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Oric`t a[ detesta excesele corectitudinii politice, care
au `nceput s\-[i arate col]ii [i pe aici, c`nd `nt`lnesc
splendidele manifest\ri ale misoginiei na]ionale mai c\
`mi vine s\ m\ revizuiesc. Nu e singurul „rasism” de altfel, dar, dac\ se poate stabili o ierarhie a ororilor, este
cel mai gre]os, cel mai r\sp`ndit, cu manifest\rile cele
mai pu]in ascunse. Pare a fi o m`ndrie pentru ginta masculin\ autohton\ s\-[i dea pe fa]\ m`rl\nia congenital\,
b\d\r\nia mo[tenit\ din mo[i [i str\mo[i. B\rbatul
român e, cum altfel?, un macho, de[i, dac\ e s\ m\ iau
dup\ statisticile comparate din diverse studii, nu prea
are motive. Dar nu conteaz\, cu c`t e mai iertat de
Domnul, cu at`t b\rbatul român e mai machist, indiferent de clas\, de v`rst\ ori rang social.
Pe plaiurile mioritice, acolo unde, nu doar gramatical, dealul e `ntotdeauna b\rbat [i valea mereu femeie,
`n orice domeniu [i oric`t de bine ar face un lucru o
egal\ de-a noastr\, egal\ `n fa]a legii vreau s\ spun, tot
nu va trece prin fa]a celui mai mediocru mascul, fie [i
dac\ respectivul e a[a ceva doar cu numele din buletin. Nu conteaz\ ce fapte reale [i importante are la
activ o femeie, nu are importan]\ nici dac\ se bucur\
de recunoa[tere interna]ional\, c`nd un mitocan na]ional o prezint\ altuia, tot nevasta celui de-al treilea mitocan r\m`ne, chiar dac\, din punct de vedere valoric,
lucrurile stau flagrant pe dos. El se bucur\ de parc\ ar
avea-o `n proprietate [i, o dat\ cu ea, [i `mplinirile ei,
care `i revin `n virtutea unei inefabile drept\]i divine,
ori pentru c\ s-a `nt`mplat s\-i `mprumute acesteia,
strict formal, numele.
Sigur, `n societ\]ile excesiv de „corecte politic”, se
poate `nt`mpla ca promovarea unei femei s\ se
datoreze exclusiv genului, de[i nu chiar at`t de frecvent
pe c`t ne-am `nchipui, `ns\ la noi exist\ ciud\]enii mult
mai mari [i mai numeroase, ce par a se `ntinde `ntre
dou\ extreme. Fie este vorba de femeia promovat\ `n
func]ie de sex, nu de gen!, mai ales `n meseriile mediatice, fie de cea lipsit\ complet de atribu]iile feminit\]ii,
cum se `nt`mpl\, cu excep]iile de rigoare, `n politic\,
afaceri ori activit\]ile civice. Ca [i cum b\rba]ii ar face
concesii doar reprezentantelor sexului slab, nu [i frumos. O femeie frumoas\ trebuie s\ fie neap\rat [i neajutorat\ mintal. Invers, cu c`t o femeie e mai trecut\,
mai apropiat\ de tipul comisar, uneori chiar h`d\, pentru c\ are [i sexul frumos c\derile sale, cu at`t le pare
mai potrivit\ masculilor promotori de a fi scoas\ la
vedere. Uneori, recunosc, nu le pot identifica imediat
genul [i se sparie g`ndul. {i nici m\car asta nu s-ar
`nt`mpla dac\ n-ar exista presiunile legate de alinierea
la normele europene.
Continuare `n pagina 2
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au o singur\ gur\“

Liviu ANTONESEI

Scriitorii din lumea arab\ [i Saddam Hussein

Continuare din pagina 1
Trebuie s\ fie un complex psihanalizabil aici [i poate vreun expert
va face c`ndva proba. Oricum, `n
ambele situa]ii, se porne[te de la
aceea[i imbecil\ prejudecat\ – c\
frumuse]ea [i inteligen]a ar fi
exclusive una fa]\ de cealalt\ [i,
prin urmare, o femeie frumoas\,
oric`t de capabil\ [i competent\ ar
fi, nu are ce c\uta `n acele importante locuri. Se poate descurca [i
doar prin farmecele ei [i, atunci, de
ce s\ mai `ncurce locul, de ce s\
ocupe pozi]ia vreunui brav b`lb`it,
n\cl\it `n alcool, supraponderal ca
un hipopotam transpirat?
~n pozi]iile importante de putere
din România, nu cred s\ fie zece la
sut\ femei, de[i s`nt ceva mai
numeroase dec`t noi, b\rba]ii.
Parc\ li s-ar fi fixat un aberant
numerus clausus. ~n media e cam
la fel, de[i n-am v\zut `nc\ vreun
Cristoiu, o culme a elegan]ei masculine!, egal`nd performan]ele
Orianei Falacci. ~n zona economic\ privat\, s-ar p\rea c\ lucrurile
stau ceva mai bine de[i, dac\ se
nimere[te ca asocia]ii s\ fie so] [i
so]ie, tot el e „[eful”, chiar dac\
iscusin]a sa, dovedit\ de altfel [i cu
alte prilejuri, risc\ s\ duc\ firma
familiei spre faliment. {i am v\zut
c`teva „femei de afaceri” at`t de
competente, at`t de agere, at`t de
eficiente, `nc`t mi-a venit s\ le sugerez so]ilor lor s\ mearg\ lini[ti]i
la meciurile de fotbal, la o bere ori
chiar la t`rfe. Ar fi d\unat mai pu]in
bunului mers al lucrurilor, prosperit\]ii familiale.
~n Europa, cea adev\rat\, `n
toate parlamentele despre care am
ob]inut informa]ii, reprezentan]ii
[i reprezentantele poporului s`nt
cam la paritate. ~n Scandinavia,
s`nt chiar mai multe femei [i majoritatea-s departe de tipul comisar,
ba dimpotriv\!, [i parc\ lucrurile
merg ceva mai bine acolo, bugetele ies mai chibzuite, cheltuielile
publice s`nt mai mici [i nu `nt`lne[ti concursuri de jipane `n fa]a
parlamentelor, ministerelor [i altor
institu]ii publice. Nici at`ta preocupare pentru ]oalele de firm\
nu vei g\si, precum la ale[ii no[tri, care, printr-un fel de accelera]ie a evolu]iei, par s\ fi s\rit
din grot\ direct `n costumele
Gucci, ag\]`nd din mers [i un
Rolex la `ncheietur\ ori un ghiul
pe deget, s\ stea bine l`ng\ unghia
lung\ a degetului mic!
Desigur, civiliza]ia occidental\
spre care aspir\m a fost la origine
falocentric\ [i chiar falocratic\ dar,
`ntre timp, acolo lucrurile s-au mai
schimbat. Noi `ns\, bravi masculi
valahi, n-am observat asta, citind [i
eronat dou\ versuri eminesciene:
„Iar noi locului ne ]inem/ Cum am
fost a[a r\m`nem”. O societate bolnav\ ([i) de misoginie. Problema e
– p`n\ c`nd?

ianuarie 2003

William TOTOK
De c`teva luni, tema jurnalistic\ principal\ este Irakul.
~n acest context se relateaz\
despre politica regimului de
la Bagdad, despre o eventual\ interven]ie militar\, despre dictatorul Saddam Hussein [i posibilitatea `nlocuirii
acestuia cu un opozant din
exil. Din avalan[a acestor relat\ri lipse[te `ns\ un detaliu,
la prima vedere poate nesemnificativ, dar privit cu aten]ie,
extrem de important pentru
`n]elegerea unor mentalit\]i
din lumea arab\. Este vorba
despre atitudinea intelectualilor [i scriitorilor fa]\ de
Saddam Hussein. Ca [i `n
orice dictatur\, regimul de la
Bagdad este interesat s\ aib\
o imagine pozitiv\. Intern\ [i
extern\. Pentru realizarea
acestui obiectiv, regimul folose[te un imens aparat de
propagand\. Aceast\ ma[in\
sofisticat\ mizeaz\, pe de o
parte, pe obedien]a [i coruptibilitatea unor scriitori, iar
pe de alt\ parte, exploateaz\
sentimentele de solidaritate
din lumea arab\. Transformarea benevol\ a unor arti[ti
[i scriitori `n instrumente ale
cultului personalit\]ii [i propagandei aminte[te, pe alocuri, de atitudinea similar\ a
unor intelectuali din perioada totalitarismului de tip comunist. Reac]iile de respingere ale unor voci ne`nregimentate `n acest cor al pream\ririi conduc\torului infailibil, adic\ Saddam Hussein,
seam\n\ cu striden]ele contrapropagandei - tipice pentru orice regim dictatorial.
Scriitorul irakian exilat `n
Germania, Hussain Al-Mozany, a publicat `n ziarul
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (3.1.03) un amplu
eseu critic `n care analizeaz\
atitudinea intelectualilor din
spa]iul lingvistic arab fa]\ de
Irak. Scriitorii, publici[tii [i
intelectualii despre care
vorbe[te Al-Mozany s`nt
personalit\]i culturale bine cunoscute `n lumea arab\. ~n
occident ei s`nt cunoscu]i
numai unui public restr`ns
sau unor speciali[ti [i anali[ti care se ocup\ de acest
spa]iu geografic.
Una din cele mai cunoscute personalit\]i intelectuale din lumea arab\, care se
bucur\ [i de o oarecare notorietate `n occident, este palestinianul Edward Said. Ca
teoretician al culturii, Said a
st`rnit aten]ia opiniei publice
dup\ ce a publicat scrierea
sa celebr\ despre „Orienta-

lism“. ~n aceast\ scriere
polemic\, `ndreptat\, `n primul r`nd, `mpotriva tezelor
lui Samuel Huntington privind ciocnirea civiliza]iilor,
Said sus]ine c\ islamologia
occidental\ nu este nimic
altceva dec`t o strategie prin
care se urm\re[te cucerirea
orientului. Ramura occidental\ a islamologiei este contestat\ de reprezentan]ii dogmatismului musulman din
lumea arab\. ~ntr-o recenzie
a unei c\r]i scrise de un opozant [i critic al regimului
irakian, Said recurgea la insinu\ri tipice pentru conspira]ioni[ti. Said sus]ine c\
autorul contestat ar fi devenit
un instrument pl\tit de c\tre
for]e oculte care urm\resc
distrugerea Irakului prin impunerea unui regim cvasi democratic. ~n opinia lui Said,
alternativa democratic\ propus\ de opozantul irakian
atacat nu este nimic altceva
dec`t o fantasmagorie inventat\ de ministerul american
de externe. Autorul Kanan
Makiya [i-a publicat lucrarea
(intitulat\: „Republic of
Fear“) sub pseudonim, pentru
a evita ac]iuni de r\zbunare
ale securit\]ii irakiene. Pentru
a-l dezavua, Said apeleaz\,

de-asemenea, la resentimentele anti-evreie[ti, repro[`ndu-i lui Makiya c\ ar fi vizitat
Israelul. Astfel, Said sugereaz\ c\ Makiya ar fi un agent
de influen]\ al evreilor. Israelul este considerat `n lumea
arab\ drept motorul ocult al
politicii americane.
Teze similare r\sp`nde[te
[i poetul sirian Adonis (care
se afl\ pe listele cu propuneri
pentru Premiul Nobel pentru
Literatur\). Critica literar\ `l
consider\ pe Adonis drept
cel mai reprezentativ poet
modern din lumea arab\.
Prezentarea literar\ neconven]ional\ a trecutului istoric
arab l-a expus pe Adonis
unor atacuri sus]inute at`t din
partea islami[tilor dogmatici,
c`t [i a islamului oficial. ~n
pofida acestui fapt, Adonis a
salutat revolu]ia islamic\ a
lui Khomeini din Iran `ntr-un
poem exaltat, care se `ncheie
cu versurile: „Tu, occident, `]i
pierzi acum obrazul, fa]a ta
acum a murit“. Mai pu]in
exaltate, dar nicidecum mai
pu]in militante, sun\ ast\zi
scrierile lui Adonis `n care
tematizeaz\ rela]ia occidentului cu lumea arab\. ~n acest
context poetul vorbe[te
despre „huliganismul politic

[i spiritual“ al occidentului,
tributar „logicii coloniale“ [i
minciunii care nu respect\
nici acordurile semnate, nici
drepturile omului. Un eventual r\zboi contra Irakului
este, `n opinia poetului
Adonis, o `ncercare de globalizare a mizeriei. Polemica lui Adonis se `ndreapt\, bine`n]eles, [i `mpotriva
celor 60 de intelectuali
americani care au semnat
anul trecut acel manifest `n
care se vorbe[te despre necesitatea luptei antiteroriste
[i despre a[a-numitul „r\zboi drept“.
Scriitorul contestatar irakian, Hussain Al-Mozany se
opre[te `n „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ [i asupra
altor exemple. Totodat\, autorul descrie felul `n care
Bagdad-ul instrumentalizeaz\ opiniile favorabile politicii
oficiale promovate de Saddam
Hussein. Euforia stranie a
majorit\]ii intelectualilor arabi
– care v\d `n Saddam ctitorul
unei „noi teologii a eliber\rii“
– este belicoas\, contraproductiv\ [i incendiar\. Ei [i-au
`nsu[it f\r\ ezit\ri teza aberant\ a lui Saddam potrivit
c\reia: „Pu[ca [i cuv`ntul au
o singur\ gur\“.
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~nt`lnire cu John Doe
Lucian Dan TEODOROVICI
Guvernului N\stase `i plac `nceputurile de an (sau, mai pe scurt, `nceputurile). ~n prima parte a anului
trecut, surlele [i tr`mbi]ele actualei guvern\ri nu mai conteneau s\ anun]e
puternica ofensiv\ `mpotriva corup]iei
`nceput\ sub `ndrumarea atent\ a
premierului. Anul s-a `ncheiat [i institu]iile interna]ionale, precum [i publica]iile de renume din `ntreaga lume se
`nc\p\]`neaz\ s\ nu vad\ „progresele”
Rom=niei, situ`nd-o tot `n fruntea (sau
la coada?) Europei `n ceea ce prive[te
corup]ia.
Nemul]umit de situa]ie ([i nu e
neap\rat o ironie s\ suspect\m c\ nemul]umirea cea mare a premierului se
`ndreapt\ spre semnalele interna]ionale
despre corup]ie, nu spre corup]ia `n
sine), dar [i tras discret de urechi de
c`]iva oficiali de seam\ ai noii ]inte rom=ne[ti, Uniunea European\, Adrian

N\stase a anun]at `n decembrie trecut
c\ `nceputul anului 2003 va aduce „o
strategie consolidat\” [i un „set de m\suri concrete” care vor marca `nceputul
unei „ofensive f\r\ precedent” `n r\zboiul `mpotriva corup]iei.
Chiar dac\ ne facem c\ ignor\m
limbajul de lemn construit de tranzi]ie
[i folosit cu insisten]\ de Guvern, tot
ne aducem aminte c\ `n mai to]i anii
din ’96 `ncoace am `ncercat sentimente de speran]\ `ntru m\re]e `mpliniri
anticorup]ie, pentru ca lunile de dup\
entuziasm s\ ne provoace m\re]e
deziluzii. Fiecare lupt\ purtat\ `mpotriva celui mai dureros flagel postrevolu]ionar n-a fost altceva dec`t un
scurt proces de cosmetizare a celor
afla]i la putere, cele c`teva zeci de
condamn\ri minore fiind eventual
`nso]ite de una-dou\ condamn\ri mai
ac\t\rii, dup\ care marea corup]ie [i-a
v\zut bine-mersi de treab\.
Cu mult mai dificil\, avem dreptul s\
credem, este actuala „ofensiv\”, de
vreme ce, conform presei [i p\rerii
exprimate de rom=ni prin intermediul
unor sondaje de opinie, PSD pare a fi

partidul cu cei mai mul]i corup]i. Accept`nd ideea c\ Adrian N\stase [i ceilal]i
membri ai Guvernului nu au dec`t inten]ii
curate, serioase, [i c\ anun]atul r\zboi
`mpotriva corup]iei va fi unul la s`nge,
parc\ tot ne vine s\-i comp\timim pe
guvernan]i. Pentru c\, `n cazul acceptat,
nu exist\ dec`t fie posibilitatea ca Adrian
N\stase s\ fie un naiv, un fel de Don
Quijote `n lupt\ cu propriile-i mori de
v`nt (ceea ce `ns\ nu va st`rni hazul
nim\nui), fie un om mai mult dec`t
principial, hot\r`t s\-[i sacrifice pozi]ia
proprie [i a apropia]ilor s\i de dragul
binelui ]\rii (cu B mare). ~n nici una dintre
cele dou\ imagini nu prea putem s\-l
cadr\m `ns\ pe actualul premier. Naivitatea sa, dezv\luit\ de c`teva ori sub
form\ de candoare, s-a dovedit ulterior
doar o strategie, c`t despre principii...
Ne `ntoarcem a[adar, vr`nd-nevr`nd, la ideea c\ surlele [i tr`mbi]ele
sun\ iar\[i pentru declan[area unui
proces de cosmetizare. Priceput ca
nimeni altul la ofensive de acest gen,
premierul nu poate ignora faptul c\
ceea ce se spune/scrie `n exterior nu
mai urmeaz\ calea de alt\dat\, oprindu-se la frontierele Rom=niei sau p\trunz`nd doar pe trasee ocolite [i intens prohibite, ci ajunge la urechile
rom=nilor cu viteza internetului sau a
undelor. La urechile rom=nilor, adic\
ale aleg\torilor. De unde, fire[te, ne-

voia de a se str`nge iar\[i r`ndurile
constructorilor de imagine.
Pledoariile lui Adrian N\stase aduc
tot mai mult cu cele ale unui avocat
h`r[it. Promisiunile lui, la fel. Pe infractor `l vedem r`njind `n costumul
s\u marca Armani, neafl`ndu-se nici
m\car `n boxa acuza]ilor. {tim cu to]ii
c\ el este autorul infrac]iunilor, `ns\
avocatul, de[i `nfiereaz\ cu m`nie
proletar\ tipul de infrac]iuni s\v`r[ite
de omul `n costum scump, `l prezint\
pe acesta ca absolut nevinovat. ~n acela[i timp, nu neag\ faptele, doar c\ le
plaseaz\ `n c`rca altuia. Cine este acel
altul? John Doe, cum ar spune americanii, adic\ marele anonim.
Noi, jura]ii (dac\ tot am intrat `n atmosfera american\), nu avem altceva
de f\cut dec`t s\ ne concentr\m aten]ia
asupra acestui John Doe pe care ni-l
ofer\, cu mare sim] de r\spundere,
primul-ministru. {i s\ observ\m c\
Adrian N\stase [i-a pus `n joc toate
bunele inten]ii. Nimic nu-l poate opri
din lupta sa `mpotriva corup]ilor. Anul
care vine este unul decisiv. Se va afla `n
plin r\zboi. Va lupta p`n\ la s`nge
`mpotriva flagelului. Iar dac\ p`n\ la
urm\ nu-l va descoperi pe anonim, asta
este. El [i-a dat tot interesul. Pentru
inten]ie, merit\ stima noastr\. A, [i s\
nu uit\m lucrul cel mai important: merit\, bine`n]eles, [i votul nostru.

Telecultura pentru to]i
Gabriela GAVRIL

Cenaclul Flac\ra,
cu Adrian N\stase ([i
totu[i… Adrian P\unescu)
~n ciuda previziunilor sumbre, cultura
nu a disp\rut cu des\v`r[ire din programele televiziunilor, ba chiar, spre
uimirea mea, `[i face apari]ia c`nd, unde,
cum [i, mai ales, cu cine nu ]i-ar trece
prin minte. Mai zilele trecute, programele de actualit\]i ale unui post privat
anun]au cu emo]ie [i fioruri lirice (sesizabile `n excita]ia prezentatoarei) apari]ia unui tom de versuri al lui Adrian
P\unescu. Senatorul partidului de guvern\m`nt, bardul podurilor de flori a
avut cinstea ca, `n locul unui critic literar
obi[nuit, mai cunoscut sau mai pu]in
[tiut de prin gazete, s\ beneficieze de
distinsa prezen]\ a premierului (care-a
`ntrerupt cu aceast\ ocazie o [edin]\ a
ale[ilor no[tri), metamorfozat `n degust\tor de produc]iuni poetice[ti. ~ntre
„anticipate“ [i „am`nate“, `ntre UE [i
NATO, `ntre privatiz\ri, disponibiliza]icu-cu]itul-`n-piept, solda]i-zbur`ndu-[icreierii [i incendii-la-sate, se g\se[te loc
[i pentru un asemenea eveniment ce ne
demonstreaz\ faptul c\, `n cultura
rom=n\, nimic nu se pierde, dar nici nu
se transform\ (doar dac\ nu este vorba
de domnul Octavian Paler).
Dup\ un scenariu binecunoscut [i
elevilor de [coal\ primar\, acolo unde,
`n decembrie 1989, au scuipat cu poft\
revolu]ionarii, pup\ consolator vod\,
amintindu-[i de poemele de dragoste
ale realizatorului „Antenei v\ apar]ine“.
C`teva preciz\ri a uitat s\ aduc\ promi]\torul [i dezinvoltul protagonist al
resuscit\rii cu final a[teptat: amorul
p\unescian se `mp\r]ea, cu m\rinimie,

`ntre Decebal, {tefan, Mircea, glie, limba noastr\, ceau[e[ti, patrie, popor [i
puberele isterizate de la spectacole. ~n
ultima vreme, dup\ comentariile r\ut\cioase ale ca]avencilor, s-a consumat
`n solitudine, pre] de [ase poezii pe zi.

~n jil]uri, ]epeni,
pentru Eminescu…
Cu ocazia zilei de 15 ianuarie, TVR
2 ne-a preg\tit o surpriz\: o emisiune
mediat\/moderat\ de domnul Nicolae
Manolescu, cu actori de seam\ (Valeria
Seciu, Ion Caramitru, Adrian Pintea,
Ovidiu Iuliu Moldovan, Dorel Vi[an…).
La ora cuvenit\, m-am instalat `n
fa]a televizorului, a[tept`nd cu inima la
gur\ desf\[urarea scenariului.
A `nceput!
A[eza]i `n jil]uri, `ntr-o imaginar\
„mas\ a pomenirii“, actorii `ncercau s\
fie meditativi, cu un deget sprijinit cochet de frunte-t`mpl\ sau cu m`na dus\
la b\rbie, `ntr-o postur\ `mpins\ la maxima-i elegan]\ de autorul Omului recent
(Doamne, fere[te!, nu `n emisiunea despre care scriu…). O t`n\r\ actri]\, cu
ochii mari (`mi cer scuze, dar nu i-am
re]inut numele) exers`nd, probabil, un
joc viclean-inocent, `[i ar\ta din c`nd `n
c`nd albul ochilor. Fostul ministru al culturii p\rea s\ aib\ clipe de monolog
interior, domnul Dorel Vi[an l\sa, prin
tremurul must\]ilor domniei sale, s\ se
`ntrevad\ dorin]a de a se extrage din
jil]ul monumental, doamna Valeria Seciu
`[i p\stra senin\tatea rolurilor care-au
consacrat-o, iar domnul Adrian Pintea,
cu gra]ia haiducului grizonat, d\dea
u[oare semne de sarcasm. Singurul care
beneficia de o mas\ purt`nd, `ntr-o oarecare dezordine, diferite volume din
Eminescu (o simbolic\ grani]\ `ntre spus
[i citit) era domnul Nicolae Manolescu.
Astfel, pozi]ia criticului literar devenea c`t
se poate de interesant\: era [i nu era `n
acea „mas\ a t\cerii“, participa la specta-

colul omagial, privind peste/prin/pe sub
ochelari, cu neascuns\ ironie.
{i dat-au glas…
Doamnele, cu ingenuit\]i t`rzii [i
modula]ii discret senzuale, domnii cu
accente cavernos-romantice, cu indign\ri [i revolt\ri bine punctate („ni[[[te
rrr\i /stop/ [[[i ni[[[te fa-meni…“), cu
pauze [i crescendo-uri de mare efect
pe care, dac\ s-ar fi g`ndit, poate [i
Eminescu le-ar fi marcat `n poemele
sale. Buzele str`nse sau ]uguiate,
ocheadele, spr`ncenele ridicate [i cobor`te, capul scuturat a geniu-ne`n]eles-sc`rbit-de-lume completau `n chip
str\lucit emisia sonor\.
(Camerele de luat vederi ne ofer\,
pentru c`teva clipe, z`mbetul larg al
criticului, pe fundalul recit\rii domnului Adrian Pintea.)
Dup\ acest turnir actoricesc, criticul
intervine, subliniind importan]a edit\rii
corecte a textelor eminesciene, produc`nd pu]in\ crispare atunci c`nd, pe tonul profesorului, face observa]ii stilistice. La auzul cuv`ntului voyeurisme
(graseiat c`t trebuie), se produce o
u[oar\ destindere.

Triste]ile unui brotac
provincial…
Nimerind din `nt`mplare & guturai
peste o emisiune difuzat\ de TVR Ia[i,
`n limba rom=n\, mi s-a p\rut la `nceput c\ s`nt imagini de la vreo opera]iune ciudat\ de salvare a animalelor
c`nd, la un apel disperat, c`]iva inspectori se deplaseaz\ s\ scoat\ [oarecele
din gura pisicii [i s\ dezlipeasc\ libelula de pe limba [op`rlei, pentru a le reda
libertatea sau, `n cazuri nefericite, pentru a le euthanasia.
Dou\ m`ini feminine cu degetele
lungi, cu unghii date cu lac aproape
transparent [i form\ (voit) dreptunghiular\ se chinuiau s\ prind\ (sau s\ reintroduc\ `n natur\?) un brotac destul de
firav, verde crud cu pete. Bietul animal

`[i f\cea degeaba v`nt din c\u[ul palmelor delicate, sper`nd s\ se piard\ `n
iarba proasp\t tuns\ din fa]a hotelului
Moldova, spre Biserica Domneasc\ [i
r\coarea casei Dosoftei sau cr\p\turile
din ceea ce-a mai r\mas din zidul vechii
cet\]i. La indica]iile produc\torului emisiunii, era din nou prins, alintat `ntr-un
mod care nu [tiu dac\-i f\cea pl\cere.
Imaginea s-a schimbat [i, `n locul
s`c`itului batracian, a ap\rut un t`n\r
rezemat de vestigiul arheologic, m`ng`iat de zor pe obraji, plete, buze, g`t,
piept, de acelea[i degete cu unghii l\cuite. Protagonistul palpa [i el, cu delicate]e, pietrele din zid. Am uitat s\ v\
spun c\, `n tot acest r\stimp, s-au recitat cu sim]ire diferite versuri. Dac\ n-ar
fi fost la TVR Ia[i [i n-ar fi fost pe lumin\, a[ fi zis c\ e una din scenele
obi[nuite din acele locuri, o dat\ cu
l\sarea serii. Despre brotac n-am mai
aflat nimic de atunci.
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Portretul robot al rom=nului
care (mai) cite[te
Nicu GAVRILU}|
Cercet\rile ultimilor ani confirm\
nefericita supozi]ie a sc\derii continue,
din punct de vedere statistic, a pasiunii
rom=nului pentru cump\rarea [i lecturarea de c\r]i. Este posibil îns\ s\ avem de-a face [i cu o men]inere [i chiar
o intensificare a zelului pentru lectur\,
dar la nivelul relativ limitat al unui conclav de speciali[ti. Faptul cred c\ s-ar
putea sus]ine [i argumenta sociologic,
cu at`t mai mult cu c`t avem de-a face
cu o invazie a literaturii str\ine (în traduceri rom=ne[ti), dar [i cu o deschidere a grani]elor comunic\rii culturale
[i [tiin]ifice.
O investiga]ie sociologic\ din perioada 1990-1995 ofer\ posibilitatea de
a contura, `n linii mari, portretul robot
al cititorului rom=n de pres\. De regul\,
el are v`rsta cuprins\ între 35-54 de ani
(29% dintre subiec]ii chestiona]i); are
studii superioare (48%) [i este stabilit în
Bucure[ti (42%) sau în mediul urban
(27% fa]\ de 15% din mediul rural).
Aproape acelea[i caracteristici se
men]in în intervalul 1990-1995 [i pentru cititorul rom=n de carte. Acesta are
studii superioare (30% fa]\ de 13% cu
studii medii [i postliceale); este stabilit
în Bucure[ti (20%) sau în mediul urban
din afara capitalei (14%). Diferen]a
apare la variabila v`rst\. Majoritatea
cititorilor de carte aveau v`rsta cuprins\
între 18 [i 34 de ani (15%), comparativ
cu cei de 35-54 de ani (8%) [i cu cei de
peste 55 ani (8%). (Pentru detalii a se
vedea Laureana Urse, Evolu]ia modalit\]ilor de petrecere a timpului liber [i
factorii determinan]i, în revista Calitatea vie]ii, anul 9, nr. 1-2, 1998.)
Dou\ concluzii rezult\ din aceast\
succint\ prezentare a datelor. Prima se
refer\ la faptul c\ pasiunea pentru lectur\ cre[te o dat\ cu nivelul de [colarizare. Cu alte cuvinte, subiec]ii cu
studii superioare citesc mult mai mult
în raport cu ceilal]i.
Cea de-a doua concluzie pune în
ecua]ie direct\ variabila v`rst\ cu frecven]a lecturii. Din nefericire, în Rom=nia
ultimilor ani – cel pu]in a[a reiese din
datele cercet\rilor efectuate – interesul
pentru lectur\ a sc\zut o dat\ cu v`rsta.
Pe de alt\ parte, dinamica [i frecven]a lecturilor apare mult mai slab
consemnat\ la persoanele c\s\torite în
raport cu celibatarii. Dup\ Anuarul
Statistic al Rom=niei din 1997, raportul
ar fi de 16% pentru cei c\s\tori]i [i de
40% pentru celibatari. Evident, cu timpul, în func]ie de circumstan]e, cifrele se
modific\. Cu toate acestea, statistica
r\m`ne favorabil\ celibatarilor. Evident,
motiva]iile acestui fapt stau sub semnul
confisc\rii familistului – în special a femeii – de c\tre muncile casnice. La toate
acestea se mai adaug\ solicit\rile suplimentare privind cre[terea [i educarea
copiilor. ~n jocul cre\rii diferen]elor, intr\
uneori [i anumite mentalit\]i privind stilul de via]\ familial care n-ar fi – chipurile! – compatibil cu actul lecturii.
Dintre toate expresiile loisir-ului cultural, cred c\ extrem de alarmant\ este
sc\derea interesului pentru cititul c\r]ilor. Observa]ia este valabil\ at`t pentru literatura de cultur\ general\, c`t [i
pentru cea de specialitate. Comentînd
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fenomenul, Vasile George D`ncu amintea de rezultatele unui studiu de pia]\
realizat de AER, prin compania Mercury Research. „Rezultatele s`nt alarmante. Adolescen]ii între 15-18 ani
refuz\ s\ mai citeasc\, unii adul]i între
19-25 de ani declar\ c\ s-au s\turat s\
tot citeasc\, iar femeile între 30-40 de
ani consider\ cititul pierdere de vreme“ (Vasile George D`ncu, 3 milioane
de cititori, în Pia]a literar\, nr. 14, anul
II, 2002, p. 1). Cauzele s`nt multiple [i
diferite: s\r\cia, provoc\rile economice ale tranzi]iei, concuren]a televiziunii, cinematograful [i, mai ales, fascina]ia Internetului etc.
Acestora, V.G. D`ncu le mai adaug\
una cu totul special\ ce ]ine de p\guboasa mentalitate adolescentin\ care
confund\ cartea cu manualul. „Pentru
t`n\rul licean din Rom=nia, cartea intr\
în aceea[i categorie cu [coala. Iar cum
sistemul educa]ional din România este
tradi]ionalist, învechit, plictisitor [i ineficient, aidoma este [i percep]ia c\r]ii.
Mai r\u, cei mai mul]i confund\ cartea
cu manualul. Iar dac\ o treime din cifra
de afaceri a produc\torilor de carte o
reprezint\ manualele, editurile din Rom=nia tip\rind mai multe manuale dec`t
cele din ]\rile occidentale, atunci putem
spune c\ adolescen]ii din Rom=nia citesc doar manualele [colare. Prin urmare, copiii no[tri nu s`nt numai ni[te
victime ale Internetului ci [i ale manualelor. Cartea a murit, tr\iasc\ manualul
care ajut\ s\ trecem BAC-ul!“
Fenomenul trecerii pe un plan secund a lecturii s-a manifestat, oarecum
paradoxal în Rom=nia, [i pe fondul
unei explozii a ofertei de carte în inter-

valul 1990-1992, urmat\ apoi de o diversificare a produc]iei editoriale, dar
[i de o relativ\ sc\dere a publica]iilor
pentru intervalul 1993-1996. ~ncepînd
cu 1999, produc]ia de carte editat\ a
crescut semnificativ (de la 7.874 de
titluri, în 1999, la 10.159 în anul
2000). (Datele acestei situa]ii s`nt
prezentate în Anuarul Statistic al
Rom=niei pe 2001.)
Se observ\ faptul c\ anii electorali
(1992 [i 1996) se diferen]iaz\ printr-o
cifr\ relativ mai ridicat\ a publica]iilor.
Faptul acesta dezv\luie [i o desc\tu[are a speran]elor rom`nilor într-o via]\
mai bun\, o dat\ cu schimbarea guvernelor. El se traduce inclusiv pe planul
cre[terii num\rului de c\r]i ap\rute.
Din diverse considerente, guvernele au
alocat uneori mai multe fonduri subven]ion\rii edit\rii de carte, iar oamenii au cump\rat mai multe c\r]i. Nu
este îns\ suficient. E nevoie în primul r`nd
de „un program guvernamental care s\
pun\ accent pe promovarea [i distribu]ia de carte, capacit`ndu-l pe editorul
român s\ publice c\r]i de mare valoare
cultural\ [i conving`ndu-l pe dragul
nostru cititor de importan]a culturii
scrise“ (V.G. D`ncu, art. cit).
Transformarea cititorului virtual
într-unul real ar fi, din punctul meu de
vedere, marele pariu al c\r]ii în Rom=nia contemporan\. Or, pentru a[a
ceva, e nevoie de c\r]i interesante [i de
mediatizarea lor la modul profesionist.
E imposibil ca o parte din ele s\ nu ating\ sensibilitatea adolescentului „posedat“ de Internet. Pe de alt\ parte, un
sistem educa]ional care asigur\ promovarea – uneori cu note foarte mari – doar

pe baza memor\rii manualului este
inept [i creator de mutan]i cu chip uman.
(Problema este îns\ prea complex\ [i nu
mi-am propus s-o nuan]ez aici.)
Tot pentru intervalul 1991-1996
constat\m [i o sc\dere a num\rului de
biblioteci publice de unde se împrumut\ c\r]i pentru timpul liber. Faptul
este dublat totu[i de o u[oar\ cre[tere a
num\rului de c\r]i împrumutate. Fie c\
este vorba de interesul general fa]\ de
lectur\, fie c\ în joc este numai pasiunea specialistului, cre[terea num\rului
de volume împrumutate din biblioteci
semnific\ [i o sc\dere a puterii de cump\rare a cet\]eanului obi[nuit. Ea este
urmarea fireasc\ a degrad\rii nivelului
de trai, dar [i a schimb\rii raportului clasic dintre timpul liber [i timpul muncii.
Primul, cresc`nd semnificativ pentru o
anumit\ parte a popula]iei, nu mai este
în m\sur\ s\-[i p\streze identitatea.
(Cauza prim\ ar fi absen]a prelungit\ a
resurselor financiare.) Prin urmare, el
este preluat [i transformat în anumite
secven]e de timp al muncii.
Din punctul meu de vedere, cauza
principal\ a „crizei lecturii“ [i a distan]\rii cet\]eanului rom=n de carte este
schimbarea de mentalitate [i de context
istoric, o dat\ cu anul 1989. Nu mai
este la mod\ s\-]i „mobilezi“ casa cu
c\r]i, nu mai este eficient s\ cite[ti sau
s\ cumperi carte la metru. Pentru o
bun\ parte dintre noi, stilul de via]\
favorit a devenit cel din mediocrele
seriale americane – gen Dallas – sau din
telenovele sud-americane. Or, astfel de
emisiuni TV etaleaz\ o anumit\ opulen]\ [i, prin urmare, cartea devine un
„corp str\in“, plicticos [i neadecvat.
Ideea aceasta este surprins\ în subtext
[i de Laureana Urse atunci c`nd scrie c\
„nu putem îns\ afirma nici c\ atunci
c`nd cei ce au tot ce le trebuie, f\r\ efort,
cump\r\ automat mai multe c\r]i [i
citesc mai mult“. Pur [i simplu î[i consacr\ timpul liber unor modalit\]i cu
totul diferite de consum social. Asupra
lor voi z\bovi îns\ cu alt\ ocazie.
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Scrisoarea a II-a

Dan PETRESCU
Bucure[ti, pe la idele lui ianuarie,
2003
Drag\ Liviu,
Cu prilejul anualei depozit\ri a presei culturale `ntr-o debara, am trecut
f\r\ voie `n revist\ marile evenimente
care au f\cut s\ curg\ ceva cerneal\ `n
2002 [i am observat c\ despre unele
n-a curs totu[i destul\; probabil `ns\ c\
ar trebui, ca s\ repar c`teva lacune, s\
`ncep chiar cu finele lui 2001, c`nd s-a
lansat noua serie a suplimentului cotidianului (inspirat numit Cotidianul, precum alt ziar, Ziarul), Litere, arte, idei,
sub aceea[i priveghere a simpaticului
nostru amic Dan C. Mih\ilescu. Suplimentul arat\ mai s\r\cu] [i mai cenu[iu
ast\zi (ca [i România literar\ `n noua ei
formul\ grafic\, `n care mari pete de
cerneal\ tipografic\ se l\]esc inform
peste tot, m`nc`nd din spa]iul rezervat
textelor [i fiind, la propriu, toxice: dup\
o simpl\ r\sfoire a prestigiosului s\pt\m`nal, trebuie negre[it s\ m\ sp\l pe
m`ini; de ce nu se livreaz\ revista cu o
pereche de palmare? ), dar mai decis
patriotic. Desigur, primejdia aici este a
alunec\rii c\tre „`nverzire“, dar, `n
fond, Dan C-ul mai lucreaz\ [i la institutul de la care eman\ Jurnalul literar al
lui N. Florescu, acesta de un verde crud
indubitabil, a[a c\ o oarecare contaminare nu s-ar exclude. Poate nu `nt`mpl\tor de aceea, editorialul num\rului
2/26 noiembrie 2001, intitulat Exporting
Romania (pp. 1 [i 3), scris ini]ial la solicitarea A.E.R. pentru catalogul României la T`rgul Interna]ional de Carte de
la Frankfurt, din acela[i an, `ncepe prin a
consemna mirarea unui francez ajuns
pe meleagurile noastre prin 1990 c\, `n
pofida Cortinei de Fier, „la Bucure[ti se
citiser\ [i se asimilaser\ `nc\ de mult
structuralismul, psihanaliza, tematismul, deconstructivismul, postmodernismul, c\ nume precum Bachelard, JeanPierre Richard, Wellek, Derrida, Lacan,
Baudrillard [.a.m.d. fertilizaser\ deja
analiza literar\ româneasc\“. Fire[te c\
a[ fi curios s\ [tiu [i eu, dincolo de
amestecul gr\bit al `n[iruirii de curente [i
tendin]e aflate pe paliere u[or incomensurabile, cine-i asimilase la noi p`n\
la… fertilizare pe Derrida, Lacan [i Baudrillard, ca s\ ne limit\m numai la aceste nume, [i asta p`n\ `n 1990 – ai putea
tu s\-mi dai c`teva fericite exemple?
Mai departe, Dan C-ul se scald\ m`ndru `n traducerile epocii Ceau[escu,
cele preponderent scoase la Univers,
ignor`nd cu des\v`r[ire, ca preponderent monoglot (simt c\ vei protesta aici:
oare nu l-a tradus chiar el pe Ionesco? Ba
da, dar dac\ tu nume[ti traducere doar
titlul, ca s\ nu mergem mai departe, de
Amédée ou comment s’en débarrrasser,
[i \sta scris gre[it, prin Amedeu sau cum
s\ te debarasezi, c`nd `l aveam deja
transpus `n Jurnalul fericirii mult mai
propriu de Steinhardt, prin Amedeu sau
cum s\ te descotorose[ti de belea...), c\
toate acestea s`nt incomplete, din pricina interven]iilor mutilante ale cenzu-

rii – lucru pe care noi, la Ia[i, `l [tiam din
epoca apari]iei lor [i de aceea renun]asem s\ mai citim altcumva dec`t `n
original… Nu mai insist, m\ bucur
doar c\ [eful L A & I desemneaz\ spre
exportare [i noua „promo]ie spiritualizat\“, pus\ corect sub umbra lui Virgil
Cândea (care a activat `ndelung `n
aripa cultural\ a ce-o fi fost sub vechiul regim SIE), promo]ie reprezentat\ de
Cristian B\dili]\ [i Toader Paleologu,
`ntre al]ii, [i ei neolegionari de-ai no[tri; cu o asemenea prezentare de catalog, e limpede c\ am umilit Germania
`n 2001, la Frankfurt.
Dar s\ intr\m `n 2002. Voi l\sa deoparte marile subiecte, precum Omul
recent al lui Patapievici, `n care, de la o
`n\l]ime planetar\ a asimil\rii lor, modernismul [i postmodernismul primesc
c`te un [ut corespunz\tor, precum [i
indign\rile trezite de cartea Alexandrei
Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco: l’oubli du fascisme. Trois intellectuels roumains dans la tourmente du
siècle, `nc\ `nainte de a fi fost citit\ (aici,
cum [tii, r\m`ne antologic cazul prietenului nostru Mihai Dinu Gheorghiu,
care, dup\ ce s-a repezit `n ap\rarea
c\r]ii, a constatat dup\ lectur\ c\ [i el
fusese cam spoliat de unele idei, ca [i
mul]i al]ii; m\ gr\besc `ns\ s\ precizez
c\ totu[i nu e vorba de un plagiat `n
serie, ci de efectele lucrului cu negri
autohtoni, c\ci oare cine a v\zut-o pe
autoare scotocind prin arhiva Ministerului nostru de Externe, de unde citeaz\
o seam\ de documente inedite? O alt\
ciud\]enie, neremarcat\, a cit\rilor ei
este pomenirea `n c`teva r`nduri a istoricului Florin }urcanu, `n contul
scrierii unei viitoare biografii a lui
Eliade, despre care nu [tim riguros nimic, nici m\car de se va finaliza vreodat\, [i care istoric, `n rest, nu a produs
deocamdat\ altceva dec`t aceast\ vag\
promisiune); dar cazul Lavastine are
ceva paradoxal, la urma urmei, dat
fiind c\ demonstra]ia de fond a c\r]ii
semnate de ea nu este afectat\ de incorectitudinile abundent [i vindicativ
relevate de critic\.
Nu suficient s-a vorbit, cred, despre
debarcarea Lumini]ei Marcu [i a lui C.
Rogozanu de pe feuda tripletei Gabriel
Dimisianu – Alex. {tef\nescu – Nicolae
Manolescu, unde atentatele lor la vechea genera]ie a scriitorimii noastre,
dramatic degonflat\ `n condi]iile libert\]ii de exprimare dar, altminteri, menajat\ de baletul oportunist al celor trei, au
fost iute resim]ite ca intolerabile, semne
ale unei insurgen]e destabilizatoare ce
ar fi putut antrena, finalmente, [i conducerea tricefal\ a României literare
`nspre o binemeritat\ [i deloc prematur\ pensionare; `n orice caz, desp\r]irea s-a petrecut cu lacrimi [i neao[e
`njur\turi, ca nimic s\ nu r\m`n\ nespus
`ntre cele dou\ p\r]i `n conflict: consummatum est!
Mult s-a vorbit, `n schimb, despre a
nu [tiu c`ta aniversare a lui Sorin Alexandrescu (a 125-a, s\ zicem, subiectiv
vorbind), `ndeosebi gra]ie telefoanelor
sale, care n-au ratat nici o publica]ie din
]ar\: „`mplinesc 125 de ani“, anun]a la
receptorul `nc\lzit de folosire profesorul olandez, „face]i [i voi ceva cu
acest prilej?“ [i nu pu]ini, de regul\
necititori ai operei sale sub]irele [i din
multe puncte de vedere comice, au
cedat injonc]iunilor festiviste [i l-au celebrat `ntr-o demonstra]ie de hagiografie rivaliz`nd poate numai cu al VII-lea
festival Pitu], desf\[urat [i el undeva
prin Ardeal `n 2002, din p\cate pe o
arie mult mai restr`ns\.

Sub t\cere s-a trecut devoalarea r\spicat\ a lui Alin Teodorescu drept informator al Securit\]ii, cu toate c\
semn\tura sa este descifrabil\ pe un
denun] din 1985 privindu-l pe Radu
Ioanid [i reprodus ca atare `n Observator cultural, nr. 139, p. 7, [i cu toate
c\, dup\ [tiin]a mea, acest afacerist veros [i profitor neru[inat al revolu]iei
conduce un institut de sondare a
opiniei publice, din care pozi]ie nu
pu]ine matrapazl`curi `nalt lucrative va
fi combinat el.
Nu-mi amintesc unde am citit, tot `n
anul ce s-a scurs, o aproape impalpabil\ fric]iune `ntre Petru Popescu [i
ogarul cenu[iu al Blandianei, `n leg\tur\ cu persecu]iile suferite de ei sub
Ceau[escu – se pare c\ cei din urm\ au
ajuns `n America dup\ romancierul
dulce]ii de miere a glon]ului patriei, cu
o `nt`rziere de vreo s\pt\m`n\, treab\
de tot impardonabil\, dat\ fiind activitatea lor civic\ respectiv\ pe l`ng\
odraslele fostei familii preziden]iale.
~mi amintesc `ns\ altceva, anume
erorile mele de predic]ie din 2002: am
gre[it [i eu, drag\ Liviu, estim`nd de
pild\ c\ al doilea volum al trilogiei lui
C\rt\rescu, venit dup\ Aripa st`ng\,
avea s\ se numeasc\ Toracele, c`nd el
a ap\rut `n realitate sub titlul de Corpul
– oare m\ voi fi g`ndit eu la o insect\,
iar romancierul de talie european\ la
vreo pas\re sau la vreun… zmeu? Probabil… La fel, merg`nd pe m`na Rodic\i Palade, am anun]at cu totul
imprudent c\ de sub pana m\iastr\ de
prozator politic a rebutatului pre[edinte Constantinescu avea s\ ias\ o
trilogie, dar iat\ c\, adev\ratul purt\tor
de pan\ `n cazul dat, prietenul nostru
Marius Oprea `ntrec`ndu-se pe sine, a
ie[it o tetralogie (nici o leg\tur\ cu
marca Tetra, degeaba-]i alunec\ g`ndul
la ghidu[ii dubioase)!
La r`ndul lor, Andrei Ple[u [i Gabriel
Liiceanu au ajuns `n fertilul 2002 `n
compania unde le-a fost dat s\ ajung\:
la România literar\, cel de-al doilea cu
un premiu, cel dint`i cu un „profil“ semnat de Alex. {tef\nescu, `n care, `ntre
altele, dup\ ce se marcheaz\ cheltuielile de inteligen]\ pe care le face `n
c\r]ile sale, se vireaz\ scurt: „…pentru
a rezolva probleme care nu intereseaz\
pe nimeni“. Spre exemplu: „Eseistul se
intereseaz\ de chestiunea sexului `ngerilor nu numai la figurat, ci [i la propriu“ (nr. 50/2002, p. 10). Adic\, drag\
Liviu, cam ce ai deduce tu de aici c\ lear face Ple[u `ngerilor, „la propriu“?
Acum, ca s\ efectu\m un u[or salt `n
incipientul 2003, voi remarca inventarul foarte avenit pe care-l face recent
Petru Romo[an personajelor noastre
kitsch: Andrei Ple[u, „cel mai cunoscut
filozof popular (un fel de rapsod f\r\
muzic\)“, Emil Constantinescu, Radu
Vasile, Victor Ciorbea, Zoe Petre, Ana
Blandiana, Mircea Dinescu ([i, `n general, tot Colegiul CNSAS, o combina]ie
„de fomi[ti [i intelectuali“ kitsch, fire[te), etc. (v. Observator cultural, nr.
149-150, pp. 20-21), dar asta numai ca
s\ mai adaug [i eu dou\ nume exhibate
anul trecut, c\ci cum altfel dec`t kitsch
este un personaj care „la orice or\ din
zi, te primea, la el acas\, `n costum [i
cravat\“, potrivit evoc\rii pe care i-o
face N. Manolescu lui Zaharia Stancu
(v. România literar\, nr. 40/2002, p. 1)
[i ce fel de gusturi altfel dec`t kitsch dovede[te Manolescu `nsu[i, scriind c\
vulgarul b`lb`it (stilistic b`lb`it) Stancu
„era un domn“? Iar dac\ nu m\ crezi,
drag\ Liviu, revezi, rogu-te, scena unei
memorabile [edin]e „de birou“ la
Uniunea Scriitorilor, narat\ de Crohm\lniceanu, cu inubliabilul monolog al p\rintelui lui Darie: „Da (…), dumneata,
tovar\[e Breban, vrei s\ te caci `n capul
meu. Asta vrei, tovar\[e Breban. S\ te

caci `n capul meu. Bine, cac\-te `n
capul meu. Pentru asta v-a trebuit dumneavoastr\ pre[edinte. Ca s\ v\ c\ca]i `n
capul lui. Cac\-te, da, cac\-te, tovar\[e
Breban!“ (`n Amintiri deghizate, Nemira, 1994, p. 105). Presupun, natural,
c\ vorbitorul era strict la costum-cravat\, nu? Cum s\-l fi maculat atunci
Breban, `n aceast\ impozant\ ]inut\?
Dar nu-l mai urmez pe Romo[an
c`nd `l g\se[te pe Marius Oprea „un
cercet\tor aproximativ“: `n fond, f\r\
lucr\rile lui, nu [tiu cu ce s-ar fi putut
l\uda Institutul Român pentru studiul
Istoriei Recente (IRIR); s`nt ele sup\r\tor de aproximative? Nu neap\rat, `n
condi]iile accesului la arhive parcimonios acordat la noi [i, oricum, av`nd
alt\ calitate dec`t mistific\rile Jenei
L\doi… E drept c\ i-am repro[at lui
Marius Oprea c\ [i-a pus ca titlu al
unei c\r]i arhicunoscuta sintagm\ a
Hannei Arendt, „banalitatea r\ului“,
f\r\ ghilimele ori m\car vreo aluzie
justificatoare a `mprumutului (c\ doar
el nu e Valentin Nicolau, care a luat cu
non[alan]\ titlul lui Edward Behr &
Bertolucci, Ultimul `mp\rat, pun`ndu-l
peste o colec]ie de `ncropeli dramatice,
ele `nsele trase din diver[i autori [i
agrementate cu replici scoase dintr-o
culegere de aforisme celebre… ceea ce
nu le-a distonat `ns\ c`tu[i de pu]in lansatorilor s\i, vechile noastre cuno[tin]e
N. Manolescu, Dan C. Mih\ilescu,
Mircea Mih\ie[ [.a.); dar a[a am aflat
c\ titlul cu pricina i-a fost din oficiu dat
c\r]ii lui Marius de directorul s\u de la
IRIR, inspiratul istoric Pippidon, el
`nsu[i, pare-se, ascult`nd de o sugestie
a doamnei Lippidi! {i cu asta, drag\ Liviu, `nchei d`ndu-]i [i o veste bun\, nu
se [tie de ce nemediatizat\ de presa
sf`r[itului de an 2002, c`nd evenimentul s-a produs: ei bine, afl\ c\ Pippidon
a demisionat de la IRIR (pe care l-a
condus de altfel mai mult de la Floren]a)! Sigur, se apropiau [i fondurile
asigurate de olandezi de epuizare, nu
f\r\ concursul s\u [i al doamnei – s\
sper\m totu[i c\ cel pu]in `n alegerea
noului director cei doi `[i vor p\stra un
cuv`nt de spus, ca s\ nu se strice
bun\tate de continuitate `n cercet\rile
`ntreprinse la IRIR…
Cu aceast\ speran]\, r\m`n al t\u inoxidabil umplutor de lacune mediatice,
Dan Petrescu
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„Istoria“ lui Emil Constantinescu (I)
O carte important\ cu o primire r\ut\cioas\
Gabriel ANDREESCU

Cristian BOCANCEA,
Meandrele democra]iei. Tranzi]ia
politic\ la români, Editura Polirom,
Col. Opus. {tiin]e politice,
Ia[i, 2002, 296 pagini, f.p.
Cristian Bocancea, doctor `n [tiin]e
politice la Toulouse [i `n filosofie la
universitatea ie[ean\, s-a mai ocupat
de tranzi]ia româneasc\ `n dou\ c\r]i
publicate `n Fran]a `n deceniul trecut.
De data aceast\, `ns\, cred c\ avem
de-a face cu una din cele mai complete [i mai pertinente sinteze privind
un fenomen care ne marcheaz\ de
treisprezece ani vie]ile. Beneficiind,
desigur, de contribu]iile anterioriare `n
domeniu, autorul are bunul obicei s\
supun\ propriei analize complexitatea
multidimenisonal\ a tranzi]iei, reu[ind
un conving\tor „potret `n mi[care“ al
României postdecembriste. Metamorfozele institu]ionale, emergen]a pluralismului, procesele de de- [i re-compozi]ie social\, schimb\rile de la nivelul imaginarului [i al mentalit\]ilor,
toate beneficiaz\ de o privire proasp\t\ [i avizat\.

Rosemarie HAINE{, Televiziunea
[i reconfigurarea politicului. Studii
de caz: alegerile preziden]iale
din România din anii 1996 [i 2000,
Editura Polirom, col. Media. Studii [i
eseuri, Ia[i, 2002, 294 pagini, f.p.
Deosebit de dl. Bocancea, d-na
Rosemarie Haine[ alege doar un palier
al tranzi]iei, discursul politic circumscris la dou\ r`nduri de alegeri preziden]iale, dar `l supune unei analize
desf\[urate cu acurate]e, am\nun]ite
ca o vivisec]ie [i fin\ la nuan]e ca o
clasificare chinezeasc\. Astfel ie[im `n
profit cu o mai bun\ cunoa[tere a cel
pu]in dou\ dimensiuni esen]iale ale
fenomenului: evolu]ia valorilor [i op]iunilor emergente `n societatea româneasc\, pe de o parte, amprenta specific\ pe care mediul audio-vizual a
impus-o comunic\rii politice autohtone, dup\ explozia mediilor de la
jum\tatea anilor 90 pe de alt\ parte. O
carte util\ nu doar politicienilor [i
exper]ilor, ci [i nou\, bie]i aleg\tori,
care `n]elegem mai bine cum s`ntem
manipula]i mediatic, cum putem evita
manipularea. (LA)
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Emil Constantinescu a dorit s\ ajute
istoria [i s\ îi ofere interpretarea sa,
public`nd patru volume intitulate,
oarecum patetic, Timpul d\r`m\rii,
timpul zidirii. Ele se vor, simultan, o
cronic\ a vremurilor care l-au f\cut
pre[edinte, o revan[\ asupra unor critici ai s\i, analiza „regimului Constantinescu“ versus „regimul Iliescu“, o
incursiune în opiniile, tezele, solu]iile
[i produsele conceptuale care i-ar
reprezenta g`ndirea, în descrierea pe
care [i-o face ca personaj istoric. Ceea
ce în fond [i este: primul pre[edinte
democrat al Rom=niei.
Pare destul de neobi[uit s\ sco]i o
carte de memorii la doar un an [i jum\tate de la încheierea mandatului
preziden]ial. Unii comentatori se îndoiesc de responsabilitatea unei astfel de
investi]ii intelectuale gr\bite. Dar nu
astfel de motiva]ii explic\ felul în care
a fost receptat\ cartea. C`nd nu s-a
oprit la r`nduri de complezen]\, presa
cotidian\ a f\cut opurilor preziden]iale
o primire pur [i simplu r\ut\cioas\.
Nici presa cultural\ nu a înt`mpinat-o
cu o atitudine analitic\. ~n revista 22,
Andrei Cornea a scris un articol devastator. Iat\ cum înt`mpin\ eseistul
primul volum al pre[edintelui pe care
editorul revistei 22, Grupul pentru
Dialog Social, l-a sprijinit din 1992
p`n\ în ultimele luni ale mandatului
s\u: „Emil Constantinescu … nu a avut
nici m\car ce rata. Dac\ avem în vedere primul volum – cel de memorialistic\ propriu-zis\, platitudinea celor
peste 600 de pagini ale sale este uimitoare.“ Pentru Andrei Cornea, lucrurile
poate importante care apar în carte
„s`nt pierdute într-un verbiaj nesf`r[it,
banal, fals filozofic, afi[`nd o superioritate [i o deta[are fals contraf\cute“. {i
ca o concluzie: „ ~n ceea ce îl prive[te
pe fostul pre[edinte m\ tem c\ avem
de-a face cu un caz de megalomanie“.
Andrei Cornea – departe de a fi singurul – depl`nge pur [i simplu apari]ia
c\r]ii. Ca [i ceilal]i, face evalu\ri calitative sau se opre[te la citate „incriminatorii“ f\r\ aproape nici o analiz\,
f\r\ un dialog real cu con]inutul. Afi[area zgomotoas\ a exigen]ei stilistice,
severitatea cu care s`nt judecate ideile
celui care a fost candidatul Opozi]iei
timp de patru ani [i [eful statului al]i
patru gre[esc ]inta. Negarea c\r]ii este
absurd\. Avem în fa]\ volumele unui
om politic devenit pre[edintele Rom=niei într-o epoc\ extrem de vital\, chiar
dac\ debusolat\. Reac]ia fireasc\ a
unui cercet\tor (observator, persoan\
implicat\ etc.) este s\ caute cu aviditate memoriile unui om politic care [ia pus pecetea asupra a opt ani de istorie recent\. De la „profesioni[tii“ vie]ii
politice actuale p`n\ la cititorii care [i-au
p\strat curiozitatea natural\, fiecare
are de ce s\ a[tepte o astfel de apari]ie.
Timpul d\r`m\rii, timpul zidirii este o
surs\ de informa]ii, o ocazie pentru reinterpretarea vie]ii politice [i, în orice
caz, edificatoare pentru în]elegerea
psihologiei unui fost [ef al statului.
Doar dac\ am avea în fa]\ o scriere
de propagand\ pur\ am putea în]elege
reac]ia de respingere a formatorilor de
opinie. Reducerea la propaganda de
lemn explic\ de ce primul pre[edinte,
Ion Iliescu, [i-a ratat complet c\r]ile.
Din ele nu s-a putut afla ceva substan]ial nici despre temele deschise, nici
despre psihologia celui care le-a scris.
E adev\rat c\ Emil Constantinescu a

publicat o carte preocupat\ aproape
obsesiv de sine – încep`nd cu primul
volum, al memoriilor propriu-zise, cel
mai important [i interesant, la care m\
voi referi exclusiv. Dar cartea nu constituie un program electoral. Mai mult,
este nea[teptat de bine scris\. Formula
pasajelor-amintiri, a flashurilor dispuse
necronologic, amestec`nd înt`mpl\ri,
informa]ii ori reflexii, fac cartea foarte
dinamic\. Av`nd în vedere c\, în ciuda
propor]iilor, ea p\streaz\ o linie clar\,
ansamblarea poate fi socotit\ un adev\rat succes (în ciuda c`torva repeti]ii).
Desigur, contestatarii cu orice pre] au
cum s\ pun\ accentul pe obsesia justific\rii de sine, pe emfaz\, pe repeti]ia
locurilor comune. Dar astfel se rateaz\
natura de document a Timpului d\r`m\rii, timpului zidirii. Ca textur\ a psihologiei unui pre[edinte, [i neîmplinirile conteaz\ [i e bine c\ le-am v\zut
înregistrate. Cartea reprezint\ un eveniment editorial: este ciudat c\ nu a reu[it
s\ produc\ amendamentele [i considera]iile la care a invitat.

Ideile
Care ar fi tropismele, temele, obsesiile, determina]iile cu impact politic
dezv\luite de fostul pre[edinte? Timpul
d\r`m\rii, timpul zidirii sugereaz\ c\
destinul politic al lui Emil Constantinescu a fost hot\r`t de trauma invaziilor
s\lbatice din Capital\, instrumentate
evident de cei care ne hot\rau soarta
p`n\ în 1989. Citatul um\tor este doar
unul dintr-o categorie:
„De unde at`tea b`te, dac\ nu din
cele preg\tite la comanda Securit\]ii
pentru lichidarea manifestan]ilor de la
Timi[oara? Este vorba, f\r\ îndoial\, de
hoardele de mineri care au b\tut [i au
desfigurat oameni pe care nu-i cuno[teau numai pentru c\ sem\nau a intelectuali. Dar mai ales, m\ g`ndesc la
imaginea acelor femei, cu pumnii
str`n[i [i ochii ie[i]i din orbite, care îi
aplaudau [i-I îndemnau: «Lovi]i-i, ucide]i-i pe intelectuali.»“ (pag. 112-113).
Pasajul ar fi [i el o prob\ c\ Emil
Constantinescu nu a scris un volum cu
g`ndul la aleg\tori, cum împlic\ Andrei
Cornea, care confund\ textul electoral
cu unul justificativ. Nu doar minerii suport\ caracteriz\ri t\ioase. Nu e complezent nici cu votan]ii s\i poten]iali,
de vreme ce repet\ [i îngroa[\ fa]etele
lipsei lor de civiliza]ie. Vorbind despre
distrugerea sistemului de iriga]ii, comenteaz\: „Imediat dup\ ’90 totul a
fost furat, au fost dezmembrate [i c\rate toate piesele de cupru, fier, plumb,
tot ce se putea vinde. Numai c\ aceste
lucruri nu s-au petrecut la ad\postul
nop]ii, în secret, ci în plin\ zi, sub ochii
cons\tenilor care vedeau cum în curtea
vecinului se adun\ produse metalice
care n-aveau cum s\ creasc\ acolo…“
(pag. 548)
Viziunea lui pesimist\ asupra gradului de civiliza]ie la rom=ni nu ia doar
forma reac]iei la manifest\rile care [ocheaz\, ca mai sus, ci este una conceptualizat\, pus\ în perspectiva istoriei: „Dac\ în primii ani, în evolu]iile
politice, noi pl\team tributul durit\]ii
dictaturii lui Ceau[escu, fa]\ de mai
bl`ndele înf\]i[\ri ale comunismului
din Cehia sau Ungaria, ulterior a început s\ conteze [i calitatea organizarii
democratice interbelice“ (p. 19)
Emil Constantinescu nu pare a fi grijuliu nici cu categoria intelectualilor
critici, la care revine de multe ori – poate prea de multe ori - într-o carte pe

care o a[teptam a fi dedicat\ vie]ii politice. Este probabil [i categoria care-l
inspir\ „stilistic“ cel mai mult. Capitolul
Scrisoare pentru cei care se recunosc
este memorabil prin stil [i prin for]\.
Este îns\ Timpul d\r`m\rii, timpul
zidirii o carte credibil\ pentru biblioteca unui politolog? Importante s`nt desigur informa]iile care se refer\ la presta]ia conduc\torilor Rom=niei din perioada 1990 - 1996. Chiar lucrurile pe
care le [tiam cap\t\ alt\ pondere prin
confirmarea lor de c\tre fostul [ef al
statului: „Anchetele procurorilor din
brigada de combatere a crimei organizate dovedesc, f\r\ dubiu, înc\lcarea
de c\tre Rom=nia a embargoului privind livr\rile de petrol [i armament
c\tre fosta Iugoslavie în timpul r\zboiului din Bosnia-Her]egovina“, în
afacerile de contraband\ fiind „implica]i profund reprezentan]ii Guvernului
din perioada 1992-1996, împreun\ cu
conducerea [SRI]“ (pag. 76).
Alte informa]ii avuseser\ p`n\ acum
natura unor zvonuri. Emil Constantinescu confirm\ c\ în ultimele luni ale
mandatului fo[tilor guvernan]i au fost
f\cute „emisii monetare f\r\ acoperire,
s-a emis o Ordonan]\ de urgen]\ prin
care s-au modificat deficitul bugetar [i
deficitul consolidat. Am aflat c\ deficitul
nu ar fi de 3%, cum a fost comunicat,
ci dublu sau chiar mai mare“ (pag.
340). Altfel spus, „fostul partid de
guvern\m`nt nu ezitase s\ sacrifice
viitorul Rom=niei de dragul p\str\rii
puterii.“ (pag. 341). Povestea înt`lnirii
cu Viorel Hrebenciuc, Florin Georgescu [i Nicolae V\c\roiu, imediat dup\
preluarea mandatului s\u arat\ ca o
scen\ de teatru. Este antologic\.
Se poate spune c\ evalu\rile din
Timpul d\r`m\rii, timpul zidirii probeaz\
bine judecata general\, prin care Constantinescu contrapune regimul de p`n\ în
1996 celui c\ruia tot el îi d\ numele:
„C`nd noi începeam b\t\lia pentru recunoa[terea interna]ional\ a Rom=niei ca
]ar\ european\ [i democratic\, ei jubilau
c\ ne vom pr\bu[i în falimentul pe care
ni-l preg\tiser\ cu grij\. C`nd încercam s\
privatiz\m c`te o gaur\ neagr\ a economiei, ca s\ nu mai fie purtat\ pe umerii
obosi]i ai tuturor rom=nilor, ei puneau la
cale mari mi[c\ri de strad\ anti-capitaliste [i anti-reform\. M`nuiau cu cinism
speran]a de mai bine a oamenilor, pentru
a p\stra intacte cauzele mai r\ului. C`nd
noi asudam s\ pl\tim datoriile pe care ei
le risipiser\ zadarnic, puneau la cale greva impozitelor. C`nd ne apropiam cu înc\
un pas de NATO sau de Uniunea European\, ei planificau dezordinea [i încercau s\ instaureze puterea Sovietelor de
deputa]i [i de mineri. Fiecare victorie din
ace[ti patru ani a fost pl\tit\ dublu, o dat\
cu pre]ul ei, mare, dar legitim [i inevitabil, a doua oar\ îns\ cu pre]ul confrunt\rii cu înd`rjirea lor de a nu schimba
nimic, de a corupe orice…“ (pag. 649)
De[i s`nt [i alte lucruri de ad\ugat,
care fac asimetria mai pu]in ferm\, a[
sus]ine afirma]iile de mai sus. {i în anul
2003, diferen]a dintre sus]in\torii lui
Ion Iliescu [i cei ai lui Emil Constantinescu r\m`ne radical\.

Erori
Mai ales pentru volume cu asemenea miz\ istoric\, autorul de recenzii
are obliga]ia s\ fac\ repara]iile [i s\
completeze textul acolo unde poate.
Trei s`nt observa]iile asupra c\rora m\
voi opri în continuare. Mai înt`i, pozi]ia
lui Emil Constantinescu fa]\ de Conven]ia Democratic\ din Rom=nia [i,
mai general, fa]\ de rampa sa de lansare politic\. Citez interpretarea fostului pre[edinte: „CDR a ap\rut [i s-a
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manifestat cu for]\ în Rom=nia datorit\ a
trei elemente: ini]iativei Doinei Cornea
de formare a Forumului Antitotalitar
Rom=n [i de transformare a acestuia în
CDR; viziunii lui Corneliu Coposu
privind necesitatea unei opozi]ii unite [i
în]elepciunii sale de a c\uta în afara partidelor o personalitate-fanion pentru
alegerile preziden]iale [i pentru conducerea efectiv\ a Alian]ei, precum [i –
pentru c\ nimeni nu a spus-o, o spun eu
– capacit\]ii mele de a asigura pe termen lung unitate politic\ unei structuri
extrem de eterogene.“ (p. 390).
Enun]urile de mai sus repereaz\ c`teva
date concrete, dar pierd tocmai imaginea
general\. Eforturile de unificare a opozi]iei politice la regimul Iliescu încep
înainte de alegerile din luna mai 1990.
Un grup de [apte personalit\]i ale vie]ii
publice, printre care George {erban, Ana
Blandiana, Constantin Ticu Dumitrescu,
reprezent`nd organiza]ii de referin]\
ap\rute imediat dup\ revolu]ie a încercat
– în zadar, e drept – coalizarea principalelor partide istorice [i a societ\]ii
civile. O [tiu întruc`t am fost implicat
direct. A fost imposibil\, atunci, dep\[irea refuzului lui Radu C`mpeanu [i al
lui Sergiu Cunescu. Dup\ ce în noiembrie 1990, Alian]a Civic\ adunase sute de
mii de persoane în Bucure[ti [i în c`teva
alte ora[e din ]ar\, for]a ei a devenit un
factor de presiune asupra acelora[i lideri,
în scopul unific\rii opozi]iei. Tema s-a
aflat în fruntea agendei Alian]ei. ~ntre
timp, la Cluj s-a creat Frontul Democratic Antitotalitar, la care Doina Cornea
a avut contribu]ia sa. Dar, pentru a respecta istoria, rolul de locomotiv\ a acestei ini]iative importante a fost jucat de
c\tre Octavian Buracu [i Adrian Marino.
F\r\ presiunea extraordinar\ a Alian]ei
Civice, CDR nu s-ar fi format, aproape
to]i ceilal]i lideri de partide fiind reticen]i. Singurul care a creat o contrapondere pe m\sur\ din r`ndul forma]iunilor
politice a fost, într-adev\r, Corneliu Coposu; personalitate care domina, de departe, scena Opozi]iei.
Meritul propriu pe care-l invoc\ Emil
Constantinescu este real. A constat în
capacitatea sa de a se men]ine, asemenea unui surfer, pe suprafa]a extrem de
mi[c\toare a Conven]iei. To]i cei care au
participat la [edin]ele Consiliului Na]ional al CDR pot depune m\rturie în acest
sens. Ar fi aproape de neimaginat, pentru cineva din afar\, sistematica sabotare, [edin]\ de [edin]\, a activit\]ii CDR,
de c\tre personaje precum Sergiu
Cunescu ori reprezentan]i ai Partidului
Alian]ei Civice. S`nt sigur, dup\ evolu]ia
lor de-a lungul anilor, c\ au f\cut-o premeditat. Pu]ine alte personalit\]i din
grupul celor care ar fi putut c\p\ta statutul de pre[edinte al CDR ar fi rezistat
unei astfel de presiuni. Emil Constantinescu a f\cut-o [i meritul trebuie s\-i fie
recunoscut.
Urm`nd îns\ logica unei regl\ri de
conturi, fostul pre[edinte evit\, în acest
pasaj [i pe parcurs, s\ noteze c\ lansarea sa în via]a politic\ se datoreaz\ în
primul r`nd Alian]ei Civice. Este adev\rat c\, spre deosebire de mul]i al]ii –
precum Nicolae Manolescu – Emil
Constantinescu se formase, ca „personalitate a vie]ii civice“, în afara Alian]ei.
El a fost cooptat în AC – unde a devenit
vicepre[edinte – întruc`t deschisese balconul Pie]ii Universit\]ii [i apoi, ca
ini]iator al Solidarit\]ii Universitare din
Bucure[ti (prima „Solidaritate Universitar\“ ap\r`nd în Timi[oara). Constantinescu a fost mai departe promovat de
Alian]\ pentru pozi]ia de pre[edinte al
CDR [i, apoi, de candidat la alegerile
preziden]iale.
O alt\ sus]inere care trebuie amendat\ îl prive[te pe Valerian Stan. Despre
acesta, Constantinescu afirm\ c\, prin
presta]ia sa de [ef al Corpului de control
al Primului-ministru, a urm\rit distrugerea coali]iei CDR-PD-UDMR. Iar mai
departe: „…printre cei care tr\deaz\ nu
pot fi inclu[i cei care au avut misiunea
s\ distrug\ din interior, ca Valerian Stan la
Alian]a Civic\, Radu C`mpeanu la liberali, Radu Ciuceanu la AFDPR, Vasile
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Lupu la PN}CD, Octavin Paler la
Rom=nia liber\. Ei au fost leali st\p`nilor
din exterior [i, dac\ stai s\ observi consecven]a cu care au ac]ionat, au fost
poate sinceri cu ceea ce putea fi un scop
pe care l-au slujit.“ (pag. 559).
Or, dac\ presta]ia lui Valerian Stan
în pozi]ia sa de [ef al Corpului de control al Primului-ministru este discutabil\ [i a fost criticat\ de mul]i, ideea
„misiunii de a distruge Alian]a Civic\
din interior“ se dovede[te de nesus]inut. Alian]a Civic\ a avut norocul a
trei secretari foarte eficace, genero[i [i
pragmatici în activitatea lor: Iulian
Corn\]eanu, Valerian Stan [i Gheorghe
Arvunescu, f\r\ de care ar fi r\mas o
sum\ de cluburi de discu]ie. Pentru
afirma]ia de la pagina 559, Valerian
Stan l-a dat în judecat\ pe Emil
Constantinescu, acuz`ndu-l de calomnie. Mi-e foarte greu s\ v\d cum va
pleda fostul pre[edinte în fa]a instan]ei,
pentru a sus]ine ceea ce a scris.
La sf`r[it, m\ voi opri la „povestea“ pe
care Emil Constantinescu o pune la dispozi]ie cititorului (paginile 134-135),
c`nd se refer\ la întrevederea pe care mai
mul]i membri ai GDS i-au cerut-o în timpul mineriadei din ianuarie 1999. ~l citez
din nou pe autorul Timpului d\r`m\rii,
timpului zidirii: „Gabriel Andreescu
întreab\, furios, de ce n-a fost arestat
Vadim în Parlament pentru declara]iile
sale, fiindc\ imunitatea nu e valabil\
pentru flagrant, iar atitudinea lui Vadim,
spune el, e «flagrant\».“ Or, Emil Constantinescu nu-[i aminte[te deloc bine
acest episod, pe care-l prezint\ altfel
dec`t a fost [i în c`teva alte puncte. Este
fals c\ am fi mers la pre[edin]ie numai
Radu Filipescu, Stelian T\nase, Gabriel
Liiceanu [i cel care scrie aceste r`nduri.
Eram la Cotroceni mare parte din GDS,
cei aminti]i, dar [i al]ii, precum Gabriela
Adame[teanu, Andrei Cornea, Andrei
Oi[teanu, Cristian Preda. Ar\tam poate
furio[i, dar cu drept motiv: pe b`lb`iala incredibil\ a demnitarilor care fuseser\
sprijini]i [i de noi s\ ia puterea. Reprezentan]ii institu]iilor noastre publice ne
obligau s\ lans\m mesaje dramatice în
pres\, s\ ie[im în strad\, s\ facem din
nou demonstra]ii ca s\ sus]inem statul pe
care ei, p`n\ în acel moment, nu putuser\
s\-l apere. Referirea lui Emil Constantinescu la o cerere de a-l aresta pe Vadim
pentru „flagrant“ vine din imagina]ie.
Cerusem nu arestarea lui Vadim Tudor, ci
scoaterea PRM în afara legii. C\ existau
toate probele unei tentative de lovitur\ de
stat, c\ împreun\ cu multe alte manifest\ri ale PRM, aceasta plasa partidul în
categoria foma]iunilor extremiste neconstitu]ionale, iat\ un lucru pe care pre[edintele Rom=niei, ca [i membrii guvernului, ar fi trebuit s\-l în]eleag\ atunci.
Nu au în]eles [i nu au ac]ionat în momentul cel mai propice pentru eliminarea
PRM din via]a politic\. Prin asta, au cu
to]ii partea lor de responsabilitate pentru
succesul extremismului în anul 2000. A-i
cere lui Emil Constantinescu s\ ini]ieze
declararea PRM drept neconstitu]ional nu
era o invita]ie la un comportament autoritar, ci, pur [i simplu, la respectarea legii
fundamentale.

Revan[a
Exemplul anterior, al discu]iei din
noaptea de 21 spre 22 ianuarie 1999, de
la Cotroceni, introduce o preocupare
distinct\ a c\r]ii recenzate: folosirea paginilor pentru contestarea unor critici
care i s-au f\cut, pentru justific\ri [i, în
c`teva cazuri, r\fuieli. ~n particular, Emil
Constantinescu a avut o rela]ie frustrant\
cu intelectualitatea – un adev\rat complex, motivat sau nu – [i a încercat s\-[i
ia o revan[\.
De mai multe ori, Emil Constantinescu
repro[eaz\ unor intelectuali necunoa[terea cadrului nostru constitu]ional. ~n multe
cazuri, chiar are dreptate. Pentru a avea un
cuv`nt de spus în „cetate“, un intelectual ar
fi obligat s\ în]eleag\ la nivel de detaliu
lumea în care tr\ie[te. F\r\ asta, valorile

pe care le promoveaz\ nu pot deveni parte
a unui proiect realist. Educa]iei multora
dintre cei considera]i la noi „repere intelectuale“ îi s`nt str\ine filosofia [i [tiin]ele
de tip social [i politic. Mul]i n-au ajuns s\
parcurg\ nici m\car Constitu]ia Rom=niei,
av`nd totu[i preten]ia s\ dea norme de
ac]iune clasei politice. Este de în]eles, în
acest context, frustrarea lui Emil Constantinescu, pus la col] de oameni care n-au
demonstrat nici experien]a, nici efortul
comparabil în promovarea valorilor în
numele c\rora ace[tia se legitimau.
Numai c\ fostul pre[edinte pluseaz\
în critica sa c`nd argumenteaz\ prin cazuri nesemnificative. R\m`ne un fapt ne[tiin]a sau lipsa sa de voin]\ în a-[i folosi
prerogativele atunci c`nd acestea puteau
aduce servicii institu]iei pe care o reprezenta [i interesului public. ~mi amintesc mai multe controverse cu Zoe Petre,
în sala de dialog al Grupului pentru Dialog Social, în care cea mai apropiat\
consilier\ r\spundea, în numele pre[edintelui, prin replica: „Nu se poate. Nu
ne permite legea“. Ei bine, vorbeam de
cazuri în care „se putea“.
Ca s\ fiu concret, m-a[ referi (doar) la
posibilitatea lui Costin Georgescu de a
permite solicitatorilor accesul la dosarele
de Securitate pe vremea c`nd nu exista o
lege a accesului la dosare. ~n particular, 7
fo[ti disiden]i f\cusesr\ o cerere în acest
sens, public\, la care s-a r\spuns tot public. {i Costin Gergescu, [i echipa preziden]ial\ invocau absen]a unei legi specifice, omi]`nd faptul c\, tocmai din acest
motiv, directorul SRI avea dreptul de
decizie. (Situa]ie de care, de altfel, Virgil
M\gureanu profitase, fapt care i-a permis
lui Mihai Pelin s\ scrie c`teva c\r]i.)
~ntre cei c\rora Emil Constantinescu
le-a dat o aten]ie special\ se afl\ oameni
politici (Radu C`mpeanu, Radu Vasile
[.a.) dar [i c`]iva ziari[ti, precum Ion
Cristoiu, Cristian Tudor Popescu [i Octavian Paler. Ultimul s-a bucurat de o
onoare“ cu totul special\. Cum rugase
doi dintre tinerii s\i colaboratori „s\
caute adev\rul“ despre Paler, Constantinescu a avut posibilitatea s\ ofere cititorului o biografie a cunoscutului scriitor lung\ de 16 pagini. ~n capitolul intitulat „Dup\ amiaza unui nomenclaturist“, cei care înc\ nu cuno[teau aceste
date au avut ocazia s\ afle despre apelul
lui Octavian Paler – în anii ’50 – de a se
combate „literatura decadent\ burghezo-mo[iereasc\“; despre omagiul adus
de el lui Stalin; despre l\udarea în versuri a Canalului; despre reprezentarea
presei comuniste la Viena, Lepzig, Budapesta (de unde condamn\ revolu]ionarii maghiari [i justific\ interven]ia
trupelor sovietice) [i Roma; despre campania de prezentare a „realiz\rilor m\re]e
ale URSS“, pe care a condus-o; despre
pozi]iile sale în conducerea Radiodifuziunii, a Rom=niei libere, a Consiliului
Ziari[tilor [i alegerea sa ca membru
supleant al Comitetului Central al PCR [i
ca deputat în Marea Adunare Na]ional\;
despre lansarea sintagmei „epoca de
aur“ [i participarea la cultul personalit\]ii. Iat\ [i reflexia lui Emil Constantinescu (la care subscriu complet): „Numai în
aceast\ ]ar\ trist\, plin\ de umor, un
nomenclaturist notoriu, membru al
Comitetului Central al PCR condus de
Ceau[escu, activist de partid cu munca
în pres\ în întreaga lui via]\, de la angajare p`n\ la pensie, om de încredere al
Securit\]ii în cele mai delicate ac]iuni de
pres\ în str\in\tate, redactorul-[ef al
celui de-al doilea cotidian comunist al
]\rii timp de 13 ani [i ini]iatorul cultului
personalit\]ii lui Ceau[escu la Televiziunea Na]ional\, poate ajunge liderul
spiritual al societ\]ii civile post-decembriste f\r\ a schi]a cel mai mic gest de
c\in]\ sau de regret. Numai pentru c\
scrie frumos [i se declar\ moralist.
Povestea suprarealist\ a acestui personaj, care face s\ p\leasc\ orice oper\ de
fic]iune, explic\ multe lucruri aparent
de neîn]eles într-o societate bolnav\ în
care via]a bate de at`tea ori literatura“
(pag. 485-486).
(continuare `n num\rul urm\tor)

BURSA C|R}ILOR

Gabriel LIICEANU, U[a interzis\,
Editura Humanitas, Bucure[ti, 2002,
356 pagini, f.p.
Din momentul `n care a ap\rut [i
p`n\ ce am citit-o, U[a interzis\ a
avut o aventur\ editorial\, critic\ [i
comercial\ at`t de rapid\ `nc`t s-ar
putea dispensa de biata mea semnalare. ~n mai pu]in de dou\ luni,
cartea s-a epuizat, a primit premiul
„României Literare“ pentru anul
`ncheiat, la concuren]\ cu volume
ale unor autori cu prestigiu egal, a
fost comentat\ de majoritatea criticilor importan]i ai momentului. De
ce? Majoritatea vocilor pune acest
succes pe seama op]iunii pentru literatur\ a domnului Gabriel Liiceanu. ~ns\ argumentul nu mi se pare
suficient, pentru c\ aceast\ op]iune
e mai veche, dateaz\ cel pu]in de la
publicarea Jurnalului de la P\ltini[ [i
a Epistolarului, ce relatau, cum nu
se poate mai literar, o aventur\ filosofic\ [i paideic\, discutabile poate, de aceea au [i fost discutate!,
dar nu mai pu]in autentice. Ce e
nou, prin urmare, `n U[a interzis\?
Chiar trecerea „dincolo de u[\“, care
`nseamn\ asumarea subiectivit\]ii nu
doar a „fiin]ei filosofice“, ci [i a fiin]ei
de „s`nge, carne [i oase“, care este
autorul. Desigur, cartea va seduce pe
mul]i, a[a cum va irita pe mul]i. Dar,
altfel, de ce ar mai fi fost scris\?

Milan KUNDERA, Nemurirea,
Traducere de Jean Grosu,
Editura Humanitas, Bucure[ti,
2002, 396 pagini, f.p.
La `nceputul anilor 90, defuncta
editur\ Univers lansase o serie
complet\ Kundera. Din p\cate, editura a capotat `nainte de a duce
proiectul la cap\t. Din fericire,
Humanitas a reluat proiectul lans`nd
concomitent trei volume – Iubiri
caraghioase, Nemurirea [i Gluma.
Sper c\, de data aceasta, Kundera [i
poten]ialii s\i cititori români vor fi
mai noroco[i! Nu doar pentru c\
este unul din cei mai importan]i
scriitori ai sf`r[itului secolului al
XX-lea, ci [i pentru c\, tr\ind `n
dou\ lumi, ne m\rturise[te [i trecutul nostru [i viitorul spre care,
poate, ne `ndrept\m. Aceast\ `ngem\nare a lumilor este vizibil\ [i `n
Nemurirea. (LA)
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Petre Barbu: zece ani
de la debutul literar în volum
Barbu. ~n anumite momente istorice,
poate c\ miza fic]iunii politice se afl\
chiar la nivelul cet\]eanului mediu. Dac\
e a[a, atunci decript\rile acestui tip de
personaje intereseaz\ cel mai mult.

Bogdan
SUCEAV|
Pentru o fic]iune politic\ care s\ dea
seama despre o întreag\ societate, nu e
nevoie s\ mergi cu nara]iunea în anticamera ]arului: o celul\ revolu]ionar\ ce
î[i execut\ un membru neobedient i-a
fost lui F.M. Dostoievski cadru narativ
pentru Demonii. ~ntr-un context restrîns,
al unui mic partid de extrem\ stînga care
avea doar [apte membri, Mario Vargas
Llosa a descris poten]ialul revolu]ionar al
Republicii Perú, în Istoria lui Mayta.
Vargas Llosa a men]ionat printre romanele sale preferate Demonii. Fic]iunea
politic\ nu înseamn\ neap\rat o istorie a
personajelor înzestrate cu putere, cele
care iau deciziile, regii sau pre[edin]ii,
prim-mini[trii sau dictatorii, ci poate
atinge maximum de profunzime [i cînd
personajele c\r]ii sînt situate pe un plan
social mediu. Sîntem contemporani ai
unui caz literar de excep]ie, în România
de azi: fic]iunea [i dramaturgia lui Petre

Petre Barbu a abordat teme care ni se
par situate `n linia întîi a fic]iunii politice,
în cea mai bun\ tradi]ie a autorilor mai
sus aminti]i. Personajele lui sînt deform\ri ale românului mediu, cel ie[it din
socialism c\tre nic\ieri, în sensul în care
Mitic\ al lui I.L. Caragiale este [i el un
român mediu supus unei deform\ri c\tre
nuan]ele comice. Dezbr\cate de context,
multe dintre personajele lui Petre Barbu
ar putea fi bune candidate la ospiciu.
Puse în contextul lumii române[ti, ele
ajung s\ o exprime, s\ o demistifice din
interior, ca [i cum i-ar încripta ADN-ul.
O pat\ de pe tavan (eterna ]eav\ spart\
generat\ de un stil p\gubos de a construi)
evoluînd spre geometrii imposibile – este
un prilej de reflec]ie: despre care
Românie e vorba? Cum se raporteaz\
aceste personaje la România? Nici o
urm\ de patriotism, nici o form\ de
ata[ament, cu consecin]e morale imprevizibile. C\ un astfel de personaj î[i
reprezint\ emigrarea în America drept un
fel de mîntuire nu ne mir\, dup\ cum nu
ne-ar mira nici dac\ ar visa s\ plece spre
lun\. Totul e deformat, utopic, pentru c\
personajele cartierelor de cutii de chibri-

turi v\d minor [i sim] monstruos [i
(în]elegem noi, `n calitate de cititori)
genereaz\ o politic\ pe m\sur\. Ei nu
în]eleg transmisiile canalului CNN, dup\
cum, la scar\ mai larg\, nu pricep pe ce
lume sînt. Pentru a evoca supravie]uirea
în lumea ambiguit\]ilor valahe, Petre
Barbu a inventat un motiv fantastic inedit: înotul în nisipul de pe plaj\, bun s\
lase cu gura c\scat\ turi[tii polonezi
r\t\ci]i. A[a fac rost de bani unele dintre
personajele din Dumnezeu binecuvînteaz\ America. E vorba despre o
metafor\ la fel de evident\ ca [i cea
folosit\ de Mihail Bulgakov în Via]\ de
cîine. Integrarea european\, sugerat\ de
Petre Barbu în piesa Duelistul (publicat\ în Respiro nr. 4) printr-o c\l\torie
cu bloc cu tot c\tre Vest, un fel de
Odisee plin\ de ridicol [i speran]e, pare
cel mult o glum\ amar\, dac\ nu
cumva o utopie. Iat\ cum arat\ ispita
material\ a visului european în lumea
personajelor lui Petre Barbu:
„Paul: Tu e[ti the best, Aurelio, e[ti
mîn\ de fier. Amîndoi vom rupe lumea
în dou\. În trei luni î]i cump\r apartament cu cinci camere [i te mu]i din pr\p\ditul \la de c\min. Într-un an î]i fac
vil\ cu piscin\ [i te duc în Germania.
Aurelia: Ur\sc Germania.
Paul: Aurelio, cump\r blocul [i br\zdez ]ara cu autostr\zi. Ne facem milionari în dolari.

Aurelia: Ce cumperi?
Paul: Cump\r blocul de la boii \[tia.
A luat-o la vale [i las\ în urm\ loc pentru autostrad\. Uite, Aurelio! (arat\
terenul) Aici a fost blocul lui {erban.
Uite ce am dincoace! (arat\ roaba cu
mere) Aur. Am aur, feti]o!
Petre Barbu ne-a oferit deja dou\
romane importante: Dumnezeu binecuvînteaz\ America (Ed. Nemira,
1995, premiul I al Concursului Nemira
în acel an) [i Ultima tres\rire a submarinului legionar (Ed. Nemira, 1998).
Debutul s\u literar a avut loc în 1993,
cu volumul de povestiri Tricoul portocaliu cu num\r de concurs (Ed. Cartea
româneasc\). Cele dou\ piese de teatru
publicate pîn\ acum sînt La stînga
tat\lui (1999) [i Duelistul (2001). E
interesant de urm\rit cum anume va
evolua arta lui Petre Barbu în urm\torii
ani, dup\ experien]a lui jurnalistic\ la
Capital [i dup\ atentele studii pe care
le-a f\cut pentru fiecare articol, adev\rate sec]iuni minu]ioase prin realitatea româneasc\ a vremii de azi. Ori
c\ a scris proz\ de fic]iune, ori c\ a f\cut investiga]ie jurnalistic\, Petre Barbu
a avut în vedere acela[i lucru: o dezv\luire revelatoare a societ\]ii române[ti, dup\ m\sura cele mai lucide înaintevederi din spa]iul literar de azi.

Baudrillard [i strategiile fatale
Raluca ARSENIE
Orientarea aten]iei spre scrierile lui
Baudrillard este pe deplin justificat\ de
impasul societ\]ii actuale; g`nditorul
francez dore[te o redefinire a contemporaneit\]ii sociale, o diagnosticare a
simptomului (post)modernit\]ii, `ntrev\zut ca sistem de creare [i multiplicare a
semnelor sau, mai mult chiar, ca sistem
de supra-realitate. Strategiile fatale ale
lui Baudrillard (Polirom, Ia[i, 1996, traducere de Felicia Sicoie) impresioneaz\
prin denun]area uneori brutal\ a utopiilor ocidentale [i situarea `n vecin\tatea
marilor teme filosofice. Dac\ `n istoria
g`ndirii s-a profilat cu necesitate kantiana
„revolu]ie copernican\“ de axare a argument\rii pe subiect, dac\, `n anii ‘80,
Foucault `[i definea (surprinz\tor) `ntregul efort arhivistic [i genealogic
drept o „hermeneutic\ a subiectului“,
Baudrillard propune o perspectiv\
inversat\, de re-considerare a obiectului (pe filier\ marxist\), pornind de la
ipoteza c\ exist\ o idee preconceput\,
fatal\ [i enigmatic\, despre ordinea
lucrurilor, a obiectelor.
G`nditorul `ncearc\ o caracterizare
cvasi-total\ a societ\]ii contemporane,
`n care totul trebuie jucat instantaneu pe
fondul prolifer\rii la infinit a lipsei de
sens; starea actual\ de lucruri militeaz\
pentru anularea principiului de valabilitate al Binelui (considerat `n toat\
amploare sa: de la cre[tinism la utopia
american\ a armoniei controlate) [i
instaurarea principiului R\ului. Diagnosticarea contemporaneit\]ii prin ex-
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perien]a transcenden]ei negative justific\ existen]a formelor hiper-reale. O eventual\ „resurec]ie a lui Dionysos“ `ndrept\]ea considerarea aspectului ludic
al realit\]ii, `n care totul st\tea sub semnul provizoratului [i al abstrac]iei (domnia lui „ca [i cum“ – als ob); eviden]ierea re`ntoarcerii obiectului `mpotriva
subiectului (ce crede c\ `l silue[te [i `l
ordoneaz\ dup\ legi stricte) induce
constatarea unei redundan]e a determin\rii: realul nu se retrage `n folosul
imaginarului, ci al hiper-realului; vizibilul nu sucomb\ `n lini[te [i obscuritate,
ci `n ceea ce e mai vizibil ca vizibilul –
obscenul; sexualitatea nu dispare `n
sublimare, represiune sau moral\, ci `n
pornografie. Baudrillard conchide c\
tr\im `ntr-o lume a derivelor spre excrescen]\, unde irump hazardul, indeterminarea [i relativitatea (un alt simptom al derivei este ubicuizarea interpretabilit\]ii). Totul se transform\ `n prea
plinul propriu: finalitatea `ns\[i nu se
abate `n aleatoriu, ci `n hiperfunc]ionalitate, `n „hipertelie“; consecin]a acestui
fapt este hiperspecializarea obiectelor [i
oamenilor, opera]ionalizarea oric\rui
detaliu, hipersemnificarea; este ceea ce
filosoful francez definea prin „`mbulzeal\ fantastic\“.
Virtualizarea ansamblului existen]ei
se traduce prin simularea plenar\; toate
sistemele de prevenire [i de pre`nt`mpinare a catastrofelor s`nt ele `nsele focare
virtuale de catastrof\; paradoxul utopiei
occidentale provine din ordonarea
excesiv\: hazardul nu poate garanta
izbucnirea unei catastrofe, dar echivalentul s\u programat st\ `n dispozitivele
de securitate (problema dispozitivelor
de putere a fost dezb\tut\ de Foucault
`n A supraveghea [i a pedepsi, dar din

perspectiva obiectualiz\rii individului
[i hermeneuticii subiectului; la Baudrillard este vorba despre revolta obiectului contra subiectului). ~n acest context,
important\ este definirea transpoliticului,
ca transparen]\ a tuturor structurilor
`ntr-un univers destructurat, ca trecere
de la cre[tere la excrescen]\, ca topos
al catastrofei, nu al crizei. Figurile centrale ale transpoliticului s`nt: obezul (ca
isterie de gr\sime, de simulare a imaginilor sistemelor actuale, de aglomerare a informa]iei imposibil de cuprins
`n totalitate – o ilustrare relevatoare este
cultura american\), ostaticul (ca oglind\
deformatoare a ordinii de pe scena
politic\, ca semn al terorismului al c\rui
vector eviden]iaz\ absen]a regulei jocului – generaliz`nd, se poate spune c\ to]i
s`ntem ostaticii socialului), obscenul (ca
modalitate de apari]ie a realului).
Strategiile subiectului s`nt banale, de
coordonare a realit\]ii, dar miz`nd `n
subsidiar pe „evenimentul `nt`mpl\tor“,
generator al unui set nou de securizare a
existen]ei. Strategiile fatale s`nt cele prin
care obiectul se r\zbun\ pe subiect (`ntr-o
ingenioas\ [i sofistic\ reinterpretare a
dialecticii st\p`n-sclav de la Hegel);
obiectul nu este nici dublul, nici refulatul subiectului, ci de]in\torul unor reguli de joc incomprehensibile pentru
subiect; de aici decurg paradoxuri cinice pentru subiect: importante s`nt distrac]ia fatal\, surplusul de plictiseal\,
spectacolul [i iluzia (total opuse voin]ei
de cunoa[tere [i de putere), extazul ca
simptom al vitalit\]ii. Subiectul inventeaz\ mereu strategii `n speran]a apari]iei
unui eveniment total nea[teptat, inventeaz\ realul vis`nd la un deznod\m`nt `n forma unui artificiu prodigios:
obiectul se r\zbun\, ignor`nd regulile

prin care e cople[it. ~n ipostaz\ de purt\tor al „strategiilor fatale“, obiectul
devine marf\ absolut\: numai astfel are
putere de seduc]ie, de supunere a subiectului-utilizator. Forma cea mai subtil\ a m\rfii absolute este opera de art\
(fapt sesizat ini]ial de Baudelaire: feti[ismul s\u se traduce prin `n]elegerea
c\ auto-negarea artei este singura sa
posibilitate de supravie]uire); strategia
absolut\ a obiectului este aceea de a se
confunda cu `nsu[i lucrul dorit. S-ar
putea `ntrevedea `n acest punct `ns\[i
structura ironic\ a textului lui Baudrillard: scrierea se ofer\ sofistic, seduc\tor (ea `ns\[i ca obiect `n fa]a cititorului-subiect), ca r\spuns alternativ la
societatea `n care tr\im; se ofer\ ca artificiu al excedentarului: profe]ia hiperrealului `ntreprins\ de Baudrillard se traduce – obiectual – prin excesul lecturii:
exagerarea argumentativ\ captiveaz\!
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~nsemn\rile unui intrus
Pentru (optimist vorbind) 0,20% din popula]ie

Gabriela
GAVRIL
Dup\ cum afl\m din Autobiografia
de la finele Jurnalului indirect1 (titlu ce
reia, `n chip voit, o sintagm\ eliadesc\), arborele genealogic al domnului Mihai Zamfir, cu r\d\cinile-i s`rbe[ti
[i ramurile-ntinse p`n\ `n Canada, are
tot ce-i trebuie pentru a da frisoane
„rrrom=nilor verzi“. „Pentru c\ articolele mele `ncep s\ fie caracterizate
drept «antina]ionale», – declar\ autorul
– m\ simt obligat s\-mi examinez
sever, cu un ochi purist ascenden]a; [i
m\ `ngrozesc! La o evaluare atent\,
nici m\car 50% din s`ngele meu nu are
culoare traco-getic\ (care o fi aceea?
verde-albastru?) [i nici culoarea roman\. Ce mai `ncoace [i-ncolo, un intrus!“ F\c`nd abstrac]ie de faptul c\,
dac\ a[ zg`l]`i ni]el crengile propriului
pom de familie, habar n-am ce fructe
alogene ar c\dea, trebuie s\-i dau
dreptate scriitorului [i profesorului de
la Universitatea din Bucure[ti: este un
intrus, iar volumul s\u cuprinz`nd o
antologie a articolelor publicate timp
de [apte ani [i jum\tate (1990-1997) `n
Rom=nia literar\ confirm\ acest lucru.
De ce? Pentru c\ tabletele sale `mbin\
(`n mod nea[teptat pentru cei obi[nui]i
cu gesticula]ia isteric\, vulgaritatea, injuriile [i pseudo-pamfletele lipsite de
orice brum\ de talent literar [i de subtilitate) erudi]ia, sim]ul nuan]elor, pl\cerea prozatorului de a `nregistra detalii, fine]ea literatului (v\dit\ de u[urin]a
demont\rii locurilor comune [i a discursurilor oficiale) cu observarea
atent\ a cotidianului, cu atitudinea civic\ [i implicarea politic\.
Dac\ la toate acestea ve]i ad\uga
scrutarea amuzat-`ng\duitoare a kitschului [i absurdului politico-administrativ
(c`t de departe e z`mbetul domnului
Mihai Zamfir de `ncruntarea robespierrian\ a unui Cristian Tudor Popescu…),
ironia [i autoironia ce `ndulcesc accentele t\ioase, libertatea european\ a

mi[c\rii prin diferite epoci [i spa]ii culturale (ce alimenteaz\ [i sim]ul relativit\]ii [i autoironia din paginile sale),
atunci ve]i conchide: domnul Mihai
Zamfir nu poate fi dec`t un intrus. Contrasteaz\ at`t cu „mimozele“ noastre
apolitice, c`t [i cu m`nuitorii de condeie mai mediatiza]i, prea `ncrez\tori
`n infailibilitatea lor [i, de aceea, prea
lesne de vexat. Sensibil la striden]e [i
exager\ri, autorul Jurnalului indirect
alege calea „pic\turii chineze[ti“ a clarit\]ii [i elegan]ei, chiar dac\ astfel nu
va deveni niciodat\ un preferat al talkshow-urilor [i nici vreun comentator
„passpartout“, bun de scos `n lume cu
diferite prilejuri omagiale.
Asum`ndu-[i un ton „minor“ [i caracterul heteroclit al unei scrieri de
frontier\, „Micul dic]ionar“ devine un
seismograf ce `nregistreaz\ transform\rile spectaculoase sau aproape imperceptibile ale societ\]ii rom=ne[ti, dar [i
uimirile, entuziasmele, iluziile, regretele [i nostalgiile scriitorului. Pe cele dint`i, autorul le observ\ cu aten]ie, proiect`ndu-le pe un fundal european, pe
cele din urm\ le p\streaz\ f\r\ a `ncerca s\ le cosmetizeze, `ntotdeauna cu o
doz\ de autoironie. Paginile mai pronun]at confesive ad\ugate tabletelor
puncteaz\ „entuziasmul ireprehensibil“, naivitatea unor `nsemn\ri, dar [i
apari]ia primelor umbre [i trezirea celui
care crezuse c\, dup\ decembrie 1989,
totul e posibil. Inevitabil pentru o minte
lucid\, exaltarea primelor r`nduri scrise
`n libertate va ceda locul observa]iilor
tot mai acide, sarcasmului ]inut `n fr`u
prin aluzii culturale. ~n fond, acesta este
drumul str\b\tut de mul]i dintre noi, de
la sentimentul fantastic de eliberare la
senza]ia c\ s`ntem prin[i `ntr-un spectacol absurd, orchestrat de mae[tri ai
manipul\rii [i dezinform\rii.
„Iluziile se risipesc“ este titlul ales
pentru cea de a treia secven]\ a Jurnalului indirect, unde, dincolo melancolia dez-iluzion\rii, este vizibil\ `nc`ntarea celui provocat [i stimulat de
ciud\]eniile din jurul s\u. Estetul descoper\ interesantul p`n\ [i `n pilulele
„de s`mb\t\ seara“ servite pentru o
vreme de Paul Everac, `n calitatea sa de
director al Televiziunii Rom=ne. (Recunosc, [i eu am suferit atunci c`nd dramaturgul at`t de expresiv [i-a retras
barba de pe micul ecran, lipsindu-m\

de un personaj pitoresc…) Chiar [i
atunci c`nd prive[te „de sus“, dup\
redob`ndirea dreptului de a c\l\tori [i
de a preda `n universit\]i str\ine, scriitorul nu se desprinde de subiectele rom=ne[ti, chiar dac\ `n multe dintre
tabletele sale creioneaz\ portrete din
alte spa]ii culturale [i discut\ fenomene
interna]ionale. F\r\ a se am\gi [i f\r\ a
exagera `n contestare, denun]\ „caricaturile ideologice“ na]ionale [i derap\rile rom=ne[ti de tot felul, situ`ndu-le
de fiecare dat\ `ntr-un context european, recunosc`nd astfel c\, `n ciuda
e(o)rorilor, Rom=nia „e o component\
cu drepturi depline a Vechiului Continent“ (pag. 129).
Istoria recent\ e fixat\ plec`nd de la
aventura unor vocabule; scriitorul surprinde nea[teptatele devieri [i pervertiri
semantice, folosirile abuzive, precum [i
procesul de alterare a g`ndirii f\cut vizibil [i determinat de schilodirea limbii.
„Sintagmele sacramentale“ alt\dat\,
metaforele obsedante ale limbajului
ideologic ajung s\-[i piard\ poleiala
sau, ca `ntr-o povestire fantastic\, s`nt
„citite“ de o istorie ironic\ `n cel mai
literal sens cu putin]\. „Habent sua fata
metaphorae“, noteaz\ `n]elept scriitorul, obsev`nd c\ „lada de gunoi a istoriei“ (`n formele cele mai concrete) s-a
deschis, peste ani, s\ primeasc\ statuile
lui Lenin, cel care lansase teribila formul\. ~n locul lor apar noi „cuvintepanaceu“, alte vorbe solemne, alte sintagme magice (precum „economie de
pia]\“) care umplu `n scurt timp ziarele,
ecranele televizoarelor [i undele radio.
~ntre discursuri [i realitate se casc\
deseori un h\u orwellian ce transform\
aproape cuvintele `n antonimele lor.
Astfel – noteaz\ scriitorul –, ierarhii
contemporani prefer\ „festivit\]ile
sc\ldate `n str\lucire de circumstan]\“,
„corul de osanale“ vorbelor de poc\in]\, doctoratele „honoris causa“
recunoa[terii vinov\]iei. De aceea, at`t
de des proclamata „autocefalie“ a
Bisericii Ortodoxe Rom=ne pare s\
corespund\ `n fapt supunerii totale fa]\
de autoritatea politic\ de ieri [i de azi
(p. 216). Sim]ul adev\rat al s\rb\torii
na]ionale a disp\rut, devenind tot mai
mult sinonim cu „paranoia istoricoartistic\“, cu propaganda ieftin\, pe
fundalul „]uic\relii `ntre mahalagii“.

P\r\sind pu]in politicul [i spa]iul rom=nesc, Mihai Zamfir observ\ cu uimire c\, dup\ cum se `nf\]i[eaz\ lumea
modei, cuv`ntul „frumuse]e“ pare s\-[i
fi pierdut sensul etimologic. „Canoanele frumuse]ii haute couture din
Fran]a, Italia ori Statele Unite devin pe
zi ce trece mai stranii. Se exhib\ cu
pomp\ ni[te pr\jini famelice de peste
1,80 metri, cu m`ini ca ni[te be]e, coastele la vedere (u[or de num\rat), cu
omopla]ii sub form\ de aripi amputate,
cu venele g`tului proeminente [i oasele
bazinului r\zb\t`nd agresiv de sub
orice fel de rochie.“ (pag. 201)
Atent la faptul divers, estetul are surpriza s\ descopere c\ inventivitatea
semiotic\ a realit\]ii o dep\[e[te cu
mult pe cea a artelor. Ne-am putut convinge [i noi c\ figurile etalate `n Parlament [i la televiziune umilesc imagina]ia oric\rui prozator, c\ frazele lor
dep\[esc cu mult n\scocirile oric\rui
spirit pamfletar, iar `nf\ptuirile lor ar
l\sa f\r\ glas [i „c`inele andaluz“.
Scriitorul se opre[te la tabloul vizionabil `n 1993 la Cluj, gra]ie clarviziunii
primarului locului - cu regele Matei
Corvin [i steagurile tricolore `nfipte
oriunde `n preajma sa, „chiar pe statui,
printre cai, s\bii [i personaje istorice“ desprins parc\ dintr-o expozi]ie suprarealist\, demn\ de un Tristan Tzara sau
Bréton. M\ tem c\ [i „f`nt`na artezian\“
avangardist\ a fost dep\[it\ de ineditul
ansamblu
patriotico-arhitectonic…
Dac\ ad\ug\m la acestea [i ini]iativele
de mai t`rziu – pavajul, co[urile de gunoi, b\ncile, toate tricolore – [i micile
spectacole funariste, ne d\m seama c\,
urm`nd tradi]ia ultimilor [aizeci de ani,
la noi suprarealismul e… realist de-a binelea. (Situa]ia devine [i mai comicabsurd\ pentru cititorul din 2003 care
afl\ c\, `n Rom=nia literar\, nr. 1, 1993,
`nsu[i Kurt Treptow, personaj tot mai
cunoscut `n ultima vreme, `l ureche[te
pentru lips\ de patriotism pe autorul
Educa]iei t`rzii.)
Parcurg`nd paginile Jurnalului indirect, mi-au venit `n minte c`teva din
v
fragmentele lui Karel Capek din ~n captivitatea cuvintelor. Precum scriitorul
ceh, Mihai Zamfir [tie c\ „nici o schimbare esen]ial\ de cuv`nt nu este inocent\“ (pag. 56), c\ fiecare hibrid ciudat, fiecare alc\tuire [chioap\ din
limb\ este simptomul unei maladii mai
grave a colectivit\]ii. Prinz`ndu-le `n
„insectarul“ s\u, demont`ndu-le, amuz`ndu-se uneori s\ recurg\ la demonstra]ii prin reducere la absurd, este
moralist f\r\ ostenta]ie, cu deta[area [i
umorul omului de cultur\ care nu
poate uita c\ elita reprezint\ aproximativ 0,20 la sut\ din popula]ie.
1
Mihai Zamfir, Jurnal indirect, Editura
Funda]iei Culturale Rom=ne, Bucure[ti, 2002
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Ce se [tie despre ursul panda
– fragment de roman –

Florin L|Z|RESCU
De c`nd trecuse dincolo de gardul
`ntunecat, Holbatu se schimbase foarte
mult. N-am putea zice c\ era un alt
om, `ns\ cel pu]in ar\ta altfel. Mai
pusese parc\ ni[te ani pe el. Un copil
b\tr`n. Nu te-ai fi mirat s\ aib\ barb\ [i
p\r alb...
– Aprinde]i `n gura m\-sii vreo
lum`nare ceva!... asta a fost prima
replic\ ce l-a mai lini[tit, dup\ ce p\[ise dincolo de gardul `ntunecat, `n raiul promis de {obolanu.
O brichet\ a sc\p\rat `n `ntuneric,
lumin`nd chipul unui tip cu o fa]\
osoas\, plin\ de co[uri.
– Greu v\ mai mi[ca]i. Pot s\-mi rup
[i g`tul pe-aici, [i voi nimic. Ia, trezirea!
S\ v\ v\d pe to]i. Tre’ s\ v\ ar\t pe cineva. Un nou coleg de camer\...
Se `ntoarse spre Holbatu, care
zgribulea `n `ntuneric.
– Fain\ camer\, aici la Boieru, nu?...
Ce-ai, b\, de tremuri `n halul \sta? }i-e
frig? }i-e fric\? Hai, b\, las\ c\caturile,
c\ nu mu[c\. I-am dresat eu.
~n `ntuneric, acolo unde lumina
lum`n\rii nu putea s\ r\zbat\, se
mi[cau tot felul de forme ciudate.
– Bun\, b\ie]i! V-a]i culcat a[a
devreme? P\i, la ora asta tre’ s\ mai
lucra]i. Mai juca]i [i voi o carte ceva.
Mai spune]i o poveste... A fost Boieru
pe-aici?
R`se singur.
– V\ c\ca]i pe voi de frica Boierului.
Ni[te dobitoci! Voi crede]i c\ Boieru n-are
alt\ treab\ dec`t s\ v\ alunge de-aici?
Bine, mai trece el din c`nd `n c`nd s\
vad\ dac\ totul este aranjat `n casa lui.
Dac\ nu v-a]i apucat de prostii... R`se
din nou. Da’ asta-i tot. Nu se mai mut\
el aici. Are alt\ cas\... Ce-a]i r\mas a[a
parc\ l-a]i v\zut pe mortu’? Uite – se
`ntoarse, `l apuc\ de ceaf\ pe Holbatu
[i `l `mpinse cu capul `nainte, `n lumina
lum`n\rii –, el e Holbatu. ~i trase o poac\ dup\ cap. E b\iat bun. Cam fr\ieru],
da-i b\iat bun. Sufletist. Colegul vostru.
O s\ stea cu noi, o s\ ne ajute, o s\
pun\ osul la treab\, dac\ vrea p\pic\.
Nu-i a[a, Holbatule? [i-l mai pocni o
dat\ amical dup\ cap.
~[i trase o l\di]\ la lum`nare [i se
a[ez\ pe ea.
– Fomi, adu [i tu ceva de m`ncare!
Cr\p de foame. {i eu, [i Holbatu. Am
f\cut drum lung.
Lum`narea era a[ezat\ `ntr-o sticl\
de bere, pe o alt\ lad\ mai mare. M`na
lui Fomi scoase din bezn\ o p`ine [i o
bucat\ de salam `nvelit `ntr-un ziar. Le
`n[ir\ pe lad\.
– Brava, Fomi, frumos lucrat, n-am
ce zice! Salam! N-am mai m`ncat salam de c`nd eram t`n\r! De unde l-ai
produs? Vreo poman\ ceva?
Fa]a lui Fomi ap\ru r`njind, de partea cealalt\ a lum`n\rii.
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– Pentr-astea am muncit, spuse el,
m`ndru.
– I-auzi, a muncit!... A muncit, b\,
sau o arde cu vr\jeal\? `i `ntreb\
{obolanu pe ceilal]i.
– Am muncit cu to]ii la biseric\, nu-i
l\s\ Fomi s\ r\spund\. Am c\rat p\m`nt cu roaba.
– V-a dat popa haleal\?
– Azi n-a fost. Ne-au dat muncitorii.
– Am jucat fotbal cu ei, intr\ `n vorb\ cineva din `ntuneric.
– {i!
– Eram mai buni, da’ ne-au b\tut.
– B\, aurolacilor – se enerv\ {obolanu –, m\ face]i de r`s? Cum a]i luat
b\taie?
– Erha egal...
– Rhh`rh`itule, f\-mi [i mie o bucurhie. Las\ pe altu’ s\ povesteasc\.
A[a, [i...? Clipici, ia zi tu!
~n lumina lum`n\rii ap\ru un cap
]uguiat, care `nf\]i[a un tip timid. Pe
m\sur\ ce povestea, la diferen]\ de
c`teva secunde, pielea fe]ei i se `ncre]ea `n jurul globilor oculari, clipind
convulsiv.
– Eram `n poart\, da’ poarta noastr\
era mai mare. A lor era poart\ ca lumea
– clipe[te –, desenat\ cu o buca’ de
c\r\mid\ pe peretele de la biseric\, da’
a noastr\ – clipe[te – se mi[ca, c\ era
f\cut\ din dou\ cizme. C`nd mi-a tras
un [ut, eu am s\rit – clipe[te – pe burt\
s-o prind, numa’ c\ s-a izbit de-o ciubot\ [i-a r\sturnat-o, da’ n-a fost gol [i
ei au zis c\ a fost gol. R`deau de noi –
clipe[te –, ’ceau c\ ne-au tras-o. Pe
bune c\ n-a fost gol – clipe[te –! Acu’
b\ie]ii s-au sup\rat pe mine, ’ceau c\
eu le-am l\sat gol...
– Las’ c\ le-am tras-o [i eu. Le-am
furat din m`ncare. {i ne-au mai dat [i
ei, pro[tii!
– Bravo, Fomi! A[a le trebe’. Las’ c\
le-ar\t\m noi fotbal. De azi `nainte s\
nu v\ mai prind c\ juca]i f\r\ mine. Las’
c\ le-ar\t\m noi! se entuziasm\ {obolanu. Nici m\car nu schimb\m por]ile. Las’ s\ stea ei `n poarta de pe biseric\! S\ nu spun\ c\ nu le-am dat goluri
clare. Le frig eu ni[te [uturi, uite-a[a... –
se ridic\ [i trase un [ut puternic `n cutia
din fa]\ –, `nc`t lum`narea [i m`ncarea
zburar\ prin `nc\pere... Aprinde]i, b\,
lum`narea!... Le frig eu ni[te [uturi,
bulangiilor, de-i sparg! Nimeni s\ nu se
pun\ cu {obolanu, c-o-ncurc\! S\-i
v\d eu c\ zic c\ nu-i gol! Cum s\ nu fie
gol, c`nd a intrat clar, sub bar\?! Au
tupeu’ s\ comenteze? P\i, dac\ era
bar\, nu r\m`nea urma pe prafu’ de la
c\r\mid\? M\ duc ei de nas pe mine?!
...S\-mi bag picioarele dac\ nu-l rog pe
pop\ s\ ne arbitreze! Atunci, s\-i v\d!
O s\-i toarne popii c\caturi c\ n-a fost
gol c`nd a intrat clar sub bar\?! ...B\,
\[tia-s palii! Parc\-i v\d c\ n-au pic de
t`r[\ de pop\ [i zic c\ n-a fost. ~n ce hal
s-a ajuns `n ziua de azi, dac\ nu po]i s\
crezi m\car un pop\! P\i, dac\ a zis
popa c\ a fost gol, gol clar r\m`ne, nu
mai comentezi! |sta nu minte. Ce zice
el e sf`nt. Nu-l las\ Dumnezeu s\racu’.
Doamne, ce vremuri!
Se calm\ brusc [i se a[ez\ `n fa]a
lum`n\rii aprinse [i a m`nc\rii adunate
`ntre timp de pe jos.
– Las’ c\ v\d ei! N-are rost s\ ne
oftic\m acu’...
Ridic\ o bucat\ de salam de pe ziar
[i `ncepu s\ o clef\iasc\ lini[tit. D\du

m`ncarea la o parte [i privi curios peste
foaia p\tat\.
– I-auzi]i ce scrie aici:

Aventuri cu v`n\tori
[i poli]i[ti...
B\, voi a]i fost vreodat\ la v`n\toare?
Eu n-am fost, da’ ar fi futere s\ am o
pu[c\ [i s\ plec la v`n\toare. Mergi prin
p\dure, pu[ca-i gata, b\ie]ii i-auzi
url`nd `n dep\rtare, tu te caci pe tine –
c\, dac\ vine ursu’, ce faci? –, apare iepurele alerg`nd chiaun, pui la ochi,
pang! l-ai `mpu[cat. Te duci la iepure,
nu l-ai nimerit ca lumea, se zbate. }i-e
mil\ de iepure, `l ridici, sco]i cu]itul,
cu]it mi[to, cu zim]i, de v`n\toare,
ha[ti! g`tul [i-l at`rni la br`u. A[a fac
adev\ra]ii v`n\tori... „S`mb\t\, o patrul\ de poli]i[ti din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei au re]inut
patru v`n\tori...” I-auzi, b\, patru! Mie
mi-ar place s\ v`nez singur... „`ntruc`t
`n portbagajul uneia dintre ma[inile cu
care se deplasau a fost descoperit un
c\prior `mpu[cat”. Mi[to, mi[to! Auzi,
un c\prior!... Eu am v\zut o dat\ o c\prioar\ c`nd ne-au dus cu grupa `n excursie, la p\dure. Culegeam porc\rii,
flori, ciuperci [i deodat\ r\sun\ un r`s
din \la ca-n filmele de groaz\. Am crezut c\-i vreun paliu ori c-a-nebunit
profesoara. Ce era? Era, b\i, un pui de
c\prioar\. Frumos, futere-futere, da’
zbiera, r`dea, mie a[a mi s-a p\rut, c\
un om nebun. L-am luat pe r`nd cu to]ii
`n bra]e [i nu ne venea s\ credem c\
anim\lu]u’ \la putea s\ urle a[a. Cre’ c\
era speriat. Urla dup\ m\-sa, cine [tie.
Oricum, e p\cat s\ `mpu[ti a[a ceva.
Bine, \[tia au `mpu[cat un c\prior, nu
un pui, da’ putea fi tocmai puiul \la
care l-am v\zut eu... „V`n\torii au sus]inut c\ o persoan\, r\mas\ neidentificat\, le-a explicat despre existen]a
unui c\prior r\nit – ce s\ spun, era bolnav, halal coteal\! – [i c\ s-a dorit curmarea suferin]elor – ce oameni milo[i!
– prin `mpu[carea animalului de c\tre
Vasile Trofin, cu acordul celor prezen]i.
De asemenea, Alfred }apliuc – asta o fi
tata ]apului?! – a prezentat o autoriza]ie
colectiv\ de v`n\toare pe numele lui [i
al colegilor, cu specifica]ia: fazani, p\s\ri [i r\pitoare...” P\i, atunci, nu-i normal. E c\priorul fazan? O laie-i fazan!
Pas\re nu-i. O fi r\pitoare... Vede]i, b\,
ce chestii interesante afli dac\ [tii s\
cite[ti. Eu [tiu, b\, c\ eu am `nv\]at, da’
voi – o laie! S`nte]i ni[te pro[ti!...
Se ridic\ de l`ng\ lum`nare [i `ncepu
s\ umble prin `nc\pere, `n `ntuneric.
– S`nte]i ni[te pro[ti [i crede]i c-o s\
pute]i tr\i a[a! B\\\\, dac\ n-a[ fi fost
eu s\ v\ port de grij\, era]i ni[te pro[ti
mor]i. Putrezea]i prin nu’[’ce cas\ de
copii, cr\pa]i `n nu’[’ce canal. Eu v\ ]in
laolalt\ [i voi nimic, n-am nici o mul]umire de la voi... Mai lua]i [i b\taie la
fotbal. Da’ gata-i, de-acu’ `nainte tre’ s\
pune]i osu’ la treab\. Tre’ s\ v\ v\d
mi[c`nd. Cin’ se mul]ume[te cu pu]in,
cu pu]in moare. Noi o s\ ajungem departe, v\ spun eu, o s\ ajungem departe. V-am promis c\ nu mai dormim
`n ploaie? V-am promis. Ei acu’ s\-mi
spune]i [i mie. M-am ]inut de cuv`nt?
S\ m\ ia naiba dac\ nu m-am ]inut de
cuv`nt. Uita]i `n ce loc futere am ajuns
s\ tr\im. Dac\ nu [tiam eu s\ m\ dau
pe l`ng\ pop\, mai tr\iam a[a? O laie

mai tr\iam a[a. Acu’ v\ doare-n pix,
huzur tat\! Numai s\ mai faci rost de
m`ncare [i o duci ca `n rai. {i \sta-i
`nceputul. O s-o ducem [i mai bine.
Da’ pentru asta tre’ s\ m-asculta]i. S\
m-asculta]i c\, dac\ nu, v\ ia mama
naibii! V\ trimit pe to]i la casa de copii
[i r\m`ne]i acolo `ntre patru pere]i, c-o
t`mpit\ care url\ toat\ ziua la voi, care
v\ pune s\-nv\]a]i numai c\caturi. O
s\ lua]i b\taie de la cei mai mari, s\ v\
spun\ Holbatu. Apoi, cine-i cu mine, s\
m\ asculte, s\-nve]e de la mine [i vom
ajunge departe. O s\ tr\i]i fiecare cum
vre]i, n-o s\ v\ mai visa]i aurolac. O
s-ave]i cu to]ii bani de marijuana, a[a
ca mine... Holbatu, vino-ncoa. Stai aici.
~l a[ez\ pe lad\, l`ng\ lum`nare, [i-l
pesni amical dup\ cap. ~[i relu\ mersul
prin `ntuneric.
– Am fost la centru, ora[-ora[, cu posibilit\]i. P\i s\ vezi aurolacii de-acolo!
B\ie]i-b\ie]i, o pl\cere s\-i ascul]i. S\
vede]i ce texte conduc. Nu ca voi!
„C`nd ai o mam\”, „Cum dore[te c\prioara”, „D\ [i mie un ban” [i gata-i.
|ia c`nt\ ca la oper\, b\i, da’ voi habar
n-ave]i ce-i opera! C`ntece sfinte, b\i,
nu c\caturi! {i ce condi]ii v-am oferit!
C`te nu ave]i [i la nimic nu v\ duce
capu’! R`m\ ce mai are idei, da’ voi
nimic!... Ia vino-ncoa’, R`m\!
R`m\ ie[i din umbr\ [i ap\ru `n
lumina s\rac\ r\sp`ndit\ de lum`nare.
– Rh`m\, \sta-i Rhr`m\, f\cu
{obolanu cu ochiul c\tre Holbatu [i izbucni `n r`s. |sta-i rh`rh`itu’ de Rh`m\!
Eu i-am zis a[a. {tii de ce?
Holbatu cl\tin\ capul c\ nu.
– R`m\, ia spune tu la ce e[ti me[ter?
– Prhind rh`me! r\spunse el, vesel.
– {i cu r`mele ce faci?
– Prhind pe[te.
– Tu, b\? C`]i pe[ti ai prins tu vreodat\?
– Prhind al]ii, nu eu prhind. Eu nu
prhind rh`me ca s\ prhind\ ei pe[te! Le
v`nd.
– Bravo, R`m\. P\cat c\ acu’ nu e
sezonu’ t\u. Vine-acu[’... |[tia nu-s
buni de nimic. Numai pomeni [i fur\ciuni. A[a crede]i voi c\ ajungem departe? Cu r`me? Nuu, a[a nu mai ]ine,
tre’ s\ ne organiz\m, s\ g`ndim. Nu numa’ eu! C\, dac\ n-a[ fi, a]i muri ca
pro[tii. De-asta l-am adus pe Holbatu.
El o s\ fie m`na mea dreapt\. Holbatule,
ia spune-le tu ce po]i s\ faci.
Holbatu `l privi nedumerit.
– {tii s\ cite[ti, t`mpitule. Numai noi
doi [tim s\ citim [i o s\-i `nv\]\m [i pe
\[tia. Tu mai mult, c\ eu nu am timp. Ia
scoate c\r]oiul [i zi ceva.
Holbatu scoase pachetul de sub
hanorac, `l desf\cu cu grij\ [i a[ez\ o
carte mare, neagr\, l`ng\ lum`nare.
– Cum se cheam\ c\r]oiul \la?
– Biblie.
– {i ce-i aia Biblie?... ~]i dai seama
c\ eu [tiu, da’ vreau s\ le explici
t`mpi]ilor astora.
– Biblia i-o carte unde scrie despre
Dumnezeu.
– Dumnezeu, frumos, a[a. {i ce
treab\ avem noi cu Dumnezeu?
– Dumnezeu ne `nva]\ lucruri bune.
– Dumnezeu `n carne [i oase?
– Dumnezeu `n carne [i oase nu se
arat\ niciodat\. El numai scrie.
– Las\, b\i, c\caturile, c-at`ta lucru
[tiu [i eu. Da’ vrei s\-mi spui mie c\
asta e scris\ de Dumnezeu?

Vitralii
– Nu.
– Da’ de cine?
– De Sf`ntul Duh.
– Adic\-mi spui mie c\ Sf`ntu’ Duh e
scriitor?
– Nu-i scriitor. El vine la oameni [i le
spune ce s\ scrie.
– La to]i oamenii.
– Numai la vreo doi.
– A[a, de capu’ lui?
– Nu, `l trimite Dumnezeu.
– B\, tu ba]i c`mpii. Cu tine nu mai
ajung nic\ieri. Bine, bine, s\ l\s\m
prostiile. Ce treab\ avem noi cu
Dumnezeu?
Holbatu str`nse ne[tiutor din umeri.
– B\, noi n-avem nici o treab\ cu
Dumnezeu. Pu]in `mi pas\ mie de el.
M\ las\ `n pace, nu m\ leg de el. Da’
de cartea lui avem nevoie. De ce avem
nevoie?
Holbatu str`nse ne[tiutor din umeri.
– Tot eu tre’ s\ v\ spun. De nimic nu
s`nte]i buni. Nu v\ duce capu’, asta e.
Oamenii se cac\ pe ei de frica lu’
Dumnezeu! E de-ajuns s\ le aminte[ti
de el [i-au [i scos bi[tarii din buzunar.
{tii cum `i fraiere[ti?! ~i fraiere[ti de nu
se v\d! Bine, bine, acu’ e mai greu, s-au
mai de[teptat. Nu mai e de-ajuns s\ le
spui doar numele. Tre’ s\ le spui pagini
`ntregi din c\r]oi [i greu, greu de tot
mai scot c`te ceva din buzunar.
Adev\rul e c\ nu le mai e a[a de fric\.
S\ fi tr\it pe vremuri, atunci da.
Spuneai „Dumnezeu face, Dumnezeu
drege” [i-[i de[ertau buzunarele. Acu’
tre’ s\-i sperii tare de tot ca s\ cape]i
ceva. V\ spun eu, trebuie speria]i,
trebuie b\gat\ bine spaima-n ei [i-i
fraiere[ti, p`n\ la urm\... Ia, o lec]ie!
Arat\-le, Holbatule, de ce e[ti `n stare.
Bag\ spaima-n ei!
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Holbatu deschise cartea la `nt`mplare [i prinse a citi repede-repede,
vr`nd s\ arate tuturor de ce performan]e
e capabil:
La v`rsta de o sut\ treizeci de ani,
Adam a n\scut un om dup\ chipul [i
asem\narea lui; [i i-a pus numele Set.
Dup\ na[terea lui Set, Adam a tr\it
opt sute de ani; [i a n\scut fii [i fiice.
Toate zilele pe cari le-a tr\it Adam,
au fost de nou\ sute treizeci de ani;
apoi a murit.
La v`rsta de o sut\ cinci ani, Set a
n\scut pe Enos.
Dup\ na[terea lui Enos, Set a mai
tr\it opt sute [apte ani; [i a n\scut fii [i
fiice.
Toate zilele lui Set au fost de nou\
sute doisprezece ani; apoi a murit.
La v`rsta de nou\zeci de ani, Enos a
n\scut pe Cainan.
Dup\ na[terea lui Cainan, Enos a
mai tr\it opt sute cincisprezece ani; [i a
n\scut fii [i fiice.
Toate zilele lui Enos au fost de nou\
sute cinci ani; apoi a murit.
La v`rsta de [aptezeci de ani, Cainan
a n\scut pe Mahalaleel.
Dup\ na[terea lui Mahalaleel,
Cainan a mai tr\it opt sute patruzeci de
ani; [i a n\scut fii [i fiice.
Toate zilele lui Cainan au fost de
nou\ sute zece ani; apoi a murit.
La v`rsta de [aizeci [i cinci de ani,
Mahalaleel a n\scut pe Iared.
Dup\ na[terea lui Iared, Mahalaleel
a mai tr\it opt sute treizeci de ani; [i a
n\scut fii [i fiice.
Toate zilele lui Mahalaleel au fost
opt sute nou\zeci [i cinci de ani; apoi
a murit.
La v`rsta de o sut\ [aizeci [i doi de
ani, Iared a n\scut pe Enoh.

Dup\ na[terea lui Enoh, Iared a mai
tr\it opt sute de ani; [i a n\scut fii [i
fiice.
Toate zilele lui Iared au fost de nou\
sute [aizeci [i doi de ani; apoi a murit.
La v`rsta de [aizeci [i cinci de ani,
Enoh a n\scut pe Metusala...
Tot timpul c`t a citit Holbatu, din
spatele s\u se auzir\ ni[te morm\ituri,
scr`[nete din din]i, m`r`ituri ciudate. Fu
`ntrerupt de o poac\ dup\ cap. ~n
lumina lum`n\rii, ap\ru {obolanu, ro[u
la fa]\ de m`nie.
– B\, uite-te `n ochii mei [i spune-mi,
dac\ e[ti bun, o chestie: am eu fa]\ de
t`mpit?
– Nu, r\spunse Holbatu, speriat.
– M\ crezi t`mpit?
– Nu.
– Sigur-sigur?! Nu, c\ po]i s\-mi spui
c\-s t`mpit [i eu m\ las. M\ las. M\ duc
la m`n\stire.
– ...
– Atunci de ce gura m\-tii `]i ba]i joc
de mine, m\ t`mpitule?!
– ...
– Ce-s c\caturile astea, b\?! Ce ]i-am
spus eu s\ cite[ti [i ce prostii `mi spui
tu! ~]i `nchipui tu vreun om normal care
s\-[i scoat\ banii din buzunar dup\
ce-i bolborose[ti neroziile astea. Adic\
vrei s\-mi spui mie c\ Dumnezeu a
scris prostiile astea?! Sf`ntu’ Duh?!
Crezi c-a venit el la vreun om s\-i sufle
bazaconii la ureche? Doar dac-a g\sit
vreun prost, doar dac\ voia s\-[i bat\
joc de el. Cum adic\, b\, s\ nasc\ un
b\rbat fii [i fiice? Ce vremuri erau,
omule, pe-atunci? R\m`neau b\rba]ii
gravizi? Apoi s\-i spun\ Sf`ntu’ Duh lu’
mutu’ c\ Adam sau nu’[’ce Mahala a
tr\it opt sute de ani! Nu mie, care-am
mai v\zut ceva la via]a mea! Cum s\-mi
spun\ el mie o t`mpenie ca asta, c\
b\rba]ii n\[teau fii [i fiice [i tr\iau ca

Dac\ vrei s\ te ui]i...
Emilian IACHIMOVSKI
M-am g`ndit de mai multe ori, `nainte de a scrie
acest text-prezentare despre Emilian Iachimovski c\
ar fi util pentru cititorii poemelor sale din acest num\r de revist\ dac\ ar [tii c`teva date precise,
„tehnice” despre autor. ~ns\, de cel pu]in tot at`tea
ori, mi-a trecut prin minte c\ aceea[i eventuali cititori ai poemelor sale ar fi, cum se spune, mult mai
c`[tiga]i dac\ ar [ti c\: a) lui Emilian Iachimovski i se
spune Max. Uneori, Maximilian; alteori, Maximilianus; b) Max are musta]\, nu mai fumeaz\ [i, de foarte mult timp, picteaz\ icoane; c) `n 1970, vara, l-a
„`nt`lnit” pe Max Wiatrowsky. Sau, invers. Cert e c\,
`n 1999, Max a publicat o carte de, normal, poeme:
Fiul risipit. Prima carte a lui, a lor, care, „poate c\ nu
va fi ultima” (asta a spus-o Max Wiatrowsky); d) Max
a `n]eles de mult timp c\ „tot ceea ce se percepe cu
spiritul este poezie, `ns\ spiritul nu poate percepe tot
ce este poezie”. Asta a spus-o tot Max. Mai conteaz\
c`nd s-a n\scut? Mai jos, c`teva poeme de-ale lui
Max. Vor umple, ele, dar [i altele (care s`nt deja
gata), o carte. O carte care se va numi Dac\ vrei s\
te ui]i... [i, adev\rul este c\ nici eu nu [tiu c`nd s-a
n\scut Max...(Cristian P|TR|{CONIU)
1.
Am [tiut c\ Elisabeta nu va veni c`nd stoluri
diforme indescriptibile treceau prin s`nge
c\ut`nd imensele p\duri ame]ite
densitatea toamnei d\dea nelini[tea ierbii
hoin\rind seara sub cearc\nul `nv\p\iat
f\pturi `n istoria lor mi[c\toare
din biblioteca tat\lui meu otr\vit `n Pacific

o lir\ diurn\ t\ia degetele t\cerii
p\uni obosi]i refuzau tabla `nmul]irii
[i era normal s\ fie a[a g`ndeam
cum s\ mai vin\ Elisabeta
cea]a ei de cloforil\ s\lbatic\
sau catifeaua luminii putrezite pe fotografii
frunzele avortate de nesim]irea prim\verii
prim\vara anemic\ – zeam\ sc`nteietoare
prin oaze cu `ngeri livizi la picioarele mele
o t`n\r\ gladiol\ se sparge
`n mii de contralumini
Am [tiut c\ p\m`nturile mi[cau
dinspre marile tomberoane ale prajmoliilor
care se trancoblau aproape de mine
cum s\ bai nil\ elisa reta
2.
Num\rul p\s\rilor disp\rute
Hotel stacojiu `n lumina
ponderat\ de septembrie
femei [i p\s\ri singure
sub clopotul mort
`n marile triste]i este mai mare
dec`t credem c`nd bem baobabi
totdeauna la `nceputul mileniului
]`[nesc mici vampiri din butoaie de vin
gros ca marmelada
lumino[i [i zbur\tori
stol de grauri `n ma[in\ria v\zduhului
adio zic [i sugrum interioarele
prin care mi-am purtat memoria
propriul copil
chei fosforescente `n u[i de piele
doar degetele tale `nt`rzie atingerea
ochii marini blestemat\ obscuritate
`n calcar [i bocet marin
un debarcader de h`rtie – sonetul palid

]estoasele, cu sutele de ani. Crezi c-ar
rezista s\ tr\iasc\ at`ta? {i-ar da singur
cu paru-n cap, `]i spun eu... Tu sigur
cite[ti din Biblie sau [tii pe de rost ni[te
inven]ii de-ale tale?
– Sigur, scrie-aici.
– Apoi, Doamne iart\-m\, nu [tiu ce
s\ mai cred de Dumnezeu dac\ umbl\
cu din astea! Pe bune, `l credeam mai
serios! Spuneai c\ Dumnezeu ne
`nva]\ lucruri bune. Ce lucru bun e s\
tr\ie[ti ca o ]estoas\, s\ na[ti fii [i fiice
[i apoi s\ mori, nu conteaz\ ce nume
idiot ai?!...
– Da’ ce-i aia o ]estoas\? se auzi din
`ntuneric.
– Ce spuneam eu c\ tr\iesc printre
cretini! Auzi, n-au auzit ce-i aia
broasc\ ]estoas\ [i eu vreau s\-i `nv\]
Biblia! P\i, broasca ]estoas\ e-un fel de
broasc\, numai c\ tr\ie[te mai mult,
mult mai mult, [i-i acoperit\ cu piele
groas\, uscat\. Mai vrei ceva?
– Da’ ]estoasa na[te fii [i fiice?
– Nu, m\, boule, ]estoasa se ou\ fii
[i fiice, tr\ie[te c`teva sute de ani dup\
[i-apoi moare [i ea...
T\cu preocupat.
– De[i, dac\ m\ g`ndesc bine, ar fi o
noim\ `n ce spune acolo. O-ntoarce
bine Sf`ntu’ Duh! Adic\ tr\ie[ti, nu
spune cum, nu-l intereseaz\ cum, nu
conteaz\ c`t [i pac! ai murit. Scurt. Tu
ai fii [i fiice, nasc [i ei fii [i fiice [i tot
a[a, [i to]i mor. Iat\ o chestie care s-ar
putea s\-i sperie pe oameni. Te duci la
om, `i torni textul [i apoi `l `ntrebi dac\
are fii [i fiice. Dac\-i b\iat de[tept se
prinde unde ba]i, scoate un b\nu] din
buzunar [i ]i-l d\ de sufletul lui. Hai,
b\, c\ nu-i chiar a[a de r\u cum
credeam. S`nt multe chestii din Biblia
asta din care ne-ar putea ie[i bani...

unde piele mea de cositor
m\ a[tern `n litere de ap\
inund\ sertarele scrisori necitite
3.
Acest amestec de c\rbune [i de cinabru
este chiar Mihai dep\rtare fragil\
pe `ntunericul din gravuri
cu prospe]imea realit\]ii `l `nghite
pe Hokusai acoperit de mizerie
sf`[ietor poem al renun]\rii
Ur\sc ochii lui auriferi ascun[i
`n frunze de sticl\ ur\sc `nl\n]uirea cenu[ii
cu moartea r\d\cinile mor]ii cu picioarele cailor
`n anotimpurile lui obosite Noiembrie
invad`nd senzual Madridul
o hum\ s`ngerie se usuc\ praful pe pragul
bordelului `ntr-o spulberare clandestin\
de fluturi [i poe]i care sorb pa[ii
negri din clipa c`nd lava m\rii se r\ce[te
4.
Dragostea veche `n podurile bolnave
ale amintirii `mi ]ine ochii deschi[i
pe lumina sabiei Alfia m\ a[teapt\
`n toate clipele r\t\cite ca sclavi
fugi]i pe planta]iile c\rnii
fiar\ nordic\ `ntr-o camee
adulemc`nd plajele St\p`nului
numai dulcea]a cuv`ntului
ucide bestiile fumeg`nde ale c\rnii
la ora cinci `n noiembrie dup\ ce
Leonard Cohen adoarme `n
Cochilia urechii mele [i sabia se stinge
ca o lum`nare ofilite focuri
nisipurile invizibile din oglinzi
m`inile vibreaz\ `n ecoul
muceg\it al amintirii
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Martin Heidegger [i nazismul
Mark LILLA
1. Virajul politic
(...)
A[a cum se [tie prea bine acum, în
aprilie 1933 Martin Heidegger [i-a
p\r\sit cabana din P\durea Neagr\
spre a deveni rectorul Universit\]ii din
Freiburg, aderînd la Partidul Nazist în
mai, [i a r\mas în func]ie pîn\ în luna
aprilie a anului urm\tor. Ani în [ir, versiunea cosmetizat\ oferit\ de Heidegger despre aceast\ perioad\ a fost larg
acceptat\; mul]i erau convin[i c\ acceptase postul împotriva voin]ei sale,
c\ încercase s\ limiteze daunele ce au
afectat cercetarea, îi protejase pe evrei
[i r\suflase u[urat cînd a renun]at la
aceast\ func]ie – [i, mai cu seam\, c\[i pierduse repede iluzia unei rena[teri
na]ionale prin nazism. Dar în ultimele
dou\ decenii au fost dezv\luite destule
lucruri pentru a stabili o relatare bine
documentat\ [i unanim acceptat\ a ceea
ce s-a petrecut în realitate1. Este de-acum
limpede c\ Heidegger îi sprijinise pe
nazi[ti cel pu]in înc\ de la sfîr[itul lui
1931; c\ f\cuse o campanie activ\ pentru a ob]ine postul de rector; c\, o dat\
numit, [i-a pus în joc întreaga energie
pentru a „revolu]iona“ universitatea [i
a sus]inut conferin]e de propagand\ în
întreaga Germanie, încheindu-le cu
obi[nuitul „Heil Hitler!“.
Comportamentul s\u personal nu a
fost mai pu]in condamnabil. A încetat
s\ mai aib\ rela]ii cu vreun coleg evreu,
inclusiv cu mentorul s\u Edmund Husserl. (La începutul anilor 1940, a suprimat chiar dedica]ia f\cut\ lui Husserl
în Fiin]\ [i timp, reintroducînd-o discret
mai tîrziu.) Heidegger a profitat de puterea considerabil\ de care dispunea
spre a denun]a din considerente politice, în scrisori secrete trimise oficialit\]ilor naziste, un coleg, viitorul laureat
Nobel în chimie Hermann Staudinger,
precum [i pe un fost student, Eduard
Baumgarten. Chiar [i dup\ ce [i-a dat
demisia, Heidegger a semnat peti]ii în
sprijinul lui Hitler, f\cînd demersuri pe
lîng\ guvern ca s\-i îng\duie înfiin]area
unei academii de filozofie la Berlin. ~n
1936, la doi ani dup\ demisia sa, Karl
Löwith l-a v\zut la Roma, unde purta o
insign\ nazist\ [i îi explica fostului s\u
student cum conceptele din Fiin]\ [i
timp îi inspiraser\ angajamentul politic.
Spre regretul lui de mai tîrziu, Karl
Jaspers a reac]ionat lent la virajul politic al lui Heidegger, cu toate c\ Hannah Arendt îl prevenise asupra semnifica]iei sale. ~n 1933, ea a fugit la Paris,
împreun\ cu so]ul s\u, [i a început s\
lucreze pentru diverse asocia]ii evreie[ti de ajutorare. Chiar înainte de a
pleca, i-a trimis lui Heidegger o scrisoare evident sarcastic\, cerîndu-i explica]ii privind zvonurile potrivit c\rora
ar fi fost prad\ unui „antisemitism dezl\n]uit“ [i i-ar fi exclus pe studen]ii
evrei de la seminariile sale – acuza]ii
inexacte, dar profetice2. Heidegger a
negat cu înc\p\]înare toate aceste
acuza]ii, îns\ dup\ numai cîteva luni
ocupa fotoliul de rector.
Arendt [i-a petrecut urm\torii [apte
ani tr\ind de pe o zi pe alta în Fran]a,
înainte de a fi silit\ s\ fug\ din nou, de
ast\ dat\ în Statele Unite. A ajuns la
New York în 1941, cînd r\zboiul cuprindea întreaga Europ\, dup\ care a
pierdut complet leg\tura atît cu
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Heidegger, cît [i cu Jaspers. Jaspers a
r\mas totu[i în contact cu Heidegger
pentru o vreme. ~n martie 1933, la scurt
timp dup\ preluarea puterii de c\tre
nazi[ti, Heidegger l-a vizitat pe Jaspers
la Heidelberg; a fost un moment destul
de agreabil, în cursul c\ruia au ascultat
înregistr\ri de cînturi gregoriene [i au
discutat filozofie. Cînd conversa]ia a
ajuns, inevitabil, la politic\, Heidegger
a spus doar „Trebuie s\ ne implic\m“.
~n mai, era din nou la Heidelberg,
de ast\ dat\ ca rector al Universit\]ii
din Freiburg, ]inînd în fa]a studen]ilor
un discurs despre planurile naziste privind via]a universitar\. Jaspers st\tea în
primul rînd, încruntat, cu mîinile în
buzunare. Cînd s-au întors acas\ la Jaspers, acesta a încercat s\-l provoace pe
Heidegger, remarcînd c\ prietenul lui nu
putea fi de acord cu nazi[tii în privin]a
chestiunii evreie[ti. Heidegger: „Dar
exist\ o periculoas\ re]ea interna]ional\ a evreilor“. Jaspers: „Cum poate
un om incult ca Adolf Hitler s\ guverneze Germania?“. Heidegger: „Cultura
nu conteaz\. Prive[te numai ce mîini
minunate are“. Heidegger a plecat
devreme [i nu [i-a mai rev\zut niciodat\ prietenul.
Jaspers era uluit. Nimic din ceea ce-i
spusese pîn\ atunci Heidegger nu-l
preg\tise pentru rapida angajare politic\ a acestuia de partea nazismului
[i, în Autobiografie filozofic\, Jaspers se
învinuie[te c\ nu a reu[it s\-[i împiedice prietenul „s\ deraieze“. ~n urm\torii trei ani, a continuat s\ scrie
ocazional despre Heidegger, atît în timpul cît [i dup\ încheierea mandatului s\u
de rector. Cu pu]in înainte de ultima vizit\
pe care i-a f\cut-o lui Jaspers, Heidegger
î[i ]inuse infama Rektoratsrede (Cuvîntare rectoral\), în care î[i punea explicit vocabularul filozofic tehnic în slujba prelu\rii universit\]ii de c\tre nazi[ti. Cuvîntarea a fost publicat\ [i s-a
bucurat de un imens succes, în ciuda
ermetismului ei. (Primind un exemplar
– povestea Karl Löwith mai tîrziu –, fostul student s-a întrebat dac\ treaba lui
era s\-i studieze pe presocratici sau s\
m\r[\luiasc\ al\turi de trupele de [oc.)
Dar Jaspers a încercat s\-i vad\ [i
p\r]ile bune, scriind c\ „încrederea în
filozofia ta, [i mai puternic\ dup\ conversa]iile noastre de la începutul anului, nu e distrus\ de aspectele acestei
cuvînt\ri ce nu reflect\ decît vremurile
în care tr\im“. Cei doi prieteni înstr\ina]i au continuat s\ fac\ schimb de
c\r]i [i însemn\ri pîn\ în 1937, cînd
Jaspers a fost îndep\rtat din post [i obligat s\ supravie]uiasc\ pîn\ la sfîr[itul
r\zboiului în situa]ia cumplit\ de antinazist c\s\torit cu o evreic\, cu interdic]ie de a p\r\si ]ara. El [i so]ia lui
aveau permanent asupra lor capsule cu
otrav\, pentru orice eventualitate.

2. ~n ap\rarea prietenului
(...)
Heidegger era la sfîr[itul r\zboiului
un om distrus, [i chiar s-a internat pentru o vreme într-un sanatoriu ca s\-[i
recapete for]ele. Cînd francezii au ocupat Freiburgul în 1945, l-au amenin]at
c\-i confisc\ biblioteca [i l-au convocat în fa]a unei comisii de denazificare,
care a decis în final s\-i interzic\ activitatea la catedr\ [i, temporar, s\-i retrag\ dreptul la pensie. ~ntr-un efort zadarnic de a se salva, Heidegger a propus comisiei s\ cear\ o declara]ie de la
prietenul s\u Karl Jaspers, în speran]a
c\ acesta avea s\ garanteze pentru el.

Jaspers, s-a v\dit, î[i petrecuse o
mare parte a r\zboiului meditînd la cazul Heidegger [i era acum preg\tit s\
ofere o judecat\ sobr\ [i p\trunz\toare
din punct de vedere moral. ~n ap\rarea
prietenului s\u, a pretins c\, din cîte
[tia, Heidegger n-a fost niciodat\ antisemit în anii ’20 [i c\ purtarea lui de
mai tîrziu a fost inconsecvent\ în aceast\ privin]\. ({tim acum c\ acest
lucru era inexact.3) Jaspers a încercat
totodat\ s\ explice c\ nazismul intelectualizat al lui Heidegger avea prea
pu]in de a face cu realitatea; era un om
apolitic – scria Jaspers –, mai curînd ca
un copil care [i-a prins degetul în roata
istoriei. ~ns\, de[i Heidegger era „poate
unic printre filozofii germani contemporani“ prin seriozitatea lui, trebuind
astfel s\ fie l\sat s\ scrie [i s\ publice,
predatul era cu totul altceva. „Felul de
a gîndi al lui Heidegger“, conchidea
Jaspers, „care mi se pare în esen]a sa
neliber, dictatorial [i incapabil de comunicare, ar fi ast\zi dezastruos prin
efectele sale pedagogice“, în special
pentru c\ „maniera lui de a vorbi [i
ac]iunile sale au o anumit\ afinitate cu
caracteristicile na]ional-socialismului“.
Comisia a urmat sfatul lui Jaspers [i i-au
interzis lui Heidegger s\ predea, interdic]ie care a durat pîn\ în 1950.
Asta nu înseamn\ c\ Jaspers era preg\tit s\ se spele pe mîini de prietenul
lui. Dimpotriv\, [i-a exprimat în fa]a
comisiei speran]a c\ Heidegger avea s\
cunoasc\ în viitor o „autentic\ rena[tere“. La acea vreme, Jaspers nutrea
convingerea c\ erorile lui Heidegger
erau în esen]\ cele ale unui Luftmensch
slab, nu ale filozofiei sale, [i c\, dac\
[i-ar în]elege responsabilit\]ile, Heidegger-filozoful ar putea fi salvat. Acest
motiv al mîntuirii cre[tine apare [i în
scrisorile lui Jaspers c\tre Arendt, în
care el reflecteaz\ asupra faptului c\
Heidegger „cunoa[te ceva pe care abia
dac\-l mai observ\ cineva în vremurile
noastre“, dar „sufletul s\u impur“ avea
nevoie de o renovare total\. Arendt era
mai mult decît sceptic\ în privin]a miturilor convertirii, dar a fost de acord c\
Heidegger „tr\ie[te în profunzime [i cu o
pasiune pe care cu greu o po]i uita“.
~n Autobiografie filozofic\ [i Notizen zu
Martin Heidegger (Note despre Martin
Heidegger), Jaspers vorbe[te despre
sentimentul personal de culpabilitate
pe care-l încearc\ fiindc\ nu a reu[it
s\-[i avertizeze prietenul cu privire la
gre[eala f\cut\ în 1933. Dup\ r\zboi,
Jaspers a sperat s\ întreprind\ o
apropiere real\, dar u[or de ap\rat din
punct de vedere moral, care s\ salveze

ce mai putea fi salvat din valoarea filozofic\ a prietenului s\u. Dar cum?
Ocazia s-a ivit pîn\ la urm\ în 1948,
cînd Jaspers s-a mutat la Basel, în Elve]ia, unde avea s\-[i petreac\ restul
zilelor. ~n martie, i-a scris o scrisoare
lui Heidegger, dar nu s-a putut decide
s-o trimit\, apoi i-a scris din nou în
luna februarie a anului urm\tor. „Am
ezitat mult înainte de a-]i scrie“, începe
el, „[i uite c\ ast\zi, duminic\ diminea]\, simt impulsul s-o fac“. Jaspers este
direct, f\r\ menajamente, m\rturisind
c\ momentul cînd a aflat despre denun]area secret\ de c\tre Heidegger a
propriului s\u student, Eduard Baumgarten, a fost „una dintre cele mai decisive experien]e din via]a mea“. El îi poveste[te [i despre scrisoarea trimis\ în
1945 comisiei de denazificare, f\r\ s\ se
scuze în vreun fel pentru con]inutul ei.
Nimic din ce-a fost nu se poate uita,
scrie el, totu[i se întreab\ dac\ n-ar fi
posibil\ un fel de rela]ie filozofic\, [i
chiar personal\, cît\ vreme „orice e
filozofie trebuie s\ fie strîns legat în
origine [i ]el“. {i trage concluzia: „Te
salut dintr-un trecut îndep\rtat, peste o
pr\pastie a timpului, ]inîndu-m\ strîns
de ceva ce-a fost odat\ [i care nu poate
fi nimic.“ Heidegger a r\spuns la aceast\ expresie a camaraderiei filozofice cu gratitudine, [i în anul care a
urmat cei doi au schimbat numeroase
scrisori [i exemplare din scrierile lor
care reflectau deja ni[te abord\ri ale
gîndirii complet diferite.

3. „Re`nvierea“ Germaniei
Orice referin]\ la nazism a fost evitat\ pîn\ cînd Heidegger însu[i a deschis acest subiect în martie 1950, încercînd s\ explice de ce a încetat s\
mai viziteze familia Jaspers dup\ 1933.
„N-am p\strat t\cerea fiindc\ so]ia ta
este evreic\“, declar\ el, „ci pur [i sim-
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plu pentru c\ îmi era ru[ine“. Jaspers a
fost mi[cat de acest sentiment de ru[ine, pe care l-a luat drept un semn
promi]\tor de c\in]\, spunîndu-i c\ în
acei ani întuneca]i Heidegger era ca un
copil incapabil s\-[i dea seama ce face.
Lucrurile s-ar fi putut opri aici dac\
Heidegger n-ar fi ales s\ r\spund\ prin
ni[te autojustific\ri neobr\zate [i specula]ii politice iresponsabile. Se leag\
de imaginea lui de copil nevinovat [i
recunoa[te c\, atunci cînd evreii [i stîngi[tii erau amenin]a]i în anii ’30, se
dovedeau mai clarv\z\tori decît el.
Dar acum e rîndul Germaniei s\ sufere,
se plînge Heidegger, [i nim\nui – în
afar\ de el – nu pare s\-i pese. E înconjurat\ din toate p\r]ile de du[mani, iar
Stalin e în ofensiv\, de[i „oamenii“
aleg s\ nu vad\ asta. Omul modern î[i
pune credin]a în t\rîmul politic, care e
mort [i ocupat acum de calculele
tehnologice [i economice. Nu putem
spera, conchide Heidegger, decît c\ o
„reînviere“ ascuns\ va izbucni din
aceast\ nou\ des]\rare (Heimatlosigkeit) a germanilor.
Jaspers a a[teptat doi ani înainte de
a r\spunde la aceast\ ciudat\ diatrib\,
care l-a condus în cele din urm\ la
ideea c\ Heidegger era irecuperabil –
ca om [i ca gînditor. Heidegger nu mai
reprezenta pentru el modelul a ceea ce
putea fi un filozof, ci mai curînd un
antifilozof demonic, consumat de fantasme periculoase. A[a c\ l-a înfierat
aspru [i pasionat pe acela pe care-l
iubise odinioar\:
„O filozofie care speculeaz\ [i vorbe[te în propozi]ii ca acelea din
scrisoarea ta, care evoc\ viziunea a
ceva monstruos, nu e oare o alt\ preg\tire a victoriei totalitarismului, prin
faptul c\ se separ\ de realitate? Tot a[a
cum filozofia care a circulat înainte de
1933 a preg\tit terenul accept\rii lui
Hitler? Oare nu e vorba aici de ceva
asem\n\tor?(...)
Este posibil ca politicul, pe care-l
consideri dep\[it, s\ dispar\ vreodat\?
Oare nu cumva [i-a schimbat doar formele [i mijloacele? {i n-ar trebui oare
s\ le recunoa[tem?“.
Apoi s-a referit la speran]a lui
Heidegger privind o „reînviere“:
„Citind asta, m-am îngrozit [i mai
tare. Din cîte v\d e visare pur\, ca atîtea alte vise care – întotdeauna în momentul istoric «potrivit» – ne-au indus
în eroare în ultimii cincizeci de ani.
Chiar vrei s\ apari ca un profet ce
dezv\luie supranaturalul din surse
ascunse, ca un filozof ispitit s\ fug\ de
realitate?“.
Heidegger n-a r\spuns niciodat\ la
vreuna din aceste întreb\ri. ~n urm\torii zece ani, cei doi [i-au mai trimis
ocazional felicit\ri cu prilejul zilei de
na[tere, dar prietenia luase sfîr[it.

4. „Adev\ratul «[i» între
Jaspers [i Heidegger“
~n vreme ce prietenia dintre
Heidegger [i Jaspers se destr\ma, o alta,
nou\, a început s\ se înfiripe cu Hannah
Arendt, spre marea uimire a lui Jaspers.
~n 1946, Arendt a publicat în Partisan
Review un articol intitulat „What Is
Existential Philosophy?“, declarînd acolo
c\ filozofia lui Heidegger este o form\
ininteligibil\ de „supersti]ie“. Cît despre
nazismul lui, a refuzat s\-l atribuie unei
simple lipse de caracter, preferînd s\-l
blameze pentru romantismul incorigibil,
„o joac\ spiritual\ care izvor\[te par]ial
din grandomanie, par]ial din disperare“.
Cînd Jaspers i-a spus c\ Heidegger, pe
cînd era rector, nu l-a dat afar\ din universitate pe Husserl, a[a cum afirmase
Arendt, ea a continuat s\ sus]in\ (tot
gre[it) c\ Heidegger semnase o circular\
oficial\ în acest scop. {i de vreme ce
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„aceast\ semn\tur\ aproape l-a ucis (pe
Husserl), nu pot decît s\-l privesc pe
Heidegger ca pe un poten]ial criminal“4.
S-ar fi zis c\ pentru ea Heidegger era un
capitol închis.
Totu[i, chiar înainte de apari]ia monumentalei sale c\r]i Originile totalitarismului, în 1951, Arendt a f\cut o
lung\ excursie în Europa, inclusiv în
Germania, trimis\ într-o misiune de
c\tre Agen]ia Evreiasc\ de Reconstruc]ie Cultural\. ~n aceste luni, l-a vizitat pe iubitul ei profesor Karl Jaspers,
pe care nu-l mai v\zuse de [aptesprezece ani. Acolo, la Basel, el i-a ar\tat
coresponden]a purtat\ cu Heidegger,
iar Hannah i-a m\rturisit în sfîr[it povestea lor de dragoste din tinere]e.
Jaspers a reac]ionat la aceast\ [tire cu
un nostim „Ach, dar e foarte interesant
ce spui“, spre marea u[urare a lui
Arendt. Asta a f\cut posibil ca cei doi
s\ poat\ vorbi despre omul pe care-l
iubiser\ odinioar\, fiecare în felul s\u.
~ntîmplarea a f\cut ca misiunea lui
Arendt s-o poarte la Freiburg, în februarie 1950. A ajuns la hotel, [i-a despachetat valiza – [i imediat i-a trimis cîteva
vorbe lui Heidegger acas\, anun]îndu-[i
sosirea. Uluit, Heidegger i-a scris pe loc,
invitînd-o s\-l viziteze, dup\ care a decis
s\-i duc\ el însu[i r\spunsul. Ajungînd la
hotel [i descoperind c\ Arendt înc\ mai
era acolo, a cerut s\ fie anun]at. Iat\
reac]ia ei, înregistrat\ într-o scrisoare pe
care i-a trimis-o dou\ zile mai tîrziu:
„Seara [i diminea]a de azi reprezint\
confirmarea unei vie]i întregi. (...) Cînd
chelnerul mi-a anun]at numele t\u (...)
a fost ca [i cum timpul s-ar fi oprit în
loc. (...) For]a impulsului meu, dup\ ce
(Hugo) Friedrich mi-a dat adresa ta,
m-a salvat din fericire de la comiterea
celei mai impardonabile tr\d\ri [i erori
din via]a mea. (...) Dac\ a[ fi procedat
astfel, ar fi fost doar din mîndrie, adic\
din simpl\, pur\, nebuneasc\ prostie.
Nu din alt motiv“.
Cum putea fi prima lor întîlnire dup\
[aptesprezece ani confirmarea unei
vie]i? Ce fel de via]\? Elzbieta Ettinger
ar vrea s\ ne fac\ s\ credem c\ Arendt
era vr\jit\ de b\rbatul care o dezvirginase [i c\ î[i vedea confirmat ata[amentul romantic din tinere]e. Dar
Arendt i-a scris lui Heinrich Blücher,
cel de-al doilea ei so], c\ „mi se p\rea
c\ ne vorbim unul altuia cu adev\rat
pentru prima oar\ în via]\“ – confirmînd existen]a unei leg\turi mai adînci
în gîndire [i conversa]ie.
Primele întîlniri n-au fost nicidecum
u[oare, [i nu în ultimul rînd din pricina
so]iei lui Heidegger, Elfride, care era
între timp la curent cu rela]ia lor [i-i
purta – lucru lesne de în]eles – o puternic\ ranchiun\ lui Arendt. Dar curînd
tot felul de scrisori, daruri [i poeme au
început s\ traverseze Atlanticul, pe
m\sur\ ce fo[tii îndr\gosti]i încercau s\
stabileasc\ o prietenie pe baze noi, în
prezen]a unei a treia p\r]i – refractar\ [i
suspicioas\. ~n anul urm\tor, Heidegger a devenit neobi[nuit de prolix, trimi]îndu-i lui Arendt [aptesprezece
scrisori [i treizeci [i dou\ de poeme, cu
titluri ca „Tu“, „Femeia din dep\rt\ri“,
„Moarte“, „Noiembrie 1924“ (data primei lor întîlniri) [i „Dou\zeci [i cinci de
ani“ (perioada care trecuse de-atunci).
El [i-a exprimat totodat\ liber vederile
apocaliptice despre lumea de dup\
r\zboi, care antrenaser\ ruptura cu Jaspers. Heidegger pretindea c\ aflase sursa catastrofei germane pe la mijlocul
anilor ’30 [i c\ incorporase aceste descoperiri în opera sa – despre Heraclit [i
Parmenide. Acum se a[tepta ca un
r\zboi civil s\ pun\ cap\t Germaniei [i
Europei. „Lumea devine tot mai sumbr\“, scria el în 1952, „...iar esen]a istoriei [i mai misterioas\. (...) Nu ne r\mîne decît resemnarea. Totu[i, în ciuda

amenin]\rilor externe de peste tot, v\d
sosirea unor noi – sau, mai bine zis,
vechi – «secrete»“.
Fiindc\ nu sîntem în posesia scrisorilor trimise de Arendt lui Heidegger în
anii ’50, nu [tim cum a r\spuns ea acestui torent. S-ar p\rea c\ s-a plîns lui
Jaspers c\-i vine greu s\ fie complet
sincer\ în scrisorile c\tre Heidegger [i
c\ n-ar fi posibil\ o pozi]ie general\
comun\ într-o chestiune esen]ial\: perioada nazist\. Jaspers a fost de acord,
explicîndu-i c\ Heidegger „nu [tie [i
nici nu este în m\sur\ s\ afle ce demon
l-a împins s\ fac\ ce-a f\cut“. Nu încape îndoial\, Heidegger spera ca
Arendt s\ medieze o apropiere între el
[i Jaspers – „tu e[ti adev\ratul «[i» între
Jaspers [i Heidegger“ – dar acest lucru
s-a dovedit imposibil. (~ntr-adev\r,
Arendt i-a scris so]ului ei c\ în 1956
Jaspers îi d\duse un „ultimatum“, cerîndu-i s\ înceteze orice contact cu
Heidegger, dar ea a refuzat.)

5. „Re Vita Activa“
De-a lungul anilor ’50, reputa]ia filozofic\ a lui Heidegger a reînceput s\
creasc\, în special pe m\sur\ ce ap\reau noi [i noi opere care-i reflectau
cotitura filozofic\. Pîn\ pe la mijlocul
anilor ’50, Arendt a continuat s\-l viziteze pe Heidegger ori de cîte ori se afla
în Europa, trimi]îndu-i daruri [i începînd chiar demersurile pentru traducerea englez\ a lucr\rii Fiin]\ [i timp.
Dar intensitatea reg\sirii lor a început
s\ scad\, fie din cauz\ c\ Heidegger
nu mai avea nevoie de ea, fie din
cauz\ c\ ea îns\[i se sim]ea inhibat\ de
ceea ce r\m\sese nerostit. Totu[i, Hannah n-a pierdut niciodat\ din vedere
datoria ei intelectual\ fa]\ de Heidegger, tot mai evident\ în scrierile sale de
maturitate. ~n 1960, cînd a ap\rut în
limba german\ cartea ei cea mai
ambi]ioas\ din punct de vedere filozofic,
The Human Condition, sub titlul Vita
Activa, i-a trimis-o lui Heidegger cu
urm\toarele cuvinte:
„Ai s\ vezi c\ aceast\ carte nu are
nici o dedica]ie. Dac\ între noi lucrurile s-ar fi petrecut cum trebuie – vreau
s\ spun între noi, nu cu mine sau cu
tine – te-a[ fi întrebat dac\ ]i-o pot dedica. A crescut direct din primele zile
de la Freiburg [i, în aceast\ privin]\, î]i
datoreaz\ totul. Judecînd dup\ cum
stau lucrurile acum, mi se pare imposibil; am vrut totu[i s\-]i spun, într-un fel,
cum stau lucrurile cu adev\rat“.
Dup\ care a scris pe o pagin\ separat\ urm\toarea dedica]ie, pe care a
strecurat-o între filele c\r]ii:
„Re Vita Activa
Dedica]ia acestei c\r]i a fost omis\.

Cum ar trebui s\ ]i-o dedic ]ie,
Celui mai de încredere,
C\ruia i-am r\mas credincioas\
{i necredincioas\
{i ambele cu dragoste“.
Heidegger nu a r\spuns niciodat\ la
The Human Condition, fapt care a r\nit-o profund pe Arendt. A[a cum aceasta îi scria mai tîrziu lui Jaspers, era
ca [i cum ar fi pedepsit-o pentru c\ se
afirmase ea îns\[i ca gînditor, [i probabil c\ avea dreptate în acest sens. Dar
t\cerea lui e mai u[or de în]eles dac\
]inem cont de ceea ce încerca ea s\ înf\ptuiasc\ în acea carte. Era – dup\
cum trebuie s\ fi în]eles Heidegger – o
declara]ie de independen]\ fa]\ de aspectele centrale ale filozofiei lui, înu
privire la raportul dintre politic\ [i filozofie. Ap\rînd demnitatea unei vita activa publice împotriva arogantelor preten]ii ale unei vita contemplativa private, Arendt era pe cale s\ ridice un zid
între filozofia pur\ [i reflec]ia despre
politic\, care pretindea un vocabular
propriu [i se supunea propriilor legi.
Not\: Fragmente din volumul Spiritul
nes\buit. Intelectualii în politic\ de Mark
Lilla, traducere din limba englez\ de Mona
Antohi, `n curs de apari]ie la Editura
Polirom. Titlul grupajului [i subtitlurile
apar]in redac]iei Timpul.
1
Printre numeroasele lucr\ri utile referitoare la acest subiect se num\r\ Victor
Farías, Heidegger and Nazism, Temple
University Press, 1989 (vezi [i edi]ia
francez\, Heidegger et le fascisme, ditions
Verdier, 1987 – n.t.); Hugo Ott, Martin
Heidegger: A Political Life, Basic Books,
1993; Günther Neske [i Emil Kettering (ed.),
Martin Heidegger and National Socialism,
Paragon House, 1990; Richard Wolin (ed.),
The Heidegger Controversy: A Critical
Reader, MIT Press, 1993. Vezi [i Thomas
Sheehan, „Heidegger and the Nazis“, The
New York Review of Books, 16 iunie 1988,
[i „A Normal Nazi“, The New York Review
of Books, 14 ianuarie 1993.
2
De[i Heidegger nu i-a exclus în mod
explicit pe studen]ii evrei, începînd cu
1934 a refuzat s\ mai fie îndrum\torul lor
de doctorat, trimi]îndu-i la un coleg catolic.
3
Zece ani mai tîrziu, a ie[it la iveal\ o
scrisoare din 1929, în care Heidegger afirma
c\ Germania avea nevoie de mai mul]i
savan]i înr\d\cina]i în „solul“ ei [i se plîngea
de „iudaizarea“ vie]ii intelectuale. Aceast\
scrisoare era în sprijinul nefericitului Eduard
Baumgarten, împotriva c\ruia Heidegger avea
s\ se întoarc\ mai tîrziu. Vezi Ulrich Sieg,
„Die Verjudung des deutschen Geistes“, Die
Zeit, 22 decembrie 1989, p. 50.
4
De fapt, predecesorul lui Heidegger a
semnat acel decret, care a fost ulterior revocat de guvern în timpul mandatului lui
Heidegger. Vezi Ott, Martin Heidegger: A
Political Life, pp. 176–177.
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Autohtonism versus migra]ionism. (I)
Note despre oportunitatea relu\rii unei dezbateri de istorie a românilor

Eugen MUNTEANU

Ideea romanit\]ii
– pivotul con[tiin]ei
identitare române[ti
moderne

Recunoscu]i pentru spiritul lor (auto)critic, atenienii
epocii lui Perikles erau unanimi `n credin]a c\ str\mo[ii lor
au fost planta]i `n mod miraculos de zei]a Atena `n solul
atic. Dac\ cineva le-ar fi spus c\ acei str\mo[i ai lor veniser\ cu aproximativ 7-8 secole mai devreme de undeva din
nord, elimin`nd prin asimilare o popula]ie local\, c\reia i-au
impus limba dar de la care au preluat masiv elemente de
cultur\ material\, acel cineva ar fi fost alungat cu pietre [i
acuzat de infamie. Romanii nu au v\zut `ns\ nici un inconvenient `n a-[i asuma `n Eneas un str\mo[ mitic venit s\
transplanteze `n La]iu pena]ii troienilor `nvin[i, pentru a
fundamenta un neam de viitori st\p`nitori ai lumii, cu toate
c\ [i ei, `n fapt, erau descenden]ii unor triburi indoeuropene
de p\stori [i r\zboinici descin[i relativ recent `n Peninsula
Italic\. Mai t`rziu, germanii s-au imaginat, ca urma[i ai lui
Carol cel Mare, descenden]ii legitimi (cel pu]in `n ordine
politic\) ai romanilor, numindu-[i imperiul medieval
„roman de na]iune germanic\“. V\z`ndu-[i `n jurul anului
1000 „patria“ redus\ la teritoriul Castiliei, viitorii spanioli
[i-au construit „gloria na]ional\“ pe ideea recuper\rii teritoriilor „str\mo[e[ti“ (Reconquista). ~ntorc`ndu-se cu fa]a
c\tre Ocean, portughezii [i-au construit o patrie prin secele interpreteze `n spiritul obiectivit\]ii
[i al celei mai depline senin\t\]i.

Un „mit identitar“
cu efect structurant

„…to]i dintr-o f`nt`n\ cur\
[i to]i de la R`m se trag“

~n cadrul mecanismului de constituire a con[tiin]ei de sine a românilor
din ultimele dou\ secole, ideea originii
romane a poporului român [i a caracterului latin al limbii române a jucat rolul unui pivot coagulant [i al unui factor de coeziune sau, ca s\ ne exprim\m
cu o sintagm\ la mod\, rolul unui „mit
identitar“ cu efect structurant. Se poate
afirma chiar c\ aceast\ idee-for]\ a
romanit\]ii românilor a declan[at [i
deopotriv\ a `nso]it eforturile poporului
român spre o con[tiin]\ de sine na]ional\ `n sens modern. Ca [i `n cazul
popoarelor vecine din Balcani [i din
Europa de Est, [i la români procesul de
configurare a unei con[tiin]e a modernit\]ii a `nceput pe la jum\tatea secolului al XVIII-lea, fermentul ideologic
constituindu-l mi[carea de idei a Iluminismului european. Ceea ce constituie particularitatea româneasc\ `n
cadrul acestei tendin]e istorice mai vaste
este orientarea hot\r`t\ spre o modernitate de tip occidental, orientare care a
func]ionat consensual `n cadrul societ\]ii române[ti, pe parcursul c`torva
genera]ii, de-a lungul secolului al
XIX-lea. Pentru genera]iile fondatoare
ale modernit\]ii `n România, orientarea
spre tipul de cultur\ occidental a fost `n
mare parte sinonim\ cu orientarea spre
(re)descoperirea [i impunerea con[tiin]ei romanit\]ii. O dat\ acceptat\ ca
element central al ideologiei militante
na]ionale, ca ]int\ [i mijloc principal al
„rede[tept\rii na]ionale“, ideea romanit\]ii a determinat decizii politico-sociale [i culturale de importan]\ istoric\ [i
cu consecin]e decisive nu doar asupra
structurilor politico-sociale [i a orient\rilor politicii externe a statului român,
ci [i asupra mentalit\]ilor publice, a culturii [i literaturii na]ionale, a imaginii
despre sine a românilor, precum [i asupra configur\rii sistemului de norme al
limbii române literare moderne. Ecua]iamodernitate–occidentalism–romanitate continu\ s\ fie actual\ [i `n România
post-comunist\ de ast\zi. (…)
Dac\ aceast\ op]iune a românilor a
fost bun\ sau rea, dac\ efectele sale `n
plan istoric au fost pozitive sau negative, acestea s`nt `ntreb\ri lipsite de
sens pentru cineva care se situeaz\
`ntr-o perspectiv\ [tiin]ific\. Faptele
istorice s`nt cele care s`nt, analistul nu
are dec`t s\ le constate [i s\ `ncerce s\

Prima genera]ie de români care iau
act de romanitatea poporului români
este genera]ia cronicarilor moldoveni
de la sf`r[itul secolului al XVII-lea. ~n
special c\rturari moldoveni precum
Grigore Ureche, Miron Costin [i Dimitrie Cantemir afirm\ cu t\rie originea
roman\ a românilor de pretutindeni.
Memorabila formul\ a unui cronicar,
dup\ care „moldovenii, muntenii [i
ardelenii to]i dintr-o f`nt`n\ cur\ [i to]i
de la R`m se trag“ pare s\ fi r\mas f\r\
un ecou persistent `n con[tiin]ele contemporanilor, pentru care componenta
confesional\ (marea majoritate a popula]iei române[ti era de religie ortodox\)
pare s\ fi fost mult mai importnat\ dec`t
cea etnic\. Orientarea spre Roma devine prioritar\ doar pe la jum\tatea
secolului al XVIII-lea [i se afl\ `n leg\tur\ cu `nfiin]area, `n 1699, a Bisericii Române Unite cu Roma, act politic-confesional ini]iat, printre românii
din Transilvania, de guvernul imperial
de la Viena. Dup\ c`teva decenii de
taton\ri [i fr\m`nt\ri, Ioan Inochentie
Micu-Klein (1692-1768), episcop român greco-catolic, d\ un sens nou
rela]iei dintre militantismul confesional
[i con[tiin]a etnicit\]ii. Militant politic
[i organizator al Bisericii Române
Unite, mort `n exil la Roma la cap\tul
unei `ndelungate perioade de militantism politic `n direc]ia emancip\rii confesionale [i, implicit, na]ionale a românilor din Imperiul Austriac, Inochentie
Micu-Klein a devenit, dup\ moartea sa,
o figur\ emblematic\, legendar\ pentru
posteritate, model al unui anumit tip de
militantism ardelenesc reformist, legalist, dar deosebit de virulent [i de
inflexibil `n afirmarea „originii nobile“
a românilor. Afirmarea unei ascenden]e
istorice superioare, `n ciuda unui
prezent precar [i dec\zut, devine argumentul cheie `n sus]inerea „drepturilor
istorice“ ale românilor care, se [tie, nu
erau considera]i printre „na]iunile constitutive“ ale statului austro-ungar, fiind
lipsi]i de drepturile politice de care se
bucurau celalalte trei na]ionalit\]i
(sa[ii, ungurii [i secuii). Acest militantism na]ional cu accente polemice `i va
caracteriza cu prec\dere pe membrii
{colii Ardelene. Este vorba despre un
grup de intelectuali români din Transilvania celei de-a doua jum\t\]i a
secolului al XVIII-lea, `n majoritate de
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siune, iar lombarzii, romagnolii, toscanii, napolitanii [i
sicilienii s-au recunoscut cu to]ii drept „italieni“ foarte
t`rziu [i cu mare dificultate. Dac\ picarzii [i gasconii s`nt
„francezi vechi“, savoyarzii (ca s\ nu mai vorbim de alsacieni sau corsicani!) s`nt francezi foarte „noi“, iar valonii din
Belgia nici nu mai s`nt „francezi“! Vorbind [i scriind limbi
foarte asem\n\toare, danezii, suedezii [i norvegienii au
decis s\ se diferen]ieze din ra]iuni prioritar politice, iar pe
s`rbi [i pe croa]i ortodoxia unora [i, respectiv, catolicismul
celorlal]i, au ajuns s\ `i opun\ `n forme paroxistice, de[i
exist\ o unic\ limb\ comun\, s`rbo-croata. Cu toate c\ limba pe care o vorbesc este doar un dialect al limbii bulgare,
macedonenii din fosta republic\ iugoslav\ au decis s\ constituie o na]iune distinct\. M\ opresc aici cu enumerarea
pieselor dintr-un peisaj etnico-lingvistic [i politic, se [tie,
foarte complex. Cam toate na]iunile europene (cu excep]ia,
poate, a albanezilor [i a grecilor) s`nt construite pe corpul
unor popoare relativ „recente“ [i „tinere“. Aproape toate
[i-au alc\tuit `n epoca modern\ o mitologie na]ional\ care,
de multe ori, se afl\ `n violent\ contradic]ie cu datele documentare [i cu interpret\rile obiective ale istoricilor.
Românii nu constituie o excep]ie.

confesiune greco-catolic\, oameni cu
educa]ie superioar\ `n [colile occidentale din lumea german\ [i din Italia, cu
o orientare ideologic\ iluminist\, care
au alc\tuit un grup de interese culturale comune [i o comunitate de idei cu
efect profund [i durabil asupra evolu]iei ulterioare a con[tiin]ei na]ionale
române[ti. Orientarea lor programatic\
spre Roma (nu at`t confesional\, c`t mai
ales ideologic-militant\), situarea modelului limbii latine [i a tradi]iei
romane `n centrul sistemului lor de valori [i a concep]iilor lor politice [i culturale, s`nt elemente care justific\
definirea drept „mi[care latinist\“ a
curentului de idei pe care `l promovau.
Un am\nunt nu lipsit de importan]\ `n
acest context este faptul c\, o noutate
`n istoria românilor, latini[tii ardeleni
reprezint\ prima genera]ie de intelectuali români care nu provin din r`ndurile clerului `nalt sau ale aristrocra]iei. De[i beneficiari ai unei educa]ii
`n principiu teologice [i, `n majoritatea
cazurilor, posesori ai unui titlu ecleziastic `n cadrul Bisericii Unite, grupul
intelectualilor ardeleni latini[ti a fost
mai degrab\ unul de opozi]ie intelectual\ fa]\ de autorit\]ile ecleziastice [i
statale constituite, activ`nd `n condi]ii
destul de precare, `ntr-un fel de stare de
campanie permanent\.

C\utarea unei identit\]i
na]ionale moderne
~ntr-un moment c`nd [i alte popoare
din zon\ se aflau `n c\utarea unei identit\]i na]ionale moderne, românii din
Transilvania nu au constituit o excep]ie. C\ aceast\ c\utare a avut un
caracter politic-militant este iar\[i un
aspect normal, ]in`nd seama de realit\]ile politice ale momentului [i, `n special, de statutul inferior din punct de

vedere politic al românilor din Imperiul
Habsburgilor. Latinismul pronun]at,
exagerat `n multe privin]e, al ardelenilor se explic\, cel pu]in `n parte, prin
mentalitatea general\ a epocii. Nu era
latina o limb\ oficial\ `n Imperiu precum [i, `n mare parte, limb\ oficial\ `n
universit\]i? Nu a fost latina limba de
cultur\ [i de comunicare savant\ a Occidentului p`n\ `n epoca modern\? Nu
a fost limba latin\ modelul pentru rafinarea limbilor literare occidentale [i
deopotriv\ surs\ permanent\ pentru
`nnoirea lexical\ a tuturor limbilor
occidentale, inclusiv a celor de origine
germanic\? Pornind de la aceste
realit\]i, latini[tilor ardeleni li s-a putut
p\rea cum nu se poate mai justificat s\
situeze mo[tenirea latin\ `n centrul
proiectului lor de emancipare cultural\
na]ional\ [i s\ caute surse de legitimare
`n ideea roman\. Orientarea lor purist\
[i exclusivist\ are [i ea, din perspectiv\
istoric\, o explica]ie rezonabil\: ilumini[tii ardeleni erau greco-catolici, deci
orienta]i spre Roma; pentru ei, componenta oriental-balcanic\, cu tot ce
implica ea (fanariotism, incultur\, despotism politic) reprezenta o imagine a
`napoierii care trebuia cu orice pre]
dep\[it\. Sugestiv este de amintit `n
acest context c\, `n `mprejur\ri istorice
[i cu o ideologie asem\n\toare, un
Adamanthios Korais a supus limba
greac\ popular\ unui efort de purificare, de „`ntoarcere la surse“, cu mult
mai virulent [i `ncununat cu mult mai
mult succes dec`t au reu[it ardelenii cu
limba român\! A c\uta „certificate de
noble]e“ pentru propria na]iune [i a
inventa mitologii na]ionale legitimante
erau fapte curente `n Europa sf`r[itului
de secol al XVIII-lea. (Continuare `n
num\rul urm\tor)
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„A Vavilonului zeu fat\“

Al. ANDRIESCU
Psalmii versifica]i de Dosoftei nu i-au
adus acestuia, cum ne-am fi a[teptat,
urma[i direc]i. Poezia cult\ rom=neasc\ a beneficiat prea pu]in, vreme
`ndelungat\, de o prezen]\ care putea
fi mult mai fertil\ `n condi]iile unei vie]i
culturale cu o capacitate de receptare
sporit\ a fenomenului literar `n general
[i a liricii religioase `n spe]\. ~n locul
unui reviriment al psalmului ca poezie
religioas\ de gen, care s\ duc\ mai
departe ceea ce `ncepuse cu at`ta str\lucire Dosoftei, au intrat `n circula]ie
oral\ imita]iile [i adapt\rile unor anonimi bine inten]iona]i, `ndeob[te psal]i
biserice[ti. Dintre ace[tia, unul singur
este foarte cunoscut `n prima jum\tate
a secolului al XIX-lea, Anton Pann.
Aceasta este zona popular\ [i folcloric\ a recept\rii. Din nefericire `ns\,
at`t Corbea, c`t [i Prale, autorii unor traduceri versificate ale Psaltirii1, se afl\
departe, sub raportul realiz\rii artistice,
de ilustrul lor `nainta[. Versificator
destul de `ndem`natic, mai ales atunci
c`nd folose[te metrul popular, traduc\torul transilv\nean nu poate dep\[i
handicapul unei imagina]ii prea pu]in
creatoare, `nc`t locul comun prolifereaz\ `n versurile sale, f\r\ alt rezultat
dec`t `ndep\rtarea de surs\. Putem
aduna, numai dintr-un singur psalm – [i
l-am ales pe cel mai cunoscut, Psalmul
136, – o seam\ de banalit\]i `n care
curgerea bun\ a versului se sufoc\ `n
detaliul nesemnificativ, `ntocmai ca o
ap\ limpede `n m`lul aluvionar de la
rev\rsare. Acest psalm evoc\, `n form\
alegoric\, pedeapsa meritat\ a celor
vinova]i de o nedreptate istoric\ (`nrobirea Israelului de c\tre babilonieni).
Justi]ia se `ndepline[te „Dup\ fapt\ [i
r\splat\“, ca `n cunoscutul proverb, pe
care `l g\sim la Dosoftei `ntr-o surprinz\toare formulare ironic\: „C\ ]` s\
va-ntoarce darul,/ Cum ne-nchini tu cu
p\harul“.
„Fata Vavilonului cea tic\loas\“ (BB,
Ps. 136, 11), prin care vechiul psalmist
`n]elege Babilonul („Filia Babylonis
misera“2), va pieri cu toat\ stirpea, f\r\
s\ fie cru]a]i nici m\car copiii, dup\ legile crunte ale r\zboiului din Vechiul
Testament. Se pare c\ sf`r[itul Psalmului 136 i-a cam stingherit pe traduc\torii rom=ni, care ofer\ mai multe
versiuni, cele mai distan]ate una de alta
fiind ale lui Dosoftei [i Corbea:
Dosoftei
Tu, fat\ vaviloneasc\,
R\ul va s\ te t`lneasc\!
Va fi [-acela-n ferice
Ce-]-va veni s\ te strice,
C\ ]` s\ va-ntoarce darul,
Cum ne-nchini tu cu p\harul,
C`nd cuconii t\i de ziduri
Vor zdrobi-i ca ne[te h`rburi.
(Dosoftei, O. 1, p. 308)

Corbea
A Vavilonului zeu fat\
Iaste mult tic\loas\ iat\!
Fericit e carele ]ie
Va r\spl\ti `n cur\]ie
Acia a ta, oh, r\spl\tire,
Caria tu noao cu m\rire
Ai r\spl\tit, Doamne svinte,
{i dulcele nostru p\rinte.
Fericit e care pruncii t\i
~i va apuca [i cu b\t\i
Degrab\ de piatr\ `i va lovi
{i `ndat\ `i va istovi.
(I. Bianu, Introducere, Psaltirea `n
versuri, 1887, p. LV)
S\ se fi g`ndit Teodor Corbea, om
destul de `nv\]at [i de umblat prin lume3,
la I[tar (Ishtar), c`nd scria, `n finalul
Psalmului 136: „A Vavilonului zeu fat\“?
Zeitate emblematic\ la mai multe
popoare din Orientul Mijlociu, „st\p`n\
a cerului [i protectoare a maternit\]ii“4 [i
a r\zboiului mai t`rziu, „fata zeu“ din
traducerea lui Corbea, simboliz`nd `ntregul Babilon, devine ]inta „r\spl\tirii“
cu aceea[i m\sur\ a crimelor comise `mpotriva Israelului de c\tre babilonieni.
Anularea „fertilit\]ii“, prin dispari]ia
zei]ei [i lapidarea pruncilor ei, face din
Babilon o cetate pe vecie moart\.
Cu privire la r\sp`ndirea mitului puterii [i extraordinarelor `nsu[iri ale
zei]ei I[tar, Mircea Eliade consemneaz\
c`teva idei fundamentale `n Istoria credin]elor [i ideilor religioase (I, Editura
{tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti,
1981, p. 66. [i urm.): „C`t despre Inanna,
omologat\ cu I[tar, akkadiana, [i mai
t`rziu cu A[tarte, ea se va bucura de o
«actualitate» cultural\ [i mitologic\
niciodat\ atins\ de vreo alt\ zei]\ a Orientului Mijlociu. La deplinul ei apogeu,
Inanna – I[tar era at`t zei]a dragostei, c`t
[i a r\zboiului, adic\ st\p`nea via]a [i
moartea; pentru a indica plenitudinea
puterilor sale se zicea c\ e hermafrodit\
(Ishtar barbata). Personalitatea sa era
perfect conturat\ `nc\ din epoca sumerian\, [i mitul s\u central constituie
una din cele mai semnificative crea]ii ale
lumii vechi“. Din povestea captivant\ a
zei]ei, M. Eliade mai re]ine un am\nunt, pe care `l racord\m, stimula]i de
Corbea, la „zeul fat\“ din Psalmul 136:
„odat\ cu diaspari]ia zei]ei, reproducerea uman\ [i animal\ s`nt total `ntrerupte“, put`nd lua „propor]ii cosmice“
(Ibidem, p. 68). Marele savant atrage
aten]ia, `n final, asupra consecin]elor
cultului zei]ei `n civiliza]iile ulterioare.
E posibil ca astfel de influen]e s\ ajung\ `n traducerile rom=ne[ti t`rzii.
Re]ine aten]ia, `n traducerea lui Corbea, sporirea supliciului tinerilor sacrifica]i, prin adaosuri care contrazic
laconismul textului sacru: „Beatus, qui
tenebit, et allidet parvulos tuos ad petram“ (Vulgata, Ps. 137, 9). ~n sursele
rom=ne[ti consultate de noi (PSALT.
SCH., COR. PS., BB), se folose[te, pentru
aceast\ ac]iune represiv\, verbul a
prinde. Corbea recurge la verbul a
apuca [# a prinde [i a ]ine cu violen]\
[i rapiditate, a `nh\]a, a `n[f\ca], ad\ug`nd `ns\ nefericite compliniri: „cu b\t\i degrab\ de piatr\ `i va lovi [i `i va istovi“. Cu astfel de mijloace, un omor
virtual, simbolic, este cobor`t la nivelul
unei triste realit\]i. Mai aplicat la text,
`n traducerea aceluia[i psalm, se dovede[te a fi, p`n\ la un punct, Ioan
Prale, oric`te ciud\]enii, ridiculizate de
G. C\linescu, se afl\ `n versurile sale. Finalul alegoriei justi]iare din Psalmul 136
se afl\, `n versiunea lui Prale, `ntr-o prea
sonor\ [i p\m`nteasc\ „b\taie“: „Fericit

acela `nc\, ce va lua-va la p\lit, p`c: feciorii t\i de st`nc\“. Respect`nd rigoarea
textului biblic („C`nd cuconii t\i de
ziduri/ Vor zdrobi ca ne[te h`rburi“),
Dosoftei se dovede[te ne`ntrecut, [i `n
aceast\ `mprejurare, `n folosirea fabulosului popular `n construc]ia imaginilor.
Exager\rile pe care le `nt`lnim at`t la
Corbea, c`t [i la Prale, `n descrierea
pruncilor b\tu]i [i uci[i cu s`nge rece, cu
capetele zdrobite zgomotos de pietre,
ne `ndrept\]esc s\ credem c\ motiv\rile cruzimii din imaginile finale ale
Psalmului 136 au cauze mai complexe.
La baza lor st\ tot un suport ideologic
religios, mai vechi, care se va prelungi,
`n forme noi, [i `n cre[tinismul abia `nfiripat: lupta dintre monoteism [i politeism. Spaima de o resurec]ie idolatr\ va
`ndrept\]i pedepsirea, cu cea mai mare
`ncr`ncenare, a tuturor celor care nu
recunosc sau se abat de la adev\rata
credin]\. La explica]iile spiritualiste, at`t
de frumoase, formulate de sf`ntul Ieronim [i al]ii, trebuie s\ le ad\ug\m [i pe
cele istorice. Cu mul]i ani `n urm\, Isidor Onciul, pe la sf`r[itul secolului al
XIX-lea, observa dou\ lucruri care
merit\ s\ fie re]inute cu privire la
autorul Psalmului 136 [i a explic\rii
finalului s\u plin de cruzime: 1. „Autorul nu este cunoscut, dar\ se pare c\ a
fost un preot sau levit, care `ntru aducerea aminte a celor suferite, au compus
Psalmul dup\ `ntoarcerea din exil.“
Detaliile `n leg\tur\ cu locurile de
rug\ciune, at`rnarea `n s\lciile de pe
malul apei a instrumentelor muzicale [i
am\nuntele cultice `nt\resc atribuirea
compunerii acestei rememor\ri de un
alt „c`nt\re]“ dec`t David, cu o deplasare mare `n timp: David, regele
Israelului (aprox. 1010 – 970 `. Hr.) [i
exilul babilonian (587 `. Hr.) sub Nabuconodosor – 605-562 `. Hr. – cuceritorul Ierusalimului, pe care `l preface
`n ruin\, lu`ndu-i prizonieri pe locuitorii lui dup\ ce le distruge templul. Succint, situa]ia aceasta este prezentat\ ast-

fel de Onciul: „Aici, la r`uri deci, adun`ndu-se pl`ngeau, aduc`ndu-[i aminte
de Sion [i de `ncetarea cultului.“
(Onciul, Cartea Psalmilor, 1898, p.
471). 2. Finalul Psalmului 136 va fi explicat, `n lumina unor astfel de fapte
istorice, ca un act justi]iar pe m\sura
f\r\delegilor comise de invadatori `n
Cetatea Sf`nt\ a Ierusalimului: „{i va
sf\rma pruncii t\i de st`nc\. Aceasta
precum [i alte atrocit\]i se f\ceau `n vechime la luarea cu putere de cet\]i du[mane.“ (Onciul, op.cit., p. 473).
Tot acest material istoric devine suportul unor `n]elesuri simbolice referitoare la uciderea r\ului, `n Psalm ca [i
`n interpret\rile ulterioare. Cel mai departe de acest sens merge Avva Dorotei,
citat de Bartolomeu Valeriu Anania,
arhiepiscopul Clujului, `n comentariul
din excelenta edi]ie jubiliar\ a Bibliei,
recent difuzat\v: „Prin «Babilon» se
`n]elege «z\p\ceal\», prin «fiica
Babilonului» se `n]elege «du[m\nie».“
[…] „Cele dou\ fericiri le s`nt adresate
celor ce `i vor `ntoarce «fiicei Babilonului» p\catul `napoi [i-i vor zdrobi de
piatr\ pruncii, adic\ g`ndurile viclene
`nc\ din fa[\“ […]; iar „piatra este
Hristos, Cel ce nimice[te p\catul“ (p.
774). Teodor Corbea r\m`ne, `n interpretarea sa, `ntr-un cadru istoric [i
mitologic bine precizat de cuv`ntul
zeu. Cu dispari]ia zei]ei [I[tar] [i a
pruncilor ei, r\ul este extirpat din r\d\cin\ [i pentru totdeauna.
1
Psaltirea versificat\ de Teodor Corbea a
r\mas `n manuscris. Cu mai multe [anse, traducerea lui Ioan Prale vede lumina tiparului:
Psaltirea proorocului [i `mp\rat David,
prefa]\ de Vasilie Popp, Tip. {obeln, 1827.
2
Vulgata, Ps. 137, 9.
3
Vezi N. Cartojan: „Teodor Corbea a fost
un c\rturar de seam\“ (Istoria literaturii
rom=ne vechi, Bucure[ti, 1980, p. 416). .
4
Dic]ionar enciclopedic, III, H – K, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1999, p. 271.
5
Biblia sau Sf`nta Scriptur\, edi]ie jubiliar\
a Sf`ntului Sinod, tip\rit\ cu binecuv`ntarea [i
prefa]a Prea Fericitului P\rinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, versiune diortosit\ dup\ Septuaginta, redactat\ [i
adnotat\ de Bartolomeu Valeriu Anania,
Arhiepiscopul Clujului, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 2001.
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O hart\ a poeziei americane
Radu ANDRIESCU `n dialog cu Amy NEWMAN
Radu Andriescu: A]i afirmat c\ s`nte]i
un produs al anilor ‘80. Ce `n]elege]i prin
aceasta? Scriitorul român s-ar referi,
probabil, la momentul trecerii la o literatur\ asociat\ cu postmodernismul – trecerea s-a `nt`mplat, la noi, `n anii ‘80. Ce
reprezint\ pentru dumneavoastr\ anii
‘80? [i ce `nseamn\ poezia american\ a
acelei perioade?
Amy Newman.: Era un moment foarte
bun pentru versul liber [i pentru scris, `n
general. Tot atunci au fost avansate ideile
post-structuraliste, f\r\ a c`[tiga `nc\ mult
teren. A fost o perioad\ foarte vie, `n literatur\. Se f\cea sim]it un curent formalist,
`ns\ prima accentul pe tr\ire, pe existen]\.
Se ex-perimenta, la nivel de vers liber, [i
m\ sim]eam liber\ s\ explorez. Aveam
sentimentul c\ unica regul\ de care era
absolut necesar s\ ]in seama era c\ ceea
ce fac trebuie s\-mi plac\ mie [i s\ fie nou
– s\ marcheze o ruptur\ cu trecutul, respect`ndu-l `n acela[i timp. [i nu eram
interesat\ de implicarea politic\.
R. A.: Prin urmare, `n ce direc]ie au
mers schimb\rile din literatura american\ a
anilor ‘80? ~ntr-o direc]ie opus\ politicului?
A. N.: Exist\ `ntotdeauna o gam\ larg\
de direc]ii `n care merge literatura noastr\.
Pe de alt\ parte, s-a scris `ntotdeauna
poezie politic\ `n Statele Unite.
R.A .: Prin ‘poezie politic\’ v\ referi]i la
poezia feminist\…
A. N.: Poezie feminist\, dar [i o poezie
`n care s`nt tratate teme politice, iar aici
Carolyn Forché ar fi un bun exemplu.
Forché este cunoscut\ pentru ~ngerul istoriei, o carte `n care scrie despre problemele din El Salvador. Este un volum foarte bine scris, dar care are [i o mare `nc\rc\tur\
politic\. Ar mai putea fi date [i alte exemple, cum ar fi cartea lui Yusef Komunyakaa, Dien Cai Dau, pe marginea r\zboiului din Vietnam. ~n general, totu[i, poezia
american\ este mai pu]in una de atitudine
politic\. Exist\ [i o linie feminist\… Sau
una etnic\… Spre exemplu, c`teva scriitoare african-americane, cum ar fi Rita
Dove, Gwendolyn Brooks sau Lucille
Clifton. Dar cea mai mare parte a poeziei
care se scrie la noi trateaz\ teme domestice, spirituale, iar aici a[ putea s\
`ncadrez [i volumele mele. Prima mea
carte, Ordine sau dezordine, a fost lucrarea mea de licen]\. ~n acea carte s`nt
mai mult poeme scurte, lirice, iar ceea ce
m\ interesa, la acea vreme, era modul
cum poate fi transpus\ lumea pe h`rtie.
Cel de-al doilea volum, Camera Lyrica,
trateaz\ cam acela[i lucru, dar este un
volum mai u[or de citit. Titlul ini]ial a fost
Realism/Naturalism, dar editorul mi-a
cerut s\ `l schimb, pentru c\ era prea
„intelectual“, ceea ce este adev\rat, probabil. Pun `n discu]ie realismul `n pictur\,
naturalismul din noi `n[ine, lucrurile pe
care le po]i afla despre tine [i modul `n
care te po]i raporta la ele, a[a cum a f\cut,
s\ spunem, Darwin, cu trimiteri la violen]\
[i sexualitate `n lumea natural\, ceea ce e
perfect normal, nu pot fi evitate aceste
lucruri… Dar felul `n care scriu se schimb\ `n permanen]\. Am aici manuscrisul la
care lucrez acum. Titlu s\u este Fall, iar
ceea ce fac e s\ iau din dic]ionar toate
defini]iile cuv`ntului „fall“, fiecare din aceste defini]ii devenind titlul unui poem.
Pentru prima dat\, `n acest volum, scriu
despre p\rin]ii mei, despre familia mea.
R. A.: Tom Andrews scria `ntr-o cronic\ despre ‘muzica stevensonin\’ din
Camera Lyrica. A]i putea comenta aceast\ observa]ie?
A. N.: Andrews mi-a f\cut un compliment atunci c`nd a sugerat o leg\tur\ `ntre
poezia mea [i cea a lui Stevens, `ntre
sunetul poeziei mele [i sunetul poemelor
sale. Ceea ce dore[te s\ spun\, de fapt,
este c\ `ncerc s\ prind `n cuvinte procesul
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g`ndirii `ntr-un mod similar cu cel al lui
Stevens. De altfel, Stevens este unul din
poe]ii a c\ror influen]\ am resim]it-o – ca
[i Hart Crane, sau Wilbur, un maestru al
formei, ori Cathy Song, Li-Young Lee…
Jorie Graham, bine`n]eles…
R. A.: Revenind la afirma]ia dumneavoastr\, [i anume c\ `n anii ‘80 v\ sim]ea]i
mai liber\ s\ experimenta]i cu versul liber.
Asta `nseamn\ c\ se poate vorbi de o
revenire spre formalism, acum? O revenire cerut\ de cine, de reviste, de cititori, de
universit\]i?
A. N.: Nu e vorba despre a[a ceva.
Exist\ o varietate mare de reviste. Unele
dintre ele, este adev\rat, pun accentul pe
stricte]ea formal\, dar eu nu trimit niciodat\ poezii acestor reviste. Pur [i simplu,
la acea vreme eram `nscris\ `ntr-un program de scriere creativ\, iar instructorul
meu era un spirit foarte liber. Aud deseori
spun`ndu-se despre poezia mea c\ este
„foarte liber\“. Mie, `ns\, `mi place tensiunea poeziei. {i nu po]i avea tensiune dac\
e[ti cu totul liber. Prin urmare, apreciez
forma at`ta vreme c`t aceasta `[i p\streaz\
flexibilitatea. Dac\ este prea rigid\, nu pot
lucra. Dar o form\ suficient de flexibil\
poate s\ schimbe con]inutul textului.
Uneori tensiunea care se na[te `ntre form\
[i con]inut m\ duce cu g`ndul la posibilitatea unui hipertext – dar pe h`rtie!
R. A.: ~n]eleg c\ nu considera]i computerul un mediu propice poeziei. Mult\
poezie american\ migreaz\, totu[i, spre
cele mai diverse media. Diverse [i uneori
nea[teptate, pentru mine: canalul de televiziune HBO – o televiziune cu plat\! – are
un program s\pt\m`nal de „poezie vorbit\“, o emisiune foarte popular\, de altfel,
care este reluat\ de mai multe ori `n timpul s\pt\m`nii. E un fenomen cultural absolut inimaginabil `n România. Fascinant
este c\ `n acest fel se contureaz\ o hart\
extrem de variat\ [i vie a poeziei americane. Spune]i-mi, v\ rog, dac\ am dreptate sau nu, c`nd spun c\ poezia american\ `nainteaz\ `n cel pu]in dou\ direc]ii
mari. ~n primul r`nd, acea direc]ie care
este poate mai apropiat\ de campusuri [i
de programele de scriere creativ\, [i pe care
dumneavoastr\ o numi]i „poezie liric\“, o
poezie pe linia Dickinson / Stevens / Jorie
Graham. ~n al doilea r`nd, nu pot s\ nu
m\ g`ndesc c\ aceast\ „poezie vorbit\“,
o poezie popular\, conceput\ mai mult
pentru spectacol dec`t pentru lectur\,
are r\d\cini la fel de ad`nci pe linia Whitman/Williams (pe care, de altfel, `l
revendic\ mai toat\ lumea `n ultima
vreme) / poe]ii Beat / [coala de poezie
din NY …
A. N.: Da, ai perfect\ dreptate. Multe
din acele ‘poeme vorbite’ s`nt destul de
fragile din punct de vedere literar, dar s`nt
pline de energie [i, cu siguran]\, nu pot fi
acuzate de elitism academic.
R. A.: A[ ad\uga la aceste dou\ direc]ii
– prima av`nd ca centru de greutate campusul, iar a dou\, strada – o a treia, pe
care am pomenit-o deja, aceea a neoformali[tilor, cu Dana Gioia `n frunte, scriitori

care nu vin nici dinspre campus, nici dinspre strad\, ci din lumea afacerilor! `n plus,
nu trebuie s\ uit grupul extrem de viguros
de
poe]i
din
jurul
revistei
L#A#N#G#U#A#G#E (Ron Silliman, Lyn
Hejinian, Charles Bernstein, Bruce Andrews, Susan Howe etc.), adep]i ai unei
poetici marxiste care se concentra pe
chestiuni legate de ideologie [i clas\,
poe]i care [i-au g\sit destul de greu locul
`n universit\]i, dar care acum s`nt studia]i cam peste tot.
A. N.: Da, ai dreptate. A[ mai ad\uga
poezia narativ\, dar, `n general, cam aceasta este scena poetic\ american\. ~n
plus, s`nt zone de contact `ntre aceste c`teva direc]ii, `n universit\]i po]i g\si [i poe]i
care merg spre narativitate, sau care au o
pozi]ie pronun]at anti-intelectualist\, sau
o poet\ precum Sharon Olds, pe care o
`n]elege toat\ lumea [i care este extrem de
apreciat\ `n special de studente – `n ce categorie ai putea s\ o plasezi? ~n ceea ce-i
prive[te pe neoformali[ti, a[ vrea s\ fac c`teva observa]ii. Cred c\ diferen]a dintre
adep]ii versului liber [i ai poeziei lirice, pe
de o parte, [i neoformali[ti, pe de alt\
parte, const\ `n modul cum ace[tia percep realitatea. Arta este o modalitate de a
percepe realitatea, iar felul cum se `nt`mpl\ acest lucru este o chestiune care
]ine de aspectul formal. Trebuie s\ subliniez c\ este o p\rere strict personal\. V\
spuneam zilele trecute, la curs, despre
dorin]a de a da form\ lucrurilor [Kunstwollen], teoretizat\ de Worringer, care sugereaz\ c\ `n opera unui artist ce se simte
bine `n preajma zeului s\u se va reflecta
acest confort, pe c`nd nelini[tea va l\sa, la
r`ndul ei, urme, dar de alt\ natur\. Versul
liber reflect\ mai bine, din punctul meu
de vedere, un univers pe care eu `l consider plin de mister. Rima este lini[titoare:
revine mereu [i este previzibil\, [tii c\ va
fi la sf`r[itul versului; rareori te dezarmeaz\, [i reflect\ un sim] al ordinii. Chiar
[i Robert Lowell considera c\ lumea nu
poate fi corect reprezentat\ `n modele formale.
Adev\rata provocare vine atunci c`nd
`ncerci s\ creezi un sens al lumii care
exist\ `ntr-o anumit\ form\, acel cal plin
de energie, prins `n hamuri… [i cred c\
unii fac acest lucru. Wilbur este magistral
`n folosirea constr`ngerilor formale, deoarece reu[e[te s\ p\streze energia [i electricitatea misterului [i a ambiguit\]ii. Edna
St. Vincent Millay a `ncercat s\ fac\ acela[i lucru `n minunatul ei sonet „I will
hold chaos in fourteen lines,“ dar oric`t de
frumos ar fi acest sonet, se poate sus]ine

c\ nu reu[e[te s\ fac\ ce [i-a propus.
Oricum, ceea ce vreau s\ spun este c\ formali[tii, dar [i poe]ii care prefer\ narativitatea `n poezie – un `nceput, un mijloc [i
un sf`r[it, totul `n versuri clare – difer\ `ntruc`tva `n ceea ce prive[te felul `n care
`n]eleg ideea de control. Totul porne[te de
la Whitman [i Dickinson; Whitman declar\, declam\, vede totul, `n timp ce
Dickinson, chiar dac\ se poate spune c\
are un discurs declarativ, include [i mister
`n acest discurs, include spa]iul interior,
anbiguitatea, minunea. Dar am`ndoi scriu
excep]ional de bine.
R. A.: Acest lucru l-au spus [i Adrienne
Rich, `ntr-un eseu intitulat „Beginners“, [i
Joyce Carol Oates, `n prefa]a la o selec]ie
din opera lui Dickinson. Printre al]ii. Revenind `ns\ la formali[ti, s\ `n]eleg c\ forma
devine un impediment atunci c`nd este
privit\ dogmatic?
A. N.: Forma nu devine o problem\
dec`t atunci c`nd este aplicat\ artificial,
dogmatic, atunci c`nd fie ignor\ fluxul
realit\]ii, fie refuz\ s\-l incorporeze `n
oper\; cu alte cuvinte, c`nd se manifest\
rigid, con[tient\ de sine, plas`ndu-se deasupra con]inutului, f\r\ a `ncerca s\ intre
`n tandem cu acesta. Eric Panofsky a fost
citat de cur`nd `n The New Yorker, `n leg\tur\ cu o afirma]ie despre art\ `n filme:
„s\ stilizezi realitatea `nainte de a te confrunta cu aceasta nu `nseamn\ dec`t s\
evi]i miezul problemei. Problema este s\
manipulezi [i s\ filmezi realitatea nestilizat\ `n a[a fel `nc`t rezultatul s\ aibe stil.“
Cred c\ acesta este un principiu corect,
care ar trebui aplicat `n oricare art\. C`nd
m-am `nt`lnit cu c`]iva poe]i formali[ti [i
narativi `ntr-o tab\r\ de crea]ie, discu]iile
`n contradictoriu, amicale, de altfel, pe
care le-am avut, porneau de la faptul c\ ei
erau, oarecum, mai interesa]i `n a ]ine
lumea `n nemi[care, `n timp ce eu insistam pe faptul c\ lumea se afl\ `n permanent\ mi[care. Dac\ asta m\ trasform\ `n
Galileo – a[a s\ fie.
R. A.: A[ avea o ultim\ `ntrebare, legat\
de un termen care `ncepe s\-[i piard\ culoarea din obraji, la noi. Crede]i c\ `ncercarea de a pune harta poeziei americane
actuale sub prelata cam sub]iat\ a postmodernismului, `n `ntregime sau pe fragmente, pe direc]ii, ar avea un rezultat coerent? Cei ce practic\ ‘poezia vorbit\’, s\
spunem – art\ de grani]\, prin urmare eligibil\ pe criterii postmoderne – s`nt interesa]i de teoria postmodern\?
A. N.: Cred c\ foarte mul]i ar prefera s\
nu se defineasc\ `n acest fel. Sau nu ar [ti
cum s\ o fac\. `n ceea ce m\ prive[te,
predau un curs de literatur\ postmodern\,
dar nu m\ consider un scriitor postmodern. Unii `mi spun, totu[i, c\ a[ fi. Din
punctul meu de vedere, termenul s-a diluat at`t de mult `nc`t nu se mai poate
`n]elege, prin literatur\ postmodern\,
dec`t ceea ce urmeaz\, direct, literaturii
moderne.
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„O juc\rie transparent\“
Amy NEWMAN

Gur\
Asta este dorin]a inimii, prietenul
singuratic al inimii,
care nu `[i r\sp`nde[te secretele,
dar cele dou\ b\t\i ro[ii, `ngem\nate, pulseaz\
de s`nge `ntunecat. Cine s-a g`ndit la s\rut,
acea r\sfr`ngere a c\rnii [i litera pe care o scrie
pe p\r, sau `n noapte,
um\rul albastru al serii?
`n noaptea asta vezi cum trec `n legend\:
hainele care se str`ng tot mai mult pe piele,
`nceata lor cobor`re peste toana de ]igan a trupului.
Ro[ul c\rnii, al buzei [i al limbii
ro[ul g`tlejului, al p\r]ilor vorbirii,
p\r]i ale lumii pe care le iubim [optind
aceast\ rug\ciune intim\, `ntunecat\, gutural\.
Din care larg\ `mbr\]i[are a puterii
vine tot parfum, toat\ minunea,
toate aceste revendic\ri
fa]\ de trupul meu de forma unei stele mici.
~n\untru s`nt numai constela]ie,
o juc\rie transparent\, un far de rotunjimi
[i v`lv\t\i, un roman. Nu asta e problema
cu dorin]a? Intr\ c\lare `n ora[
oric`nd pofte[te, ridic\ praful
[i face femeile s\ ]ipe. Dragule,
ploaia, noaptea albastr\, vie. Rotunjimea
cuvintelor mele, `ntinderea picioarelor.
Pune [aua pe cal.

Ploaie
U[or de suportat, cenu[iul care c\l\tore[te
cu o inim\ umed\, neclar\. Umple camera
de gesturi, deranjeaz\ dezordinea
palid\ [i r\coroas\ a cear[afurilor. ~n fa]a ferestrei
to]i copacii `ncep s\ `nfloreasc\, simt forma
pe care un bra] `ntins o dore[te. Cine va observa
acest ritual al dorin]elor practice, simetria
terestr\? Ne mi[c\m cu at`t mai prudent
cu c`t p\m`ntul se supune mai deplin, cu un huruit somnoros,
`ncet, dar `n acela[i timp puternic,
`n dulcea furtun\ care se apropie.
Sim]ul prelungit `ndelung, p`n\ la umezeal\.
Culoarea ierbii [i a f`nului, g\sit\
sub piele. Cli[eul r\coros
al acestor ape, frumuse]ea care le `nso]e[te,
`n timp ce lumea ia `n sf`r[it form\,
interiorul rotit a ceva `ntunecat
[i t\cut. C`nd plou\, felul `n care bustul
[tie s\ ia forma dorin]ei
[i toate gesturile circumnavig\rii
vor face ca `nc\perea s\ adere pe fa]a p\m`ntului
ca o mic\ centrifug\. Afar\,
greierii `[i c`nt\ trupurile, uimi]i
de picioarele lor ca ni[te limbi: idei aiurite, vise n\stru[nice.

Sinaps\
asta este ceea ce visez: u[a casei [i,
afar\, g`nduri grele, amenin]area
a ceea ce vreau: deschidere [i anvergur\ masculine
[i g`t [i m`ini. Vei
descrie coloana lumii `ntr-o istorioar\,
mi-o vei da mie, `ntreag\, carne frumoas\,
mu[chi dup\ mu[chi, c`te un capitol?
Fiecare frunz\ a trupului meu `ntins\ –
lumea o mas\ iar tu
gata s\ te `nfrup]i: ce n\luc\

a bestiei m\ caut\ la patru a.m.?
S`nt desf\cut\ pentru somn, doar [olduri [i c\u[e,
foame nepotolit\, c\ma[a roz, carnea rapid\, iar
`n vreme ce `mi `nchipui u[a sub]ire deschis\ larg
dup\ pofta acestei inimi, `n vreme ce `mi `nchipui
`njur\tura lui de bun venit [i clipa c`nd toate jocurile s`nt f\cute –
cum s\ dau via]\ dorin]elor nes\buite ale trupului?
C`rligul lung al c\rnii, florile ei mici,
vocea de fat\ rea, cu totul credincioas\ acestui str\in f\r\ c\p\t`i,
iar mama mi-a spus s\ nu vorbesc cu el, dar vai –

Nerv
Iat\ c\ ai g\sit-o,
acea tulbure `mpingere a inimii pus\ pe muzic\ sub]ire
ca un clopot la botez, necuprins\
ca o `ntindere de ap\, Drag\ Carne, `]i scriu doar
s\ te `ntreb, m\ vei atinge la fel
de ferm, [tiin]\
primitiv\, [i totu[i. Este fereastra cea mai lung\
umplut\ cu sticl\ limpede, iar `n vreme ce a[terne
o umbr\ sub]ire [i oarb\,
str\luce[te iar piciorul lung se ridic\,
dragul meu, prive[te `ntinderea c`nd mu[chii
cer[esc Draga ta Carne,
vreau `ntregul trup, totul, [i `ntreg
parfumul, a zis ea, [i to]i copacii laolalt\
las\ s\ cad\ frunza iar pielea se dizolv\
`mpu]inat\ parc\ de vreme, [i s-a f\cut
r\coare [i toamn\ `n camer\.
~n acest ritual al membrelor lumii,
ridicol [i st`ngaci, totu[i cople[itor,
a fost numai atingere dulce ca iarba verde [i `nalt\
seara, pe la opt,
vis sub]ire, plin de picior,
capriciu cobor`tor al lumii naturale
ca o p\tur\ pe patul
iubirii,
`n felul cum mijlocul meu ]i se d\ruie,
aceast\ imens\ pribegire, extravagan]a sa proasp\t\ [i iute,
atinge-m\ din nou.
Traducere de Radu ANDRIESCU
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Proza rom=neasc\ postrevolu]ionar\
spate `n spate cu criticii ei
Radu Pavel
GHEO

A trecut ceva timp de c`nd m\ g`ndesc la
situa]ia prozatorilor rom=ni ap\ru]i dup\
1989. Stimulul a fost un editorial al domnului Nicolae Manolescu, `n care reputatul critic r\spundea indirect la o serie
de articole destul de dure scrise de unii
critici tineri (`n spe]\, Lumini]a Marcu [i
Corneliu Rogozanu) la adresa unor nume
de marc\ ale prozei noastre contemporane (F\nu[ Neagu [i Nicolae Breban).
Am apreciat rectitudinea [i buna `n]elegere a cuv`ntului „polemic\“ de care a
dat dovad\ domnul Manolescu, rara avis
`n spa]iul cultural contemporan: de[i nu
era `ntru totul de acord cu opiniile celor
doi critici tineri, a acceptat publicarea
textelor `n „Rom=nia literar\“, ]in`nd s\-[i
exprime `ns\ [i propria opinie1. Lucru de
`n]eles. Afirma]ia de la care pornesc
comentariile de mai jos, `n acela[i spirit
polemic, se leag\ mai mult de un alt timp
al prozei. Domnul Manolescu afirma –
dac\ `mi amintesc eu bine – c\ negarea
unor valori consacrate n-ar constitui nici
o problem\ (contestarea „b\tr`nilor“ de
c\tre „tineri“ e o atitudine intrat\ `n
tradi]ia cultural\), cu condi]ia ca respectivii contestatari s\ aib\ ce s\ pun\ `n
loc: alt\ gril\ de valori, alte nume, alte
opere. Ceea ce, se sub`n]elege, nu s-ar
prea `nt`mpla. Sugestia directorului
„Rom=niei literare“ – exprimat\ cu
destul\ delicate]e, m-a dus imediat cu
g`ndul la discu]iile legate de situa]ia
prozei rom=ne[ti postrevolu]ionare,
`ncep`nd mai ales din momentul `n care
Uniunea Scriitorilor nu a acordat nici un
premiu pentru proz\ pe anul 2000.

Critica [i proza `n umbra
comunismului
Lucrurile s`nt un pic mai complicate [i
ar merita o discu]ie extins\. O s\
amintesc totu[i c`teva puncte sensibile,
legate de proza rom=neasc\ `n general [i
de cea postrevolu]ionar\ `n particular. ~n
primul r`nd, nu [tiu dac\ este obligatoriu
s\ construie[ti acolo unde ai d\r`mat.
Literatura – sau cultura, `n general – nu e
un casetofon din care, dac\ ai scos ni[te
piese, nu mai func]ioneaz\. Func]ioneaz\ foarte bine cu ce are. O secet\ de
prozatori, chiar dac\ s-ar `ntinde pe un
veac, nu `i va transforma pe autorii de
dinainte de secet\ `n valori incontestabile. Domnul Manolescu – ca [i al]i
critici, indiferent de genera]ie – [tie cu
certitudine c\ mul]i scriitori din anii
1945-1989 au fost supraevalua]i, din
diverse motive. Cazul nu e unic [i nici
blamabil. M\ g`ndesc la voga de care s-a
bucurat `ntr-o vreme noul roman francez
(interesant ca experiment, dar insipid ca
tendin]\ generalizat\). Reevalu\rile periodice [i obiective s`nt nu doar necesare,
ci [i obligatorii. Iar la reevalu\ri vor pica,
inevitabil, [i capete `ncoronate ale literaturii, inclusiv scriitori valoro[i, care `n
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alte condi]ii [i `ntr-o alt\ lume ar fi putut
scrie altfel, adic\ mai bine2.
Cum se face reevaluarea? Asta e cea
mai delicat\ problem\. Distinsul critic
amintea chiar el c\, urm\rind raportul
studen]ilor cu operele literare contemporane, a remarcat o modificare clar\ a
percep]iei. ~n mod cert `ns\ literatura
dintre anii 1945-1989, scris\ [i publicat\ sub furcile caudine ale cenzurii, [i-a
construit mecanisme de comunicare
specifice epocii. O dat\ cu dispari]ia
condi]iilor amintite, multe dintre respectivele mecanisme (vorbirea esopic\ e cel
mai cunoscut, dar nu singurul) [i-au
pierdut relevan]a. Concomitent, virtu]ile
prozei scrise pe baza acestor mecanisme dispar [i de r\mas r\m`n `n mare
parte cele normale (ca s\ le zic a[a).
Exist\, desigur, [i un mecanism de revalorizare (prin care, s\ zicem, discursul
aluziv va fi perceput de cititorii contemporani ca fiind unul alegoric sau de-a
dreptul poetic), dar asta r\m`ne s-o
judece cititorii [i mai ales criticii noii
genera]ii3. Aici st\, din p\cate, [i esen]a
problemei (care seam\n\ destul de mult
cu tema „conflictului `ntre genera]ii“): o
dat\ cu trecerea timpului, nu doar `ntre
scriitorii, ci [i `ntre criticii de dinainte [i
de dup\ 1989 se casc\ un h\u tot mai
mare. ~nainte de 1989, nu doar scriitorii
au `nv\]at s\ scrie sub ochiul cenzurii, ci
[i criticii au `nv\]at s\ c`nt\reasc\ `n
acela[i fel. Acea lectur\ printre r`nduri,
care [tia s\ valorizeze mecanismele literare specifice scrierii sub cenzur\, e pe
cale de dispari]ie. Nu [tiu dac\ e r\u sau
e bine, dar e normal. E pre]ul libert\]ii4.
Mai mult, faptul c\ Nicolae Breban a
scris dup\ 1989 c`teva romane slabe nu
scade valoarea unor c\r]i ca Bunavestire
sau Animale bolnave, indiferent de criteriile de evaluare. Iar dac\ F\nu[
Neagu sau D. R. Popescu nu mai s`nt pe
gustul genera]iei actuale, nu `nseamn\
c\ tinerii gre[esc, dar nici c\ genera]ia
anterioar\ ar fi gre[it. Pur [i simplu,
sitele timpului lucreaz\, indiferent de
opiniile noastre.

Cui `i pas\ de proza
contemporan\?
Nu cred c\ proza rom=neasc\ de
dup\ 1989 nu a adus nimic nou sau
valoros `n spa]iul cultural de la noi. {i nu
m\ voi referi acum la autorii deja consacra]i `nainte de 1989. M\ tem doar c\,
`n v\lm\[agul evenimentelor din ultimii
13 ani, prea pu]ini critici au mai avut
timpul pe care `l dedicau odinioar\ lecturilor sau disponibilitatea de a citi mult
mai numeroasele volume ce au ap\rut [i
mai apar `nc\ ([i g`ndi]i-v\ c\ e vorba nu
doar de literatura rom=n\, ci [i de miile
de traduceri din literatura universal\,
pentru care s`nt sigur c\ destui critici ar
fi dat bani grei `nainte de 1989). A[adar,
dintre miile de autori str\ini consacra]i [i
tradu[i la noi abia dup\ 1989, sutele de
autori str\ini consacra]i dup\ 1989 (c\
literatura universal\ nu ne-a a[teptat s\
ne sincroniz\m cu ea), sutele de autori
rom=ni consacra]i `nainte de 1989 [i
care au publicat `n continuare [i, `n fine,
sutele de prozatori rom=ni care au debutat dup\ 1989, spre cine s-ar fi putut
`ndrepta (logic) aten]ia criticilor? Ca s\
nu mai vorbesc de nevoia complet\rii
edi]iilor critice ale clasicilor literaturii
rom=ne [i refacerii celor publicate `n
anii comunismului (multe ciop`r]ite de
cenzur\), de avalan[a scrierilor memorialistice, a m\rturiilor din Gulag, a textelor din literatura rom=n\ interzise
`nainte de 1989...
A[adar, presupun c\ proza rom=neasc\ actual\ nu s-a f\cut foarte remarcat\ nu fiindc\ nu ar exista, ci fiindc\ nu

am ajuns `nc\ la ea. Tributari unei viziuni
ordonate [i selec]iei valorice, majoritatea
criticilor ([i a cititorilor obi[nui]i, desigur)
s-a aplecat asupra valorii sigure, prefer`nd s\ am`ne aprecierea necunoscu]ilor
sau s-o lase pe seama celorlal]i. Iar
ceilal]i nu prea s-au g\sit. Aici mai apare
[i problema prestigiului: dac\ un critic
t`n\r, mai apropiat de sensibilitatea
prozatorilor de azi, scrie despre un autor
t`n\r, impactul va fi – deocamdat\ –
minim5. Oamenii vor b\nui mai degrab\
c\ e vorba de un parti pris dec`t de `ncercarea de a impune un autor de valoare.
Dac\ `ns\ un critic t`n\r scrie cu aplomb
despre un autor consacrat (cum au f\cut
C. Rogozanu [i L. Marcu), impactul la
public e asigurat. P`n\ la urm\, fiindc\
aici intr\ `n calcul [i anumite strategii literar-sociale, s\ scrii despre autorii tineri
nu renteaz\.
{i mai pu]in rentabil este `ns\ s\ fii
prozator t`n\r (nici ca poet nu e mult
mai bine, dar situa]ia poeziei e un pic
diferit\, asta [i din pricina adresabilit\]ii
mai reduse). Dac\ lu\m la r`nd revistele
literare de larg\ circula]ie, o s\ vedem
cam c`t spa]iu se acord\ prozei ([i
poeziei) rom=ne[ti `n raport cu eseistica,
articolele critice, cele de opinie sau pur
informative. „Rom=nia literar\“ are –
c`nd are – cel mult dou\ pagini de proz\
[i dou\ de poezie (din 32). „Orizont“-ul
la fel. „Adev\rul literar [i artistic“ nu are
de obicei nici una. Exemplele pot continua. A[adar, `n revistele Uniunii Scriitorilor spa]iul dedicat prozei este de
1/16 din revist\. Cel dedicat prozatorilor
contemporani (debutan]i sau „`n curs de
afirmare“) e, probabil, `n jur de 1/64. Ei,
cam asta e importan]a care se acord\
prozei rom=ne[ti `n revistele literare,
fiindc\ o cronic\, oric`t de bine ar fi
scris\, nu `nlocuie[te crea]ia propriuzis\. Nu mi se pare normal.
Din acela[i motiv, de[i m\ consider
un prozator, am ajuns s\ scriu cronici literare [i – mai des – eseuri: `n primul r`nd
]ineam s\ m\ manifest `n scris [i `n al
doilea r`nd – c\ tot am pomenit de strategii literar-sociale – era nevoie s\-mi
fac numele s\ circule, pentru a dob`ndi
o oarecare credibilitate. Nu s`nt singurul. Poate c\ unora gestul li se va p\rea
meschin sau cinic, dar dac\ un autor
vrea s\ fie publicat, trebuie s\ ajung\ c`t
de c`t cunoscut. Editurile rom=ne[ti nu
se omoar\ s\ evalueze manuscrisele
care ajung la ele [i nu public\
necunoscu]i geniali ap\ru]i din neant, ci
mizeaz\ – cum e [i normal – pe nume
consacrate. Bruma de consacrare pe
care o poate ob]ine un autor t`n\r e la
`nceput cea din reviste. Iar, cum revistele dedic\ prozei num\rul de pagini
amintit mai sus, [ansele autorului t`n\r
s`nt mult mai mari dac\ utilizeaz\ alte
genuri literare, `n special cel al literaturii
cu sau despre literatur\. ~n plus, dac\
demersul critic sau eseistic e f\cut cu
suficient talent [i onestitate intelectual\,
nimeni nu are dec`t de c`[tigat. Ulterior,
un nume care circul\ [i a convins e mai
bine primit de edituri [i mai bine receptat de critici [i public.

Cenzura prestigiului
[i uitarea omeneasc\
Toate acestea au fost simple justific\ri
ale unei situa]ii nu foarte roz. Doar c\ lucrurile nu stau nici chiar a[a de r\u. Chiar
dac\ am `ncercat s\ explic de ce valorile
care ar trebui s\ apar\ – nu `n locul, ci `n
continuarea genera]iilor anterioare – nu
apar `nc\, o privire asupra situa]iei debutan]ilor `n proz\ de dup\ 1989 arat\ c\
numele de luat `n seam\ s`nt mai multe
dec`t s-ar crede. Problema e c\ prozatorii
ap\ru]i dup\ revolu]ie au nimerit `ntr-un

spa]iu prea saturat de scriitori `n raport cu
posibilit\]ile de asimilare ale publicului
(a[a cum am explicat mai sus). Chiar [i
a[a, `n condi]iile unei „cenzuri a prestigiului“, au fost destui necunoscu]i care
au avut succes la critic\ [i, uneori, [i la
public. O s\ dau c`teva exemple, nu
neap\rat cronologic [i nici exhaustiv.
Editura Nemira, care la `nceputurile sale
avea `n plan publicarea unor debutan]i, a
lansat-o pe Jolan Benedek. Cartea a fost
bine primit\ de critic\, apoi uitat\. Tot la
Nemira a publicat dou\ romane cu succes
la critic\ [i la public Daniel B\nulescu.
Un alt autor deja bine cunoscut, pe care
l-a publicat pe atunci tot Nemira6, este
Radu Aldulescu. La Nemira a publicat un
autor t`n\r venit din spa]iul literar S.F.,
autor pe care miza – justificat – Mircea
C\rt\rescu: Sebastian A. Corn. A[ plasa-o
`n aceast\ `n[iruire [i pe prozatoarea
Simona Popescu, ale c\rei Exuvii au fost –
iar\[i – bine primite [i apoi uitate. ~mi mai
amintesc de v`lva meritat\ iscat\ `n jurul
c\r]ii lui Ovidiu Verde[, Muzici [i faze.
Cam la fel stau lucrurile [i cu un alt prozator, debutant `n volum `n 1994, cu Coaja
lucrurilor sau dans`nd cu jupuita – Adrian
O]oiu, care `ntre timp a mai publicat –
dup\ [tiin]a mea – cel pu]in un volum de
povestiri (`nl\n]uite) [i un volum de critic\
[i teorie literar\. N-am citit romanul lui
Alexandru Vakulovski, Pizde], dar cronicile numeroase [i laudative m\ fac s\
b\nuiesc c\ l-a[ putea plasa [i pe el `n
[irul acesta. {i ar mai fi c`teva nume, dar
la ele o s\ revin imediat...
A[adar, ceva scriitori ar fi. {i nu e
vorba s\-i punem `n locul clasicilor `n
via]\, a c\ror oper\ va trece oricum
printr-un proces de reevaluare7. Dac\ `n
ochii criticilor nu au statura celor dinaintea lor, motivele nu ]in neap\rat de valoare. Prestigiul scriitorului generic a
sc\zut, dar – paradoxal –, ca indivizi,
scriitorii care [i-au cucerit un prestigiu
printre cititori `nainte de 1989 nu [i l-au
pierdut dup\ aceea. Mai important e `ns\
faptul c\, dac\ perioada de dinainte de
1989 a f\cut `nc\ de atunci subiectul
multor lucr\ri teoretice [i de istorie literar\, prea pu]ini au stat s\ evalueze proza
(sau poezia) celor 13 ani care au trecut de
la revolu]ie. Dac\ s-ar `ncumeta cineva
s\ unifice `ntr-un ansamblu dinamic
`ntreaga perioad\ (deocamdat\ perceput\
fragmentar, cu evenimente efemere, prea
repede uitate), ar vedea c\ s-au schimbat
multe [i `n proza rom=neasc\, iar numele
valoroase nu s`nt pu]ine.

Puzzle
Un studiu de caz
pro domo
Un exemplu nu stric\ niciodat\.
Accidental, grupul cu care am colaborat
cel mai bine p`n\ acum se afl\ la Ia[i [i,
cum cunosc bine [i statutul lor literar
neoficial, profit de ocazie ca s\ exemplific [i s\ fac [i o pledoarie pro domo,
c\ci nimic nu-i mai pl\cut dec`t s\
`mpu[ti doi iepuri dintr-o lovitur\.
A[adar, grupul din jurul „Timpului“ [i
de la Clubul 8 adun\ destui poe]i [i
prozatori buni, majoritatea necunoscu]i
sau prea pu]in cunoscu]i. Nu e vorba de
faptul c\ nu ar fi fost aprecia]i de critic\.
~ntrebarea e cum a ajuns critica la ei [i,
dac\ a ajuns, ce s-a `nt`mplat dup\
aceea. Concret: un prozator [i dramaturg care, dup\ premiile primite [i
cele trei volume publicate, `nainte de
1989 ar fi fost un nume consacrat, azi
abia dac\ a `nceput s\ fie remarcat (`ns\
din plin). E vorba de Lucian-Dan Teodorovici, un nume pe care mizez cu
ochii `nchi[i [i al c\rui volum, Circul
nostru v\ prezint\, a ap\rut la Editura
Polirom, bucur`ndu-se de cronici laudative cam `n toate revistele literare. M\
`ntreb dac\ [tie vreunul dintre cititori
titlul c\r]ii sale de debut – poate la fel de
bun\ ca [i cea amintit\ mai sus8. Sau ce
se va `nt`mpla la vreun an dup\ apari]ia
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c\r]ii. Fiindc\ la fel stau lucrurile cu un
alt prozator de valoare din acela[i grup:
Dan Lungu, al c\rui debut `n proz\, cu
Cheta la flegm\, a tras aten]ia aproape
tuturor criticilor [i a fost apreciat de o
majoritate cople[itoare. ~n mod normal
[i `ntr-o ]ar\ normal\, succesul c\r]ii sale
ar fi putut atrage aten]ia m\car unei edituri. Sau, cel pu]in, ar fi putut marca
spa]iul prozei postrevolu]ionare – perceput de mul]i drept pustiu – cu un
nume. Asta pe l`ng\ celelalte.
Iar lucrurile nu se opresc aici. Ar mai
fi Gabriela Gavril, cunoscut\ `n postura
de critic literar t\ios, dar obiectiv, documentat [i cu farmec scriitoricesc.
Farmecul acela vine [i de altundeva. Din
c`te [tiu eu, Gabriela Gavril are [i ea un
volum de povestiri `n sertar, iar `n antologia Ozone friendly – Ia[i. Reconfigur\ri
literare9 (unde, de altfel, se reg\sesc mai
to]i autorii comenta]i aici) exist\ un text
excelent al autoarei – Crocodilul din
Teneré. Ar fi absurd s\ nu-l amintesc pe
Florin L\z\rescu, al c\rui debut `n volum
abia dac\ a fost remarcat (ca [i `n cazul
lui L.-D. Teodorovici), de[i merita toat\
aten]ia, [i care are `n sertar un roman de
impact, plin de umor, cinism [i har al
pove[tii – Ce se [tie despre ursul Panda.
Dac\ ar fi s\ numesc trei autori de valoare ce se vor impune `n viitor, F.
L\z\rescu ar fi neap\rat unul din ei. ~n
fine, O. Nimigean, cunoscut ca poet [i
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rul, copacii, oamenii, z`mbesc la trec\tori, respir. Respir, l\s`ndu-m\ p\truns de „clipa cea repede“.

O. NIMIGEAN
Paginile urm\toare, extrase dintr-un
jurnal mai amplu, consemneaz\ experien]a vienez\ a autorului, invitat, `n
lunile august [i septembrie, a.c., ca
„writer in residence“, de Asocia]ia
Kulturkontakt din Austria.
22.08.02
Profit`nd de apropierea casei lui
Freud, s\-mi analizez nevroza. Timpul, pentru mine, acum, e strada
aceasta cu sens unic – Einbahn –, pe
care gonesc ma[ini. ~l mai pot contempla, dar m-am trezit `n afara lui.
Nu-mi place lumea `n care tr\iesc, o
lume amnezic\, a c\rei durat\ e similar\ cu pauza dintre telejurnale. Numi plac eu `nsumi, con[tient c\ gesturile mele s`nt o pojghi]\ sub]ire,
`nvelind o acedie consubstan]ial\. Nu
mai g\sesc for]a de a filtra critic
memoria cultural\. De a „relua filogenia“. Am, iat\, patruzeci de ani [i nici
o iluminare l\untric\. Moartea nu mai
e o figur\ de stil, `i simt suflul foarte
concret. A[ vrea s\ m\ pot p\trunde,
`n ace[ti ani din urm\, de pacea
`ntoarcerii la Dumnezeu.
Mi-ar pl\cea acum s\ m\ plimb
singur prin apartamentele imperiale
ale Hofburgului.
M\ bucur c`t se poate de zilele –
rare – c`nd s`nt `n form\. C`nd printr-o
carne curat\ curge un s`nge curat.
Atunci dansez, fredonez, privesc ce-

~ncerc, aici, un sentiment al postistoriei. E, totu[i, `n patina arhitectonic\
a Vienei – Biedermeier [i mimetism –
ceva spectral, de ora[ fantom\. Uneori, privindu-i c\soaiele grele, palatele
copiate, monumentele conven]ionale,
am impresia c\ am fost transferat, pe
nesim]ite, din realitate `ntr-un imens
decor. Al nu [tiu c\rui spectacol.
Oper\? Operet\? Film de epoc\? Tunelul timpului? Viena din fantasmele
mele livre[ti?
Ce ora[ ciudat! Care se `mparte
`ntre memoria unui Imperiu evaporat
[i un prezent `n criz\ de identitate.
Desigur, criza de identitate este o constant\ austriac\. Mai bine zis, nu criza
de identitate, ceea ce ar presupune
abisalit\]i explozive, ci criza de nonidentitate. Boala informului [i nedetermin\rii. Musil vorbea de „lipsa de
`nsu[iri“. Atunci. C`nd Austria `nc\ se
afla `n istorie [i-[i elibera ultimele
energii. (Sau ultimele miasme, de charogne putrid\?) Ast\zi Austria a devenit o alt\ entitate, dar nu poate sc\pa de umbra Imperiului. ~mi pare o
]ar\ vampirizat\ de trecutul ei.
23.08.02
Biserica ortodox\ rom=n\ din
Viena... P`n\ la urm\, i-am dat de...
urm\. Pe o cl\dire laic\, masiv\, i-am
citit `nsemnele, `n german\ [i rom=n\.
Am intrat, am urcat sc\rile, la u[a
unui apartament am descoperit o
inscrip]ie care atesta c\, da, a[ fi fost
ajuns chiar unde trebuie. Bat – nu r\spunde [i nu deschide nimeni. ~ncerc
s\ scriu un bilet pentru p\rintele Dura,
`n care s\ m\ prezint [i s\ transmit [i
salut\rile lui Ioan Pintea de la Bistri]a.
Se aude o sonerie. Cineva suna de la
poart\. Mie nici nu-mi trecuse prin
cap c\ ar trebui s\ apelez biserica prin
interfon. Dincolo de u[\ se simt pa[i.
Dincoace de u[\ apare un b\rbat
`nc\run]it, dar `nc\ bine, cu o saco[\

critic literar, are `n manuscris un text de
frontier\, Oubliette (jurnal-memorialistic\-teorie-critic\ literar\), – scris cu
umor, uneori cu cinism – [i captivant la
fiecare pagin\, care ar face v`lv\ dac\
vreun editor s-ar `ncumeta s\-i tip\reasc\
cele peste 500 de pagini. Doar c\ la noi
pu]ini mai scriu [i pu]ini mai citesc texte
at`t de lungi, nu?
~n fine, trebuie s\ recunoa[tem c\ 13
ani `nseamn\ prea pu]in pentru apari]ia
unui m\nunchi de capodopere. Ele apar
rar [i f\r\ veste. Doar c\, dintre autorii
aminti]i mai sus, oricare ar putea s\ ne
fac\ o asemenea surpriz\. Sau poate
chiar un necunoscut, r\s\rit brusc la o
editur\ sau l`ng\ scaunul unui prozator
de marc\, va prezenta c`ndva – chiar [i
m`ine – un roman de talia Morome]ilor
lui Preda. Dar, c`nd o s\ fie scris\ capodopera aceea, cine o s\ vrea s\ o publice?
[i cine o s\ stea s\ o citeasc\?
Poate ea a fost deja scris\ [i risc\ s\
piar\ ne[tiut\... Nu-i un g`nd `nfior\tor?
1
Poate c\ unii vor da din umeri, consider`nd c\ e vorba mai degrab\ de un act de
normalitate, care nu merit\ subliniat. ]in`nd
cont de realitatea cultural\ rom=neasc\, eu a[
zice c\, tocmai fiindc\ e un gest de normalitate, trebuie eviden]iat: normalitatea se `nt`lne[te at`t de greu...
2
Cazul cel mai evident [i mai trist mi se
pare cel al lui Alexandru Ivasiuc.

`n m`n\. P`n\ s\ ne dumirim, `n u[\
s-a ivit o femeie t`n\r\, `ns\ cumva fanat\, c\reia, cu un „Doamne-ajut\!“,
b\rbatul `i `nm`neaz\ saco[a [i pleac\.
Am `ng\imat ni[te scuze, mi-am
declinat identitatea [i inten]iile. M-am
sim]it privit cu ne`ncredere. C`nd s\
m\ retrag, veni, f\r\ prea mare curtoazie, invita]ia de a vedea biserica. Care
biseric\? Un pas la dreapta, mecanic.
M\ trezesc – ba nu m\ trezesc, s`nt [i
mai buimac – `ntr-o camer\ cu altar,
icoane, pere]ii picta]i. Uit s\-mi fac
cruce, f`st`cit de-a binelea. Par, cu siguran]\, un necioplit. Mi se spune c\
preotul e plecat. Dac\ doresc, pot
reveni s`mb\t\ sau duminic\ la slujbe.
~ngaim ceva. Ies cu un sentiment confuz. Stingherit. Pe de o parte, m\
a[teptam la o primire mai cald\. Pe de
alta, nefiind prea des dus la biseric\,
nu m\ purtasem cum s-ar fi cuvenit.
S\ caut o explica]ie? Oare lipsa de
`ncredere? Biserica Ortodox\, cu
ar\pa[ii ei, m-a constr`ns s\ m\ ]in la
distan]\. Mereu am sim]it un zid de
ipocrizie. Trec`nd peste aceasta, acum,
cu mintea c`t de c`t mai coapt\ [i sufletul nu de tot `mpietrit, pricep c\ e bine
s\ m\ manifest – cu o n\dejde inteligent\ – `n Biserica `n care am fost
botezat. Nu cred `n privilegii de confesiune. Pentru cultura rom=n\ – cu tot
ce `nseamn\ ea, de la limb\ la istorie –
ortodoxia a avut o influen]\ modelatoare. Vreau o Biseric\ Ortodox\ puternic\ [i curat\. Puternic\ tocmai prin
cur\]ia sa. Chiar f\r\ a fi credincios `n
sensul propriu-zis al cuv`ntului, nu
m-a[ al\tura bizonilor care arunc\ cu
piatra [i cu flegma doar pentru c\ a[a
d\ bine, arat\ c`t te-ai emancipat de
balcanism, ce european sub]ire ai
devenit `n ciuda „boaitelor“. Aici se
ascund lucruri prea ad`nci [i prea subtile, de care nu te vei apropia niciodat\
cu o grimas\, ci numai cu smerenie [i
sete. Ur\sc vanitatea de a fi inteligent
cu orice pre]. Pute a prostie.
24.08.02
Lumea amestecat\ a Vienei e de
surprins, ca `ntr-un stop-cadru, `n metrou. Un metrou neverosimil de lini[tit
[i de curat, unde nu se c`nt\, nu se
cer[e[te, nu se t`lh\re[te, singurele excentricit\]i pe care le-am surprins fiind
`mbr\]i[\rile [i s\ruturile unor perechi

A[ da un exemplu din spa]iul literar exsovietic: `n faimosul roman al lui Cinghiz
Aitmatov O zi mai lung\ dec`t veacul, unul din
personaje, arestat de poli]ia politic\ sovietic\,
moare la `nchisoare „de inim\“ (ni se spune).
De inim\, de dorul copiilor [i al so]iei sale –
autorul insist\ mult pe aceast\ moarte u[or
melodramatic\, numai c\ pentru un cititor
educat `n acea epoc\ moartea respectiv\ e cel
pu]in suspect\ (diagnosticul respectiv era un
cod pentru uciderea `n anchet\, de pe urma
tortúrilor). Pentru un necunosc\tor, un lector
care nu (mai) poate citi printre r`nduri, moartea
„de inim\“ e ceea ce este. Evident, [i semnifica]ia ei `n cadrul romanului este cu totul alta.
4
Un studiu de propor]ii (410 pagini) ap\rut
recent [i care va deveni, probabil, un reper `n
studiul literaturii din perioada comunist\ face
ordine [i `n aceast\ problem\. E vorba de cartea
lui Eugen Negrici – Literatura rom=n\ sub comunism, Editura Funda]iei Pro, Bucure[ti, 2002.
5
Zic „deocamdat\“ fiindc\ [i tinerii de azi
`mb\tr`nesc, intr`nd `ncet-`ncet `n establishment. Altfel, nu e ciudat c\, `n timp ce
Eminescu `[i `ncheiase (`ntrerupsese, mai bine
zis) opera la 33 de ani, ast\zi aud adesea cum
scriitori de 40 de ani s`nt numi]i tineri?
6
Debutul acestuia, `n 1994, a fost `ns\ cu
dou\ volume: unul la Nemira (Amantul
coliv\resei) [i unul la Editura Phoenix (~ngerul
desc\lecat). Radu Aldulescu a mai publicat
apoi un alt roman – tot bine primit de critic\ –
`n 1997: Istoria eroilor unui ]inut de verdea]\
[i r\coare, Editura Nemira, 1997.
7
Unora s-ar putea chiar s\ le prind\ bine.
M-am uitat, de pild\, `n Arca lui Noe a lui
Nicolae Manolescu (deocamdat\ cea mai
bun\ analiz\ a romanului rom=nesc de p`n\
`n 1983) [i m-a surprins absen]a unui autor pe
3

de, s\ le zic, hetero`ndr\gosti]i. Am
v\zut foarte mul]i asiatici, de la
vietnameze micu]e [i l\crimoase la
chinezoaice agere [i nipone m\run]ele, cu nelipsitele aparate foto sau
camere de luat vederi. Am v\zut
ar\boaice `mbr\cate `n rochii lungi [i
bine `mbrobodite (totu[i, f\r\ v\l),
negrese de toate calibrele, `n general
cochete, cu acel [ic colorat – un [irag
de m\rgele grele, un joc de culori vii
[.a. – care le prinde at`t de bine. Am
v\zut chiar [i c`teva austriece dr\gu]e, trupe[e, b\laie, cu codi]e `mpletite. (C`teva, deoarece majoritatea
m-au nedumerit, la fel ca [i pe `nainta[ul meu Codru-Dr\gu[anu. Tunse
scurt, parc\ pentru a-[i accentua masculinitatea, cu buze sub]iri [i maxilare
puternice, neverosimil de usc\]ive.
Variante feminine de Schwarzenegger.)
Cele mai tonice, mai „neobosite“
figuri din mi[una ora[ului s`nt negrii.
B\ie]i [i fete. Pe ele le-am creionat
adineaori. Ei, b\ie]ii, au o alur\ sportiv\, o superb\ u[urin]\ `n mi[c\ri,
degaj\ o prospe]ime pe l`ng\ care restul lumii pare ofilit\. Am contemplat
c`teva chipuri de efebi: cu un tegument de o `ntunecime [i str\lucitoare,
[i catifelat\, cu tr\s\turi dulci, `ns\
ferme, dogor`nd de senzualitate [i
for]\. Ce poten]ial zace `n aceast\ ras\
mai pu]in `nc\rcat\ – de[i `ncercat\ –
de istorie, `nc\ apropiat\ de circularitatea ritualic\ a timpului mitic! Pe
c`nd noi, noi, epigonii....
Am apreciat sobrietatea casei lui
Wittgenstein ca o reac]ie la mo[tenirea
Biedermeier, care, `n ciuda func]ionali[tilor, domin\ Viena. Pe fondul
barocului, r\mas pe retin\ ca identitate
arhitectural\ a ora[ului, s-a produs
fronda „nonestetic\“ a lui Wagner [i
Loos. Mai `ncoace, au fost implantate
c`teva blocuri de o]el [i sticl\. ~ntre
toate acestea – fantezia feeric\, mediteranean\, a lui Hundertwasser.
26.08.02
departe de pro[tii care scriu poezie
– culmea, uneori le reu[e[te
tu s\ scrii altceva tu s\ nu scrii
nimic
s\ te zv`n]i `n v`ntul neauzit v`ntul
care nu mi[c\ frunzele
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Siberia `n reprezent\ri române[ti (II)
Poezia stepei
Leonte IVANOV
~mpins de-o vecinic\
chemare…
S`nt patru decenii de c`nd Adrian
Marino a demonstrat netemeinicia
acelor `ncerc\ri ale istoriografiei noastre
literare de a-l situa pe Macedonski
printre simboli[ti: „`n structura cea mai
intim\ a spiritului s\u“ poetul r\m`ne
„ce-a fost – romantic“, chiar dac\ poezia sa cultiv\, efectiv, „primii germeni
notabili de simbolism rom=nesc, primele teme autentic simboliste“1, de inspira]ie desigur francez\. ~n cadrul acestora din urm\, tema evad\rii, a retragerii din civiliza]ie ocup\ un loc aparte,
`nscriindu-se `n aria mai larg\ a c\ut\rilor macedonskiene de ideal. Nu
exist\ limit\ a extensiunii `n spa]iu pentru autorul Nop]ii de decembrie, `ns\ exist\ o anumit\ orientare `n c\l\toriile
`ntreprinse: dac\ `n plan real ]inta
plec\rilor sale o constituia `ndeosebi
Apusul (Austria, Fran]a [i, cu predilec]ie, Italia), la nivelul crea]iei poetul e
un `ndr\gostit de Orient. Putem, de asemenea, vorbi de un anume sens al parcursului temporal, mereu `nspre trecut;
tot mai aproape de esen]e. Ca o caracteristic\, utopiile poetului s`nt [i ele
regresive: ~n construirea acestora Macedonski se simte cel mai `n largul s\u [i
d\ m\sura `ntregului talent. C\l\toriile
`n imaginar reprezint\ supape prin care
autorul scap\ de tirania ora[ului („C`t
despre mine, Bucure[ti, ora[ `n care mam n\scut,// `n infamie [i t`mpire n-a
fost vreodat\ `ntrecut“), de r\utatea
confra]ilor `ntru condei („s\ sparg cercul
care m\-nconjoar\“), de angoase. Natur\ solar\, cu marea t\l\zuind `n suflet,
el va c`nta de[ertul, ]\rmurile mediteraniene, stepa asiat\. O `ntreag\ simbolistic\ a „plec\rii“ (calul, corabia, caravana etc.) d\ concrete]e acestei ispite a
dep\rt\rilor, iar sumedenia de particularit\]i locale aduce un plus de veridicitate ]inutului exotic `n care poetul se
refugiaz\.
Ne vom opri, `n continuare, la ciclul
de Preludii slave din 1888, `n care Macedonski a `nscris poemele: Unui cavaler guard; ~n Archanghel [i V`nt de
stepe (C`ntec al slavului de sud). Din
aceea[i sfer\ ideatic\ fac parte [i textele
Cavalerul kurd (1883) [i Stepa (1892),
care, sub aspect temporal, `ncadreaz\
ciclul amintit.
Cu certitudine, Macedonski n-a cunoscut `n peregrin\rile sale stepa, `n lirica
sa ea este un simbol al iure[ului s\lbatic,
barbar, al nem\rginirii, loc al uit\rii, al
cufund\rii `n timp, al afirm\rii plenare a
eului, al desc\tu[\rii [i dezl\n]uirii patimilor. ~n genere, „aspira]iile exotice
macedonskiene `ncep s\ se contureze
cu insisten]\ dup\ descoperirea poeziei
parnasiene“ [i „au mai pu]in o func]ie
estet contemplativ\, c`t una strict interioar\, de localizare a idealului“.2
La Macedonski, `n\l]area spiritual\,
aspira]ia spre absolut au `ntotdeauna
nevoie de o acoperire, de o „consumare“ pe orizontal\ a spa]iului, plan `n
care se produce aceast\ „urm\rire“ a
idealului. E o posibil\ contrapondere la
tr\irea `n turnul de filde[, la „lumea
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cuget\rii“, din care poetul `ncearc\ s\
se sustrag\, fie sub imboldul dinamismului naturii sale, fie ca urmare a oboselii de a mai lupta.
Poetul nu „c\l\tore[te“ la „presiunea
vitalit\]ii“, nu d\ n\val\ `n step\ dintr-un
preaplin al energiei, nu cere „un trup
mun]ilor“, ci, `n astfel de „pustii `ntinse“,
este subiectul procesului de palingenezie,
rena[te pentru o nou\ confruntare cu
lumea civilizat\, `n care „omul fusese
l\sat prad\ omenirii“. ~n acela[i timp,
`ntoarcerea `n trecutul barbar trebuie
v\zut\ ca o `ntoarcere `nspre zorii omenirii, este [i o `ncercare de a se purifica
[i de a purifica societatea contemporan\ lui, o societate degenerat\, imoral\, str\in\ de menirea ei, rupt\ de
natur\. O `mbinare, cu alte cuvinte,
`ntre „defensiv\“ (retragerea din civiliza]ie) [i „ofensiv\“ (asaltul stepei), `n
conformitate cu binecunoscutul principiu romantic al antitezei. ~n step\ `l
cheam\ glasul s`ngelui:
„C\-mi readuc aminte vecinic de-a
mea origine de slav“3

dar [i instinctul de cuceritor, cu privirea semea]\ domin`nd dep\rt\rile:
„Sunt principe st\p`n pe step\ c`t pot
coprinde cu vederea…“
Aici, `n pustiet\]ile barbare, poetul sufer\ o metamorfoz\, `[i descoper\ similitudini de caracter (iu]eala deplas\rii,
euforia libert\]ii, bucuria pe care ]i-o d\
puterea), dar [i asem\n\ri fizice („~mi
cre[te p\ru-n stufuri negre…“) cu st\p`nii
de alt\dat\ de pe respectivele meleaguri.
S`nt elemente de panmongolism, ca `n
poezia lui Vladimir Soloviov [i, mai t`rziu, `n cea a lui Aleksandr Blok.
~ntr-un asemenea cadru, expansiunea eului e maxim\, poetul se simte
aidoma emirului din Bagdad:
„Sunt june, sunt puternic, liber, – `ncalec repede-arm\sar…“
Erotica macedonskian\ se subscrie
aceluia[i instinct de cuceritor barbar. Pe
bun\ dreptate, A. Marino sublinia c\
poetul „cultiv\ posesia, nu iubirea“; el

„exalt\ triumful masculin“ ce nu presupune implicarea afectiv\. A acoperi
spa]iul `nseamn\ a-l poseda, iar posesia
stepei g\tit\ ca o mireas\:
„Cu flori albastre, cu flori ro[ii, `n
raza clarei dimine]i,
Cu aerul umplut de-arome s\lbatice
[i mu[c\toare,“
[i care `l umple de vigoare, de pa-tim\, pare a fi suprema lui biruin]\ ca
b\rbat, chiar dac\ undeva „pe grani]a
pustiet\]ei“ `l a[teapt\ iubita, „o Varink\
cu ochi alba[tri“ (V`nt de stepe), sau o
fiin]\ „cu ochi lungi, cu gene lungi, care
„e [i drac, dar e [i sf`nt\“ (~n Archangel).
~n poezia Unui cavaler guard `nt`lnim o
alt\ ipostaz\ a stepei: cea de loc de
surghiun, de isp\[ire a pedepsei pentru
to]i cei vinova]i fa]\ de suveranul autocrat:
„Ave]i un ]ar ce `n minutul c`nd vrea
s\ fie neuman
Cu pacea stepei maiestoas\ `[i
d\ruie[te pe du[man..“,
dar [i o `ncercare de definire a
Rusiei:
„Muscal frumos, pe c`t se spune, `n
]ara ta `mp\r\teasc\,
Gigantic\ [i milostiv\, – ce n-a-nceput
ca s\ sf`r[easc\…“,
Rusie ce captiva prin tinere]ea ei ca
stat [i `n care nu fuseser\ experimentate
`nc\ formele europene de organizare a
societ\]ii, perimate la acea vreme `n
Occident, nu p\trunseser\ `nc\ acele
tare pe care le aduce cu ea civiliza]ia [i
bun\starea. Aceast\ idee a avantajelor
pe care le are Rusia datorit\ tinere]ii ei
a fost frecvent vehiculat\ `n s`nul grup\rii slavofile, a fost dezb\tut\ [i de
Dostoievski `n dialogurile sale periodice
cu cititorii Jurnalului de scriitor.
Cavalerul kurd, d\ glas aceleia[i
obsesii a drumului, ve[nicei r\t\ciri „cu
galbeni ochi pierdu]i `n zare“ (Rondelul
]iganilor) a celor st\p`ni]i, ca [i prototipul
lor jidov, de „aiurarea“, de „ispita“ dep\rt\rilor, de „`mplinirea vreunui vis“.

Zbur`nd peste pustie// Pe nisipul surd,
eroul primului poem pare, `n acela[i
timp, un Andrii Popa str\mutat `n mirifica lume a Orientului.

Ce-a-nflorit, re`nflore[te…
Macedonski revine pentru ultima
oar\ asupra motivului de referin]\ `n
poezia Stepa, inclus\ `n volumul Excelsior. Noul text sintetizeaz\ mai
vechile ipostaze ale pustei r\s\ritene [i
d\ o mai mare pregnan]\ eului poetic
„liberat de-or\[enismul sub]iatelor sim]iri“. ~nainte de orice, stepa e analgezic
[i anamnezic pentru o „via]\ am\r`t\ de
ultragii s`ngeroase“, doar astfel este
posibil\ ruperea poetului de lume [i
`ntoarcerea la v`rsta copil\riei [i a
superbelor `nsufle]iri. Din real ie[it afar\,
el `[i poart\ imagina]ia ca pe-un arm\sar, c`nd `n buestru, c`nd `ndemnat\ de
pinteni, pentru a prinde din urm\ fericirea, suprema himer\, metamorfozat\
fie [i `ntr-un „z`mbet fugitiv“. Ajuns al
stepei „singur ]ar“, re`nsufle]it „de-o
n\prasnic\ putere, t`n\r, chipe[, nalt, cu
stem\-n frunte“, poetul are, `ntr-un
asemenea cadru, revela]ia raiului terestru. Iubita, „potrivnic\ fecioar\“ ori prin]es\ melancolic\, „nimicit\ sub triumful
masculin“, va forma cu el cuplul de vis,
deplin\ `mplinire a dorin]elor poetice,
vremelnic liman al „zborului de lume
uit\tor“. Un palat, `n\l]at iubitei „pe ierburile stepei“, va `ncerca, „`ntinz`ndu-[i
umbra-n veacuri“, s\ alunge sentimentul
de vremelnicie a `mplinirii, a fericirii.
Focul divin al inspir\rii, ce `nghea]\
la un moment dat sub ap\sarea criv\]ului n\pustit din nord, va re`nvia `ntro noapte t`rzie de iarn\, spre a da glas,
cu [i mai mult\ culoare, epopeii emirului din Bagdad. C\ci, cum spune poetul,
„Ce-a-nflorit re`nflore[te, ce-a c`ntat
va mai c`nta.“
Or, `n mod cert, primele note din
melodia Nop]ii de decemvrie au r\sunat
mai `nt`i `n lungul Stepei.
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Itinerar plastic
(fi[\ de lectur\)

Alexandru
ZUB
De cur`nd, Valentin Ciuc\ a scos, la
Casa de Pres\ [i Editur\ Cronica, un
album cu totul remarcabil dedicat pictorului Otto Briese. ~n fond, o schi]\
monografic\ menit\ s\ reactualizeze
figura unui artist prodigios, intrat parc\
pe nedrept `ntr-un con de umbr\. Autorul nu ezit\ s\ vorbeasc\ de „recuperare [i reevaluare critic\“, ceea ce nu
e dec`t firesc `ntr-un domeniu ce a f\cut
mereu din asemenea gesturi o surs\ de
revitalizare. Albumul con]ine tot ce era
nevoie, de la biografie, analize tematice, ilustra]ii, estim\ri critice,
bibliografie p`n\ la rezumate `n limbi
str\ine pentru o c`t mai ampl\ difuziune. Este o bucurie de nespus `nt`lnirea cu asemenea opere de restitu]ie [i
comuniune spiritual\ `n lumea artei.
Amintitul volum al unui autor
prolific de mult\ vreme m-a f\cut s\

rememorez `n fug\ un traseu c\rtur\resc cu totul aparte. ~n adev\r,
dintre criticii de art\ care s-au impus
`n ultimele dou\ decenii, Valentin
Ciuc\ se distinge prin amplul evantai
de preocup\ri legate de crea]iile române[ti `n context universal. Interesat
`ndeosebi de fenomenul plastic, el n-a
pierdut din vedere nici o clip\
„coresponden]ele“ acestuia `n vastul,
inepuizabilul c`mp al crea]iei de art\.
A `nceput prin a se ocupa de unii
scriitori sensibili la mesajele artei
(Colocvii pentru mai t`rziu, 1980; Pe
urmele lui Calistrat Hoga[, 1982),
pentru a le c\uta apoi `n alte spa]ii
culturale (Urme sub cupola lumii,
1985; De la Cetatea etern\ la Zidul
chinezesc, 1993), din care a „decupat“
urme semnificative pentru un fel de a
se raporta la dimensiunea artistic\ a
umanit\]ii. Volumul Impresii europene, elaborat `n acest spirit, a [i fost
distins, la apari]ie, cu un premiu
pentru eseu (1996), iar Nostalgia
jurnalului (1997) ini]ia o extensie
considerabil\ a sferei investigate, implic`nd noi repere tematice [i noi figuri
din vastul panteon artistic al lumii, `n
care i-a pl\cut s\ plaseze [i c`]iva
plasticieni români.
Este spiritul ce anim\ [i un alt volum
al s\u, Pictori [i capodopere: scene din

muzeul imaginar, scos la Editura timi[orean\ Augusta, 2001, `n condi]ii
grafice remarcabile. Selec]ia propus\
de autor, pe seama unor vaste lecturi,
dar mai ales ca rezultat al drume]iilor
`ntreprinse de el `nsu[i `n numele artei,
`nsumeaz\ „peste o sut\ cincizeci de
mae[tri, de la Giotto la Boticelli, de la
Bosch la Dürer, de la El Greco la
Rembrandt, de la Poussin la Constable,
de la Repin la Van Gogh, de la Morandi
la Kandinsky, de la Dali la Buffet“, cum
ne avertizeaz\ `ntr-un Cuv`nt `nainte
acad. R\zvan Theodorescu, bucuros s\
constate c\ asist\ la „un fapt de cultur\
extrem de necesar“.
Cartea de fa]\ se adreseaz\ nu numai speciali[tilor `n domeniu, ci deopotriv\ unui public mai larg, sensibil
la dialogul artelor, la nevoia de frumos [i de comprehensiune a simbolurilor `ncorporate `n obiectele de
art\. Cu o reflec]ie despre capodopere se [i des-chide acest volum, at`t de
caracteristic pentru felul cum se
raporteaz\ autorul la spa]iul artei, cel
mai seduc\tor parc\ dintre spa]iile `n
care ne-am putea reg\si. Schi]`nd
sumar povestea unor capodopere,
autorul ia `n seam\, cum singur o
spune, „ideea dep\[irii spiritului unui
timp prin devansare [i proiec]ie
anticipativ\“. Dar a identifica transgresiunea acelui Zeitgeist `nseamn\ a
cunoa[te (lucru nu tocmai comod)
multitudinea de elemente ce `i asigur\ urzeala, desenul, semnifica]iile.
Se poate spune, fapt indenegabil, c\
nu numai capodoperele se ]es din pasiune, talent, har, d\ruire, inspira]ie,

cum ne previne autorul, ci [i lectura,
interpretarea lor.
Este ceea ce rezult\ din parcurgerea
volumului Pictori [i capodopere, pe
care criticul de art\ Valentin Ciuc\ `l
pune acum la `ndem`na oricui, sub
forma unor decupaje din ceea ce, inspirat, Malraux numise c`ndva „muzeul
imaginar“. Reluarea sintagmei `n subtitlu nu-i poate surprinde pe cei care `[i
aduc aminte c\ autorul a fost mult timp
muzeograf [i c\ a investit at`ta pasiune,
efort, erudi]ie pentru a-[i `ntocmi
propriul s\u „muzeu imaginar“. `nt`lnirea cu capodopera, ocazionat\ de
muzee, pinacoteci, expozi]ii europene,
dar [i de o vast\ literatur\, l-a condus
spre aceste reflec]ii inerent subiective,
prin intermediul c\rora ne putem
apropia noi `n[ine de marile crea]ii
plastice ale lumii.
„F\r\ a ignora frisoanele culturale
ale prezentului, m\rturise[te autorul,
m-am l\sat romantic-fascinat de utopia
trecutului. Subtitlul De la Giotto la
Bernard Buffet subliniaz\ privirea
diacronic\, dar nu exclude analiza pe
orizontal\ a timpului“, acea radiografie
sincronic\ de care e mereu nevoie
pentru o minim\ `n]elegere a „clipei ce
ni s-a dat“. Din patrimoniul românesc,
au fost ale[i, pentru a spori tocmai
aceast\ clip\, ca `ntr-un lexicon
esen]ial, N. Grigorescu, I. Andreescu,
G. Petra[cu, Th. Pallady, N. Tonitza, V.
Brauner, I. }uculescu, C. Baba, Al. Ciucurencu. E un gest ce consun\, cumva,
cu preocuparea mai veche a autorului
de a g\si [i pentru creatorii no[tri firide
potrivite `n galeria marilor crea]ii.
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Un proiect ambi]ios pentru cultura noastr\
Livia COTORCEA
Ap\rut anul trecut la Editura Axa din
Boto[ani, `n colec]ia Ipote[ti, Dic]ionarul limbajului poetic eminescian.
Concordan]ele poeziilor antume (`n
dou\ volume `nsum`nd peste o mie de
pagini) st\ sub egida Universit\]ii „Al. I.
Cuza“ din Ia[i [i a Centrului Na]ional
de studii „Mihai Eminescu“ din Ipote[ti. Cele dou\ volume s`nt o prim\
parte dintr-un proiect g`ndit `n dou\
secven]e: Concordan]ele poeziilor
eminesciene [i Dic]ionar de semne [i
sensuri poetice. Un proiect ambi]ios [i
absolut necesar pentru cultura noastr\,
realizat dintr-o nou\ perspectiv\ [i cu
noi instrumente, la aproape patru
decenii de la publicarea Dic]ionarului
limbii poetice eminesciene, ini]iat [i
coordonat de Tudor Vianu.
Conceput `nc\ din 1993 de prof. dr.
Dumitru Irimia, decanul de atunci al
Facult\]ii de Litere din Ia[i [i [eful nou
`nfiin]atei catedre „Mihai Eminescu“,
proiectul a beneficiat de colaborarea
unor tineri cercet\tori, asisten]i [i lectori universitari, care au lucrat sus]inut,
cu pasiune, la fi[area [i ordonarea unui
material imens. Mihaela Cern\u]i-Gorode]ki, Minodora Donis\-Besson [i
Mioara S\crieru au acceptat s\ lucreze
aproape `n anonimat, la lucruri deloc
spectaculoase pentru un ochi neavizat,
care, `n nici un caz, n-ar putea duce la
o afirmare imediat\ [i zgomotoas\ (dorit\, din p\cate, de at`t de mul]i tineri…). Printre multele merite ale
acestui Dic]ionar, a[ dori s\ eviden]iez
semnifica]ia sa formativ\: tinerii
care-au lucrat la el, `ndruma]i de un
mare profesor [i de unul dintre cei mai

mari eminescologi ai cultuii noastre, au
parcurs etapele unei ini]ieri filologice
temeinice [i cu efecte de durat\.
Dic]ionarul este rezultatul colabor\rii cu Centrul de analiz\ a Textului de
la Facultatea de Litere a Universit\]ii
din Cluj, unde cercetarea interdisciplinar\ – informatic\ [i lingvistic\ – este o
realitate, iar nu un deziderat. Se cuvine
a[adar s\ amintim numele clujenilor
care au asigurat analiza [i lematizarea
crea]iei poetice eminesciene antume:
Sanda Cherata, autoarea sistemului de
lematizare automat\ [i de generare a
concordan]elor (CONCORD), Teodor
Vu[can, creatorul sistemului lexical
informatizat (SILEX) [i Emma T\m`ianu,
colaborator. Nu `n ultimul r`nd, trebuie
semnalat printre colaboratori Centrul
Na]ional de studii „Mihai Eminescu“
din Ipote[ti, care a realizat corecturile,
a preg\tit textul pentru tipar [i care,
dup\ cum afl\m din argumentul prof.
Dumitru Irimia, `[i va spori atribu]iile `n
partea a doua a proiectului – Dic]ionar
de semne poetice.
Dup\ cum se prezint\ lucrurile cu
aceast\ prim\ parte realizat\, `n final,
c`nd vor fi definitivate [i Concordan]ele
poeziilor postume [i Dic]ionarul de
semne [i sensuri poetice, `n `ntregul ei,
lucrarea va `nsuma cel pu]in [ase volume masive. Pentru ca acestea s\ fie
definitivate, va fi nevoie de ani de
munc\ asidu\ [i, mai ales, de sus]inerea logistic\ pe care trebuie s\ o
acorde forurile [tiin]ifice [i administrative pentru `mbog\]irea culturii
rom=ne cu o lucrare monumental\ [i
absolut necesar\.
Alte culturi, mai atente la valorile
proprii, [i-au `nscris demult `n palmaresul lor dic]ionare ce tezaurizeaz\
limbajul marilor poe]i – [i nu e vorba
doar de cultura italian\ (din care s-a

preluat, cu modific\rile de rigoare, modelul de lucrare) sau de cultura francez\,
ci [i de culturi considerate „mai mici“,
precum cea polonez\ sau ceh\, care
posed\ acum un impresionant num\r de
lucr\ri enciclopedice [i lexicografice de
factura celei de care ne ocup\m.
G`ndindu-ne la toate aceste lucruri, fapta
colectivului `ndrumat de prof. Irimia ni
se pare [i mai demn\ de relevat `n
exemplaritatea ei, [i mai demn\ de o
r\splat\ pe care Academia ar trebui s\ se
simt\ obligat\ s\ i-o acorde.
Oric`t de arid\ [i de „ne-poetic\“ ar
p\rea o astfel de lucrare, faptul c\ ea
stocheaz\ (`n cuvinte, semne [i sensuri
procentualizate) un `ntreg proces de
g`ndire, de limb\, de receptare devine
un solid argument pentru a o considera
un mod de a ilustra [i pentru str\ini,
poate mai eficient, sintagma at`t de
drag\ nou\ „Eminescu – cel mai mare
poet al rom=nilor“.
Concordan]ele poeziilor antume `nregistreaz\ patru mii [aptezeci [i patru
de leme-unit\]i lexicale paradigmatice,
adic\ `n forma lor de baz\, urmate, pe
o a doua coloan\ de variantele lor sintagmatice, ca [i cuvinte `n text. Variantele morfologice ale lexemelor s`nt
considerate ocuren]ele contextuale ale
acestora, contextul con]in`nd versul `n
care lema se manifest\, acesta, la r`ndul lui, trimi]`nd la codul numeric al
poeziei din care a fost extras. Este indicat\ [i frecven]a cuv`ntului actualizat
`n crea]ia antum\ a lui Eminescu, o
frecven]\ absolut\, reprezentat\ de
prima cifr\ ce corespunde ocuren]elor
integrate versurilor ilustrative [i o frecven]\ relativ\, semnalat\ de un al doilea num\r (reprezent`nd raportarea la
totalul de 4074 de leme).
Totul este executat cu at`ta rigoare [i
acurate]e `nc`t s`ntem convin[i c\ acest

tip de dic]ionar va deveni un instrument extrem de util [i eficace pentru
cercet\ri de poetic\ [i stilistic\ viz`nd
autorul, c`t [i pentru studii referitoare la
stilul epocii sau al curentului literar
respectiv. Cunosc`nd ce semnifica]ie
are un cuv`nt `ntr-un text pentru
tematizarea lui, este evident c\ studiile
axate pe tematismul poetic vor
beneficia [i ele din plin de pe urma
utiliz\rii unui astfel de dic]ionar.
Modul `n care lucrarea pune `n eviden]\ prezen]a unor cuvinte `n partea
final\ a versului va `nlesni, cu siguran]\, studii consacrate rimei, ritmului,
precum [i semanticii poetice, care
opereaz\ cu momente tari [i momente
slabe ale sensului.
Iubitorii poeziei lui Eminescu, filologii, poeticienii [i stilisticienii au de ce
s\ fie recunosc\tori colectivului ce a
lucrat [i lucreaz\ la un dic]ionar de o
asemenea complexitate [i de o at`t de
mare importan]\ pentru cultura noastr\.
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Raport c\tre Brâncu[i (II)
Lucian
S|CRIERU-DRAGOMIR

„Numai africanii
[i rom=nii au [tiut cum s\
sculpteze lemnul“
Oare c`t de mult l-a influen]at pe
Br=ncu[i arta neagr\ (african\)? ~n cercul arti[tilor [i litera]ilor din Parisul
`nceputului de secol XX, este la mare
trecere gustul pentru exotic. Artei
obosite, proprii unei culturi ra]ionalistpozitiviste, i se opune tot mai puternic
o art\ a desc\tu[\rii spiritului, o art\ a
trezirii straturilor originare, primitive,
ale fiin]ei umane. Culturile neolitice,
cicladice, africane erau tot at`tea poteci
de `ntoarcere [i reg\sire a „unui paradis
pierdut“. Dar mai este un fapt important sesizat de Br=ncu[i: „Ei (primitivii) c`nd lucreaz\ lemnul nu-l r\nesc“. Arti[tii primitivi p\strau via]a
materiei `n sculpturile lor, ar\t`ndu-[i
astfel respectul pentru materie, pentru
`nsu[irile ei profunde. Influen]a african\ asupra lui Br=ncu[i este mai mult
`n spirit dec`t `n reproducerea aspectelor formale. Opere precum „Micu]a
Fran]uzoaic\“ sau „Negresa Blond\“
s`nt cele mai apropiate de filonul imagistic al artei africane.
Spiritul sculpturii primitive de pe
continentul negru vine s\ rotunjeasc\,
s\ `mplineasc\ filozofia de artist [i de
cercet\tor al resorturilor esen]iale care
anim\ lumea. Br=ncu[i detest\ sculptura decadent\ a elinilor, dar iube[te
filozofia lui Socrate [i a lui Platon. De
asemenea, el iube[te India: „ ~n India
am g\sit în]elepciunea mea milenar\,
cea care a supravie]uit ploilor Occidentului [i tuturor stupidit\]ilor (…).
Ceea ce-mi place `n India este vitalitatea enorm\, vitalitatea cople[itoare.“
Pe lista lecturilor preferate ale lui
Br=ncu[i se afl\, din 1925, [i o carte
budist\ – cea a poetului tibetan din
sec. al XI-lea, Milarepa. De aici poate
`ndemnul pe care artistul `l va rosti
c\tre prietenii [i apropia]ii s\i:
„Détachez-vous!“- desc\tu[a]i-v\!. ~n
1928 Br=ncu[i va fi vizitat, `n de acum
celebrul s\u atelier din Impasse Ronsin
nr. 11, de c\tre James Joyce. Se pare c\
aveau un punct filozofic `n comun.
Acesta este grafic conturat chiar prin
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portretul abstract pe care sculptorul `l
deseneaz\ scriitorului irlandez, pentru
a ilustra una dintre c\r]ile sale. Lumea
[i chiar istoria omenirii se desf\[oar\
sub forma piramidei ascu]ite, a „piramidei fatale“- a[a cum o denumeau ei.
Alternativa o constitue spirala [i cercurile concentrice, modele pentru o evolu]ie ciclic\ [i armonioas\.

Inspira]ia zeului
[i munca sclavului
Ezra Pound scria `ntr-un prim articol
dedicat artistului rom=n, `n 1921:
„Br=ncu[i [i-a petrecut cea mai mare
parte a timpului s\u `n atelier, `n interiorul lini[tii oferite de propriile sale crea]ii, debaras`ndu-se de o lume ce propune rebuturi, o lume plin\ de decora]iuni mai mult dec`t idioate, o lume
`n care se fabric\ tablouri pentru muzee.“ Undeva `n Montparnasse un
„prince-paysan“ tr\ie[te o via]\ aproape ascetic\: „Dac\ m\ voi putea perfec]iona ca un ascet, s`nt convins c\
voi ob]ine o m\iestrie asupra for]elor
naturale pe care nu a putut-o descoperi
`nc\ [tiin]a occidental\.“ Aceast\
dorin]\ de perfec]ionare se manifest\ [i
`n alte domenii. Br=ncu[i este interesat
de posibilit\]ile fotografiei `nc\ din
1900. Dar `n 1921 el dore[te s\ devin\
un profesionist, av`ndu-l ca mentor pe
artistul fotograf Man Ray. ~n urma aces-

tei pasiuni au r\mas peste 1800 de
negative, multe dintre ele imortaliz\ri
ale lucr\rilor, ale vizitatorilor [i ale col]urilor inedite din atelier.
Orice artist capabil s\ creeze [i s\
impun\ o g`ndire [i o viziune personal\,
puternic\, genial\, are parte [i de un
proces. Procesul lui Br=ncu[i a fost
unul de amploare, extins la dimensiunile `ntregii arte moderne. Odat\ cu el
a `nvins [i un grad nou de percepere a
obiectului artistic. Codul de jurispruden]\ american\ prevedea faptul c\
poate s\ fie considerat o oper\ de art\
doar ceea ce imit\ obiectele naturale [i
`n special, forma uman\ redat\ la propor]iile ei reale. Astfel vame[ii americani vor taxa la propriu lucrarea „Pas\rea `n Spa]iu“, de bronz poleit, confund`nd-o cu o vulgar\ bucat\ de metal. Procesul Br=ncu[i versus Vama
american\ (1927) a ]inut un an de zile,
timp `n care presa a urm\rit cu maxim
interes pledoariile [i argumenta]iile
p\r]ilor implicate. ~n final, judec\torii
vor recunoa[te validitatea unei opere
de art\ nonimitative concluzion`nd:
„Pas\rea `n Spa]iu“ este un produs original al unui sculptor profesionist [i
deci este o oper\ de art\.
Poate c\ nu e tocmai o `nt`mplare
faptul c\ protagonista acestui proces a
fost o pas\re br=ncu[ian\. Sculptorul
m\rturisea: „C’est le vol qui m’a occupé toute ma vie“. Prima pas\re este
„M\iastra“ din 1910. ~n 1919 Maestrul
lucreaz\ la „Pas\rea galben\“. ~ntre
1919-1920 la „Pas\rea de Aur“, iar
`ntre 1931-1936 la „P\s\ri `n Spa]iu“.
Odat\ cu timpul, p\s\rile lui Br=ncu[i
devin simboluri tot mai depline ale
zborului. Unele dintre cele mai frumoase [i mai celebre sculpturi din
aceast\ etap\ apar]in maharajahului
Holkar de Indor. El este cel care `n
1933 `i va comanda lui Br=ncu[i un
templu numit „al Desc\tu[\rii“ pentru
care sculptorul va merge `n India la
`nceputul anului 1938. Templul, ridicat
`n amintirea maharaniei de Indor, trebuia s\ ad\posteasc\ cele trei p\s\ri
br=ncu[iene cump\rate de maharajah,
o statuie `nalt\ de stejar, stilizat\,
purt`nd numele de „Spiritul lui Budha“
precum [i fresce reprezent`nd „zborul
orizontal“. Henri Pierre Roché, apropiat al sculptorului, descrie astfel fabulosul proiect: „F\r\ u[i [i ferestre, cu o
intrare subteran\ [i cu o dispunere de

a[a manier\ `nc`t „Pas\rea de Aur“ s\
fie din plin luminat\ de soarele de
pr`nz (…) `n acea zi sacr\ din an“. Descrierea este destul de enigmatic\.
Proiectul nu va fi realizat din motive
neelucidate, iar asupra formei finale,
exterioare a „Templului Desc\tu[\rii“
s`nt mai multe ipoteze din care cea mai
plauzibil\, mai sus]inut\ de dovezi este
cea a Ovoidului.
Multe dintre proiectele monumentale ale lui Br=ncu[i nu s-au realizat.
Al\turi de Templul din Indor pot fi
men]ionate „Coloana Infinitului“ de la
Chicago, prognozat\ a fi de 400 m
`n\l]ime, „Pas\rea `n V\zduh“ de 50 m
de la Hyères, „Coco[ul“ de la Philadelphia [i, de ce nu, monumentul
comemorativ de la Pe[ti[ani (comuna
natal\), propus de artist `n 1921.
Ansamblul de la Tîrgu Jiu este singurul proiect care a devenit realitate `n
timpul vie]ii artistului. Cine s`nt ini]iatorii? Comitetul Ligii na]ionale a femeilor rom=nce din Gorj, a c\rui pre[edint\ era Aretia T\t\r\scu, hot\r\[te ridicarea la T`rgu Jiu a unui monument `n
onoarea solda]ilor rom=ni c\zu]i pe
frontul Primul R\zboi Mondial. Comanda o va primi sculptori]a Mili]a
P\tra[cu. Ea va renun]a la lucrare `n
favoarea maestrului s\u, Constantin
Br=ncu[i. Ini]ial, Aretia T\t\r\scu `i comand\ artistului, un „Coco[“, dar Maestrul `i r\spunde c\ aceast\ tem\ este
rezervat\ pentru Fran]a. „Memorialul
de la Jiu“ avea s\ cuprind\ trei piese:
„Poarta S\rutului“, „Masa Pomenirii“
(numit\ ulterior Masa T\cerii ) [i „Coloana f\r\ Sf`r[it“. Despre ultima pies\
a ansamblului, „Coloana“, trebuie
men]ionat faptul c\ prima variant\, ca
element independent (Br=ncu[i folosise
tema modulului rombic ca element
auxiliar integrat soclurilor), apare `n
1920. Are 7 metri `n\l]ime [i este realizat\ din lemn. Va fi expus\ timp de 7
ani `n gr\dina prietenului s\u, Eduard
Steichen.

~n perioada iulie–august 1937, la
T`rgu Jiu, `mpreun\ cu inginerul {tefan
Georgescu-Gorjan, fiul profesorului
s\u de sculptur\ de la Bucure[ti, Maestrul lucreaz\ la rezolvarea problemelor tehnice legate de ridicarea unei
coloane modulare de 30 m `n\l]ime.
Toate elementele constitutive vor fi turnate [i asamblate la atelierele mecanice de la Petro[ani. ~n timpul lucr\rilor
de montare a „Coloanei“ inginerul
Georgescu-Gorjan va realiza un set de
fotografii memorabile. La 27 octombrie
1938 se produce inaugurarea oficial\.
Despre „Coloana f\r\ Sf`r[it“, Mircea
Eliade avea s\ scrie: „Ascensiunea (ei)
nu e doar spre cer precum `n cosmologiile arhaice, ci un zbor spre un spa]iu
infinit (…) `ntr-unul bazat pe experien]a
extatic\ a libert\]ii absolute.“
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„Cotidianul unui oficiu“
William TOTOK
Cu prilejul celei de-a 13-a anivers\ri
a ocup\rii centralei Stasi din Berlin – la
15 ianuarie 1990 – a avut loc premiera
filmului documentar `ntitulat: „Cotidia-

nul unui oficiu“ (Der Alltag einer
Behörde).
Nou\ ofi]eri superiori ai poli]iei
politice din fosta Republic\ Democrat\
German\ au fost de acord s\ apar\ `n
acest film (realizat de Christian Klemke
[i Jan Lorenzen). Altfel dec`t `n România, unde identitatea ofi]erilor de securitate constituie un „secret“, numele

ofi]erilor Stasi s`nt cunoscute publicului din Germania. Speciali[tii cunosc [i
detalii biografice inedite ale coloneilor
[i generalilor care p`n\-n 1990 au ocupat func]ii importante `n structurile superioare ale Ministerului Securit\]ii
Statului. Dup\ pr\bu[irea comunismului, unii dintre ei au fost temporar aresta]i. Ast\zi ei s`nt pensionari, care se
mai `nt`lnesc, din c`nd `n c`nd, pentru
a-[i aduce aminte cu nostalgie de vremurile glorioase c`nd se aflau `n fruntea
celei mai temute institu]ii din Germania r\s\ritean\. Cei 9 care apar `n
documentarul prezentat `n premier\ la
Berlin `mpreun\ cu al]i fo[ti ofi]eri Stasi
au semnat `n anul 2001 o scrisoare de
protest `n care se pl`ng de faptul c\
mass-media ar prezenta o imagine
denaturat\ a securit\]ii. Anul trecut au
publicat [i o carte intitulat\: „Securitatea – Despre munca de ap\rare a Ministerului Securit\]ii Statului“ („Die
Sicherheit – Zur Abwehrarbeit des
MfS“). Aceast\ scriere colectiv\ este
plin\ de piruete justificatoare din care
cititorul ar putea trage o singur\ concluzie: Securitatea a fost o organiza]ie
bl`nd\, nicidecum implicat\ `n ac]iuni
brutale de reprimare, iar angaja]ii institu]iei au fost ni[te func]ionari inocen]i.
Tendin]a de minimalizare [i justificare
a propriei activit\]i se desprinde [i din

filmul „Cotidianul unui oficiu“ care
`ncearc\ s\ zugr\veasc\ institu]ia din
perspectiva f\pta[ilor. Autorii au reu[it
s\ monteze fragmentele interviurilor `n
a[a fel, `nc`t declara]iile retorice, mimica [i gesticula]ia ofi]erilor se transform\ `ntr-un soi de demascare f\r\
voie. Personajele s`nt incapabile de a
se debarasa de anumite reflexe politice
interiorizate sau de limbajul tehnic al
securit\]ii. ~n acela[i timp, din declara]iile ofi]erilor se desprinde o viziune
absolut necritic\ fa]\ de sistemul
politic pe care l-au sprijinit prin tot ce
au f\cut. Unul dintre cei intervieva]i
poveste[te plin de entuziasm profesional cum au decurs opera]iunile
informative [i urm\ririle operative ale
unor persoane suspectate de activit\]i
opozi]ioniste. Metodele de intimidare,
anihilare [i pedepsire, mijloacele conspirative de munc\ sau supravegherea
total\ s`nt prezentate ca ni[te ac]iuni
legale. F\r\ a apela la didacticism sau
comentarii, filmul prezint\ fa]etele
condamnabile ale unui serviciu secret
din unghiul activit\]ilor cotidiene ale
lucr\torilor.
Astfel, filmul dezv\luie chipul adev\rat al securit\]ii. Banalitatea func]ionarului perfect transformat `ntr-o
ma[in\ uman\ pentru care principiile
de via]\ s`nt legate de respectarea strict\ a unor virtu]i secundare: cur\]enie,
punctualitate [i `ncrederea oarb\ `ntr-o
ideologie criminal\.

TEUTONICE

}igara, vinul [i prostia
Michael ASTNER
~ntr-o emisiune a lui Robert Turcescu
de pe Europa FM s-a discutat despre
„Rom=nii [i alcoolul“. S-au spus multe
lucruri cunoscute, fie pro-, fie `mpotriva b\uturii. Ca un fapt „divers“ picant,
la mijlocul [i la `ncheierea emisiunii
„Rom=nia `n direct“, ascult\torii au
putut auzi vreo trei reclame pentru
b\uturi alcoolice: una pentru nu [tiu ce
lichior, una pentru vinurile de Jidvei [i
alta pentru berea Bergenbier care
„schimb\ spectaculos scorul“…
Dar nu despre asta vreau s\ scriu, ci
despre ceva ce nu s-a spus la emisiunea
lui Turcescu. Despre ceva ce se pierde
mereu din vedere, inclusiv atunci c`nd
se `nfiereaz\, de exemplu, [i fumatul!
Nu zic nu, f\r\-ndoial\, at`t b\uturile
alcoolice, c`t [i ]ig\rile reprezint\ [i ele
ni[te droguri cu at`t mai periculoase, cu
c`t s`nt consumate mai nem\surat. Ba,
a[ putea s\ admit [i faptul c\ to]i aceia
care beau regulat alcool, chiar dac\ o
fac cu m\sur\, s`nt alcoolici. {i, `nainte
de-a trece mai departe, ]in s\ precizez
un lucru: acest text nu se vrea `n nici
un fel o pledoarie pentru b\ut alcool
sau pentru fumat!
Astea fiind spuse, s\ trecem la
subiect: oare a `ncercat cineva s\-[i
imagineze cum ar ar\ta lumea dup\
c`]iva ani f\r\ nici un fel de drog? Deci:
f\r\ alcool, f\r\ tutun, f\r\ nimic din
ceea ce se consum\ `ntru destindere,
spre contracararea stresului de zi cu zi
(ca s\ nu zic: existen]ial!…), ca s\ ui]i
de necazuri, m\car pentru c`teva ceasuri etc. etc.?
Iat\ o provocare pentru orice autor
de anticipa]ie: s\ creioneze `ntr-un

roman aceast\ lume curat\ [i uscat\,
f\r\ urm\ de droguri! Pornind de la
premisa c\ ar reu[i societatea contemporan\, lumea globalizat\ s\ elimine
orice surse de drog! Nu doar prin interdic]ie, nu. Mai ales c\ un lucru e cert:
`nc\ nu exist\ exemplul prohibi]iei
care s\ fi dat roade ([i nici nu va exista,
s`nt convins, vreodat\ una).
Deci, s\ ne `nchipuim o lume f\r\
vin, f\r\ bere, f\r\ ]uic\, f\r\ cafea, f\r\
]ig\ri, f\r\ nici un fel de drog cotidian
(scoatem din ecua]ie drogurile de la marijuana „`n sus“): oare va mai fi func]ional\ o astfel de societate? Ce-ntrebare, se vor mira mul]i, o prostie: abia
atunci toate vor merge strun\!
Dar, dup\ umila-mi p\rere, a[a trebuie
pus\ problema. Pentru c\, s-avem pardon, cine-[i imagineaz\ c\ orice drog [iar putea g\si un „`nlocuitor“ s\n\tos, care
deci nu afecteaz\ negativ nicicum nici
corpul, nici mintea noastr\, este un idealist din cale afar\: chiar crede cineva c\
lectura unei c\r]i frumoase, vizionarea
unui film bun, de exemplu (scrise [i
f\cute, cel mai probabil, [i cu ajutorul
drogurilor gen vin sau tutun…), ar putea
s\ `nlocuiasc\ acest fel de comuniune
ce se na[te ori de c`te ori m\car doi oameni beau `mpreun\ o bere, un pahar
de vin, fumeaz\ `mpreun\ o ]igar\?
Acea societate uman\ care va anihila orice fel de drog (c\ci spre asta se
tinde, f\r\ `ndoial\), putem fi convin[i
de asta, se va trezi foarte probabil cu
alte [i alte probleme de convie]uire
`ntre cet\]enii ei. A[a cum apar boli noi,
vor ap\rea [i disfunc]ii sociale noi `ntr-o
societate care `ncearc\ s\ ob]in\ cet\]eni s\n\to[i tun, altfel spus: mereu
ap]i pentru munc\!
A, se-nt`mpl\ destule ori ca omul la
b\utur\ s\ devin\ violent? Admitem.
Exist\ multe crime pentru procurarea

drogurilor de orice fel? F\r\-ndoial\.
Dar [i-a `nchipuit cineva c`te crime s-ar
putea `nt`mpla `n momentul c`nd oamenii n-ar mai g\si nici o supap\ pentru cele ap\s\toare pe creier [i pe suflet? {i-a pus cineva vreodat\ problema
cum ar ar\ta crimele comise „din
senin“ de ni[te indivizi s\n\to[i tun [i
abstinen]i convin[i? Dac\ nu m\ `n[el,
exist\ deja destule exemple, din Occident, din SUA, cu oameni cunoscu]i
drept cump\ta]i, nealcoolici, nefum\tori, care, „din senin“, [i-au m\cel\rit
familia, colegii de clas\!
Ceea ce am vrut s\ sugerez este faptul c\ toate tendin]ele acestea spre o
lume s\n\toas\ tun, din cap p`n\-n
picioare [i de la mic la mare, reprezint\, `n fond, tendin]e spre un nou fel
de totalitarism, un totalitarism al utilitarismului `n care omul are valoare

doar dac\ este s\n\tos, adic\, repet:
apt de munc\, iar toate cele s`nt b\gate
`ntr-un pat al lui Procust al bilan]urilor
contabilice[ti: c`t cost\ boala, c`t cost\
decesul prematur din cauza ei societatea etc. Dar nimeni dintre vajnicii antialcoolici [i antifum\tori, dintre fundamentali[ti utilitari[ti, nu se `ntreab\
dac\ o lume f\r\ nici un fel de drog nu
cumva o va lua razna, va `nnebuni?
Omul, au spus grecii antici, este
m\sura tuturor lucrurilor. Am putea s\
ne sim]im tenta]i s\ parafraz\m: Omul
cu m\sur\ este m\sura tuturor lucrurilor. Dar nici acest lucru nu poate r\m`ne f\r\ comentariu: nu cumva multe
mari descoperiri, multe mari inven]ii,
multe mari opere de art\ au ca „ingrediente“ [i diferite droguri cotidiene
(vin, whisky, tutun, cafea etc.) [i s`nt
rezultatul unor oameni nem\sura]i `n
multe privin]e?
Apropo de m\sur\, oare c`nd s-o
g\si leac pentru prostie care, nu-i a[a,
este mult mai d\un\toare pentru societate dec`t orice altceva?

ianuarie 2003

Revista presei

24

Sarcofagul de h`rtie
Oameni de cultur\
proeminen]i pe post
de informatori
~n num\rul din 21-27 ianuarie al
revistei 22 putem citi un interviu
extrem de interesant cu domnul Nestor
Rate[, fost director al Europei Libere, pe
tema ac]iunilor `ntreprinse de Securitate pentru intimidarea, „anihilarea“
(dac\ nu chiar „lichidarea“ fizic\) unor
personalit\]i precum Noël Bernard [i
Vlad Georgescu [i destabilizarea activit\]ii postului de radio. De[i CNSAS a
oferit 65 de dosare (din care 55 poart\
codul poetic „Eterul“), nici unul dintre
ele nu este `ntreg: „Aproape din fiecare
dosar pe care l-am examinat lipsesc file,
declar\ domnul Nestor Rate[. Cea mai
frapant\ – ar trebui s\ spun cea mai
suspect\ – este absen]a a nu mai pu]in
de 278 de file din dosarul Vlad Georgescu. Multe file existente s`nt greu de
descifrat, calitatea copiilor fiind proast\.“ Dar chiar [i a[a, serios trunchiate,
dosarele alc\tuite de DIE, SIE, CIE ofer\
o imagine terifiant\: `n 1981, o bomb\
de 20 de kg. a explodat l`ng\ zidul postului de radio, r\nind [ase persoane [i,
pe l`ng\ alte amenin]\ri, c\r]i-capcan\
(ca o ironie, exemplare ale memoriilor
lui Hru[ciov) au fost expediate fostului
ministru Penescu, lui Paul Goma [i lui
{erban Or\scu. „{tim de c`]iva ani cu
certitudine – afirm\ domnul Nestor
Rate[ – c\ Securitatea a f\cut-o [i l-a
angajat pe cunoscutul terorist interna]ional Carlos s\ trimit\ c\r]ile. Avem `n
aceast\ privin]\ chiar confirmarea fostului director al SRI, Virgil M\gureanu,
care, `ntr-o scrisoare adresat\ [efului
serviciului de siguran]\ al postului nostru de radio, Richard Cummings, declara c\ «pentru a-i intimida pe unii
colaboratori ai Europei Libere sau pe
al]i adversari ai fostului regim, au fost
folosite prin po[t\ unele dispozitive
explozive, care prin detonare au produs efectele cunoscute»“.
Amenin]at cu moartea dup\ apari]ia
Orinzonturilor ro[ii ale lui Pacepa,

Vlad Georgescu a fost urm\rit, spionat
pas cu pas de cel pu]in 15 informatori
care s-au `ntrecut s\ ofere date despre
periculosul „tr\d\tor“, merg`nd p`n\ la
schi]ele str\zii pe care locuia [i ale
casei sale. {i de aceast\ dat\ dosarele
s`nt „sterilizate“: „Cele 178 de file care
lipsesc din volumul 5 al dosarului Vlad
Georgescu ne-ar ajuta s\ reconstituim
mai clar [i mai complet ce s-a `nt`mplat
`n continuare. Ne-ar permite poate s\
stabilim [i responsabilit\]ile.“
~ngrozitor e faptul c\ printre principalii informatori ai Securit\]ii afla]i pe
urmele lui Noël Bernard [i Vlad Georgescu se num\r\ „oameni de cultur\
proeminen]i“. ~ntrebarea lui Nestor
Rate[ r\m`ne dureroas\ pentru cei mai
pu]ini doritori s\ explice totul prin „rezisten]a prin cultur\“: „Cum ar fi putut
s\-[i imagineze c\ ace[ti intelectuali de
vaz\ se `ntorc la Bucure[ti [i se apuc\ s\
deseneze schi]e detaliate ale locuin]ei
sau s\ ofere Securit\]ii datele necesare
pentru adeucerea la `ndeplinire a m\surilor de «lichidare» sau de «neutralizare
complet\»?“
S\ se mai mire cineva c\ tinerii au
devenit mefien]i fa]\ de „valorile“ afirmate `nainte de 1989?
„…s\ nu dai cu bolovan“
De[i admir deschiderea spre dialog a
revistei 22, parc\ t`n\rul pesedist Cozmin
Horea Gu[\, `n ciuda ascensiunii sale de
nou „aparatcik“, se bucur\ de prea mult\
aten]ie din partea doamnei Gabriela
Adame[teanu [i de prea mult spa]iu
tipografic. Oricum, `n afar\ truismelor
vehiculate cu mai toate ocaziile, de
glumi]ele pe care le-am mai auzit la al]i
tineri pleca]i din Cluj [i ajun[i `n PSD
via SUA, reprezentantul lui Gulliver pe
p\m`nt n-a spus prea multe, m\rginindu-se la c`teva ie[iri `n]elepte: „Vremea
datului cu pietre trebuie s\ dispar\ [i e
vremea s\ cl\dim pietrele.“
Nu [tiu dac\ reminiscen]e folclorice
vorbesc prin gura doctorandului nostru, dar din dou\ una: ori cu capul de

piatr\, ori cu piatra-n cap. Cine-a zis
c\ n-avem de ales?

Cum po]i fi american?
~n num\rul din 12 ianuarie 2003 al
prestigioasei reviste Times Literary
Supplement ([i num\rul celebr`nd 100
de ani de „excelen]\ literar\“), ne-a
atras aten]ia un articol extrem de interesant, semnat de Henri Astier, cu un
titlu sugestiv Why the French hate
America ([i, pentru a `mp\ca susceptibilit\]ile, un subtitlu `n limba francez\:
La maladie française). Plec`nd de la
Jean-François Revel (L’Obsession Antiaméricaine), Phillippe Roger (L’Ennemi
Americain), Emmanuel Todd (Après
l’empire), autorul articolului observ\
c`t de ad`nci [i de dificil de explicat s`nt
sentimentele anti-americane, cum s-au
creat `n timp adev\rate mituri justificatoare [i scenarii `n care catastrofe precum cea de la 11 septembrie erau incluse. „De-a lungul a patru continente,
inclusiv `n «prietenoasa» Europ\, milioane de oameni au privit atacurile
drept o fantezie care a devenit realitate.
Jean Baudrillard a exagerat doar `ntr-o
mic\ m\sur\ atunci c`nd a scris «cu
to]ii, f\r\ excep]ie, am visat » un astfel
de cataclism – ad\ug`nd c\ al-Qaeda
«a lovit, dar noi am dorit-o».“
Printre intelectualii francezi, observ\ Henri Astier, dorin]a de a vedea pr\bu[irea Statelor Unite este r\sp`ndit\ [i
nu este determinat\ de statutul s\u de
superputere: `n 1925, Aragon dorea
dispari]ia Americii [i visa „pr\bu[irea
cl\dirilor sale albe“.
„De ce at`t de mul]i ur\sc Statele
Unite?“, se `ntreab\ autorul textului. Pe
bun\ dreptate, sesizeaz\ c\ argumentele invocate adesea (poluarea,
dezinteresul fa]\ de ]\rile s\race, politica marilor corpora]ii, sprijinirea Israelului [i umilirea musulmanilor, arogan]a etc) nu ar justifica violen]a manifest\rilor „anti-americane“. S\ fie oare
o problem\ de imagine a Statelor
Unite? Sau, a[a cum las\ s\ se `n]eleag\ Revel `n L’obsession antiaméricaine, acuzele r\sp`ndite de la Cape
Town la Copenhaga, de la Paris la Seul
au rolul de a lini[ti anumite complexe,
de a asigura „confortul psihologic“,

devenind `n fond o form\ de „autoap\rare“?
Discursurile anti-americane s`nt minate de contradic]ii [i uzeaz\ `n cele
mai multe cazuri de stereotipuri: America e o lume „materialist\“ [i aproape
bigot\, americanii s`nt conformi[ti plictisitori [i individuali[ti f\r\ mil\, rasi[ti
[i aberan]i `n corectitudinea lor politic\. America e blamat\ pentru c\ se
amestec\ oriunde [i, `n acela[i timp, de
la ea se a[teapt\ rezolvarea conflictelor
din Balcani sau din Orient.
Revel [i, pe urmele lui, autorul textului din TLS ne `ndeamn\ s\ reflect\m
pu]in la aceast\ bizar\ „dubl\ g`ndire“
[i la implica]iile ei psihologice. Antiamericanismul, discret sau agresiv,
este o expresie a mentalului colectiv,
dar [i o form\ de manipulare a sa.
„Scopul anti-americanismului european“ – insist\ Henri Astier – „este
acela de a g\si o explica]ie lini[titoare
pentru catastrofica pierdere de statut a
vechiului continent.“

Responsabilitatea opiniilor exprimate în paginile revistei apar]ine autorilor

Colegiul de redac]ie:
{tefan Afloroaei,
Al. Andriescu, Al. C\linescu
Liviu Leonte, Paul Miron,
Dan Petrescu, Alexandru Zub.

Coresponden]i externi:
Mihai Constandache (Anglia)
Oana Constantinescu (Arizona)
William Totok (Berlin).
Bogdan Suceav\ (Los Angeles)
Gabriel Vacariu (New York)
Mihai Vacariu (Adelaide)

Redactori:
Liviu Antonesei (director),
Michael Astner,
{erban Axinte,
Mihai Dasc\lu,
Gabriela Gavril (redactor [ef),
Gabriela Haja,
Florin L\z\rescu,
Cerasela Nistor,
Lucian Dan Teodorovici
(secretar general de redac]ie).

Colaboratori:
Tiberiu Br\ilean,
Nicu Gavrilu]\,
Radu Pavel Gheo,
Doris Mironescu,
Cristian P\tr\[coniu.

Adresa redac]iei:
Ia[i, B-dul Carol I, nr. 4, Et. IV.

Tehnoredactare:
Cristian Dumitriu

www.timpul.ro

Revist\ editat\ de:
Funda]ia Cultural\ „Timpul“

E-mail: timpul@yahoo.com

ISSN 1223-8597

Director executiv:
Gabriel Cucuteanu

ianuarie 2003

„Traian Danciu a debutat cu un voluma[
de poezie publicat `n limba rom=n\, `n
Germania. Cred `ns\ c\ debutul s\u veritabil se produce acum, la Editura T, cu acest
volum de proz\. Cum am prefa]at volumul
de versuri ce urmeaz\ s\ apar\ tot la editura noastr\, voi men]iona aici doar calit\]ile
prozei autorului – darul compozi]iei, considerat de un Radu Petrescu cel mai de pre]
unui prozator, [tiin]a spunerii pove[tii, pentru c\ o proz\ f\r\ poveste e ca o nunt\ f\r\
l\utari, frazarea impecabil\ `n amestecul s\u
de concizie [i expresivitate. Nu `n ultimul
r`nd, a[ ad\uga c\ Traian Danciu are o experien]\ „de via]\” impresionant\ pentru
v`rsta sa, experien]\ ce l-a purtat din Rom=nia `n Germania, de acolo `n Italia, America Central\, Brazilia ori Argentina [i
`napoi, [i c\ acest lucru se simte `n proza
sa. Nu neap\rat ca evocare direct\, ci ca
ecou, ca urm\ a unei experien]e de ne[ters –
nici din biografie, nici din oper\. Geamantanul cu romburi este una din surprizele
pl\cute ale prozei publicate din 1990
`ncoace `n Rom=nia”.
Liviu ANTONESEI

