte, interpretate cu minuţie 
şi relevanţă asociativă (Nearta – artă, Literatură şi 
filosofie, O istorie a filosofiei româneşti în relaţiile ei 
cu literatura). De altfel, cărturarul însuşi îşi recunoaşte 
această postură ambivalentă, nelipsită de riscuri în sens 
epistemologic: „Poziţia incomodă mi-am asumat-o de 
când mă tot strecor între literatură şi filosofie, în cărţi 
pentru scriitori insuficient de scriitoriceşti, iar pentru 
filosofi – prea puţin filosoficeşti. Mi-am amenajat 
însă postul de observaţie în acest no man’s land, cu 
deschidere spre ambele direcţii. El îmi aparţine intim, 
în rând cu alte «extrateritorialităţi»”.

Interesantă pentru metoda critică valorificată 
de Ion Ianoşi e pasiunea asocierilor şi disocierilor, 
voluptatea definiţiei austere, pregnante, plăcerea 
trasării unor delimitări necesare în contextul obiectului 
de studiu. Blaga şi Camil Petrescu sunt, astfel, priviţi 
în oglinzile paralele ale unui discurs critic saturat de 
informaţie, riguros, plastic şi relevant, în cadrele unei 
scriituri dezinhibate, clare şi ferme: „«Subiectivul» 
Blaga are o putere de obiectivare mai mare, e un 
mai bun organizator, constructor, edificator – deşi 
rezultatul nu iroseşte subiectivitatea originară, ci 
doar o transferă într-o distinctă  «realitate ideală». 
Camil e obsedat de concret, real, obiectiv – şi rămâne 
subiectiv. Caută rigoarea matematic verificabilă – ca 
pe o himeră a fanteziei sale poetice. Împotriva voinţei 
sale, Camil  se reinsinuează în filosofie ca artist. Din 
scrupul faţă de autonomia fiecărei forme de conştiinţă, 
Blaga urmează o strategie calm disociativă, în cadrul 
căreia nu-şi frânează pornirile instinctiv inverse, 
reasociative. El, liricul prin excelenţă, a învăţat mai 
multă filosofie şi mai temeinic decât Camil. Dus 
de valul inspiraţiei de moment, Camil e – din acest 
punct de vedere – o fire mai «poetică» decât Blaga. 
Dar ştiinţa, intelectul, intelectualizarea sunt crezul 
lui mântuitor. Cel întru toate lucid crea neîncetat să 
mântuiască omul, ţara, lumea. Din contră, crescut 
în credinţă, Blaga o sublimează în ataşament faţă 
de miturile de orice provenienţă pentru a recuceri 
certitudini într-un secol zdruncinat din temelii. Un 
sătean - un orăşean. Un arhaic (în modernitate) – un 
modern prin definiţie. Un intuitiv – un intelectiv. 
Un romantic – un «realist». Un visător – un lucid. 
Dar cel lucid ni se înfăţişează uneori mai fantast 
decât visătorul ce-şi converteşte rodul imaginaţiei în 
structuri coerente şi riguroase”. 

În primul volum din Autori şi opere, cu 
subtitlul Culturi occidentale (2007) sunt prezente, 
alături de eseurile consacrate unor filosofi şi esteticieni 
(Friedrich Nietzsche – Genealogia moralei, Martin 
Heidegger – Scrisoare despre „umanism”, Immanuel 
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Kant – Trei critici şi mai multe dualităţi, Wilhelm 
Worringer – antinomiile unui nordic sau Nietzsche şi 
Marx – asonanţe, disonanţe) şi cinci eseuri substanţiale 
despre opera unor scriitori fundamentali din literatura 
secolului XX. De altfel, comentând opere precum 
Henri Quatre, de Heinrich Mann, Forsyte Saga, 
de John Galsworthy, Conştiinţa lui Zeno, de Italo 
Svevo, Metamorfoza, de Franz Kafka sau Omul fără 
însuşiri, de Robert Musil, Ion Ianoşi procedează prin 
contextualizare, înscriind creaţia literară în climatul 
ideatic al epocii, sugerând filiaţii sau corespondenţe 
între opere literare, scriitori şi curente, stabilind 
analogii pertinente şi operând disocieri cu fineţe 
şi tact, fără abuzuri interpretative sau exacerbări 
metodologice. Chiar dacă textele nu sunt noi, 
constituind prefeţe sau studii introductive ale unor cărţi 
de referinţă din proza secolului trecut, ele se citesc, în 
noua lor dispunere şi arhitectură, cu plăcere şi interes. 
În cazul lui Galsworthy, de pildă, Ion Ianoşi nu ezită 
să folosească anumite încadrări categorial-tipologice 
(„Şcoala imaginilor”, preluată de la Balzac) pentru a 
desemna originalitatea epicului din Forsyte Saga. De 
altfel, regăsim în capitolul consacrat acestui ciclu epic, 
formulări memorabile, în care eseistul, prin apelul la 
enunţul concis şi seducător, prin recursul la metafora 
critică sugestivă, caută să surprindă inefabilul unui 
stil, reprezentativitatea unei opere, forţa scriiturii de 
a reînvia o lume, de a restaura mentalităţi, cutume 
şi o viziune particulară asupra istoriei: „Galsworthy 
îmbină naraţiunea şi plastica, epicul şi liricul, drama 
şi idila, tragedia şi comedia, precizia clasică şi jocul 
impresiilor. În retorta sa, contrastele se dizolvă 
însă, în aluatul final extremele se neutralizează. 
Rezultă o specifică «aurea mediocritas». Materialul 
iniţial nu e lipsit de culori tari, combinându-
le artistul obţine nuanţe intermediare, pastelate 
(Irene, «doamna în gri», are părul «couleur de 
feuille morte»). Galsworthy e un maestru în a doza, 
mixta, oferi semitonuri. Veselia lui e şi tristeţe, 
râsul e însoţit de suspine. «Pura» tragedie-comedie 
o înlocuieşte ironia amară. Culorile, nuanţele, 
tonalităţile, «joacă» sugestiv, dar greu descifrabil. 
Cititorul intuieşte multe, dar le formulează 
anevoie. Aluziile, larg folosite, înceţoşează unele 
pasaje. Arta e voalată, indefinită, influenţată şi de 
către «impasibilitatea» flaubertiană. În epoca lui 
Galsworthy realismul tradiţional se afla în declin. 
L-a explorat totuşi cu tenacitate. Conservatorismul 
său îl ţinea departe de multe inovaţii, îl şi imuniza 
faţă de experienţe facile. Tradiţionalismul îl situează 
în prelungirea romanului din secolul al XIX-lea”. 
Fără îndoială că observaţiile eseistului privitoare 
la „realismul clasic” al lui Galsworthy, la contrastul 
dintre sentimente şi modul lor de fixare în scriitură, 
la lirismul auster al paginilor epice sunt şi exacte, şi 

relevante pentru modul său de a se apropia de o operă, 
de un scriitor, de un stil.

În relevarea semnificaţiilor operei lui Italo 
Svevo, eseistul documentează asupra temei memoriei, 
percepând-o în conjuncţie cu un alt topos major 
al literaturii contemporane, acela al timpului. Ion 
Ianoşi observă, astfel, că „trecutul este pentru Svevo 
permanent nou, se modifică prin prisma anilor 
scurşi. Valoarea întâmplărilor prezente o măsoară 
capacitatea lor de a revela sub un unghi inedit 
sedimentările sufleteşti de odinioară. Facultatea prin 
excelenţă omenească i se pare memoria, însuşirea 
de a rememora continuu, mereu altfel, cele petrecute 
cândva. Viaţa unui om e compusă din amintirile asupra 
acestei vieţi. Dar, în jocul liber al aducerilor-aminte, 
timpul îşi pierde binecunoscutele-i caracteristici, 
ajunge reversibil, curge înspre izvoare, se dilată ori se 
condensează, e supus celor mai năstruşnice capricii. 
Conştiinţa, trecutul, timpul subiectiv – iată pilonii 
romanului analitic modern, aparent fragili, dar care 
au susţinut un edificiu ca al lui Marcel Proust, înălţat 
din atâtea volume”. Subliniind capacitatea lui Svevo 
de a capta nuanţele psihologice cele mai subtile, 
într-o scriitură de o remarcabilă mobilitate, Ion Ianoşi 
sugerează, în fapt, şi relativitatea enunţurilor prin care 
scriitorul italian surprinde efigia personajului său, 
refuzând orice încadrare tipologică, orice determinare 
epică prea categorică.

Comentariul consacrat nuvelei lui Kafka 
Metamorfoza porneşte de la studiul  preliminar 
al biografiei scriitorului praghez, cu relevarea 
complexelor psihanalitice care susţin edificiul epic, 
insistându-se, pe drept cuvânt, asupra figurii simbolice 
a tatălui, dominatoare, amputantă, anihilantă. Dramă 
a singurătăţii abisale a fiinţei, a alienării şi a absenţei 
comunicării cu ceilalţi, Metamorfoza e şi o insolubilă 
tragedie a artistului ce se trezeşte, la un moment dat, 
izolat de ceilalţi, a artistului care îşi resimte propria 
condiţie sub semnul unei alterităţi vinovate. Aici 
survine, de fapt, originalitatea netă a interpretării 
propuse de Ion Ianoşi: în revelarea semnificaţiilor 
nuvelei lui Kafka sub semnul acestei figuri arhetipale 
a artistului, a cărui condiţie de excepţie este nu una 
ascensională, ci una degradată, orientată subliminal 
spre zonele monstruosului şi informului: „Cât priveşte 
Metamorfoza, ea se bazează pe o încurcătură voită, 
programatică: este direcţionată în jos, nu în sus, ca 
reprezentare inversă celor uzuale şi explorării lor 
tradiţional romantice. Condiţia artistului este percepută 
ca înjositoare, nicidecum înălţătoare, şi nu accidental, 
ci potrivit esenţei sale; în orice caz, conform cu 
răsfrângerile acestei esenţe în existenţa oamenilor 
normali, dar şi în conştiinţa creatorului însuşi. Jurnalul 
şi scrierile kafkiene atestă cât de adânc înrădăcinată 
i-a fost asocierea artistului nu cu supraomul, ci cu 
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subomul. Kafka nu mima defel oripilarea faţă de hrana 
în sfârşit descoperită; mai degrabă damnată, decât 
mântuitoare. Maxima gravitate cu care a pus condiţia 
de scriitor sub semnul întrebării, al incertitudinii, al 
refuzului, l-a determinat, poate, să-i ceară lui Max 
Brod arderea, după moarte, a tuturor manuscriselor 
sale nepublicate”.

Interpretarea capodoperei lui Musil Omul 
fără calităţi favorizează observaţii îndreptăţite 
despre raportul dintre om şi operă, dintre epocă 
şi creaţie, dar şi remarci substanţiale cu privire 
la arhitectura narativă a operei, sau la destinul 
personajelor centrale. Plastice şi, totodată, sugestive 
prin acuitatea observaţiei, enunţurile critice se 
remarcă prin fermitate, deschidere metodologică 
şi disponibilitate, ca în fragmentul care urmează: 
„Enorma pânză a Penelopei a fost metamorfozată 
într-un mare roman. Unul psihologic şi intelectual. 
Unul filosofic: ontologic, epistemologic, 
semiologic. Să fie posibil aşa ceva, romanul ca 
simbioză deplină între artă şi filosofie? Musil a 
ştiut să problematizeze orice, să ridice la rang de 
«problemă», inclusiv în accepţiunea germană de 
«fragwurdig», demn de îndoială. Omul are acum 
dreptul de a se îndoi de indiferent ce, mai ales 
de sine, de propria-i statornicie. Nimic nu mai 
e univoc, totul este echivoc. Afirmaţia conţine 
negarea, semnul plus se află în complementaritate 
cu semnul minus. Îndoiala rupe omul în două. Dar, 
de fiecare dată, cele două prezenţe, teza şi antiteza, 
nu alternează, ci sunt concomitente, concrescente; şi 
se neutralizează reciproc. Spaţiul e aspaţial, timpul 
– atemporal, devenirea – încremenire, sau cel mult 
o rotire în cerc. Binele e rău, şi invers. Realul e 
vis, fantasticul – palpabil. Luciditatea constată 
absurdităţi, fantasmele oferă minima siguranţă de 
sine. Nu sunt însă avute în vedere dualităţile de 
odinioară, simetrice prin antinomie: nu o dialectică 
tradiţională, ci un autodevorator relativism jucăuş – 
luat în serios anume ca joc!”.

„Atras de geometrie, de sistematicitate” (Ştefan 
Borbély), Ion Ianoşi e, fascinat, în acelaşi timp, 
de analogii, captivat de racorduri şi corespondenţe 
estetice, în încercarea, mereu reînnoită de a sesiza 
esenţa unei creaţii, arhitectura secretă a unui roman, 
relieful uman şi stilistic al unui creator. Între rigoare 
a enunţurilor şi relativismul metodei stă, în fond, 
specificitatea întregului demers al cărturarului, atras 
deopotrivă de literatură şi de filosofie, de istoria ideilor 
şi de structurile şi formele literaturii. 

Avatarurile autobiografiei
 
Ion Ianoşi a fost atras de mărturia 

autobiografică în mai multe volume, în Secolul 
nostru cel de toate zilele (1980), dar şi în alte două 
cărţi, în care timbrul confesiv pare dominant - 
Opţiuni (1989) şi Idei inoportune (1995). O carte de 
memorialistică atipică e Internaţionala mea (2012). 
Atipică prin structură, viziune, finalitate, dar şi prin 
articularea inedită a faptelor şi evenimentelor livrate 
de meandrele inevitabil subiective ale memoriei. 
Eludarea verdictelor, a aserţiunilor concluzive e 
asumată programatic: „Util îmi pare să urmăresc pe 
firul vremii, cu precădere, fapte, întâmplări, situaţii şi 
destine. Consemnându-le, le comentez doar rareori. 
Evit, pe cât pot, enunţurile apodictice. Las verdictele 
în seama materialului probator”. Ceea ce surprinde, 
înainte de toate, în această masivă întreprindere 
autobiografică este voinţa de autentificare a unor date, 
fapte, întâmplări, circumstanţe şi contexte, legitimarea 
memoriei prin documente (certificate, referinţe 
bibliografice, însemnări mai vechi, repere biografice) 
care au darul de a conferi textului obiectivitate şi 
autenticitate. Avatarurile biografice sunt marcate 
de condiţia multiplu minoritară a autorului („Prin 
meseriile pe care le-am practicat, limba folosită ar 
trebui să-mi definească identitatea. În fapt, continui 
să fiu – în grade diferite – un outsider. Cu atât mai 
mult cu cât am rămas ataşat utopiei, tipic minoritare, 
a egalităţii atât sociale, cât şi etnice”). În Cuvânt 
înainte, autorul îşi motivează demersul, nuanţându-şi 
concepţia asupra necesităţii reconstituirii cu acuitate 
a unor evenimente, date, personaje istorice („Cu rare 
excepţii, morţii din ultimele decenii au dus în mormânt 
şi experienţele trăite. Ori n-au putut, ori n-au vrut să 
le dea în vileag. Amneziei i s-a adăugat manipularea. 
Astfel, trecutul a fost şi este prezentat în mod ciuntit, 
alternativ frustrat de alte şi alte componente, diverse şi 
inverse. Învingătorii în războaie, revoluţii, restauraţii 
îşi reglează, ca întotdeauna, conturile cu cei învinşi”). 

Reconstituirea propriului destin are, aşadar, 
aparenţele unui demers articulat ştiinţific, bazat pe 
dovezi, fundamentat pe probe, cu motivaţii implicite 
sau explicite, cu situaţii statistice şi inventarierea 
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unor bibliografii, fără asumarea directă a unei ţinute 
problematizante, a unei reflecţii aprofundate asupra 
propriilor opţiuni filosofice sau etice. Cronică a unei 
vieţi şi a unei epoci, cartea lui Ion Ianoşi reţine atenţia 
prin aglomerarea de date documentare privitoare la 
aparatul birocratic comunist, la mutaţiile ideologice 
şi politice, la genealogiile activiştilor etc. Portretele 
sunt mai degrabă sumare, iar tuşele autoportretistice 
beneficiază, dincolo de echilibrul şi onestitatea 
reprezentării, de reflexe ironice şi autoironice. Originea 
autorului, care poate explica, dincolo de opţiunile sale 
marxiste, titlul cărţii (Internaţionala mea) îşi pune 
amprenta asupra destinului său de timpuriu, condiţia 
de „metec” fiind resimţită cu acuitate („Bunicii şi 
părinţii mei au fost evrei de provenienţă austro-ungară. 
Vorbeau maghiara şi, ajutător, germana. În copilărie, 
adolescenţă, tinereţe, am fost un metec, un alogen, un 
multiplu minoritar pentru majoritarii dimprejur. Limba 
mea maternă era maghiara, ştiam germana şi, defectuos, 
româna; am învăţat rusa. Janina, bucureşteancă prin 
naştere şi destin, mi-a schimbat traiectoria. Am optat 
pentru limba română: la universitate, în publicistică, 
în propria-mi familie, cu prietenii”). Opţiunile politice 
de stânga, reperele etice ale cărturarului derivă, s-ar 
putea spune, şi din această fatalitate genealogică, 
iar acceptarea integrării în aparatul comunist, timp 
de aproape nouă ani (la Secţia de Ştiinţă şi Cultură 
din cadrul Direcţiei de Propagandă şi Cultură a 
Comitetului Cen tral), este fără reţineri sau rezerve 
(„Am acceptat. Nu aveam încă reţineri faţă de funcţiile 
politice. Oricum, îmi mângâia orgoliul chemarea în 
«Sfânta Sfintelor», fie şi printre instructorii de rând. 
Receptam oferta ca pe o ştergere a blamului care 
planase asupra mea din cauza «originii burgheze»”). 
Faptul că, alături de activişti cu o conformaţie negativă 
sau chiar malefică (Mihai Dulea sau Eugen Florescu) 
au existat şi activişti de tipul Ion Ianoşi, care au căutat 
să faciliteze accesul actului de cultură autentic, valoros 
la lumina tiparului sau a rampei este cât se poate de 
elocvent. Este, acesta, cum sublinia într-un comentariu 
G. Dimisianu, un „bine relativ, într-adevăr, un bine 
insular în noianul de rău care covârşea epoca. Un bine 
obţinut, e adevărat, prin concesii, prin compromisuri 
făcute şi de o parte şi de cealaltă”. 

Desigur, în anii în care a fost activist, Ion 
Ianoşi a fost martorul persecuţiei intelectualilor 
români, martorul unor epurări sau excluderi pe care 
pagina memorialistică le înregistrează cu minuţie, 
subliniind neimplicarea celor de la „sectorul de 
literatură”: „Cei din Sectorul de literatură am avut 
vreun rol în aceste rușinoase procese ideologice ori 
penale? Nici unul. Urmăream din izolarea noastră 
execuțiile intelectualilor bucureșteni. Nu am fost 
consultați în legătură cu vreuna dintre ele. Nu ne-am 
numărat printre «aleșii» trimiși la ședințele publice 

de la Teatrul CCS sau Facultatea de Drept. Personal 
am parcurs numai «dosarul Földes» şi am asistat la 
excluderea lui din partid de la Cluj. Eram funcționarii 
unui «Castel» kafkian. Ne făceam apariția în «satul» 
de la poalele castelului, ne întâlneam cu câte un 
locuitor, îl primeam de regulă la Informații, câteodată 
în incinta ferecată sub șapte lăcate. Habar n-aveam 
însă despre ce se petrece în sferele înalte ale CC 
(adică în cabinetele de la etajele inferioare), cine ce 
ordine emite, spre a fi prompt executate. Înțelegeam 
motivele pentru care 1956 a născut sângeroasele 
replici în 1958-1960. Detaliile lor le aflam însă 
indirect şi vag, în măsura în care se strecurau în presă, 
erau pomenite în reuniuni, ni le relatau unii martori 
oculari. Șansa de a nu fi fost angrenat în acest tăvălug 
nu mă scutea de angoase; mulți vor crede că nici de 
responsabilități”.

Cartea lui Ion Ianoşi îşi asumă, de la bun 
început, o finalitate preponderent documentară, 
renunţând la unele explicaţii, abreviind evaluările, 
suprimând divagaţiile şi deplasând accentul naraţiunii 
autobiografice asupra situaţiilor, contextelor, 
evenimentelor şi oamenilor angrenaţi în mecanismele 
malefice ale comunismului. Desigur, din multitudinea 
de detalii, din noianul de factologie ce alcătuieşte 
această carte de bilanţ al unei vieţi şi al unui destin 
nu lipsesc opţiunile relevante ale autorului, strâns 
legate de formula sa identitară plurală (opţiunea 
pentru stânga, pentru cultura română, pentru marxism, 
pentru filosofie şi estetică, pentru un cult al valorii 
şi performanţei etc.). Chiar dacă răzbate mai puţin 
în această cronică autobiografică, vibraţia ideilor 
este, mai peste tot, presupusă, implicită şi implicată. 
Memorialistul nu poate fi bănuit de amnezie – mai mult 
sau mai puţin vinovată – sau de manipulare a propriei 
memorii. Considerând că „amintirile sunt personale” 
şi că nu are cum să nu fie subiectiv, autorul nutreşte 
speranţa „ca mozaicul alcătuit să corespundă lumii” 
pe care a cunoscut-o. Dar mai susţine şi că e nevoie de 
„omul de stânga (…) inclusiv printre intelectuali, ca 
să menţină acea stare de fertilă nemulţumire în afara 
că reia s-ar trezi cam însinguraţi apologeţii dreptei, 
ai capitalismului, ai liberei con curenţe, ai acumulării 
nelimitate de pro prietăţi”, memorialistul dovedind 
echilibru şi sobrietate etică în judecarea şi cântărirea 
celor două paliere politice: dreapta şi stânga. 
Propunându-şi să reconstituie fapte, întâmplări, 
personaje, contexte istorice, destine umane, fără a le 
comenta apodictic, fără a profera verdicte morale, Ion 
Ianoşi ne oferă fragmente de istorie trăită, extrăgând, 
din aluviunile trecutului, o frescă amplă, cu desen 
bine conturat, a unei întregi epoci, cu relieful ei 
inconfundabil, cu dramele şi tragismul ei, cu laşităţile 
şi demisiile sale morale, într-un stil alert, sugestiv şi 
plastic.
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Anca HAȚIEGAN

Precursoarele: primele femei care au 
jucat în limba română (III)

 În articolul precedent, dedicat Elenei Ghica 
(căs. Șubin), interpreta Hloei de la 1816, aminteam 
de prezența Mitropolitului Veniamin Costache la 
spectacolul ieșenilor și de sprijinul acordat de către 
acesta întreprinderii teatrale a lui Gheorghe Asachi. 
Spuneam că implicarea sa mi se pare remarcabilă, 
întrucât biserica ortodoxă din țările române, la fel ca 
suratele ei din lumea creștină, s-a arătat, în general, 
ostilă față de actori – și mai ales față de actrițe. În Țara 
Românească, de pildă, în 1851, când deja putem vorbi 
de existența unei mișcări teatrale culte, profesioniste, 
în limba română, Mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei 
(care avea să fie numit mitropolit-primat al României 
sub Alexandru Ioan Cuza, în 1865, titulatură deținută 
până la moartea sa, survenită în 1875) a dat la tipar un 
Manual de Pravilă bisericească, cuprinzând, printre 
altele, o serie de „legiuiri” cu privire la „însurătoarea 
celor ce vin la treapta preoției”. La punctul doi al acestei 
secțiuni se stipulau următoarele:

„2. Mireanul nu se poate preoți:
a. când a avut doauă nunți după botez.

b. când a ținut pocatnică1.
c. când a luat văduvă, ori leapădată, sau 

de cele de la teatru.
d. când a ținut doauă surori sau nepoată 

de soră.
e. când a luat femeie de altă religie.”2 

(Subl. n.)
Altfel spus, din perspectiva capului bisericii 

ortodoxe a Ungrovlahiei, bazată pe vechile canoane 
religioase, un creștin căsătorit cu o actriță (sau o 
văduvă, sau o femeie sedusă și abandonată, sau o 
femeie de altă religie) nu era socotit demn să îmbrace 
hainele preoției. Mai precis, cea socotită nedemnă de 
a fi soție de preot era femeia din categoriile anterior 
pomenite, la care, la alt punct (numărul 5), se mai 
adăugau încă trei, „curva”, roaba și slujnica, aici 
figurând și motivația pentru care o astfel de însoțire 
era considerată descalificantă: „5. Cine va veni să 
se facă preot și se va însura să ia femeie văduvă, 
sau curvă, sau roabă, sau slujnică, acela nu poate fi 
preot, pentru că legea cere nevinovăția și curățenia 
amândurora”3. Prin urmare, actrițele purtau în ochii 
slujitorilor bisericii pecetea de „necurățenie”, puțin 
lipsind să fie asimilate cu prostituatele. Manualul 
Mitropolitului Nifon a fost reeditat în 1854. (Pentru 
comparație: în 1730, britanica Anne Oldfield, născută 
în 1683, a fost îngropată în biserica Westminster 
Abbey, fiind prima actriță din Regatul Unit căreia 
i se acordat această onoare. E adevărat că exact 
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în același an, în Franța, Adriennei Lecouvreur i se 
refuza înmormântarea creștinească. Dar Revoluția 
din 1789 le-a adus actorilor francezi drepturi civile 
și religioase depline, echivalente cu ale celorlalți 
cetățeni, iar discriminarea acestora a fost condamnată 
de către Adunarea Națională, măsuri care au risipit o 
parte dintre prejudecățile care îi vizau.) 

 Desconsiderarea actorilor în țările române 
poate fi documentată începând din secolul al XVII-
lea, pornind chiar de la prima mențiune cunoscută 
cu privire la existența acestora în mijlocul populației 
autohtone. Este vorba despre o dispoziție din 
cuprinsul întâiului cod laic de legi redactat în limba 
română, și anume Cartea românească de învățătură, 
din 1646, tipărită în Moldova în timpul domniei lui 
Vasile Lupu, în care se face referire, printre altele, 
la condiția de „măscărici”. În secțiunea dedicată 
pedepselor prevăzute pentru cazurile de omor 
(„Despre ucidere și ucigători”), la punctul 47 al 
„glavei” (capitolului) cu numărul 9 („Pentru cela 
ce-ș va ucide pre tată-său sau pe îmă-sa, ce cercetare 
va avea”), se stipulau următoarele: 

„47. Cela ce-ș va ucide muiarea când o va 
prinde curvind, într-acel ceas, împreună cu curvariu 
cu tot sânguri făcând acel lucru: să va certa bărbatul, 
însă nu cu moarte, ce cum va socoti giudețul. Și 
aceasta iarăș, de va fi fost curvariul om de folos, de 
protiva bărbatului; iară de va fi fost un om de gios, 
- cum să dzice țăran, sau vreun slugoiu, sau vreun 
măscărici, - să nu agiungă la cinste de asemenea cu 
bărbatul curvei, ce să fie mult mai prost și de nemică, 
și de-l va ucide bărbatul pre acesta, nemică, nici o 
cercetare să nu aibă.”4 (Subl. n.)

Așadar, țăranul, sluga și măscăriciul, socotiți 
oameni „de jos” și „de nimic”, fără „de folos”, puteau 
fi uciși fără teamă de pedeapsă în caz că ar fi fost 
prinși alături de o soție adulterină, în flagrant delict 
de „curvie”... Cartea românească de învățătură (sau 
Pravila lui Vasile Lupu, cum mai e numită) a rămas 
în vigoare vreme de 200 de ani. În introducerea 
ediției critice a Cărții..., din 1961, se precizează 
faptul că aceasta „nu era însă o lege obligatorie 
și exclusivă pentru țară și nici nu integra vechile 
obiceiuri juridice, cărora le recunoștea, de altfel, în 
termeni categorici, puterea de lege”5. Influența sa 
a fost, totuși, considerabilă, în așa măsură „încât 
textul său a fost primit și integrat, deși într-o ordine 
diferită, în 1652, în textul «Îndreptării legii» din 
Țara Românească”, cele două țări ajungând „să fie 
înzestrate, încă de la mijlocul secolului al XVII-lea, 
cu aceleași norme de drept agrar și de drept penal”.6 
Pravila cea Mare sau Îndreptarea legii, din 1652, 
tipărită în Țara Românească în timpul domniei lui 
Matei Basarab, conținea, spre deosebire de Cartea 
românească de învățătură, pe lângă legiuiri laice, 

o serie de canoane bisericești, realizând astfel o 
„unitate legislativă” menită „să asigure sprijinul 
reciproc dintre stat și biserică”7. Dispoziția citată 
mai înainte din Cartea românească de învățătură 
se regăsește, nemodificată, în Îndreptarea legii, la 
secțiunea „Ucideri”, în cuprinsul glavei cu numărul 
244 („Pentru cela ce-ș va ucide pre tată-său sau pre 
mumă-sa, aceia ce pedepsă li se cade să ia”), tot la 
punctul 47 al acestui capitol. Diferențele, minimale, 
țin exclusiv de limba românească utilizată (de 
variațiile subdialectale). Astfel, și aici se stipula că: 
„Cela ce-ș va ucide muiarea când o va prinde curvind, 
într-acel ceas, împreună cu curvariu cu tot, singuri 
făcând acel lucru, atunce se va certa bărbatul, însă nu 
cu moarte ce cum va socoti judecătoriul. Și aceasta 
iarăși de va fi fost curvariul om de folos depotriva 
bărbatului; iară de va fi fost vreun om de jos, cum să 
zice țăran, sau vreun slugoiu, sau vreun măscărici, 
să nu ajungă la cinste deopotrivă cu bărbatul curvei, 
ce să fie mult mai prost și de nemic și de-l va ucide 
bărbatul pre acela, atunce nemice nice o certare să 
n-aibă”8 (subl. n.).

 În lucrarea sa despre Istoria teatrului în 
Moldova, din care îmi voi permite în continuare 
să reproduc niște fragmente mai ample, Teodor T. 
Burada atribuie desconsiderarea arătată actorilor – și 
mai cu seamă actrițelor, văzute ca femei „pierdute” 
- atât dogmelor bisericești, cât și prejudecăților de 
clasă ale boierimii locale. Astfel, în debutul celei 
de a doua părți a primului volum al Istoriei... sale, 
cea dedicată „epocii de formațiune a teatrului” din 
Moldova, se pot citi următoarele:

„Una din pricinile care credem că va fi 
contribuit mai mult a împiedica propășirea artelor 
la noi, în timpuri pe când în alte țări ele se aflau în 
mare înflorire, a fost aceea că din prejudicii de castă 
a boierilor, cari erau conducătorii mulțimei și aveau 
putință de a introduce orice sâmbure de dezvoltare 
națională și civilizație, atât actorii, cât și muzicanții 
erau considerați ca formând o clasă de oameni, ce nu 
meritau a se amesteca sau a face parte din eghemonia 
clasei boierești.

 Aceste arte erau considerate mai cu samă ca o 
îndeletnicire exclusivă a străinilor9; era ceva înjositor 
pentru boieri a-și vedea pe fiii lor luând arcușul în 
mână, căci își închipuiau că aceasta este o meserie 
dată numai țiganilor, ceva neauzit și degradator cu 
totul a se sui cineva pe scena teatrului, considerând 
pe cel ce se făcea actor ca pe un om fără căpătâi, 
ca pe un comediant, și un ce în contra moralei de a 
lasa pe fiii sau pe fiicele lor să îmbrățișeze cariera 
teatrală. Pe atunci actrița româncă era privită ca o 
femeie pierdută, scena fiind considerată numai de 
domeniul unor astfel de femei.”10

 În susținerea afirmațiilor sale, Burada 
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citează din două lucrări publicate în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, una laică și alta religioasă, și 
anume Pravila lui Andronachi Donici (Iași, 1814), 
respectiv prima ediție românească a Pidalionului11, 
tradus din limba greacă de însuși Mitropolitul 
Veniamin Costache - cel care a „păstorit” peste 
reprezentația ieșeană din 1816 cu Mirtil și Hloe. 
Aceasta din urmă a fost tipărită la Mănăstirea 
Neamțu, în 1844, în timpul domniei lui Mihail Sturza, 
sub privegherea protosinghelului Neofit Scriban, 
care – la solicitarea Mitropolitului - a revizuit și 
completat din alte surse traducerea lui Veniamin. În 
Pravila lui Andronachi Donici se stipula că nu pot să 
apară în instanță, dinaintea judecătorilor, în calitate 
de avocați sau vechili, surzii și minorii, ucigașii, 
oamenii de teapa „pârâșilor” și a „mincinoșilor”, sau 
„boinicul12 și ghidușul și alții asemenea necinstiți” 
(subl. a., T.B.). „Ghiduș” era denumirea dată în acea 
vreme actorului.13 (Se mai folosea și denumirea 
de „caraghios”, derivată din Karagoz, unul din 
protagoniștii teatrului turcesc de umbre.) Din 
Pidalion, Burada reține canoanele 24 și 62 din acea 
secțiune a cărții care cuprinde „cele 102 de canoane 
ale sfântului și ecumenicului al 6-lea sinod tâlcuite”. 
Primul - canonul  24 - le interzicea membrilor 
clerului să asiste la curse de cai sau la jocuri scenice, 
sub amenințarea cu caterisirea (adică destituirea, 
răspopirea). Al doilea - canonul 62 - le interzicea 
drept-credincioșilor să participe la sărbătorile de 
la venirea primăverii moștenite din antichitatea 
greco-romană (Calende, Brumalia, Dionisii etc.). 
Se interziceau, astfel, „și saltările muierilor cele în 
aratarea publicului, care pot a face multă vatamare 
și pierzare”, precum și travestiul sau arborarea de 
măști comice, satirice ori tragice: „nici un bărbat să 
se îmbrace cu podoabă muierească sau muiere cu 
cea cuvenită barbaților. Dar nici cu maște comicești 
sau satiricești sau traghicești să se îmbrace” (subl. 
a., T. B.). Clericii care s-ar fi dedat la astfel de practici 
urmau să fie caterisiți, iar mirenii – afurisiți: „Deci 
cei ce de acum înainte ceva din cele mai înainte zise 
s-ar apuca a face, după ce s-au înștiințat de aceste, 
aceștia de vor fi clirici, poruncim să se caterisească, 
iar de vor fi mireni, să se afurisească”.14 

În Premergătorii, piesa comentată ceva mai 
devreme (vezi nr. 5/6 al revistei „Vatra” pe anul curent), 
Ion Peretz aduce și el în discuție, prin intermediul 
personajelor sale, legile bisericești care îi anatemizau 
pe actori și care au reprezentat o veritabilă frână în 
calea dezvoltării teatrului românesc. Astfel, după ce 
Marghioala Golescu îl anunță pe Iancu Văcărescu că 
ea și cu Lința Cantacuzino au obținut (de la Iordache 
Golescu, respectiv Matei Cantacuzino) acceptul să 
„parastisească”, adică să joace, alături de băieți, iar 
Iancu își dă și el încuviințarea, Lința dă înapoi: 

„LINȚA
Dar spune, vere, oare se cuvine?

Măscăricii de canoane sunt afurisiți...”15

Iancu o liniștește, plasând întreaga afacere 
pe o altă orbită, a activismului în slujba „neamului”, 
în sprijinul edificării națiunii (și nu – se subînțelege - 
a simplului divertisment):

„VĂCĂRESCU
Dar nu

E totuna! Voi aicea pentru neam veniți.”16

Și adevărul e că emanciparea primilor noștri 
oameni de teatru (bărbați și femei deopotrivă) de 
sub presiunea canoanelor bisericești a fost posibilă 
datorită adoptării de către aceștia și de către susținătorii 
lor a poziției exprimate în piesa lui Peretz de Iancu 
Văcărescu. În perioada de pionierat, teatrul a avut la 
noi drept zeitate tutelară „Națiunea” – și mai puțin 
(fățiș) pe Thalia și Melpomena (lucru valabil pentru 
mai toate ținuturile din centrul și sud-estul european 
frământate de mișcări de eliberare – de sub turci, 
austrieci etc. - în secolul al XIX-lea). Atunci când, din 
rațiuni comerciale, în primul rând, ori estetice, actorii 
păreau să uite de idealul național, se găseau mereu 
voci care să-i cheme la ordine și să le amintească ce 
și cât îi sunt datori Națiunii. Dar nu numai imaginația 
oamenilor de teatru se aprindea sub influența acestei 
noi divinități. „Ideea statului națiune”, făcând 
concurență serioasă bisericii tradiționale, a devenit 
„una dintre marile religii secularizate ale epocii”17, 
după cum notează istoricul Alin Ciupală. În volumul 
Femeia în societatea românească a secolului al XIX-
lea, același autor observă că mitul națiunii, elaborat 
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de către romantici – de generația pașoptiștilor la 
noi -, pe lângă componenta democratică (națiunea 
„aparține tuturor, bogați și săraci, bărbați și femei”), 
a avut și o marcată componentă feminină: „Mamă 
a națiunii tot atât cât și a familiei, femeia va fi 
mijlocul prin care, în imaginarul romantic, calitățile 
și funcțiile îndeplinite de ea în cadrul restrâns al 
sferei private vor fi transferate în bună măsură 
națiunii, familia întregului popor. Cazul românesc 
nu face nicidecum excepție.”18 În acest sens, Alin 
Ciupală trimite, spre exemplificare, la România 
revoluționară, binecunoscutul tablou alegoric al lui 
Daniel Rosenthal, și „la comparația pe care Rosetti 
o va face mai târziu între suferințele soției sale 
(Mary Grant, modelul lui Rosenthal, n.n.) și acelea 
ale Anitei Garibaldi (soția braziliană și camarada 
de arme a lui Giuseppe Garibaldi, n.n.), ambele 
luptătoare pentru cauza revoluției (de la 1848, n.n.) 
și subiecte ale noii sensibilități masculine față de 
«celălaltul» feminin”19. Româncelor le-a convenit 
această ipostază, de „mame ale națiunii și familiei”, 
susține Ciupală, mai mult chiar decât ipostaza 
de „cetățene”20 (cel puțin într-o primă etapă a 
procesului de emancipare), pentru că ea le-a facilitat 
pătrunderea în sfera publică - mai mult, poate, decât 
ar fi făcut-o activismul politic, revendicativ, pentru 
care societatea românească patriarhală, inclusiv 
segmentul ei feminin, nu era deloc pregătită. În 
această ipostază, de „mame ale națiunii”, ele au fost 
acceptate de către clericii ortodocși „ca partener de 
dialog cu drepturi egale în activitatea culturală și 
socială”, notează istoricul, transformându-se, uneori, 
în apărătoare redutabile ale ortodoxiei - percepută, 
alături de latinitate, ca ingredient de bază al identității 
naționale -, în ciuda faptului că „Biserica ortodoxă, 
și nu numai ea, plasează femeia sub tutela de 
necontestat a bărbatului”.21 Și tot în această ipostază, 
am putea completa noi - hai să spunem nu de „mamă”, 
ci de fiică a „neamului”, de „moldo-română” -, va 
fi fost posibil ca Elena Ghica să joace sub privirea 
aprobatoare a Mitropolitului Veniamin Costache: 
totul pentru propășirea „teatrului național”, accentul 
căzând, apăsat, pe al doilea termen al sintagmei. Mai 
târziu, începând de prin a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, pe măsură ce noua religie a „statului 
națiune” s-a consolidat, căpătând tot mai puternice 
nuanțe xenofobe, apartenența la neam a devenit 
motiv sau pretext pentru marginalizarea ori chiar 
excluderea de pe principalele scene românești a 
elementelor alogene, inclusiv a celor de gen feminin. 

__________
1 Probabil concubină, țiitoare. 
2 Manual de Pravilă bisericească sau Legiuri trase 

din canoanele sfinților apostoli, ale sfintelor soboare și ale 
altor sfinți părinți (1851) de Prea Sfințitul Arhiepiscop și 
Mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon, în Ioan M. Bujoreanu, 
Collectiune de legiuirile României vechi și noi câte s-au 
promulgat până la finele anului 1870, București, Noua 
Tipografie a Laboratorilor Români, 1873, p. 683.

3 Ibidem.
4 Carte românească de învățătură 1646, ediție 

critică întocmită de colectivul pentru vechiul drept românesc 
al Academiei R.P.R condus de academician Andrei Rădulescu, 
București, Editura Academiei R.P.R., 1961, p. 97.

5 Ibidem, p. 27
6 Ibidem.
7 Îndreptarea legii 1652, ediție întocmită de 

colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei R.P.R 
condus de academician Andrei Rădulescu, București, Editura 
Academiei R.P.R., 1962, p. 25.

8 Idem, p. 242. 
9 „Ceea ce nu poate să nu pară curios, însă, este 

constatarea că disprețul față de actor nu era ceva general: 
el era nemărginit față de actorul român, dar era foarte slab 
sau inexistent față de actorul străin”, Dumitru Popovici, 
Romantismul românesc, ediția I, cuvânt înainte de Tudor 
Vianu, prefață de Dan Simionescu, ediție îngrijită și note de 
Ioana Petrescu, București, Editura Albatros, 1972, p. 34.

10 Teodor T. Burada, Istoria teatrului în Moldova, 
vol. I, Iași, Institutul de Arte Grafice N. V. Ștefaniu & Comp., 
1915, pp. 89-90.

11 „Pidalionul (gr. Πηδάλιον „cârmă”) sau Cârma 
Bisericii este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, 
în 1800, de către ieromonahul Agapie şi sfântul Nicodim 
Aghioritul, şi care cuprinde canoanele Sfinţilor Apostoli, ale 
Sinoadelor Ecumenice şi ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai 
Ortodoxiei, însoţite de o compilaţie de comentarii canonice 
datorate unor canonişti bizantini vechi, precum Zonara, Aristin 
şi Balsamon, completate de unele comentarii ale editorilor.” 
Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org/Pidalion 

12 Gladiator, războinic, luptător. Probabil textul se 
referă la cei care dădeau prin târguri spectacole de lupte de 
gladiatori.

13 Vezi Teodor T. Burada, op. cit., p. 90.
14 Apud Ibidem, p. 90. 
15 Ion Peretz, Premergătorii, București, Editura 

literară a Casei Școalelor, 1921, p. 35.
16 Ibidem.
17 Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a 

secolului al XIX-lea. Între public și privat, București, Editura 
Meridiane, 2003, p. 69.

18 Ibidem. 
19 Ibidem.
20 Ibiem, p. 70.
21 Ibidem, pp. 71-72.
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Ingrid TOMONICSKA

O incursiune în postdecembrismul 
literar maghiar din România

Răsturnarea unui regim – mai ales al unuia opresiv – 
reprezintă întotdeauna un resort al înclinaţiilor artistice până 
atunci camuflate şi/sau refulate, chiar dacă literatura aflată 
sub incidenţa unui regim dictatorial simte nevoia de „a-l 
înşela”, ajungându-se astfel, printre altele, la diversificarea 
modalităţilor de exprimare, soluţii inovatoare ce contribuie 
la naşterea unor formule artistice ce nu ar exista în alte 
condiții socio-politice. Libertatea de exprimare odată 
câştigată, este dublată de momente de pionierat caracterizate 
prin înflăcărare, beatitudine, polemici vii, nu de puţine ori 
de radicalisme. Este perioada manifestelor şi a discursurilor 
declarative, a formării de grupări şi cenacle, a tipăririi 
textelor de sertare, a asocierilor şi disocierilor – majoritatea 
acestora existând şi în timpul regimului, în momentul crizei 
sau în anii imediat următori vorbim de fapt de o inflaţie a 
acestora. 

Lunga perioadă „de presiune”, cea a „accidentului 
istoric numit comunism, care a impus o perspectivă 
ideologizantă asupra creaţiei artistice în general”1 este 
întreruptă de un moment istoric, de momentul 1989. Acesta 
poate fi considerat declanşator, creator de generaţie. Istoria 
literară maghiară (din România) este de acord cu apariţia 
unei generaţii apărute imediat după acest moment istoric, 
o generaţie care s-a şi „instituţionalizat”  între timp şi 
„împotriva” căreia au început să se ţeasă „intrigi” încă de 
la apariţia ei. 

Pentru a înţelege schimbările de paradigmă ale 
acestei literaturi, schimbări iniţiate imediat după momentul 
istoric discutat, trebuie evidenţiate câteva aspecte socio-
politice particulare. Există elemente represive distincte faţă 
de cele suferite împreună cu literatura română sub regim, 
cum ar fi cenzura, interdicţiile de publicare, limitarea 
tematică, „diluarea valorilor culturale în apele reziduale ale 
cultului personalităţii”2 etc. Politica de omogenizare socio-

economică şi etnică a regimului a afectat sfera culturală prin 
restrângerea posibilităţilor de exprimare în limba maghiară3. 
Un alt aspect, evidenţiat de unul dintre membrii generaţiei 
transmediene, este că literatura maghiară din România se 
confrunta încă de la începuturile ei cu problema slabei 
reprezentări a maghiarilor pe scena politică românească, 
ceea ce a avut ca urmare faptul că „rolul acesta şi l-au 
asumat scriitorii”4 şi că ceea ce formula Sándor Makkai 
în 1927 – „Două braţe uriaşe şi de neocolit îmbrăţişează 
întreaga literatură: spiritul naţional şi legea etică” – nu 
s-a schimbat nici după cel de al Doilea Război Mondial, 
autori ca János Székely, András Sütő, Árpád Farkas, László 
Király, Sándor Kányádi fiind ilustrativi în acest sens. Alte 
două situaţii prezentate sunt cea a scriitorilor care s-au 
răzvrătit în mod deschis împotriva regimului şi a trebuit să 
părăsească ţara5 sau, nerezistând umilirilor, s-au sinucis6. 
Tot Mihály Lakatos arată că tânăra generaţie „nouăzecistă” 
a crescut în spiritul acestui context, văzând că generaţiile 
anterioare au fost marcate de două mari dileme: dispariţia 
sau dăinuirea ca naţiune, părăsirea sau rămânerea în 
spaţiul natal. Astfel, unul dintre lianţii noii generaţii a 
fost debarasarea de „balastul  deceniilor anterioare”7 şi, 
pe lângă dorinţa de a se menţine pe poziţie sub valurile 
continue ale diverselor influenţe (ale scriitorilor consacraţi, 
ale literaturii la care avea acces fără nici o limitare etc.), 
nevoia de un program comun, de forumuri, de spaţiu de 
desfăşurare, în general.

Şi atunci cine sunt cei care populează această 
cronotopie fastă? În contextul postdecembrist trebuie 
amintită în primul rând gruparea „Éneklő Borz (Bursucul 
Cântător)”, formată în jurul reviste „Látó” din Tîrgu-
Mureş, avându-l ca lider pe Ferenc András Kovács, 
scriitorul al cărui debut din 1983 marchează naşterea 
celei de a patra generaţii „Forrás”. Szonda atrage atenţia 
că „opera lui de un limbaj carnavalesc […] semnalează 
că nici autorii din această generaţie nu mai consideră 
asumabile noţiuni ca «reprezentant al comunităţii», 
«misiune literară şi existenţială», «construcţia exclusiv 
transilvanistă a literatului»”8. Alături de acesta, fondatorii 
grupării sunt Zsolt Láng, Levente Salat, András Visky, 
Tamás Jakabffy, Réka Kisgyörgy, scriitori publicaţi înainte 
de 1989. Mărcile distinctive ale viitoarei grupări au fost, de 
pildă, nonconformismul, intertextualitatea, lirica măștilor, 
metaforicul, ludicul, pe lângă păstrarea unor elemente ale 
tradiţiei literaturii maghiare din România (la nivel tematic, 
stilistic etc). Elementele novatoare introduse în literatura 
maghiară din România au fost transpuse şi ridicate la un 
alt nivel după 1989 în cadrul grupării „Bursucul Cântător”. 
Aceştia au creat un „brand” literar prin realizarea unei 
„reviste sonore” (1992-1997), numită tot „Bursucul 
Cântător”. Mulţi membri ai grupului având legături cu 
lumea teatrului, au realizat întâlniri cu publicul care avea 
acces direct la texte (netipărite) prin performance-ul foarte 
teatral al autorilor lor, iar autorii aveau posibilitatea de a 
înregistra reacţiile publicului

Totuşi, centrul cultural de necontestat al maghiarilor 
din România rămâne Cluj-Napoca. Etichetele purtate de 
generaţia clujeană sunt variate, generaţia transmediană9, 
generaţia Avanpost10 sau o combinaţie a acestora – în 
termenii lui János Szász – garnizoana transmediană11, dar 
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şi generaţia Mumiei Sprintene12 sau nouăzecişti. Ultima 
denumire a apărut probabil sub influenţa tradiţiei literare 
româneşti. O altă explicaţie ar fi că autorii articolelor ce 
folosesc acest termen13 au văzut viabilitatea etichetei în 
caracterul ei de umbrelă, aceasta înglobând toate grupările 
şi centrele culturale ale literaturii maghiare din România. 

„Mumia Sprintenă” a fost suplimentul literar al 
revistei clujene „Helikon”, care apare pentru prima oară în 
numărul 23 (12 noiembrie) din 1993, avându-l ca redactor 
pe Vince Fekete (cel mai puţin „impulsiv” membru 
al generaţiei). În anul 2004 se hotărăşte schimbarea 
denumirii („Marele Kilometrik”14) şi a redactorului (Zsolt 
Karácsonyi)15, valabile din numărul 3/2005. Naşterea 
rubricii este evocată umoristic de Lakatos, care descrie 
decizia tinerei generaţii de „a ataca”  deja-consolidata 
revistă  „Helikon”, mai exact pe redactorul István Szilágyi. 
În postură de sol, Attila Sántha prezintă redactorului 
doleanţele tinerilor: să li se ofere posibilitatea de exprimare 
fără a se dilua în redacţia revistei şi fără a fi nevoiţi să se 
subordoneze viziunii şi stilului revistei. Redactorul, deşi 
conştient de riscurile deciziei sale, le aprobă o platformă 
separată, spunându-le „Faceţi cum vreţi voi”16. Acelaşi 
Lakatos arată că la origine „Mumia Sprintenă” a ponit ca 
un cerc de prieteni […], că nu este o grupare cu limite 
foarte bine conturate, cu un anumit număr de membri, 
cu reguli scrise, cu un Mare Maestru, cu un paharnic şi 
un logofăt, nu e un simplu supliment într-o revistă, ci un 
proces”17.

Motoul suplimentului îl constituie două versuri din 
poezia revoluţionară a lui Sándor Petőfi: „Când neamurile-
ncătuşate,/ Sfărmându-şi lanţurile vor porni-nviate”18, iar 
obiectivele  îi sunt fixate de către Attila Sántha în primul 
număr19, articolul Sfârşit de mileniu silitor sau trezirea 
mumiilor20: 

În fiecare dintre noi sălăşuieşte o mumie 
[…], îmbălsămată, chircită, uscată, dar mereu 
pregătită să se trezească de la un strop de apă 
vie… Câteva mumii s-au şi trezit. Poartă în sine 
experienţa de mai multe milenii a umanităţii şi, 
deoarece ei, ce-au fost letargici vreme atât de-
ndelungată, ştiu cu adevărat cum se trăieşte, se pare 
că există fără frică de moarte. Uneori sunt înţelepte, 
melancolice, uneori extatic sprintene; aleargă-n sus 
şi-n jos de te doare capul, apoi se aşează vesele să 
ne povestească… Poate că aceasta este povestea pe 
care am putea s-o numim şi literatură.21

În legătură cu numele ales, Imre-József Balázs 
explică cum a devenit o „marcă” care îi reprezenta – 
datorită celor trei componente: sprinteneala/hărnicia – 
caracteristică a tineretului, mumia – care atrage atenţia 
asupra particularităţilor de vârstă. Combinaţia celor două 
conturează o viziune: preferinţa pentru absurd, grotesc, 
relativizare. Al treilea component, derivat din primele două 
este Jenő Rejtő, „părintele spiritual” a tinerei generaţii, 
despre care circulă următorul „dicton”: Finalul unui roman 
al lui Rejtő poate fi cunoscut dinainte, dar al unei propoziţii 
rejtőiene niciodată22, mumiile sprintene făcând parte din 
romanul Fred Jeg al lui Rejtő.

Eticheta „Avanpost”, tradusă uneori ca „Garnizoana 
Avansată”, continuă tradiţia spirituală a „Mumiei Sprintene”, 
fiind titlul unui roman al lui Jenő Rejtő. „Avanpostul” este, 
de fapt, un alt forum al generaţiei. Trebuie să specific că se 
leagă de Editura Erdélyi Híradó fondată în 1992 de Géza 
Szőcs, sub a cărei egidă vor funcţiona gruparea/atelierul 
de creaţie (1993), revista (ianuarie 1995), şi mai apoi seria 
de cărţi „Avanpost” (1995-2006) fondează revista al cărei 
redactor va fi. 

Totuşi, dintre etichetele generaţiei, cea mai 
răspândită este deja-canonizata generaţie transmediană. 
Orientarea numită Transzközép – ce poate fi considerată 
prima şi, totodată, ultima mare orientare a scriitorilor 
maghiari din România din perioada post-decembristă – este 
traductibilă prin termenul transmedian23 – formată din 
cuvintele transz,  transilvan şi traducerea maghiară a (aurea) 
mediocritas. Iniţierea acesteia este legată de anul 1991 și 
de un grup preocupat de necesitatea revitalizării literaturii 
maghiare din România. Conştienţi, asemenea înaintaşilor, 
că literatura maghiară din România este dominată de un 
sentiment al nostalgiei trecutului şi este preocupată de 
aspectul social, politic, istoric – aşa cum arăta încă din 
1979 Júlia Szilágyi: „La noi, nu se aşteptau niciodată la 
literatură din partea literaturii, ci la mântuire imediată sau 
de până la mântuire ”24 – membrii generaţiei hotărăsc să 
întoarcă spatele acestui tip de Weltanschauung şi negarea 
nu se putea face mai bine, consideră ei, decât prin alegerea 
unui mentor spiritual ca Jenő Rejtő. Acesta din urmă este 
considerat regele literaturii de consum ale cărui romane de 
aventuri au încântat generaţii de-a rândul, mai ales datorită 
jongleriilor lingvistice. Conștienți că „un scriitor aflat 
în afara canonului nu ne va legitima aspiraţiile”25, spune 
Lakatos, membrii generaţiei au schimbat strategia şi au 
încercat să îl treacă pe Rejtő în rândul autorilor canonici. 
Pe lângă Jenő Rejtő, transmedienii se înscriu în tradiţia 
spirituală a lui Rabelais, François Villon, György Faludy, 
Joseph Heller, Alfréd Reinhold şi îi acceptă ca mentori pe 
György Méhes, Zoltán Böszörményi, Imre Kertész, Géza 
Szőcs sau Ferenc Bréda.

Caracteristicile literaturii transmediene au 
fost rezumate de János Szász în articolul Garnizoana 
transmediană, publicat în revista „Luceafărul” (23/1996), 
astfel: 

Transmedianismul trebuie înțeles ... ca un 
sentiment existențial... ce se proiectează   de-a lungul 
secolelor în opere literare (indiferent  de curente 
sau şcoli). Această literatură este homocentristă  
(nu sociocentristă), respinge  ideologiile, precum 
şi academismul, nu recunoaște decât valori 
estetice, se situează deci într-un punct median 
dintre ideologic şi Eul creator. Transcendenţa 
este înţeleasă ca un act de autoregăsire a Eului ... 
[Acesta] Constată caracterul limitat al posibilităţilor 
umane şi realizează absolutul în lumea obişnuită  a 
individului. Refuză metafizica, fiind conștientă în 
acelaşi timp de marile probleme,  dar  reflectează la 
ele cu veselie  (e vorba de veselia nietzscheană...). 
Se delimitează  de miturile moderne şi de 
pesimismul anticultural postmodern. Sfidează 
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tabuurile, dinamitează polii esteticii, profanizează 
sacrul şi sacralizează profanul. Amalgamează 
frumosul cu urâtul, relevă comicul în tragic şi 
tragicul în comic...26

Szász evidențiază şi „vitalitatea debordantă” a 
autorilor, respectiv faptul că sunt „liberi de ideologii, 
prejudecăţi şi fixații”27, pe lângă care trebuie amintite 
umorul, (auto)ironia şi unele „norme de bază” ale 
programului transmedianismului, ca universalizarea 
particularităţilor literare, radiografierea canonului literar şi 
întregirea lui, (re)evaluarea literaturii populare, readucerea 
literaturii „pe pământ” (în sensul de reducere a distanţei 
dintre cititor şi „literatura de elită”)28. Printre instrumentele 
la care au recurs se găsea şi ofensarea unui public cu 
gusturi clasice, şocarea lui printr-un registru colocvial, 
uneori obscen.

Bineînţeles, probabil ca o strategie de marketing 
prin care doreau „să năvălească” pe „piaţa literară”, 
generaţia îşi inițiază legitimarea prin texte teoretice, în 
primul rând. Astfel, se consacră în 1993 un număr întreg al 
revistei „Echinox”29 acestei literaturi în redactarea lui Attila 
Sántha şi Ferenc Bréda. Numărul cuprinde, pe lângă textele 
fondatorilor, primul Manifest Transmedian. Attila Sántha, 
teoretician al orientării, aprofundează ulterior conceptul 
în Az empirikus (konstruktivista) irodalomtudomány: 
lehetőség a transzközép irodalom megközelítésére [Ştiinţa 
literară empirică (constructivistă): posibilitate de abordare 
a literaturii transmediene]30, Transcoezep Vulgata [Vulgata 
Transmaedia]. 

Pe lângă forumurile fondate de către generaţie 
în perioada de după apariţia etichetei transmediene, 
trebuie amintit şi faptul că scriitorii grupaţi în jurul lui 
Sántha şi al lui Orbán au făcut parte şi din „Cercul Literar 
Gaál Gábor”31, fondat în 1991 la Cluj-Napoca, căruia, 
la iniţiativa lui Péter Egyed, din 1993 i se schimbă 
denumirea în  „Cercul Literar Bretter György”. O altă 
formă instituţionalizată a acestei generaţii este E-MIL 
/ Erdélyi Magyar ÍrókLigája[LSMA / Liga Scriitorilor 
Maghiari din Ardeal], a cărei fondare32 se datorează şi 
transmedienilor. 
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Gorkij Irodalmi Kör [Cercului Literar Maxim Gorki]”, înfiinţat în 1950, şi care a funcționat în intervalele 1956-1968, 1968-1981.
32 9 februarie 2002, Cluj-Napoca.

Rodica GRIGORE

Pe urmele literaturii  

Jay Parini e cunoscut cititorilor (mai ales celor din 
Statele Unite) pentru cele trei biografii excelente pe care 
le-a dedicat unor scriitori americani reprezentativi (John 
Steinbeck, Robert Frost şi William Faulkner), dar mai cu 
seamă pentru romanul Ultima gară (1990), despre cel din 
urmă an din viaţa lui Tolstoi.

Puţini sunt autorii care să fi lăsat în urma lor 
mai multe documente scrise şi mai multe mărturii – şi 
mărturisiri! – ca Lev Tolstoi. De altfel, scriitorul a insistat 
nu o dată asupra modului în care chiar unii membri ai 
familiei sale l-au influenţat în ceea ce priveşte realizarea 
câtorva dintre marile sale personaje literare, cum ar fi Kitty 
din Anna Karenina şi Nataşa din Război şi pace, construite 
amândouă, în mare măsură, după modelul soţiei sale, Sofia 
Andreevna, ori Prinţul Andrei, tot din Război şi pace, în 
personalitatea căruia se pot recunoaşte anumite trăsături 
ale fratelui lui Tolstoi, Nikolai. Pe de altă parte, Tolstoi a 
ţinut, de-a lungul întregii sale vieţi, un jurnal detaliat, în 
care a înregistrat cu grijă şi cu minuțiozitate nenumărate 
întâmplări care i-au marcat existenţa, de la conflictele de 
idei sau cele spirituale, la cele – nu mai puţin dureroase – 
cu soţia sa, Sofia. De asemenea, marele scriitor nu a ezitat 
să-şi exprime deschis dorinţele şi aspiraţiile, regretele şi 
speranţele, în pagini de o extraordinară autenticitate, care 
dau nu doar măsura talentului său narativ, ci, deopotrivă, 
pe aceea a sfâşierilor lăuntrice care i-au marcat fiecare zi 
din viaţă. 

Dar şi Sofia Andreevna a ţinut un jurnal, în care 
a relatat întâmplările zilnice ale mariajului său cu Tolstoi 
– şi, oricât de surprinzător ar putea să pară acest lucru, 
şi câţiva dintre copiii cuplului au făcut acelaşi lucru, 
povestind, în scris, tot soiul de amănunte legate de copilăria 
şi adolescenţa lor şi, evident, situându-se de o parte sau de 
alta a baricadei reprezentate de jurnalele părinţilor. Căci 
trebuie să precizăm că, foarte adesea, mai cu seamă în 
ceea ce priveşte ultimii ani din viaţa lui Tolstoi, versiunile 
acestea diferă fundamental, într-un fel privind marele joc al 
existenţei marele scriitor şi în cu totul altul soţia sa, devenită, 
pe măsura trecerii timpului, din ce în ce mai rapace şi mai 
posesivă. În egală măsură, majoritatea discipolilor sau 
apropiaţilor lui Tolstoi, mulţi dintre ei petrecându-şi luni în 
şir la reşedinţa scriitorului de la Iasnaia Poliana, scriau şi ei, 
înregistrând ce altceva decât adevărurile proprii cu privire 
la Tolstoi... Privită din acest punct de vedere, existenţa 
autorului extraordinarelor construcţii narative din Război şi 
pace sau Anna Karenina pare uşor ridicolă, deoarece parcă 
toţi cei din jurul său nu făceau altceva decât să repete, în 
cheie comică, exemplul scriitorului, înregistrând totul în 
scris şi oferind tot atâtea versiuni ale aceloraşi adevăruri – 
desigur, Tolstoi ar fi spus ale aceluiaşi Adevăr – din jurnalul 

lui Tolstoi însuşi, totul fiind, însă, tratat în conformitate cu 
posibilităţile de înţelegere ale fiecăruia, evident, adesea, 
extrem de reduse...

Acestea sunt punctele de pornire şi pretextele 
narative de care se foloseşte scriitorul american Jay Parini 
în romanul său Ultima gară1, subintitulat, semnificativ, 
Roman despre ultimul an din viaţa lui Tolstoi, apărut în anul 
1990. El are, astfel, în vedere toate jurnalele apropiaţilor lui 
Tolstoi, de la cel al Sofiei Andreevna, la acela al celui mai 
drag discipol al marelui autor, Certkov sau la cel al doctorului 
personal al aceluiaşi, Duşan Makoviţki ori al lui Valentin 
Bulgakov, tânărul secretar ajuns la Iasnaia Poliana cu puţine 
luni înaintea sfârşitului idolului său. Elementul central este 
reprezentat de jurnalul lui Tolstoi, însă Parini încearcă să 
evite a fi părtinitor sau a trage în ridicol şi absurd atmosfera 
de la reşedinţa scriitorului. Cum reuşeşte toate astea şi cum 
reuşeşte să nu-şi transforme romanul în simplă literatură 
de consum? În primul rând, printr-un adevărat efect de 
caleidoscop pe care relatările personajelor îl configurează. 
Jay Parini dă fiecăruia posibilitatea de a spune ce crede, nu 
din vreun impuls democratic, ci dintr-unul accentuat estetic, 
în acest fel cartea sa devenind convingătoare. Astfel, viaţa 
lui Tolstoi – şi, implicit, persoana acestuia – sunt privite 
prin ochii tuturor celor care-l înconjoară, fie că e vorba 
de prieteni sau de adversari, iar relatările lor construiesc 
un univers care ar fi, altfel, greu de presupus după simpla 
lectură a operei tolstoiene. 

Prin urmare, autorul acestui roman va insista că, 
atunci când Tolstoi vorbeşte, în Ultima gară, cuvintele 
realmente îi aparţin, fiind extrase din propriile sale mărturii 
cu privire la evenimentele relalate. Evenimente dramatice 
şi, fără îndoială, cunoscute, cel puţin în linii mari, oricui a 
citit, fie şi în grabă, o biografie a lui Tolstoi. Se ştie, astfel, 
că scriitorul, în vârstă de optzeci şi doi de ani, a decis să-
şi părăsească reşedinţa de la Iasnaia Poliana şi să plece în 
căutarea unui loc liniştit, unde să se poată regăsi din punct 
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de vedere spiritual, iar călătoria aceasta, la vreme de iarnă, 
a fost cea de pe urmă pe care a făcut-o, găsindu-şi sfârşitul 
pe drum. Tot pe parcursul acestei călătorii – dar şi în zilele 
care o precedă – Tolstoi îşi rememorează viaţa, accentuând 
anii iubirii sale pasionale pentru Sofia Andreevna, iar apoi 
înstrăinarea progresivă a celor doi, determinată, pe de o 
parte, de criza spirituală pe care o trăieşte scriitorul, iar pe 
de alta de dorinţa soţiei sale de a intra în poseseia drepturilor 
de publicare a operei lui Tolstoi. Conflictul principal este 
susţinut tocmai de controversele – acute! – între Sofia 
Andreevna şi Certkov, discipolul apropiat al lui Tolstoi. Iar 
dacă e clar pentru oricine că femeia dă dovadă de o rapacitate 
rară şi de o ipocrizie pe măsură, trebuie să remarcăm că nici 
„bunul” Certkov nu este deloc dezinteresat, doar Tolstoi 
fiind convins de frumoasele intenţii ale acestuia, căci ceilalţi 
apropiaţi ai scriitorului, inclusiv tânărul secretar Bulgakov 
îşi dau seama de duplicitatea şi de jocul abil, menit a-i 
asigura un viitor care pe drept cuvânt – şi la propriu! – ar 
putea fi numit de aur (evident, în contradicţie cu idealul 
sărăciei pe care îl propovăduieşte ori de câte ori deschide 
gura...). În plus, aşa cum se întâmplă adesea în conflicte 
de acest gen, copiii familiei Tolstoi se implică şi ei, luând 
ba partea tatălui – aşa cum face Saşa, fiica preferată a 
scriitorului –, în vreme ce băieţii, Ilia şi Andrei, se situează 
de partea mamei... 

Dându-le tuturor ocazia de a-şi exprima opiniile, 
Jay Parini intenţionează să menţină echilibrată balanţa 
conflictelor şi să nu cadă în păcatul de a lua, el însuşi, partea 
cuiva. Cu toate acestea, e adevărat că Sofia Andreevna e 
mult mai puţin demnă de încredere decât Tolstoi, paginile 
care-i sunt dedicate – şi unde relatează ea însăşi întâmplările 
prin care a trecut – fiind pline de fragmente acuzatoare, însă 
fără dovezi, sau părtinitoare, chiar şi fără motiv. Impresia 
de autenticitate a romanului de faţă este dată, apoi, de 
includerea în text a scrisorilor adresate de Tolstoi unor 
personalităţi precum Gandhi sau George Bernard Shaw, 
împreună cu care scriitorul dezbătea chestiuni estetice sau 
de actualitate. Însă, chiar dacă ultima sa dorinţă este de a-şi 
găsi pacea şi a reuşi să ajungă la liniştea mult visată, Tolstoi 
nu va avea parte de nimic din toate acestea, căci e vânat 
de ziarişti şi de admiratori – ori de detractori... – chiar şi 
departe de Iasnaia Poliana, în umila gară, ultima în care 
poposeşte, cu toţii avizi să-i asculte ori să-i combată cele 
din urmă cuvinte, omiţând că, în fond, cuvântul esenţial 
fusese rostit de autor în fiecare pagină a marilor sale creaţii 
literare, singurele de natură a spune adevărul despre viaţa şi 
despre arta sa.

Sunt scriitori care au lăsat în urma lor mii şi mii 
de scrisori şi documente personale, cu ajutorul cărora 
biografilor de mai târziu le-a fost mai uşor să le recompună 
existenţa, să explice anumite părţi ale operei lor ori chiar 
să le înţeleagă demersurile sau unele atitudini. De pildă, 
există peste douăsprezece mii de scrisori semnate de Henry 
James sau adresate acestuia, şi puţini sunt oamenii de 
cultură care să fi scris mai mult despre propria viaţă ca Lev 
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Tolstoi. Numai că Herman Melville, numit de Hart Crane 
„o fabuloasă umbră”, şi-a pus de la bun început biografii 
în încurcătură, căci se ştie că acesta distrugea cea mai mare 
parte a corespondenţei pe care o primea, iar cele câteva 
zeci de texte (scrisori sau însemnări) pe care le-a făcut de-a 
lungul vieţii sunt insuficiente pentru a clarifica numeroasele 
laturi învăluite în mister ale unei biografii zbuciumate şi ale 
unei opere literare mai mult citate, astăzi, decât citite cu 
adevărat. 

Jay Parini porneşte, în Rătăcirile lui Herman 
Melville (2010)2, tocmai de la provocarea pe care o 
reprezintă pentru omul de litere contemporan spaţiile 
albe, amănuntele necunoscute sau insuficient clarificate 
ori explorate ce marchează existenţa creatorului lui Moby 
Dick. Autor al unei opere extrem de complexe, ce adună 
alături sensuri istorice, filosofice sau ezoterice, ce recurge 
adesea la aluzii livreşti, la imagini biblice, ba chiar şi la 
aspecte ce ţin de tehnica şi arta navigaţiei secolului al XIX-
lea, fără a pierde din vedere nici pericolele reprezentate 
de acestea, Herman Melville (1819-1891) excelează, mai 
cu seamă în marele său roman, Moby Dick, într-o serie de 
strategii narative şi tehnici de construcţie romanescă ce tind 
să depăşească până şi înaltele standarde stilistice pe care le 
propunea la un moment dat prietenul şi contemporanul său 
Nathaniel Hawthorne. Ţinând seama de toate acestea, Jay 
Parini scrie o carte palpitantă şi subtilă, deopotrivă roman 
şi demers de recompunere a biografiei unui mare scriitor, 
dar şi a unui om singuratic, soţ şi tată greu de înţeles, 
lipsit de a(ma)bilitate în societate şi în general în relaţiile 
interumane, şi mereu atras de călătoriile pe mare, dar şi de 
poveştile pe care acestea le presupun. 

„Toată lumea ştie că adevărul nu poate fi spus în 
scrierile istorice, ci trebuie inventat, altfel nimeni nu te-ar 
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crede”, îl sfătuieşte pe Melville un camarad de călătorie 
alături de care viitorul scriitor se afla la bordul vasului 
Lucy Ann. Metoda aceasta, se ştie, a fost practicată de 
numeroşi scriitori de romane istorice şi nu numai, care au 
suplinit, prin imaginaţia creatoare, lipsa unor date exacte cu 
privire la personajele sau evenimentele relatate. Biografiile 
literare mai mult sau mai puţin ficţionale au urmat, adesea, 
în mare, aceeaşi reţetă, căci dacă Matthew Pearl imagina 
cele din urmă cinci zile din viaţa lui E. A. Poe, în The Poe 
Shadow, Colm Toibin alegea, în The Master, perioada mai 
puţin cunoscută în care Henry James a încercat să se afirme 
ca dramaturg. Jay Parini, însă, urmând, aparent, modelul 
acesta, îşi depăşeşte contemporanii, pentru că dificultăţile 
de a pătrunde în intimitatea vieţii şi operei lui Melville 
sunt mult mai numeroase decât în cazul altor scriitori. Prin 
urmare, Parini va trebui să creeze mult şi multe aproape de la 
zero, să imagineze situaţii şi întâmplări, dialoguri şi întâlniri 
pentru ca, la capătul acestui demers, creatorul lui Moby Dick 
să poată fi mai uşor citit – sau, poate, măcar parţial înţeles. 
Nu vor lipsi, desigur, nici evenimentele dramatice: moartea 
tatălui lui Melville e urmată de deruta pe care o trăieşte 
băiatul de doar doisprezece ani, după ce familia sa începe 
să se confrunte cu greutăţi pe care, anterior, nici nu şi le-
ar fi putut imagina. Apoi, tânărul plecat pe mare e capturat 
de triburile sălbatice din Mările Sudului, trăind întâmplări 
uimitoare, la care face trimiteri (fie ele şi indirecte) în Typee şi 
Omoo. Şi mai apoi, e fascinat de povestea caşalotului alb numit 
Mocha Dick, pe care o aude de la vânătorii de balene şi care îl 
va obseda ani în şir – şi pe care o va transforma într-unul din 
cele mai mari romane ale literaturii universale. Nici căsătoria 
cu fiica unui jurist din Boston nu va fi lipsită de asperităţi, iar 
sinuciderea unuia dintre fiii săi îl marchează enorm. 

Jay Parini relatează toate acestea – şi multe altele 
pe deasupra – sub forma unor episoade, dintre care unele 
mizează din plin pe puţinele mărturisiri pe care Melville 
însuşi le-a făcut cu privire la călătoriile sale pe mare sau la 
modul în care şi-a descoperit vocaţia literară. Perspectiva 
diferă, căci Parini foloseşte pe de o parte relatarea la 
persoana a treia, aceasta fiind modalitatea predilectă pentru 
a pune în faţa cititorului aventurile lui Melville ca marinar, 
mai întâi pe vasul Acushnet, apoi pe Lucy Ann, iar pe de altă 
parte pe aceea la persoana întâi, în aceste secvenţe vocea 
narativă şi punctul de vedere aparţinându-i lui Lizzie, soţia 
lui Melville, care povesteşte scene din mariajul ei cu un om 
care, deşi îl considerase un soi de Dickens, se va dovedi 
un adevărat Vezuviu, nestăpânit, greu de stăvilit şi uneori 
aproape imposibil de înţeles. 

Cele mai vii şi cele mai realizate din întregul roman 
sunt scenele unde vorbeşte Lizzie, controversele şi tensiunile 
dintre cei doi soţi nu sunt deloc îndulcite şi cu atât mai puţin 
ignorate de Jay Parini – care, cu toate acestea, nu transformă 
deloc căsnicia lui Melville într-o replică la cea a lui Tolstoi, 
descrisă cu lux de amănunte în The Last Station. Însă nu 
lipsesc nici accentele critice din partea lui Lizzie, nici 
sentimentele ei de nesiguranţă şi de dezamăgire, de angoasă 
sau de amărăciune – completate, însă, întotdeauna, de 

capacitatea ei de a-şi aminti în clipele de cumpănă mai ales 
ceea ce o leagă de Melville, iar nu ceea ce o desparte de el. 
Şi chiar dacă modul ei de a crede e mai degrabă tradiţional şi 
oarecum conformist, Lizzie reuşeşte să rămână alături de un 
om aflat într-o încordată căutare a unui Dumnezeu desprins 
parcă din Vechiul Testament şi completat, paradoxal, cu 
toate notele panteismului lui Emerson. Lizzie e unul dintre 
cele mai realizate personaje din întreaga creaţie a lui Parini, 
o femeie fragilă şi marcată de îndoieli pe care adesea se 
teme să şi le mărturisească, înstrăinată prematur de soţul ei, 
dar care, cu toate astea, nu devine nici o clipă asemănătoare 
cu teribila Sofia Andreevna din Ultima gară, înţelegând – şi 
făcând şi cititorul să înţeleagă – că, deşi în unele momente 
Herman ar fi putut fi considerat (sau ea chiar l-a considerat) 
un soţ destul de nepotrivit şi un prieten care mereu a cerut 
mai mult decât a oferit, nu i se poate nega pasiunea cu care 
s-a dăruit puţinelor cauze în care a crezut. Prin comparaţie, 
ori de câte ori ea lipseşte din paginile cărţii sau în secvenţele 
unde Parini trece la naraţiunea la persoana a treia, totul pare 
văduvit de substanţă, iar Melville însuşi mult mai puţin 
convingător singur, decât alături de ea. 

Romanul Rătăcirile lui Herman Melville nu ocoleşte 
nici spinoasa problemă mult discutată şi ea în studii de cele 
mai diverse tipuri sau orientări a atracţiei/ afecţiunii pe 
care Melville o resimţea faţă de unii dintre apropiaţii săi, 
Hawthorne mai cu seamă, dar şi a singurătăţii pe care astfel 
de înclinaţii i-au adus-o în epoca în care a trăit. 

 „Un roman e ca o călătorie pe mări neştiute, dar eu 
am încercat să mă ţin cât mai aproape de linia ţărmurilor 
întâmplărilor din ultimul an din viaţa lui Tolstoi”, mărturisea 
Jay Parini într-un interviu, vorbind despre perspectiva 
pe care o adoptase în Ultima gară. Ulterior, comparând 
viziunea din Rătăcirile lui Herman Melville cu cea din 
romanul anterior, Parini nu se ferea să afirme că, din punctul 
său de vedere, „prezentul e adesea prea apropiat pentru a 
ne ajuta cu adevărat să înţelegem resorturile majorităţii 
acţiunilor pe care le întreprind semenii noştri, fiind nevoie, 
pentru a le putea evalua corect, de filtrul memoriei şi de 
punerea în mişcare a mecanismelor rememorării.” Exact 
ceea ce a încercat chiar el să facă în această carte care, 
dincolo de linia subiectului şi de întâmplările mai mult 
sau mai puţin spectaculoase pe care le relatează, este şi o 
veritabilă meditaţie asupra naturii şi resorturilor ficţiunii 
şi a relaţiei acesteia (acestora) cu adevărul. Iar ficţiunea 
este, pentru personajele din The Passages of H.M., dar şi 
pentru creatorul lor, mai viabilă decât simpla veridicitate 
a faptelor... Căci, aşa cum înţelege foarte de timpuriu – 
încă de pe când se găsea la bordul lui Acushnet – Melville, 
„doar romanul poate rosti toate marile adevăruri.”

________
1Jay Parini, Ultima gară. Roman despre ultimul an 

din viaţa lui Tolstoi. Traducere de Luana Schidu, Bucureşti, 
Editura Humanitas Fiction, 2012.

2Jay Parini, Rătăcirile lui Herman Melville. 
Traducere şi note de Luana Schidu, Bucureşti, Editura 
Humanitas Fiction, 2015. 
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Mircea BRAGA

Geniul inimii. Un cuib de sfinți

Ciudat este că întrebările lucrează spre spargerea, 
spre ruperea întregului, în timp ce întrebările tind către 
refacerea sa. Așa stând lucrurile, întrebările adjectivate 
ca retorice apar, de multe ori, ca inutile sau, în cel 
mai fericit caz, se insinuează ca elemente de decor. 
Alteori, se pierde din vedere că desfășurarea retorică 
apelează la adevărul (subiectiv, evident...) al alterului, 
bănuit doar că ar aparține aceleiași linii regulatoare, 
dificultățile survenind în funcție de complexitatea 
situației în fața căreia este adusă opțiunea: răspunsul 
devine cu atât mai oscilant, cu cât sunt avansate cazuri 
de excepție, chiar nefirești, unele izolante, la rândul 
lor, prin apariția unui al doilea strat al singularității. 
„Iluminarea”, de exemplu, la care face trimitere prima 
parte a „romanului” Aurei Christi, își poate cere 
replica pe o scală întinsă de la gradul firescului la cel 
al imaginarului, așa cum „coborârea în arenă” din cea 
de a doua parte nu este un dat social comun. În plus, 
fiindcă nu ne aflăm în fața unei obișnuite culegeri de 
poezii, defragmentarea prin lectură înseamnă căutarea 
liantului concentrat ca sens care supune liricitatea la 
a primi ceva din consecvența și cursivitatea textuală 
ale epicii. Căutarea și cunoașterea de sine, dezvoltate 
în Povestea subteranei, se împlinesc într-un set de 
principii care nu vor mai putea fi abandonate, de unde 
recurența lor, în grade diferite și în conjuncturi diverse, 

convocând doar nuanțări și confirmări până la sfârșitul 
„romanului”. Atitudinea lucidă din Copiii himerelor, 
stabilizată după momentul crizei apărute în urma 
revenirii printre semeni, deschide o dată în plus fișa 
autoscopică a eroului liric ca prezență care și-a înțeles 
destinul. Fiind deopotrivă firesc și necesar, conflictualul 
dintre individual și social nu iese din cadrul unei 
normalități de ordin general, el aparține realului, așa 
cum tot realul condiționează expresivitatea subiectivă 
particularizantă a fiecărei gesticulații în parte.

Utilizând frecvent, în comentariul nostru, 
alternanța în atribuirea motivațiilor elementelor 
de textură evenimențială din „roman” (dacă prin 
„evenimențial” vom înțelege stări, atitudini, judecăți, 
mișcări ale conștiinței, valorizări etc.) între autor și 
erou liric, forțând astfel, în parte, normativul teoriei 
literaturii, aveam în vedere doar dinamica premeditat 
expusă a intruziunii autobiograficului în textul poetic. 
Dar, evident, nu în acest mixaj rezidă stabilitatea 
artistică a textului, nici consistența procesului care 
finalizează autocunoașterea în climaxul autoformării. 
Ceea ce sedimentează la lectură (și am mai spus 
aceasta) este parcursul existențial care, trăit și expus 
ca interioritate, își asumă și autoevaluarea prin 
instrumentarul destul de sever al rațiunii aproape 
externalizate, poeta suprimându-și tentația (neo)
romantică pentru a face loc abordării (neo)realiste. 
Mai mult decât simplu intermediar al inerentei presiuni 
auctoriale, amintitul mixaj constrânge eroul liric să se 
manifeste deopotrivă ca actant și agent observator al 
propriei trăiri, afirmându-se când discursiv, cu intenții 
de obiectivare, când confesiv, apelând la depoziția 
febril subiectivă – trăsătură sesizabilă cu un plus de 
intensitate în cea de a treia parte a „romanului”, Un 
cuib de sfinți. E adevărat, substanța însăși a episodului 
existențial avut aici în vedere, restrânsă la spațiul 
circular, îngust al „anticamerei morții”, prescria, prin 
ceea ce știam până acum despre autoare, un anume 
comportament liric, menit să disloce, să înlăture 
vibrația în ton minor, ușor accesibil. Situându-se ea 
însăși în contextul nietzscheean al declinării binelui și 
răului ca judecăți pur morale (nu necesitatea acestora 
este pusă în discuție), naturalul necunoscând o atare 
departajare, poeta conotează tragicul drept confruntare 
a ființei cu linia karmică, imaginată sau intuită, în care 
timpul morții aparține, în cazul dat, nefirescului. Ar fi, 
de fapt, o atingere „nenaturală” a limitei, a punctului 
în care nu doar jocul superficiilor și al fanteziilor 
care îmbracă prezența omului în lume încetează, 
ci chiar semnificația în concret a creației originare, 
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din moment ce se cade pe înțelesul că „suntem niște 
năluci”, „niște copii ai himerelor suntem” („Aici te 
așteaptă Dumnezeu”), adică pe al inutilității absolute 
și pe al preempțiunii hazardului (ipoteză refuzată și de 
Nietzsche). Răzvrătirea e, însă, naturală, ca și efortul 
de a restabili semnificațiile principiilor existenței, ale 
firescului ființial.

Sub diferite fețe, mecanica acestei „întâmplări” 
a ființei a fost deconstruită nu o dată, oscilând 
preferențial între psihologie și psihiatrie, așadar pe o 
plajă bine specializată. Coborârea într-un structural 
esențial, însă, ținând de un Geist al existenței și situat 
undeva în planul a ceea ce, forțând puțin aceeași 
limbă germană, l-am putea numi ca Urerfahrung (cu 
aproximație: experiența originară), ne este oferită de 
Marcel Gauchet (vz. Dezvrăjirea lumii): „Realitatea 
așa cum ne apare ea – multiplicitate inepuizabilă de 
calități sensibile, rețea infinită de obiecte distincte 
și de diferențe concrete – comportă o altă realitate: 
aceea care survine pentru spirit atunci când se 
iau în considerare, dincolo de vizibil, unitatea și 
continuitatea sa nediferențiate. Posibilitatea acestei 
operații elementare de divizare a realului, de dedublare 
a vizibilului și invizibilului o întâlnim inevitabil în cel 
mai banal demers al gândirii. Să remarcăm că această 
operație este neutră, nu implică prin ea însăși nicio 
interpretare”. Este, deci, domeniul unei experiențe 
originare a omului, menit a acoperi necesitatea de a 
clasifica spre a înțelege, prin intermediul evidențierii 
„ordinile de realitate”, un întreg doar parțial cuprins ca 
efect al percepției nemijlocite. „Divizarea realității”, 
deși la o primă vedere un act de dislocare artificială, 

condiționează nu numai comprehensiunea, ci chiar 
calitatea vieții, deoarece în resorturile dualității funciare 
cunoscut/necunoscut se forjează deopotrivă criteriile 
și practica: real/nereal, intelegibil/sensibil, imanent/
transcendent, perceptibil/imperceptibil, trăit/intuit, 
existentul/nimicul, limitatul/nelimitatul, aparență/
adevăr ș.a.m.d. Și nu doar credința (particularizat: 
religia) își dezvoltă energiile prin legitimitatea dublei 
constituiri a structurii experiențiale imerse ca dublă 
interogare a cunoașterii, dar și arta: „Nu există raport 
neutru cu realul care să fie o simplă înregistrare 
perceptivă a datelor. Angajamentul nostru în universul 
lucrurilor este pătruns și articulat de imaginar. El 
adăpostește astfel în mod consubstanțial virtualitatea 
unei experiențe estetice, adică a unei experiențe a 
diferenței care ni-l face irezistibil grăitor, ni-l revelează 
sub o lumină necunoscută, ni-l prezintă ca altul, ca 
deschis asupra unui mister pe care nu i-l cunoșteam”. 
Mai putem aminti, sub acest semn, că „divizarea” este 
susceptibilă de manifestări și pe verticala proceselor, 
deci în ordine subalternă: în trăire, ca și în gândire, 
sunt sesizabile, de pildă, tipuri disjuncte de logici, de 
articulări textuale, de finalizări chiar. Reactivitatea, la 
rândul ei, are indici diferențiați, adesea imprevizibili 
sau colorați paradoxal, cum o întâlnim și în cazul 
eroului liric din „romanul” Aurei Christi.

Diagnosticat cu o boală incurabilă, el deschide 
pentru sine un set de fișe clinice, dezvoltat pe parcurs 
ca „jurnal de bord” al unor reacții când difuze, când 
tranșante, înmulțite dizarmonic în căutarea unui 
portativ pierdut, neîntrezărind – la început – nici măcar 
umbra certitudinii prin fisurile aproape imperceptibile 
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de pe un ecran impenetrabil. Este și momentul unui 
transfer: perspectiva închisă a maladiei, cu întregul ei 
cortegiu de suferințe, nu se mai raportează la fiziologic; 
iminența capătului de drum coboară, ca traumă, în 
straturile adânci ale unei interiorități abandonate: 
„De ce m-ai blestemat,/ Doamne?” (Cu șapte 
secole în urmă). Destrămarea fizică se convertește 
în destrămarea conștiinței, a identității care nu se 
mai recunoaște: „Mă transformasem într-un fel de 
pasăre rară./ Un gânditor pe cont propriu, cum ar 
veni” (Dacă lăsăm măștile). Înscris acum pe o orbită 
existențială, în mișcarea căreia evenimentele și-au 
părăsit timpul și locul naturale, constrâns la a-și vedea 
„steaua” devenind „soarele meu negru”, „soarele meu 
de carbon” (În noaptea perseidelor), eroului liric 
nu-i mai rămân decât „întrebările ultimative”, în fond 
echivalențe livrești ale unor destrămări similare. Tot 
mai insistent, textul poeziilor ia forma monologului, 
fiindcă și alegațiile personajelor convocate imaginar 
aparțin convulsiilor conștiinței. Pe întinse porțiuni 
ale acestei părți a „romanului”, autoscopia se înscrie 
într-un continuum, în care titlurile poemelor sunt 
convenții derulate în logică editorială, întrucât ceea 
ce se insinuează este un story, povestea aproape 
epică a căutărilor, a decantărilor și, nu mai puțin, a 
tulburărilor unei conștiințe care își caută în neînțeles 
înțelesul de a fi ceea ce este ea sub zodia sfârșitului 
de drum. În același timp, simetriile și disimetriile 
degajate prin tropi (fiindcă lirismul este, uneori, 
doar anesteziat) sunt întoarse către expresia aparent 
neprelucrată, exactă, însă, ca formulă de acoperire 
(El vrea ceva de la mine. D’aia nu pleacă!). În 
același registru sunt abordate falsele soluții, cele care 
forțează uitarea la adăpostul euforiei alcoolice ori 
se abandonează unei prestații medicale ce ascunde, 
prin exces, impulsul suicidar. Opțiunea eroului este 
ciudată și, în egală măsură, de conivență cu propria-i 
alcătuire: „De un scandal/ metafizic era strâns legată 
viața/ mea. Da. Un scandal metafizic e/ frumoasa, 
neverosimila, biata/ mea viață...” (Știam ce voi 
alege). Ca atare, soluția s-ar putea afla în spatele 
răspunsurilor la întrebări care abia maschează revolta 
abstrusă, acolo unde fragmentele de adevăr tind să se 
conjuge în punctul în care imposibilul devine posibil: 
acceptă „tratamentul experimental” fiindcă „Asta îmi 
spune inima” (Ai în fața ta un nebun. Stai liniștit), 
dar și fiindcă întrezărește o obligație la rândul ei... 
metafizică („Și dacă Dumnezeu e pretutindeni, prin 
urmare,/ și în mine e” – Trebuie să învăț să iubesc și 
virușii).

Și se mai află în cauză o poveste despre 
mutații: în creuzetul în care posibilul se ridică din 
imposibil, iar opțiunea generează speranța („Sunt 
un om salvat,/ m-am auzit murmurând. Sunt un om/ 
salvat...” – Dragostea mea, Marmeladov), procesele 
se lasă controlate prin voință și prin putere, ambele 
emergente existențial. Într-o altă frazare, am fi aproape 
de a înțelege că voința interiorității dezvoltă puterea 
gândirii ca formă, ca parte a puterii esențiale care se 
află dincolo de orice concretețe, fie aceasta chiar și 
a ființării. Fixată, credința este doar învelișul acestei 
puteri prin care sacrul își guvernează creația, în modul 
în care originarul, bunăoară satul arhaic, mai poartă 
sigiliul acestei comuniuni în descindere (Țăranii 
noștri, sfinții...). De aici, certitudinea care suprimă 
deruta, marasmul conștiinței, al trăirii în disperare, 
dar reface, de-abia acum, prin memorie, drumul 
periculos al suferinței fizice: „Mă târam între lumi./ 
[…] Simţeam/ cum în mine ceva se frânge. Era ca o 
turmă// de… nici nu ştiu cum să zic… un soi de bivoli 
nebuni,/ care galopau prin trupul meu şi nici nu le 
trecea/ prin cap să se oprească… Nici nu ieşeau…/ Mă 
sfâşiau cu coarnele, cu copitele, îmi scurmau/ carnea, 
răvăşeau tot ce se putea răvăşi în cale./ Iadul îşi găsise 
în mine raiul lui” (Iadul își găsise în mine raiul lui). În 
absența până și a visului (Aveam o problemă capitală), 
cu o conștiință care deja trăiește neantul ce va urma, 
căzând pe convingerea că „M-a învins golul. […] M-a 
învins răul” (Îmi dau demisia din acest trup), aproape 
deci de colapsarea ființei, era refăcut cadrul în care nu 
spaima, ci resemnarea dăduse curs acceptării obosite 
de a fi trecută într-un „dincolo” al uitării: „Dacă 
pentru asta m-ai plămădit, refuz, ia-mă/ la Tine. Nu 
mai vreau, îmi vine să mă arunc/ într-un hău, să mă 
înghită pământul, să nu mai/ ştie nimeni de mine, nici 
eu… Din acest trup…” (Se desface pământul în mine). 
În această „tornadă” (cum scrie poeta), în care viața e 
pătrunsă de moarte, o insulă de calm o reprezintă doar 
poemele, alcătuite ca scrisori imaginare ale tatălui, 
aliniate unui soi de „carte de învățătură”. Cuvântul de 
ordine nu este atât compasiunea, cât lecția de viață și 
de demnitate în fața încercărilor, de împăcare cu sine 
în ordinea înțelepciunii ascunse sub îndemnul „iubește 
și iartă”: „Nu ești decât un copil altfel./ […] Totul ai 
dat. Tu ierţi/ cum aerul iartă păsările./ Tot ce-ai găsit 
mai bun,/ ai dat de pomană:/ să mănânce şi morţii, şi 
viii./ Arăţi tot mai mult ca o nălucă,/ arătanie scumpă. 
Numai/ sufletul nu l-ai dat” (Cum aerul iartă păsările).

Am putea considera Geniul inimii ca fiind și o 
„poveste” despre destin, acest concept lax, aflat mereu 
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la o întretăiere de drumuri nesigure? Grecii antici îl 
externalizaseră, îl trecuseră în sarcina moirelor, doar 
acestea stabilind prin ce, cum și când era marcată 
existența omului între naștere și moarte. Zeii înșiși le 
priveau cu teamă ca întruchipând fatalitatea absolută, în 
fața căreia omul rămânea un simplu obiect: simplificând 
la extrem, înțelegem că din opoziția la destin s-a născut 
tragedia, o iluzorie victorie a omului asupra acestuia, 
iluzorie pentru că – în regimul absolutului – și revolta 
era tot creația moirelor. Mai apoi, în gândirea comună, 
destinul s-a aflat și se află prins în formula „ceea ce 
trebuie să se întâmple se va întâmpla”, în cutele 
acestei desfășurări rămânând ascunse adevărurile 
imprevizibilului, de fapt o altă ipostază a fatalității: 
ce, de ce, cum și când trebuie să se petreacă ceva? În 
etiologia creștină, prin creația liberului arbitru, omului i 
s-a atribuit puterea de a se controla pe sine, în interiorul 
unui „program” existențial în care abaterea de la sens 
nu rămâne fără consecințe. Responsabilitatea pentru 
ceea ce ești va fi, astfel, internalizată. Dumnezeu și-a 
păstrat, în consecință, „dreptul” de a interveni prin 
corecții și „încercări”, în cele din urmă fiind profilată 
„judecata”. Predicația ființei înseamnă dreptul și voința 
de a înțelege ori de a nu înțelege principiile sacrului. 
Și dacă așa este (și nu vedem de ce nu ar fi așa), atunci 
Geniul inimii este și o „poveste” despre o „încercare”.

Doar aparent ciudat este faptul că, atunci când 
are loc, experiența morții (de fapt o moarte întârziată) 
se transformă în lecție a vieții: „E ca şi cum în plină 
vară – fără să dea de veste –/ o iarnă teribilă, ca din 
senin, ar fi venit... Şi-atunci/ am zis: de tone de timp 
şi experiență e nevoie, de alte/ lucruri inefabile e 
nevoie. Şi toate… ca să înţelegi/ deodată că acea mână 
nevăzută – tiranic de prezentă/ în toate şi în mai toţi 
laolaltă – te-a ținut în căușul ei,/ clipă de clipă, în cea 
mai teribilă realitate// dintre toate realităţile: ai murit 
şi, iată, n-ai murit./ E nevoie de încă ceva nelipsit de 
importanță, se înţelege,/ ca să simţi că, secundă de 
secundă, când treceai prin/ infern, ai fost dus în brațe, 
de fapt. Doar că Cel care/ te leagănă clipă de clipă, 
Cel, adeseori, chemat,/ iubit şi, iarăşi, chemat, în ciuda 
faptului că e cunoscut/ de toți – aproape! – preferă 
un straniu anonimat” (Iluminarea). Deci dincolo 
de consecințele direct cuantificabile ale trecerii prin 
acest pasaj, fie implicând biologicul, fie psihologicul, 
în zona conștiinței apare nedefinita potențialitate – 
menționată de Marcel Gauchet – prin care poezia poate 
veni în atingere cu sacrul. Nu, însă, ca suprapunere, 
prin confuzionare până la indistincție (nici nu ar fi 
posibil decât prin deficit spiritual), ci prin comunicare. 

Sacrul, de altfel, în datele unei conștiințe care, așa 
cum am arătat, nu transferă necunoscutul, inexistentul, 
imposibilul într-un absurd fără înțeles și, ca atare, 
inutil (nici știința nu procedează în acest fel, operând 
asupra necunoscutului), ci pătrunde mundanul, se lasă 
conținut de acesta ca aură a puterilor, a principiilor, a 
semnificațiilor de ultimă altitudine. Conștiința extinsă 
(care nu este doar sintagmă de New Age, având o 
istorie) se afirmă ca deschidere, departe de o realitate 
mutantă ca urmare a invaziei fantasticului ori a 
anormalității, deși nu-și refuză lucrarea imaginarului. 
Primele trepte după vindecare, descifrate în poezia 
ajunsă în atingere cu sacrul, afirmă îndeosebi faptul 
că, în expresie imediată, consecințele nu se desprind 
de particularitățile iminente individualității creatoare, 
înșirându-se pe o paletă care poate cuprinde totul, de la 
extrema spaimei și a resemnării la euforia vitalistă și a 
certitudinii. În Glasul inimii, traiectul spre normalitate 
este refăcut sub cel de al doilea semn: „Lasă-te purtat 
pe aripă de vraja/ de foc a acestei veri ireparabile./ De 
văzduhul vrăjit de miresme şi/ albine, divini trandafiri 
lasă-te iubit. Lasă-te iubit de sălcii, de stejari şi/ gutui. 
Lasă-te alintat de teiul/ dinspre asfinţit, pe care ai 
uitat/ să-l uzi toată vara aproape. Şi/ el te-a primit 
la umbra coloanei/ de frunze şi patimi, şi te-a iertat” 
(Lasă-te purtat de vrajă). Noua relație a eroului liric 
cu sacrul, când trăirea prezenței acestuia este indice al 
securizării, înlătură accidentul din sfera considerată a 
fi învecinată mai degrabă necesității decât întâmplării 
(Era cât pe ce să mori în Marea Amiază și Era 
îmbrăcat în redingotă), reface accesul la re-amintire, 
se redeschide reveriei și sigilează siguranța unui destin 
acordat în care, evident, conflictualul ține de un firesc 
de a cărui stratificare nu este, în pofida aparențelor, 
el responsabil: „Şi îmi ceream/ iertare pentru cartea 
firii mele,/ pentru toată firea mea, făcută/ din lut şi cer, 
pământ şi nervi,/ muşchi şi duh, şi oase... Fire dificilă.../ 
Fire întortocheată... Fire deocheată.../ distrată, 
pierdută între lumi, jucăuşă,/ copilăroasă, aşa de 
copilăroasă…” (Minutele care au durat secole). Gestul 
enorm însoțește actul întoarcerii la sine, stimulat de un 
alt dialog imaginar cu același Porfiri (Cred că, pur și 
simplu, înnebunesc), în condițiile în care redobândirea 
libertății interioare înseamnă o reconstrucție aproape 
inepuizabilă: „Parcă aş fi conţopistul.../ martorul, 
judecătorul, arhitectul limpede,/ catalizatorul propriei 
vieţi..., care se desface/ în alte şi alte vieţi, un lanţ de 
cariatide,/ un lanţ de vieţi, un evantai de crengi/ scurse 
din arborele-tată, un lanţ de…” (Linia vieții, linia 
întrupărilor).

cu cărțile pe masă



184

Dacă există, însă, în „roman” un fir desfășurat 
dintr-un ghem al sugestiei epice, atunci eroul, 
consecvent, totuși, „nominalismului” său liric, mai avea 
în față un ultim, esențial prag al înțelegerii: cel al relației 
mereu alunecătoare, al acordului întotdeauna fragil care 
aliniază cunoscutul cu necunoscutul, la modul posibil, 
nu prin rațiune, ci prin trăire. Domeniile par distincte, 
fără a fi așa, iar frazarea eroului poate fi șocantă: „Şi-
apoi, la sfârşit,/ când totul e rotund, terminat, ispăşit,/ 
când nu mai e nici o speranţă, după/ ce l-am ucis pe 
Dumnezeul istoriei,/ după ce pe Dumnezeul din cerul 
lăuntric/ l-am regăsit viu, viu, viu, clipă de clipă,/ de la 
el am învăţat să aşez credinţă/ lângă credinţă, credinţă 
lângă credinţă,/ şi să urc încet, tot mai încet, să urc, 
să urc,/ să urc la mine, stând mereu şi mereu/ între 
Iisus şi Dionysos, pe care îi văd/ fraţi gemeni, aproape, 
ciopliţi din aceeaşi stâncă/ de marmoră albă, albă, 
albă, pe care o cânt/ şi-o tot cânt...” (Ascult, urmez și, 
iarăși, ascult ritmurile). În fapt, simbolurile nu acoperă 
ființări desprinse mitologic, ci adevăruri ale puterii care 
unifică lumile prin intermediul principiilor epifaniei 
fundamentale: realul este staza formală a sacrului, 
cel dintâi oferit simțurilor și rațiunii ca înțelegere de 
gradul unu și ca punte către o a doua înțelegere, de grad 
zero, ca trăire a sacrului. Cu alte cuvinte, Iisus este 
Iubirea, iar Dionysos este viața ambele, principii ale 
unei energii de sinteză și funcții coborâte în mundan 
ca oglindă a preexistentului instituit „după chipul și 
asemănarea”. În descendență, mai putem citi Geniul 
inimii și ca „poveste” a unor întâmplări de la întâlnirea 
lumilor, prin care se oferă, nu în palimpsest, dar ca 
epură, grafica rostului, a misiunii ființei. Iar restul sunt 
cuvinte... 
________
* Fragment din prefața la romanul în versuri Geniul inimii de 
Aura Christi, Editura Contemporanul

 Mihai POSADA

Dumitru Chioaru – Ars orphica
 

 

Pentru autorul antologiei tematice 
autoreferențiale Ars orphica, apărută la Editura Limes 
din Cluj-Napoca în anul 2017, poetul este magistrul 
unui joc inter- și trans-disciplinar de imagini, un 
fel de puzzle cu mărgele de sticlă (H. Hesse) – vezi 
chiar titlul „MĂRGELELE DE STICLĂ ALE 
ÎNTÎMPLĂRILOR“, din care cităm: „am făcut cu tine 
un pact Poesie/ și niciodată n-am sperat vreun cîștig/ am 
făcut cu tine un pact/ pe muchia de cuțit a copilăriei/ 
și-a maturității (după unii singura viață reală)/ le-
am ratat pe-amândouă/ și doar singurătatea mi-a mai 
rămas“ (p. 37). El e maestrul unei ars combinatoria 
de imagini sugerate, magul unor vedenii în ghicitură 
citite ca din bănuita lume de dincolo, ascunsă după un 
transcendental pârleaz, izbăvitoarea, dar și arhitectul 
unor imagini iscate de privirea aruncată ironic în oglinda 
unei autoreferențialități auctoriale ludice. Dumitru 
Chioaru – autorul antologiei – mărturisește asemeni lui 
Iisus: „Acesta este trupul meu: cuvîntul“ (CUVÎNTUL 
ÎN PRAG, I, p. 15), cu rezonanță în chiar afirmația 
lui Dumnezeu-ziditorul firii și Tată al Cuvântului-Fiu: 
„Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit“ 
(Matei, 3, 17).

Deopotrivă „antologie tematică“ și „manifest“ 
al „poeziei ca poezie“ – mărturisește autorul în 
Argumentul cărții –, culegerea de versuri Ars orphica 
ilustrează poetic preocuparea de căpătâi a poetului și 
eseistului Dumitru Chioaru, așa cum va fi continuată de 
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anunțatul volum Avatarele lui Orfeu, din care deja au 
apărut în revista Euphorion câteva fragmente (despre 
Dante, Petrarca, Ronsard, Shakespeare ş.a.). Profesorul 
de literatură comparată al Universității Lucian Blaga 
lămurește lucrurile, făcând în același Argument o 
„scurtă prezentare a avatarelor istorice ale poeziei 
orfice“, începând de la „originile ei grecești“, reformată 
prin „oda pindarică“, „poeții antici latini“, „trubadurii 
medievali“, „romanticii“, „modernii“, pentru a ajunge 
la „postmoderni“. Mai exact, de la un „amestec de logos 
(cuvînt) și melos (cîntec)“ adresat „inițiaților“, până la 
„antipoezia avangardelor“, cu convingerea fermă că: 
„substanța marii poezii a fost  întotdeauna lirismul, 
adică emoțiile și sentimentele“ (p. 7).

Nu întâmplător, Poesia este invocată atât în 
deschiderea cât și în încheierea cărții. Poesia-muză 
este – pentru poetul orfic Dumitru Chioaru – „o femeie 
unduitoare/ unduitoare“ (p. 20) „cu mișcări feline“ (p.13), 
„o femeie între flori“ (p. 15), „amanta necunoscută“ 
(p. 46), „dansatoare desculță pe foaia mea albă“ (p. 
57); „femeie urcînd/ din memoria cu scară interioară“ 
(p. 19), înzestrată cu virtualități deopotrivă genetice 
și anamnezice, asimilată foii albe de scris și bântuind 
în ipostaze diverse întreaga creație întoarsă asupra sa 
însăși: „Poesie!/ amantă posesivă numai în labirintul/ 
promiscuu al cuvintelor“ (p. 47). Ea evoluează frecvent 
pe o scară înterioară în spirală, ce ține de ciclicitatea 
hegeliană și de eterna reîntoarcere eliadiană. 

Nici pe departe nostalgic, Dumitru Chioaru 
este un afirmativ fără echivoc, ce pune și spune lucrurile 
acolo unde le este locul, în esențialitatea lucidității: 
„Postmodernismul se dovedește astfel un simptom al 
crizei de creație în vremurile noastre sărace spiritual, 
care nu poate fi depășită decît prin întoarcerea la lirism“ 
(p. 7). Destin acceptat, Poesia orphica îi este matrice 
spirituală și îndemn la slujirea ei ca eminentă perenitate: 
...„îmi asum destinul generației mele din solidaritate 
etică și, totodată, mă delimitez estetic tocmai prin 
încrederea în poezia orfică pe care, în ciuda unei tăceri 
de cîțiva ani, voi continua să o cultiv ca pe propria 
grădină“ (p. 8).

Cele două texte, intitulate POESIA (I), respectiv 
POESIA (II), alcătuiesc un dialog cu Poesia, amanta 
eternă, sufletul personal și conjunctura intelectual-bio-
socială, trecând cu umor de la epoca în „blue jeans“ cu 
vers „goliardic“ (și, poate, funambulesc), la „fecioria 
mioritică“ a Poesiei, desigur renăscând în optim(ist) 
spațiu orphic.

Un amplu autoportret orfic, sedus de zei și 
dezgustat de jungla omenească, în TABLA DE ȘAH 
(pp. 43-44); un altul ca Pygmalion sui generis (DOR 
DE SCRIS, p. 57-58); un autoamendament ludic 
postmodern: „Veacul m-a făcut atît de ironic/ – traficant 
de droguri în cuvinte“ (p. 61); un autoportret de ucenic 
vrăjitor: „cuvintele și lucrurile/ sunt lumi diferite/ eu 

trăiesc în amândouă deodată/ unindu-le în poezie“ 
(p. 63); o cutremurătoare convorbire cu Rimbaud 
(ACELEAȘI ÎNTREBĂRI, pp. 64-65); o tulburătoare 
declarație de scriitor, artă poetică în cheie expresionistă: 
„Existența este oare pentru a fi scrisă?/ scriu deci exist?/
(...)/ și scriu/ existența este altceva decît o hîrtie/ roasă 
mărunt de cuvinte -/ scriu pînă o mască îmi cade pe față/ 
îmi intră ca niște unghii/ în ochi în urechi și în gură/ îmi 
rupe cordonul ombilical/ cu a doua natură“ (VIAȚA ȘI 
OPINIILE PROFESORULUI MOUSE, pp. 66-67); o 
înțeleaptă resemnare nelipsită de tandru orgoliu faustian: 
„Disperat pînă la Dumnezeu/ de existența mea de cîrtiță/ 
ce sapă-n lumină tunele de poezie/ pentru a-i vorbi/ mi-
am cioplit un monument/ ca mușuroiul de cîrtiță/ peste 
care mișună furnici/ și crește mai înaltă iarba -/ asta e 
tot, Doamne?/ asta e tot“ (MUȘUROIUL DE LUMINĂ, 
p. 70). Textele SUB MĂȘTI ZÎMBITOARE (p. 45) și 
NUMĂRĂTOAREA ZILNICĂ (p. 46) sunt psalmi 
orfici, în tradiția Blaga-Doinaș. Îl reproducem integral 
pe cel dintâi: „N-am cunoscut Doamne nici aurul/ nici 
strălucirea pietrei prețioase în noapte/ numai cuvîntul 
care destramă/ tăcerea dintre noi/ în licăriri adînci de 
labirinturi/ pe unde mă rătăcesc și mă regăsesc/ tot mai 
singur -/ am avut prieteni? întreb/ în fața ecranului alb 
al insomniei/ văd numai fețe schimonosite/ și măștile 
lor zîmbitoare/ o femeie și alte femei/ aceeași absență 
sub măști zîmbitoare/ orice carte este o cărămidă spre 
tine/ în care dintre ele ești închis? întreb/ în fața acestui 
zid mut de cărți -/ vorbele s-au șters din amintiri/ doar 
pelicula filmului se derulează/ o noapte peste zi“.

Un vibrant imn contemporan adus Poesiei 
orfice: ...„răstorni din greșeală/ călimara peste fața de 
masă/ și mirosul înțepător de cerneală/ îți cutremură 
toată ființa/ amestecînd-o într-o lucrare dumnezeiască/ 
cu zumzet de cuvinte năvălind/ la gura de stup a 
poemului/ înlăuntru foșnind din aripi străvezii/ ca niște 
operatori de calculatoare/ într-o sală cu pereți de sticlă/ 
și aer condiționat/ îmbălsămîndu-se-n ceara lor virtuală 
-/cuvintele sunt supraviețuitorii/ pădurii din copilărie/ 
unde ai învățat să scoți sunete/ întocmai ca păsările“ 
(PĂDUREA TEHNICĂ, pp. 59-60).

S-a spus despre poetul sibian Dumitru Chioaru 
că ar fi un continuator al lui Radu Stanca. Și nu doar 
pentru că de ani buni conduce revista Euphorion – visul 
realizat, târziu, al membrilor Cercului Literar de la 
Sibiu, din anii ’40 ai veacului douăzeci. Se prea poate 
să fie așa. Dar mie, citind versurile lui Dumitru Chioaru, 
cum ar fi, de exemplu: „Copil,/ credeam în geniul 
defuncților./ În cerul senin vîslind din trecut/ le vedeam 
sufletul -/ CUVÎNTUL/ din nou începînd lumea, iată:/ 
genunchii gemeni în văpaia calciului;/ ochii decupează/ 
în ocne de lumină retina lacului;/ sîngele/ – prin unduirea 
trupului – vocalic/ se înlănțuie/ în tronul minții/ fiind 
i, visarea/ o înălțare de lună“ (p. 17), ori: „pe-atunci 
nu aveam amintiri/ pe-atunci visam puiul de leopard/ 
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la circ/ înghite inelul de foc cu privirea/ simțindu-l în 
jurul trupului strîns/ pe-atunci eu eram puiul de leopard/ 
înghițit de flacăra unduitoare/ ca blana de leopard -“ 
(p. 20), îmi pare cu ceva mai pregnant adevărul unei 
alte continuități: aceea a artei elaborării versului de tip 
echinoxist, purist și ermetist, practicat de Ion Mircea 
mai dinainte și în toată perioada sa sibiană („Noaptea 
u“, ciclul „i“, „Libelula“, „Nu cadavrul înlănțuit“ etc.). 
Glorioasă descendență, firește. Și asta nu doar pentru 
că, la vremea lor, fiecare din cei doi poeți cu studii 
de literatură la Cluj au lucrat câte o vreme în redacția 
revistei Echinox...

Sublim în retorica sa: „Sînt un profesionist al 
suferinței/ de nu despart adevărul de viață?“ (p. 43), 
versul lui Dumitru Chioaru îi omagiază, direct sau 
fructificat-empatic, pe Eminescu cel din Scrisoarea I: 
„«La început pe cînd ființă nu era nici neființă»“ (p. 15) 
sau din Melancolie: „parc-am murit demult“ (p. 69) și 
intertextualizat în TIMP SCRIJELIT (pp. 52-53), pe 
Blaga cel din Liniște: „e viața netrăită a strămoșilor/ 
năvălind în lumina ochilor mei“ (p. 14),pe George 
Bacovia din Seara tristă: „Dor de scris ca de o femeie 
visată/ într-un bar de noapte prin valuri/ de muzică 
și fum“ (p. 57), pe Mircea Ivănescu al insomniacelor 
zăpezi bacoviene: „foaia oarbă“, „un cîmp încărcat de 
zăpadă“ etc. – cu imaginea scribului de poesie pe etern-
răzuita piele de animal a palimpsestului: „iar cuvintele 
(pe foaia aceasta oarbă)/ sunt picături de sînge din 
călcîiul/ omului mîine înghițit de zăpada/ care șterge-n 
joacă orice drum“ (p. 38), sau pe Kant cu deviza ce, 
se spune, i-ar sta scrisă pe mormânt:„legea morală 
deasupra se înalță/ pe scara verticală a oaselor/ și în 
loc de piele cerul înstelat“ (p. 18), sau: „cerul înstelat 
este încă deasupra/ legea morală – o tablă de șah“ (p. 
44). Cu așa ascendență în zodia orfismului și cu atare 
cosangvinitate lirică, teama lui Dumitru Chioaru cum că 
ar putea fi cumva „anacronic“ devine caducă.

Monica GROSU 

Viața mea e un roman

Noul roman al lui Bogdan Teodorescu, 
Libertate*, cu un titlu care poate desface multe 
pliuri ale realității, ne plasează într-o Românie 
contemporană, bine cunoscută de autor atât 
din prisma socială, cât și politică. Deși aparent 
personajele cărții trăiesc în libertate, se va dovedi 
că sistemul este în continuare opresiv, că metoda 
securistică a ascultării telefoanelor scoate la 
suprafață subiecte la fel de spumoase ca și în anii 
de dinaintea revoluției. Răul există, e dozat altfel, și 
el umbrește, prin prejudecăți, prin lipsa de reacție, 
prin exces, relațiile de familie, de prietenie, întreaga 
societate, având o forță uluitoare de a schimba, fără 
speranță, mersul lucrurilor. Senzația pe care o avem 
este aceea a unui rău iminent, a unei insecurități care 
poate influența decisiv destine.

Cunoscut îndeosebi ca analist politic și 
jurnalist, Bogdan Teodorescu a scris, în toată această 
perioadă, și pagini de literatură, de reală pregnanță, 
estetică și asociativă, după cum au semnalat 
cronicile dedicate romanelor sale: Copiii teribili 
nu învață istoria (1991), Spada (2001), Dacic Parc 
(2005), Băieți aproape buni (2010) sau volumelor 
de călătorie 54/24 (2008) și Călător prin lumea mare 
(2011). Cartea recentă vizează libertatea individului 
în raport cu sine, cu ceilalți, cu societatea din care 
provine și în care trăiește, toate acestea în deplin 
acord cu interesul autorului egal distribuit spre 
realitate și ficțiune, spre adevăr și iluzie, la nivel de 
persoană sau de colectivitate: ,,Am fost întotdeauna 
interesat de felul în care se comportă individul pus 
față în față cu ceilalți, cei pe care îi cunoaște sau cei 
pe care nu-i cunoaște, dar este judecat de ei; cum 
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se comportă individul acuzat de comunitatea sa 
ori de societate, fie că se consideră sau nu vinovat; 
cum se comportă individul adus în situația de a se 
lupta cu forțe mult superioare lui nu pentru un țel 
impresionant, ci doar pentru propria lui supraviețuire 
și pentru reîntoarcerea la normalitatea pierdută – 
reîntoarcerea la viața din interiorul iluziei”.

Asupra unei doctorițe respectabile din 
București planează o vină fictivă, vină ce crește ca o 
tumoare în jurul ei, acaparându-i soțul, sora, prietenii 
și cunoscuții în așa măsură că însuși personajul scapă 
frâiele propriei normalități, afundându-se tot mai 
tare într-o greșeală fără rezolvare. În fapt, viața ei 
se transformă într-un roman, paradoxal unul despre 
libertate, acea libertate ilicită de a privi pe furiș în 
curtea vecinului, de a-i asculta gândurile intime și 
îndelungile convorbiri telefonice, presărând pe ici, 
pe colo în existența profund obișnuită a frumoasei 
doctorițe picanterii cu iz sexual și incitante aventuri 
amoroase. Cum ar veni, Sonia Craiu, doctorița în 
cauză, se metamorfozează, fără voie, într-o eroină de 
roman, unul de succes, al unui autor ce scrie cărți de 
femei, facile, telenovelistice, lacrimogene, adevărate 
best-seller. De aici, cele două individualități feminine 
se suprapun până la a se confunda, credibilitatea 
persoanei cu un statut social foarte bun (doctoriță 
de succes și proprietară a unei clinici moderne 
pentru îngrijirea vârstnicilor), este aruncată în aer de 
apariția unei cărți de ficțiune, care îi este dedicată și 
care, implicit, dă vieții ei o turnură de roman. 

Așadar, subiectul bine ticluit, știrea de 
senzație, povestea unei vieți duble, misterioase 
sunt preferate în locul adevărului mult prea banal 
și fad. În fața acestei realități de coșmar, cu iz de 
intrigă polițistă, cu suspans și amoruri vag conturate, 
mai mult gândite, imaginate decât materializate, 
reacțiile sunt divers conturate de profilul psihologic 
al fiecăruia. Cei mai mulți aleg să creadă ciudata și 
interesanta poveste, protagoniștii ei suferă și nu se 
pot sustrage prejudecăților și lanțului de slăbiciuni, 
de opreliști sociale și interacțiuni cu un vechi 
mecanism de supraveghere, pe cât de cinic pe atât de 
perpetuu răspândit, nu doar în politică și în media, ci 
și în mediul privat. 

Înțelegem că în tectonica imaginarului social, 
ficțiunea concurează realitatea, că fiorul fantezist, 
mult mai dinamic și fluctuant, poate oricând dărâma 
castele, că nevinovăția trece ușor în vinovăție și 
invers, că un comportament moral, corect și solidar 
nu asigură nimănui o existență liniștită, că uneori nu 
există un singur autor, ci mai mulți, că un personaj e 
mai puternic decât dublul său real, că însăși libertatea 
mult vehiculată a omului modern e relativă: ,,Fiindcă 
am înțeles că, înainte de a conta că suntem buni sau 
răi, deștepți sau proști, mari sau mici, bogați sau 

săraci, vinovați sau inocenți, e fundamental dacă 
pe drumul nostru mergem singuri sau nu. Noi nu 
suntem niciodată singuri. Voi, da. De aceea, noi vă 
conducem pe voi.” – conchidea cu suficiență ,,un 
scriitor de oarecare succes din România, fiu al unui 
general SRI și asociatul a doi foști ofițeri SRI”, 
care ,,se ocupă de fapt cu interceptarea ilegală a 
comunicațiilor diverselor persoane și transformă o 
parte din informațiile astfel obținute în romanele 
scoase pe piață.” De aici succesul producțiilor sale, 
doar viața bate filmul.

În subsidiar, dincolo de psihoza socială, 
romanul lui Bogdan Teodorescu pune pe tapet și o 
stilistică halucinantă a căutărilor și ezitărilor unui 
autor, al doilea, ipostaziat în fost jurnalist, persoană 
cu o biografie relativ complicată și un trecut expus 
scandalurilor media. De fapt, povestea lui și cea a 
Soniei se completează cu tot soiul de detalii, unele 
adevărate piste false, de parcă materia epică, din ce 
în ce mai densă, ar năvăli peste autor, copleșindu-l. 
În această cheie a intertextualității înțelegem 
romanul, ca spectacol hermeneutic implicit, ca 
metodă-experiment de forțare a libertății textului, 
un dialog provocator cu așteptările lectorului, căci 
edificiul epic se poate surpa oricând, poveștile se 
intercalează și se anulează reciproc, capcana de 
parafrazări și ironiile înscriu traiectorii neașteptate 
demersului narativ. Personajele și autorii înșiși stau 
la masa discuțiilor, gestația romanului pare că nu 
s-a încheiat, povestea în sine poate continua oricât, 
demonul narațiunii acționând și retroactiv. 

Dinamică, eclectică, ambițioasă, cartea lui 
Bogdan Teodorescu oferă o lectură captivantă, care 
neliniștește și clarifică în aceeași măsură.
______
* Bogdan Teodorescu, Libertate, Cartea Românească, 2016.

cu cărțile pe masă

La Casa Pogor, cu C-tin Dram, 2016
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Maria ZINTZ

Emil Dobriban – Dincolo de aparenţe 

Expoziţia „Mondo cane” la Muzeul de 
Artă din Cluj-Napoca, între 20.10 – 13.11.2016

Curator - Dan Breaz

Emil Dobriban, conferenţiar la Universitatea 
de Artă din Cluj-Napoca, este un artist ce are o funciară 
vedere afectivă asupra lumii. O dovedesc şi o serie de 
performance-uri, lucrările land-art şi cele prezentate 
în expoziţia „Mondo Cane”, apreciate în manifestările 
tematice (land-art) internaţionale, prin resemnificarea 
estetică a unor spaţii aparent lipsite de valoare artistică, 
pledoarie pentru viaţă, pentru natură. De exemplu, 
adăugarea de crengi unor structuri de piatră (ca în 
„Confruntare” – Akiko, Japonia, 2012) sau construirea 
unor cuiburi uriaşe („Cuib de vultur”, 2012), cum a 
fost cel de pe Cetăţuia Clujului. În expoziţie a adus şi 
lucrarea „Cuib strâmb”, creată pentru Cetăţuia clujeană. 
Dacă în „Cuib de vultur” se urmărea sugerarea unui 
spaţiu protector într-un spaţiu cultural istoric periclitat, 
în „Turn strâmb” protestul artistic viza însuşi caracterul 
tragic şi degradat al Cetăţuii istorice a Clujului”. Metoda 
de construcţie este ea însăşi grăitoare, pentru că turnul 
era montat din piatră de la cariera din Viştea, asamblată 
fără liant. Ingeniozitatea cu care Emil Dobriban a 
creat proiecte de land-art deosebit de expresive a fost 
remarcată şi în lucrări precum „Tornado vertical” şi 
„Tornado orizontal”, realizate în Kassel în 2014. 

* * *
Expoziţia „Mondo cane” nu înseamnă o schimbare 

radicală de viziune a lui Emil Dobriban, chiar dacă la prima 
vedere am putea crede acest fapt. Lucrările închise, spectrale, 
în negru-gri, alături de cele în culori de o intensitate dusă 
până la limitele suportabilului, continuă, de fapt, să exprime 
tensiuni, un dramatism prezent şi în lucrări anterioare. Doar 
că pericolele, nesiguranţa, violenţa au ajuns la paroxism. 
Emil Dobriban, prezenţă foarte activă în cadrul optzeciştilor 
orădeni – în scurta sa trecere pe la Oradea, la începutul 
anilor ’80 -, era cunoscut pentru picturile sale în culori 
intense, ce exprimau la început vitalitatea, energia, sugerând 
dezvoltarea, mişcarea, uneori în momente succesive ori 
redând forme ale naturii, ale teluricului. Câmpurile cromatice 
cuprindeau grupaje capabile să sugereze deschideri 
nesfârşite, în spaţii în care formele evocă vitalitatea unor 
ritmuri esenţiale, printr-o mobilitate mai curând interioară. 
În unele tablouri era vorba despre o erupţie de forme care 
se înlănţuiau într-o permanentă transformare. Apăreau în 
acele lucrări contradicţii lăuntrice, tensionări susţinute 
cromatic. Pornind de la peisaje inspirate chiar de locuri 
recognoscibile, cu numele inclus în titlul lucrării, Dobriban 
a ajuns la echivalenţe plastice tensionate formal, linear şi 
cromatic într-o fervoare a exprimării. Culorile erau puse în 
pete mari, cu grafieri într-un ritm agitat, răscolite, imaginile 
fiind străbătute deja de o stare de nelinişte. A continuat să 
aleagă culori în acorduri de cald-rece, cu contraste, preferând 
o linie tensionată. La fel a abordat şi nudul, o preocupare a 
sa încă din anii ’90. Imaginile afirmă contururi pregnante, 
structura lineară devenind chiar hotărâtoare în coerenţa 
expresivă. Trăsăturile lineare asigură caracterul formal, iar 
gestica, mişcările ce includ şi spectaculosul devin parte din 
expresivitatea imaginii, artistul fiind preocupat să sugereze, 
prin siluete, caracterul personajului. Nudul însemna pentru el 
unul dintre criteriile de bază ale echivalării şi ale exprimării 
prin pictură a eternului feminin. Culoarea are, bineînţeles, 
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un loc important în lucrări, fiind abordate culori ardente, 
puternice, incendiare. Dar contururile sunt „rupte”, glisate, 
oglindirea tulbură imaginea, ascunde identitatea, ductul 
linear fiind întrerupt, multiplicat. 

La un moment dat s-a exprimat doar prin pete de 
culoare, deşi desenul era subînţeles ori prezent prin accente 
scurte, necesare pentru sugerarea mişcării, a ritmicităţii 
compoziţionale. Prezenţa unor opoziţii cromatice (roşu-verde, 
închis-deschis) care contribuie la dinamica compoziţională, 
petele uneori aplatizate, alteori fluide şi un grafism cu linii 
ascuţite, cu unduiri în dialog cu altele oblice, scurte, toate 
complică expresivitatea, ca şi cum artistului i-ar fi teamă că a 
rămâne într-o stare de plenitudine, de trăiri intense nu poate 
fi de durată. Există contradicţii, nesiguranţă, apare chiar şi 
gândul că lumea nu e ceea ce pare. Uneori renunţă la o ordine 
evidentă a suprafeţei, formele fiind recompuse cu febrilitate, 
cu o ardenţă pe care nu doreşte să o zăgăzuiască. Lumea e 
o luptă, iar el se lasă antrenat în şuvoiul vieţii. Imaginile se 
revendică dintr-un figurativ legat de concret, de realitate, dar 
formele se metamorfozează. Planurile au fost descompuse şi 

apoi recompuse în mod dinamic, chiar alunecând unele în 
altele, spaţiul şi formele devenind insolite.

Revenind la tema expoziţiei, amintesc că încă în 
1988 a creat ciclul „Animalieră”, unde primează sugerarea 
mişcării năvalnice şi unde formele animaliere abia dacă 
mai sunt vag recognoscibile. Formele sunt fragmentate, 
transformate, chiar metamorfozate, aglutinate în fundalul 
cotropitor. Contează mişcarea, ciocnirea de forţe opozante, 
exprimate prin contraste cromatice şi prin grafismul agitat. 
În labirintul de unghiuri şi suprafeţe, vibraţia sonoră, 
tulburătoare a culorilor proiectează pe retină ceva din 
sălbăticia junglei, a zilelor toride, a luptei. Suprafeţe multiple, 
anguloase se învecinează, se întretaie în culori puternice, 
roşul fiind dominant.

Emil Dobriban a fost preocupat şi de cercetarea 
structurilor geometrice fundamentale care îi pun în evidenţă 
activitatea de atelier, practica stăruitoare a studiului, 
curiozitatea şi permanenta lui dorinţă de a înţelege resorturile 
actului artistic în acord cu resorturile nevăzute ale lumii. 
Iubitor al culorii, nu a neglijat desenul în compoziţii în care 
a reprezentat nu numai forme din realitate, ci şi structura 
nevăzută, simboluri, ceva dincolo de aparenţe, ceva ce 
se metamorfozează. Lectura lucrărilor devine astfel mai 
complexă.  

Expoziţia „Mondo cane” prezintă o lume în alb-
negru şi gri ce-mi aminteşte de rinocerizarea lui Ionesco. 
De la culorile duse până la incandescenţă – care apropiau 
lucrările lui Dobriban de neo-expresionism şi exprimau 
tumultul şi neliniştile unui tânăr ce începuse să se afirme în 
ultimii ani de dinainte de 1989 şi în primii ani de capitalism 
în România – a ajuns la non-culoare şi doar prin alăturarea 
unor picturi colorate pot apărea irizări, luminări, speranţe... 
Nu o lume a oamenilor văzută prin ochii necuvântătoarelor, 
ci o radiografie (radiografia sa) prin care se pot depista 
bolile prezentului, o lume exprimată prin linii tensionate, în 
întâlniri angulare, dramatice, fiind subliniată agresivitatea, o 
lume redusă la impersonalitate. O privire spre interior – iar 
ceea ce se vede pare mai mult decât neliniştitor. Atât de multă 
agresivitate, atâta dezlănţuire are menirea să ne îndemne la o 
întoarcere spre profunzimile fiinţei. 
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Iuliana LUNGU
 

Iuliana Lungu este psiholog-psihoterapeut de 
orientare psihanalitică. A publicat eseuri și articole de 
psihanaliză în revista Self a Asociației de Consiliere și 
Psihoterapie Psihanalitică București: Compromisul în 
„Moise al lui Michelangelo” de Sigmund Freud, Despre 
suferințele sufletești, Femeia fără umbră și legătura 
ei cu infertilitatea ș.a. A tradus articole și eseuri de 
psihanaliză. În 2016 a publicat pentru prima dată 
poezie, pe site-ul qPoem. Anul acesta a fost selectată 
în programul de rezidență on-line, organizat de editura 
Paralela 45-Cartea Românească, sub îndrumarea poetei 
Medeea Iancu, alături de care pregătește primul său 
volum de poezii.

Undele unui Se(ism)

Nu trivializați
Demonul Amiezei,

nu e legendă!

Omul care suferă
nu-l poți privi.
(Eliade ne spune)

confuzia
nu e
tristeţe

anhedonia.
familia mea
era

praf.
plecasem
de acasă

Copilăria
a fost
începutul.

un tablou:

mai complet,
tata
a fost

mama
era…
nu se cuvenea

să spui.
mama nu
s-a tratat

niciodată!
să vorbeşti
aşa

ceva

era

t a b u.

Lumea:
Nu eşti în stare
să te ridici singură?

Nu ai credinţă-n
Dumnezeu?
noi ştim, tratează orice!

depresia
e funcţională,
cu stoicism

fără aşteptări!
făcînd ce?
trebuia.

* * *
relațiile de
iubire,

u n d e l e    u n u i    S e (i s m)

Pentru că
alcoolul
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(e despre
incapacitate.)

ne-a făcut
săraci,

(fără)
Tatăl meu.

* * *

te-am iubit enorm,
bicicletă pegas!

a sorei mele.

anii aceia,
asupra mea

lipsa.

* * *

Un tată
alcoolic

O mamă!
tristă,

fără
avertisment.

raţional
e același
rahat

de relație.
Stoi(că)
după

numele Tatălui,
Stoi(an)
eram

fetița seducătoare

pentru supraviețuire

nevoia
de-a fi
protejată.

fără nicio vacanță.

Alina BÎRSAN

Alina Bîrsan a absolvit Facultatea de psihologie 
a Universității „Babeș-Bolyai” și și-a luat doctoratul 
în psihologie (în 2010) la Universitatea Paris VIII. 
A câștigat, la ediția din acest an a concursului „Porni 
Luceafărul”, premiul revistei „Vatra”. 

 a e i o u

Magnetoscopul învârte benzile de oţel
eu mă aplec discret la urechea florii
sădesc un semn
îl las să umble cum o vrea
unde l-o duce vântul
în vreo firidă de cer 

dacă mai există
în cuta unui ochi ce suspină

Fac un rotocol de fum în oglindă
îl las să-mi vorbească
a e i o u
apoi îl las să se duca unde o vrea
în oraşul oglinzilor 
dacă mai există
 
Teribil ce mă dor trompetele
lumii de oţel 
şi totuşi eu le iubesc cu o iubire de oţel
le ling ca pe acadele şi le sădesc
ca pe semne dar ele nu sunt semne
sunt lucruri ale lumii

ușa deschisă
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Din când în când îmi mai amintesc
de ceva ce nu există
decât în oraşul oglinzilor
mă mai aplec, mai caut câte ceva
în scrum, un semn 
pe care-l sădesc la urechea florii.    

1. Aventurierul 

E-acelaşi vânt şi-aceeaşi
privire aruncată după gard
şi inima, 
conservată în bocal,
bate în aceeaşi cadenţă... mirată.

Nici măcar pielea nu şi-a schimbat-o
cu alta mai nouă,
mai neîncreţită,
ca şi cum, de lene, 
nu i-ar păsa de singurătate.

Astfel se vântură printre garduri
bătrânul nostru prieten
Mark Twain. 

1. Cântecel

vara e un talcioc 
de miracole abandonate
balon roz pe şine
ferestre uitate
vitralii de triluri
de mierle întârziate
cântecele desuete ce
se-aşază-n lucruri 
ca o catifea
dinţi de cretă
plutind peste nori
pictograme refulate
urlând în culori
dorinţă albă
de soare
priviri ce depun
tatuaje pe trupul femeilor
în lentoare
trecători aspiraţi de
hăuri obscure
pădure
fără umbre
fetiţa ce poartă
o umbrelă enormă
prăfoasă

amintiri 
de pucioasă
îngeri adormiţi
în grădina cu anemone
meciul gustărilor 
de duminică
pândite de pisică
peşte înjunghiat
cer fără gânduri
lumină de miere 
prelinsă în val
extaz fulgurant 
aripi în ritm de fractal. 

1. Citadela eliberată

Brusc poarta se deschise
oul de diamant cu oceanul lui auriu
se rostogoli
până în centrul pieţei

Se sparse oul de diamant
oceanul auriu se răspândi
în aer tremurând

Atunci toţi au ştiut că vestea e bună
toţi au înţeles 
toţi au simţit
toţi au văzut
umbra imensă a călăreţului

Pietrele citadelei au căzut
cu eleganţă imperială
piaţa s-a deschis spre ocean
oamenii erau liberi, cântau

Piepturile lor purtau flori
ochii lor erau grei de vise
braţele lor se întindeau
spre ropotul din cer 

Femeile îi ţineau 
pe genunchii lor săpaţi în rouă
Se năşteau pe loc copiii
nopţilor calde

Toţi, toţi îl aşteptau
pe călăreţul necunoscut
ce îi va salva.

ușa deschisă


