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Sonet 

Îmi ceri să-ţi scriu sonetu’ acestei zile –  
E-același cu al zilei ce-a trecut. 
Mi-e tot mai limpede: sunt mut! sunt mut! 
De-ncerc vreo două vorbe, ele mi le 
 
urlă-n auz un caporal, tu simţi cum put 
de-nfricoșarea unei limbi ostile? – 
cu părţile vorbirii bătrâne și debile 
bătute de uitare, împotmolite-n lut. 
 
Mă-nvârt bezmetic prin cazarma goală 
Uscat de vânt, înfrigurat de zloată, 
Cu tresele pocnind prin aerul pustiu. 
 
O trâmbiţă scâncește, dar nimeni nu se scoală 
Să stea de veghe – e-ncremenire-n toată 
Această datorie de-a fi viu. l
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a  încetat din viață C. D. Zeletin: câți 
dintre cei care au aflat trista veste 
știau că dispare odată cu el una dintre 

marile figuri ale culturii române contemporane, 
un poet-traducător și un moralist cum n-am avut 
mulți? 

M-am întrebat deseori care ar putea fi cea 
mai bună traducere a dictonului francez À quelque 
chose malheur est bon: n-am găsit una convenabilă. 
Să fie Nenorocirea poate face și bine? Sau Și nenorocirea 
e bună la ceva? Lipsesc în aceste propuneri atât 
cadența de octosilab a variantei franceze, cât și 
nuanța ironică ce însoțește enunțul original. Însă 
adevărul ascuns îndărătul acelor cuvinte se verifică 
mai des decât credem. Existența lui C. D. Zeletin a 
actualizat involuntar vechea zicală. 

Dacă scriitorul, născut în 1935, n-ar fi fost 
lovit din plin de cea mai sinistră perioadă a istoriei 
noastre, de primele decenii de comunism, poate că 
viața lui ar fi luat alt curs. A trebuit ca strălucitul 
elev de nota zece, născut într-un sat sărac de lângă 
Bârlad, să nu poată intra la universitate din cauză 
că tatăl lui era preot; a trebuit ca, mai târziu, tânărul 
să se poată strecura la Facultatea de Pediatrie, să 
devină medic, ba chiar în cele din urmă profesor 
universitar de biofizică; a trebuit ca primele sale 
poezii, compuse în anii 1950, în plină teroare realist-
socialistă, să nu poată fi publicate; a trebuit, în fine, 
ca poetul frustrat să-și găsească scăparea în traducerea 
de poezie, încercând să răscumpere astfel interdicția 
de a-și publica propria literatură. 

Numai că, traducând poezie în general veche, 
pentru a ocoli Cenzura, poetul și-a dat seama de 
dificultatea enormă a acestui exercițu: trebuia să 
fii la fel de poet în două limbi diferite și pe amândouă 
trebuia să le stăpânești perfect. Și atunci, ca o 
supremă provocare adresată celor care îl împiedicaseră 
să fie poet în limba maternă, Zeletin a atacat cele 
mai dificile vârfuri ale poeziei italiene și franceze: 
sonetele lui Dante, Petrarca și Michelangelo, apoi 
Les fleurs du mal ale lui Baudelaire. De la primele 
versiuni românești ale sonetelor italiene s-a văzut 
că o mână de maestru intrase în joc. 

Mai târziu, când teroarea ideologică scăzuse 
în intensitate, traducătorul a reușit să publice două 
volume de poezie originală, Călătorie spre transparență 
(1977) și Andaluzia (1986); ivite în plină fervoare 
optzecistă, poeziile sale nu au stârnit nici un ecou: 
Zeletin se specializase deja în transpunerea pe 
românește a versurilor străine. Ingenioase, subtile, 
poeziile originale nu se ridicau la nivelul celor traduse. 

După primele sonete italiene din epoca 
medievală, după ce i-a adus la noi pe Dante și pe 
Petrarca, Zeletin și-a construit un fel de model secund, 
din care aproape nu a mai ieșit: tiparul celor 14 versuri 
ale sonetului l-a urmărit toată viața, transformându-se 
pentru el într-un fel de tipar absolut al poeticității. 

Când apărea în 1966 volumul Lirica Renașterii 
italiene, iar apoi în 1986 Michelangelo – Poezii. Opera 
omnia, se petreceau două evenimente culturale 
majore, a căror semnificație puțini cititori români 
ai momentului au sesizat-o. Comparația cu traducerile 
din italiană făcute până atunci arăta o diferență de 
greutate specifică. 

Dincolo de imensul domeniu italian, Zeletin 
a tradus toată viața, începând din liceu, și poezie 
franceză. Pornirea lui, aproape irațională, de a epuiza 
obiectul îmbrățișat (bunăoară poezia lui Michelangelo 
în integralitatea ei), l-a purtat spre performanțe 
neobișnuite și în domeniul francez. Fără să se teamă 
de concurența unor mari predecesori, Zeletin face 
un pariu uriaș: traduce toate poeziile lui Baudelaire, 
pentru a da astfel Florilor răului varianta lor completă 
în românește, transpusă de același om. Unele mostre 
de poezie baudelairiană sunt magnifice, înfruntând 
de la egal la egal realizările predecesorilor. 

Puțin cunoscute față de cât ar fi meritat, 
extraordinarele traduceri ale lui C. D. Zeletin au 
fost însă superlativ apreciate de doi dintre cei mai 
mari cunoscători de poezie de la noi: rândurile 
scrise pe marginea lor de Tudor Vianu și de Perpessicius 
cuprind elogii care pot impresiona pe oricine și 
care nu sunt deloc de circumstanță. 

Dacă sistemul politic instaurat în țara noastră 
n-ar fi întrerupt brutal traseul abia început al unui 
poet promițător, l-am mai fi avut astăzi pe fabulosul 
traducător? Ne putem întreba. Probabil că un spirit 
elevat reușește să depășească și cele mai nenorocite 
circumstanțe: elevul strălucit, împiedicat să devină 
student la Litere, a găsit refugiul în biofizică; iar poetul 
oprit să publice s-a refugiat în traducerea de versuri 
– ecou etern al propriei sale poezii pe care n-o putea 
scrie. Iată cum nenorocirea a servit și la ceva bun; dar 
pentru asta, ea trebuia să atingă o făptură excepțională.  

Editura Spandugino, prin cele 7 volume de 
Scrieri ale lui C. D. Zeletin publicate între 2012 și 
2020, a făcut culturii noastre un cadou de zile mari. 
Așa cum se întâmplă uneori în cazul destinelor 
împlinite, ultimul volum al seriei, al șaptelea, ieșea 
de sub tipar acum câteva săptămâni, atunci când 
autorul părăsea această lume, închizând astfel cercul 
de aur al unei vieți închinate creației. l

l poemul s\pt\mânii de   
ioan moldovan

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

salvarea  prin traduceri

actualitatea
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24.03.1921 – s-a născut Traian Coșovei (m. 1993) 
24.03.1925 – s-a născut Dinu Ianculescu (m. 2017)  
24.03.1927 – s-a născut George Damian 
24.03.1930 – s-a născut Maria Marian 
24.03.1932 – s-a născut Beatrice Stanciu 
24.03.1941 – s-a născut Ion Monafu 
24.03.1941 – s-a născut Maria-Ioana Vasiloiu 
24.03.1941 – s-a născut  Dumitru Țiganiuc (m. 2017) 
24.03.1949 – s-a născut Constantin Zărnescu 
24.03.1949 – s-a născut Constantin Bojescu 
24.03.1953 – s-a născut Mircea Motrici  
24.03.1958 – s-a născut Rodica Gabriela Chira 
24.03.1960 – s-a născut Dan Giosu (m. 2012) 
24.03.1990 – a murit Dan David (n. 1952) 
24.03.2019 – a murit Radu Tătărucă (n. 1950) 

 
25.03.1813 – s-a născut Cezar Bolliac (m. 1881) 
25.03.1885 – s-a născut Mateiu I. Caragiale (m. 1936) 
25.03.1902 – s-a născut George Lesnea (m. 1979) 
25.03.1936 – s-a născut Victor Iancu (m. 2008) 
25.03.1939 – s-a născut Lazăr Lădariu (m. 2019) 
25.03.1942 – s-a născut Ana Blandiana 
25.03.1942 – s-a născut Basarab Nicolescu  
25.03.1942 – s-a născut Ioan Vișan 
25.03.1950 – a murit Ion Sân-Giorgiu (n. 1892) 
25.03.1953 – s-a născut Marius Iosif 
25.03.1954 – a murit Emil Isac (n. 1886) 
25.03.1958 – a murit Ștefan Bezdechi (n. 1886) 
25.03.1959 – s-a născut Vitalie Răileanu 
25.03.1976 – s-a născut László Szilárd Szilveszter 
25.03.1999 – a murit Valentin Lipatti (n. 1923) 
25.03.2016 – a murit Daniel Drăgan (n. 1935) 

 
26.03.1913 – a murit Panait Cerna (n. 1881) 
26.03.1923 – s-a născut Valentin Lipatti (m. 1999) 
26.03.1931 – s-a născut Mircea Ivănescu (m. 2011) 
26.03.1935 – s-a născut Ion Burcin 
26.03.1948 – s-a născut Marian Moscu 
26.03.1954 – s-a născut Rodica Ștefan 
26.03.1958 – s-a născut Ioana Crăciun                    
26.03.1985 – a murit Pompiliu Marcea (n. 1928) 
26.03.2002 – a murit Dumitru Corbea (n. 1910) 
26.03.2011 – a murit Ioan Grigorescu (n. 1930) 
26.03.2012 – a murit Ioan Țepelea (n. 1949) 
26.03.2012 – a murit Aurel Turcuș (n. 1943) 
26.03.2016 – a murit Radu Mareș (n. 1941) 

 
27.03.1926 – s-a născut Elis Bușneag  
27.03.1937 – s-a născut Nicolae Dumitrescu-Sinești 
27.03.1939 – s-a născut Ovidiu Vasilescu 
27.03.1947 – s-a născut Al. Papilian  
27.03.1947 – s-a născut Cornel Udrea 
27.03.1950 – s-a născut Gheorghe Simon 
27.03.1952 – a murit I. A. Bassarabescu (n. 1870) 
27.03.1957 – s-a născut David Darian 
27.03.1958 – s-a născut Ioan Es. Pop 
27.03.1959 – s-a născut Liviu Malița 
27.03.1960 – s-a născut Anca Maria Rusu  
27.03.1969 – s-a născut Camil Moisa 
27.03.1970 – s-a născut Daniela Șontică 
27.03.1985 – a murit Pompiliu Marcea (n. 1928) 
27.03.2008 – a murit George Pruteanu (n. 1947) 
27.03.2016 – a murit Daniel Drăgan (n. 1935) 

 
28.03.1888 – s-a născut Alexandru Kirițescu (m. 1961) 
28.03.1914 – s-a născut Ovidiu Constantinescu(m. 1993) 
28.03.1922 – s-a născut Verona Brateș (m. 1991) 
28.03.1926 – s-a născut Ion Ioanid (m. 2003) 
28.03.1937 – s-a născut Ion Crânguleanu (m. 2003) 
28.03.1934 – s-a născut Lică Rugină 
28.03.1934 – s-a născut Mihai Caranfil 
28.03.1937 – s-a născut Sanda Apostolescu 
28.03.1939 – s-a născut Florin Bănescu (m. 2003) 
28.03.1946 – s-a născut Emil Lăzărescu  
28.03.1948 – s-a născut Stefan Sienerth 
28.03.1950 – s-a născut Nicolae Rotaru 
28.03.1950 – s-a născut Florin Dochia 
28.03.1952 – s-a născut Lucian Ionică 
28.03.1963 – s-a născut Dan Silviu Boerescu 
28.03.1979 – a murit Daniel Turcea (n. 1945) 
28.03.1993 – a murit Victor Felea (n. 1923) 
28.03.1994 – a murit Eugen Ionescu (n. 1909) 
28.03.1997 – a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936) 
28.03.2009 – a murit Al. Th. Ionescu (n. 1950) 
28.03.2012 – a murit Ștefan Radof (n. 1934) 
28.03.2018 – a murit Nicolae Petre-Vrânceanu (n. 1943) 

 
29.03.1815 – s-a născut Costache Caragiali (m. 1877) 
29.03.1878 – s-a născut Elena Farago (m. 1954) 
29.03.1885 – s-a născut G. M. Vlădescu (m. 1952) 
29.03.1908 – s-a născut Virgil Carianopol (m. 1984) 
29.03.1941 – s-a născut Constanța Buzea (m. 2012) 
29.03.1943 – s-a născut Mariana Cristina Bărbulescu 
29.03.1944 – s-a născut Nicolae Bacalbașa 
29.03.1948 – s-a născut Ion Căliman 
29.03.1949 – s-a născut Ion Petrovai 
29.03.1952 – a murit I.A.Bassarabescu (n. 1870) 
29.03.1957 – s-a născut Petru Frăsilă 
29.03.1971 – a murit Perpessicius (n. 1891) 
29.03.1997 – a murit Ioanichie Olteanu (n. 1923) 
29.03.2019 – a murit George Savu (n. 1923) 

 
30.03.1928 – a murit Ion Gorun (n. 1863) 
30.03.1938 – s-a născut Tudor Ghideanu  
30.03.1946 – a murit Victor Ion Popa (n. 1895) 
30.03.1947 – s-a născut Costa Roșu 
30.03.1957 – s-a născut Cristina Ștefan  
30.03.1965 – a murit Ticu Archip (n. 1891) 
30.03.1965 – s-a născut Horia  Muntenuș  
30.03.1967 – s-a născut Corina Gherman Matei 
30.03.1989 – a murit N. Steinhardt (n. 1912) 
30.03.1991 – a murit Ion Iancu Lefter (n. 1940) 
30.03.1993 – a murit Edgar Papu (n. 1908) 

 
31.03.1841 – s-a născut Iosif Vulcan (m. 1907) 
31.03.1890 – s-a născut I. M. Rașcu (m. 1971) 
31.03.1891 – s-a născut Ion Pillat (m. 1945) 
31.03.1929 – s-a născut Arnold Hauser (m. 1988) 
31.03.1933 – s-a născut Nichita Stănescu (m. 1983) 
31.03.1946 – s-a născut Rodica Pop Lascu 
31.03.1948 – s-a născut Iosif Caraiman 
31.03.1954 – s-a născut Dan Sandu 
31.03.1959 – s-a născut Cristina Felea 
31.03.1959 – s-a născut Valeriu Matei 
31.03.1965 – a murit Alexandru Șahighian (n. 1901) 
31.03.1978 – s-a născut Cătălin Stanciu 
31.03.2003 – a murit Mariana Marin (n. 1956) 
31.03.2011 – a murit Shaul Carmel (n. 1937) 
31.03.2012 – a murit Ion Lucian (n. 1924) 
31.03.2014 – a murit Mircea Popovici (n. 1923) 
31.03.2017 – a murit Ion Țăranu (n. 1940)
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Ioan Alexandru și Marin Sorescu. Foto: Ion Cucu.

n e-am temut, de când ne știm, de cei 
mari, începând cu cel mai mare dintre 
toți, care e Dumnezeu.  

În vremea copilăriei mele, cea mai importantă 
instituție din lumea satului era Frica de Dumnezeu. 
Această frică era paznicul de fiecare zi al legilor 
morale după care trăiau oamenii. Nu-l văzuse 
nimeni pe Dumnezeu. Dar vedeau, încă de când 

deschideau ochii, puzderia de semne ale puterii 
Lui. Bolile, războaiele, seceta, bătrânețea, moartea 

erau câteva dintre ele. Nu le putea clinti nimeni această 
credință, care-i ajuta să nu se simtă singuri în fața 
vieții și, mai cu seamă, a morții. 

 Mai exista, în același timp, și frica de puterea 
statului, reprezentată de Securitate, Miliție și Partid. 
Contactul cu organele, cum li se mai spunea acestora, 
putea câteodată să doară mai rău decât atunci când 
te pedepsea Dumnezeu. Cu toate acestea, instituția 
care era Frica de Dumnezeu își păstra întâietatea în 
fața oamenilor. Frica aceasta era cu totul altfel decât 
cealaltă, ea însemnând, mai degrabă, iubire și respect.  

Puteau încăpea, oare, iubirea și respectul în 
ecuația fricii? Da, așa cum încăpeau în cea a fricii 
copiilor față de părinți. Doar că, fiind vorba de un 
părinte mai mare, Unul ce-și făcea veacul, veacurile, 
de fapt, sus, în cer, creștea și frica față de El în 
dimensiuni. 

Frica de cineva mai mic decât tine era destul 
de rară pe atunci. Iar frica de cineva foarte mic, ce 
nici măcar nu poate fi văzut cu ochiul liber, mai avea 
de așteptat până să apară pe lume. 

Așteptarea n-a durat, însă, la nesfârșit. S-a 
născut, dar nu așa cum se naște orice copil, adică 
mititel la început, apucându-se abia după aceea de 
crescut. Ea s-a născut gata crescută. Mare cât toată 
această lume. Cât cel de-Al Doilea Război Mondial, 
cum l-am auzit zilele trecute spunând pe un doctor 
american. Submultiplul de submultiplu de submultiplu 
de furnică, adică dihania aia nevăzută ce-a băgat toate 
țările lumii în sperieți, se numește coronavirus.  

Ne-a mai vizitat și în trecut. Dar nu în chip 
atât de înfricoșător ca acum, când lumea s-a globalizat, 
micșorându-se. Azi, ești aici, mâine, ai ajuns cu avionul 
la celălalt capăt al pământului, și-a ajuns și drăcușorul 
de virus odată cu tine, multiplicându-se, pentru a fi 
sigur că ajunge, în toți cei ce au stat aproape de tine 
în avion. 

Globalizarea înseamnă, iată, și asta. Mai că-ți 
vine să te lepezi de ea. Dar e prea târziu, nu mai ai 
cum. Iar dacă ții morțiș s-o faci, înseamnă că ești 
victima unui virus mai periculos decât primul. Virusul 
prostiei! De la el vine cel mai mare pericol.  

E o ambiție mai veche a celor foarte mici, vizibilă 
și-n spațiul literaturii: să-i distrugă pe cei mari. Sau 
măcar să-i facă să le fie frică.   

De la frică pleacă totul. Ea trebuie învinsă 
prima. În fața unei astfel de realități, virusul, de orice 
tip ar fi, începe să bată în retragere. Inclusiv virusul 
prostiei.  

 
ll  Ștefan Mitroi

actu
alit

atea



5
R

o
m

ân
ia literar\  num

\rul 13 / 27 m
artie 2020

o  formă larg răspândită a acțiunii sociale negative e etichetarea. 
Atunci când nu-ți place ori nu-ți convine cineva, scoți din tolba 
cuvintelor jignitoare pe cel mai degradant și-l înfigi direct în 

fruntea adversarului. În clipa de față, în mediile culturale abundă etichetele de 
comunist și fascist. Prin comparație cu vastul repertoriu de epitete zoologice din 
ședințele de demascare ale comuniștilor e un pas înainte. Expresii precum 
„viperă lubrică“, „hienă dactilografă“, „șacal înzestrat cu stilou“ ori cuvinte ca 
„năpârci, lipitori, păduchi“ erau de 
largă circulație în conflictuala lume 
a bolșevicilor. Ele țineau de tehnicile 
primitive de anihilare a adversarului, 
de dez-umanizare a lui. Așa cum 
afirma Vladimir Tismăneanu, 
„zoomorfismul ca formă de deriziune 
și degradare a celui stigmatizat 
făcea parte din recuzita stalinistă.“ 
Or, cum spunea același politolog, 
există un „stalinism pentru eternitate...“. 

Astăzi, fenomenul a luat 
forma „degradării prin interdicție“ 
(m-am ocupat de ea cu alt prilej). 
Într-o lume de procesomani, e riscant 
să faci apel la vechile concepte ale 
deriziunii. În schimb, dacă-ți fixezi 
adversarul într-un insectar conceptual, 
rămâi și cu satisfacția umilirii lui, 
și cu aceea a impunității. Deși sunt 
egal de criminale, ideologiile de 
extremă stângă și cele de extremă 
dreaptă au parte de tratamente 
diametral opuse. În timp ce a fi 
descris drept „fascist“ ori „nazist“ 
atrage automat consecințe de natură 
juridică și administrativă, a fi 
„comunist“ e pe deplin acceptabil 
– ba chiar, în cercuri din ce în ce 
mai largi, dezirabil. Ceea ce mie, 
unuia, îmi spune un singur lucru: 
că în lumea noastră strâmb alcătuită 
nu contează dimensiunea și persistența 
răului, ci opinia grupurilor ajunse, 
în vâltoarea istoriei, în poziția de 
a-și impune doctrina. A fi „fascist“ 
e nașpa, a fi „comunist“ e cool. 

Nu mai revin asupra banalității 
că toate cele trei mari ideologii ale 
secolului al XX-lea – comunismul, 
fascismul, nazismul – sunt născute 
din aceeași tulpină, a stângismului 
revoluționar al secolului al XIX-lea, 
combinate cu diverse elemente 
locale. Când fostul premier Victor 
Ponta, școlit de urmașii lui Leonte 
Răutu,  m-a defăimat, cu binecunoscuta 
lui nerușinare, numindu-mă „fascist 
bătrân“ și „neo-nazist“, i-am replicat 
că nu pot fi nici una, nici alta, deoarece 
nu sunt de stânga. Aștept în continuare 
să-mi demonstreze că fascismul 
provine din altă parte decât din 
socialism-leninismul lui Mussolini. 
De altfel, Jean Sévillia a stabilit 
contextul desemnării fasciștilor ca 
fiind de dreapta. La origine se află 
Stalin, care i-a numit astfel pe adversarii săi din partidul comunist, contestatari 
(timizi, de altfel) ai dezastruoaselor sale politici.         

 

î n lipsa argumentelor, discuția din spațiul public (nu doar la noi) a 
coborât la nivelul păruielilor din mahalalele imunde ale interbelicului. 
Lumea pare lovită de streche: oricât de mărunt și neînsemnat ai fi, 

e obligatoriu să ai un adevăr al tău, din care nu cedezi nicio fărâmă. E veacul 
orgoliilor exacerbate, al triumfului subiectivității și al egoismului feroce. Vremea 
cavalerismului, a politeții, a respectului pentru opinia celuilalt a apus. Trăim 
în lumea ciomegelor mici, a loviturilor îndesate și a călcării nepăsătoare peste 
cadavre. Alianța dintre ofuscați și nerușinați a provocat un nesfârșit șir de războaie 
de cucerire a zonelor care până acum erau marcate de neutralitate. Nu mai 
există spații în care să te poți declara nealiniat sau indiferent. Ești cu noi sau 
ești împotriva noastră. Calci totul în picioare, mărșăluind așa cum dictează 
politica resentimentului, sau ești călcat în picioare. 

Una dintre cele mai acute ilustrări ale acestei situații se găsește pe Facebook 
și celelalte site-uri de socializare. Deși prima ei funcție, plasată la îndemână, e 
like, cele mai frecvente postări sunt din sfera lui dislike: subiectul gravitează 
întotdeauna în jurul impunerii voinței proprii și al anihilării părerilor neconvenabile. 
În mod pervers, când îți deschizi un cont, ți se promite intrarea într-un paradis 
al dialogului și armoniei. În câteva ore, constați că ai ajuns într-un balamuc 
dominat de narcisiaci paranoici, de tembeli cu pretenții și de dezaxați irecuperabili. 
Ferească Dumnezeu să exprimi o părere mai fermă, oricât de bine argumentată. 
În câteva clipe, năvălesc peste tine hoardele ascunse în burta monstruoasă a 
cyber-space-ului, mutanții înfometați de notorietate și  paraliticii cu veleități de 
decatloniști. Zgomotoși, impertinenți, arțăgoși, îți întorc pe dos postarea și 
biografia, bătându-se cu tine pe burtă. În viața lor banală, își mișcă neputințele 
dintr-un loc în altul, făcând umbră pământului degeaba. Pe Internet, sunt mai 
agili decât Spiderman și mai iuți decât Speedy Gonzales. 

Apărați de cvasi-anonimat, lasă impresia că sunt paralei, și nu niște 
amărâți de veleitari care-și expun marfa pe o tarabă neobservată de nimeni. 
Ce-i conduce e falsul sentiment că sunt urmați în aberațiile lor de cohorte de 
admiratori și susținători. În fapt, abia dacă trezesc interesul unei mâini de 

gură-cască – recrutați, la rândul lor, din două categorii: prostănacii care stau 
cu mâna pe tastatură și „dau like“ pe nemestecate, fără să priceapă o iotă din ce 
au citit, și resentimentarii care-și încarcă din astfel de gâlcevi ridicole bateriile 
urii și ale disprețului. 

Cum toată lumea etichetează pe toată lumea, finalmente se ajunge la o 
ecuație de sumă zero. Pentru cineva din afară, zbaterile isterice și bătăliile la 
baionetă par, în cel mai bun caz, expresii ale imaturității. Ele sunt însă excrescențe 

ale culturii vrajbei, semințe ale urii 
care a intrat în societatea românească 
odată cu căderea comunismului. În 
cele câteva zile vrăjite din decembrie 
1989 s-a iscat un val de căldură care 
a dus la dezghețarea gunoaielor. Ele 
au năvălit puhoi peste societatea 
românească. Ceea ce arată că așa 
am fost întotdeauna, doar că închisoarea 
comunistă a ținut în frâu instinctele 
populației, nelăsând-o să-și manifeste 
„la liber“ imensa poftă de a insulta 
și calomnia. La astfel de delicatese 
aveau dreptul doar activiștii și 
securiștii. O privire aruncată prin 
presa interbelică arată o societate 
întru totul identică celei de azi, 
balansându-se între patosul urii și 
năravul maladiv al distrugerii.  

Tehnologia funcționează în 
cazul viciilor noastre profunde și 
străvechi ca un accelerator de particule. 
Ea aduce la suprafață și face vizibile 
lucruri care, într-o derulare normală, 
nu și-ar releva atât de ușor malignitatea 
și demența. În România comunistă 
au existat câteva sute de mii de 
turnători și de infractori. În cazul 
primei categorii, Facebook-ul i-a 
dublat, în timp ce numărul răufăcătorilor 
a crescut și el, prin prostul exemplu 
dat de partidele cleptomane și de 
sistemul catastrofal al numirilor 
politice. Așa a ajuns cultura nu doar 
să nu conteze, ci să fie considerată 
un lucru de rușine. Avem un pictor 
de succes? Ei bine, tăbărâm pe el și-l 
îmbăloșăm cu veninurile noastre 
acre. A scos vreun scriitor capul 
în lumea mare a literaturii? E 
numai bun de călcat în picioare. 
Scenariul funcționează ca un 
ceasornic, indiferent de situație 
și context. 

În mod normal, remediul 
acestei stări ar fi – așa cum am 
spus-o de sute de ori – educația. 
Numai că aceasta produce rebuturi 
morale și profesionale pe bandă 
rulantă. Ar trebui să vină cineva de 
pe altă planetă să ne reseteze reflexele 
urii  și  pizmei.  În ritmul de 
autodistrugere actual, praful și 
pulberea se va alege de tot ce s-a 
acumulat în scurtele răgazuri în 
care la putere nu s-au aflat nemernicii 
și incompetenții. Elitele au fugit 

întotdeauna din România. Acum se pleacă în masă. Te și miri, când vezi listele 
de alegeri, de unde au apărut atâția indivizi pe chipul cărora citești șarlatania. 
Gândul te duce imediat la existența unei Românii subterane, cu propriile legi 
și cu propria populație, care se intersectează cu noi doar atunci când apare ceva 
de prăduit. Visam, cu naivitate, la un nou pașoptism, la o revoluție a tinerilor. 
Ce te faci, însă, când semnalele venite dinspre populația tânără sunt nu doar 
descurajante, ci înspăimântătoare? 

 

r ecenta inițiativă de a-i consulta pe elevi și părinți în privința materiilor 
ce trebuie păstrate pentru studiu e un indice al monstruoasei 
incompetențe ce domnește de sus până jos. În orice lume normală, 

ești ministru, inspector general și director de școală tocmai pentru că știi ce trebuie 
făcut pentru educația tinerei generații. Dacă nu știi, înseamnă că ai ajuns acolo 
în mod fraudulos. Și că ești nu doar incapabil, ci și laș. Starea actuală decurge 
dintr-un șir de decizii dezastruoase. Îmi aduc aminte cum mi-am atras antipatia 
membrilor facultății mele atunci când am prezis catastrofa universitară generată 
de „sistemul Bologna“. Astăzi o trăim din plin și ne învârtim năuci în căutarea 
unor soluții de genul aberației (democratice, evident!) a „externalizării“ curriculei. 

Există câteva domenii – și învățământul e unul dintre ele – unde ar trebui 
să domnească disciplina de fier. Condus după ureche, ținând cont doar de 
interesele unei găști de analfabeți ahtiați după funcții și grade academice, 
învățământul a intrat pe mâna impostorilor. Cu firave excepții, achizițiile de 
personal didactic din ultimii douăzeci de ani stau sub semnul precarității 
profesionale și fraudei. Decenii în șir, a existat scuza că profesorii au salarii de 
mizerie și că sunt niște eroi care prestează o muncă dificilă fiind batjocoriți de 
societate. Perfect adevărat. Dar lucrurile nu mai stau așa. Acum, salariul unui 
profesor universitar e aproape cât al unui ministru. Se simte acest lucru în 
sporirea spectaculoasă a calității educației? Nici vorbă. Orele sunt ținute de 
aceiași profesori rutinați în fața acelorași elevi plictisiți, pe care nu-i mai 
motivează nimic. Mărirea spectaculoasă a veniturilor nu se resimte decât în 
buzunarele profesorimii. În rest, aceeași încremenire de cimitir. În domeniul 
sanitar, și el egal de văduvit până acum doi ani, măcar s-a întâmplat ceva: șpăgile 
au crescut proporțional cu salariile! l

actualitatea
l contrafort de  mircea mih\ie[

zodia  etichet\rilor



6

o vidiu Pecican este unul dintre cei mai 
interesanți intelectuali publici de 
formație istoriografică.  

Într-o cultură română tot mai letargică și 
mai blazată, este în continuare activ și implicat în 
ce rămășițe de dezbatere mai sunt, pe ici, pe colo. 
Ca istoric, are o temeinică pregătire (și o vădită 
pasiune) în tot ce privește Evul de Mijloc, inclusiv 
lucrul pe manuscrise, iconografie și în 
arhive, însă abordează cu același aplomb 
și competență subiecte care țin de istoria 
recentă. Metodologic, deși este format 
în școala clujeană, nu merge nici în direcția 
lui Ioan-Aurel Pop, nici în cea, contrară 
și deja epuizată, a lui Sorin Mitu. Susținător, 
de la distanță, al poziției lui Lucian Boia, 
are în plus față de harnicul eseist bucureștean 
atât uzul muncii în arhivă, cât și o binevenită 
măsură, care îi permite să dea frâu 
imaginației istoriografice fără a părăsi 
teritoriul eticii obligatorii, totuși, în 
această profesie. Ca scriitor, preferă 
construcțiile prozastice subîntinse de o 
problematică spirituală – vezi, de pildă, 
Arhitecturi mesianice (2012) – și piesele de 
teatru încărcate de tensiune dramatică, 
„țesute“ în acea combinație de livresc, 
ironie și conflict, pe care o întâlnim în 
literatura transilvană încă de la Occisio Gregorii... 

Volumul recent apărut, Metafora trecutului și 
conștiința istorică, în pofida titlului ușor intimidant, 
nu este cartea sa de istoriografie cea mai profundă 
sau mai semnificativă. Însă este cea mai actuală și, 
totodată, printre cele mai angajate, cel puțin prin 
natura temei centrale, pe care o dezvăluie subtitlul: 
„Reflecții istoriografice la Centenar“. Și, întrucât, 
din nefericire, istoriografia noastră nu prea ne-a 
răsfățat cu mari analize pe tema Centenarului Marii 
Uniri (aniversat în urmă cu doi ani), micile studii, 
eseuri și cronici pe care Ovidiu Pecican le-a consacrat 

sistematic, la timpul cuvenit, aparițiilor editoriale,  
colocviilor și dezbaterilor ocazionate de această 
aniversare merită citite cu atenție. Chiar dincolo 
de calitatea reconfortantă a discursului istoriografic 
al autorului și de evidența că, eterogene la apariție, 
textele au o vădită unitate de fond, rezultând din 
interesul explicit pe care istoricul, cu viziunea și 
concepția sa – ezit să spun, din aprehensiune față 

de teroarea structuralistă, metoda –, l-a 
manifestat față de subiect.  

O mică observație preliminară: e 
indubitabil că reflecțiile pe care textele le 
conțin pornesc de la Centenarul Marii 
Uniri, mai exact, de la ce rămâne din acest 
secol de (relativă) unitate națională, frământat 
de un război mondial, de Holocaust, de o 
revoluție și de mai multe dictaturi, de 
stânga sau de dreapta. Dar, în același timp 
– iar acest aspect al cărții lui Ovidiu Pecican 
mi se pare la fel de important –, putem 
vorbi și de o reflecție intelectuală pe marginea 
modului în care cultura noastră actuală a 
întâmpinat această aniversare. Pe lângă 
ce rămâne, studiile și eseurile din Metafora 
trecutului și conștiința istorică sunt, prin 
urmare, și o meditație despre cum interpretăm 
noi, românii, ceea ce rămâne. Astfel, titlul 
cărții își pierde conotația intimidantă și 

capătă deplină acoperire. 
Volumul este alcătuit din două secțiuni: 

Trecutul de acasă, conținând în principal mici studii, 
eseuri și cronici în jurul câtorva aspecte ale istoriei 
noastre în secolul de după 1918, respectiv, Coagulări 
interpretative, în care privirea istoricului are o 
cuprindere europeană mai largă, în interiorul căreia 
e de aflat și „tema românească“.  

Deși nu este o sinteză sau o cercetare 
fundamentală – cum au fost, să zicem, dintre cărțile 
mai vechi ale lui Ovidiu Pecican, Lumea lui Simion 
Dascălul (1998), Arpadieni, angevini, români (2001) sau 

Sânge și trandafiri. Cultura ero(t)ică în Moldova lui Ștefan 
cel Mare (2005) –, cred că nu este exagerat să căutăm 
în prezenta apariție elementele definitorii ale 
concepției istoriografice a autorului. Cu atât mai 
mult, cu cât, cum spuneam, 1) Metafora trecutului și 
conștiința istorică are o unitate intrinsecă, provenită 
din interesul focalizat asupra semnificațiilor multiple 
ale Centenarului, și 2) Pecican este, ca istoric, deschis 
către fenomenul integrator, de cultură și civilizație, 
după cum o atestă alte cărți ale sale, cum ar fi Europa 
– o idee în mers (1997), Troia, Veneția, Roma. Studii de 
civilizație europeană (1998), Trecutul istoric și omul evului 
mediu (2002), și chiar hazardata cercetare care a fost 
Originile istorice ale regionalismului românesc (2003). 
Centenarul Marii Uniri și, subsecvent, modul în 
care s-a raportat conștiința noastră actuală la acest 
eveniment și la consecințele sale, constituie teme 
de reflecție suficient de ample pentru a evidenția 
gândirea istoriografică a autorului. 

 

m ai întâi, aș semnala – dacă mai era 
nevoie – curajul lui Ovidiu Pecican 
de a se apleca asupra unor subiecte 

rău interpretate, până acum, în istoria noastră 
culturală, și chiar asupra unor tabu-uri. Cine citește, 
de pildă, seria Necunoscutul Slavici (mai ales în 
conjuncție cu alte texte din prima secțiune a cărții, 
cum ar fi Un portret pentru Șincai, Coșbuciene și 
Reîntâlnirea cu Iorga) are prilejul de a adânci și natura 
interesului pentru asemenea subiecte. Care nu e 
nici curiozitatea publicistică, anecdotică, nici 
provocarea superficială, în care excelează tele-istoricii 
de tip Adrian Cioroianu. Ci tocmai convingerea că 
trecutul reprezintă – mai cu seamă în situația unei 
națiuni ca a noastră, cu o istorie fragmentată și 
frământată – o metaforă care se cere interpretată, iar și 
iar. Nu ca un joc gratuit, ci ca o datorie de conștiință, 
ca o binecuvântată neliniște în fața necunoscutului 
și, mai ales, a insuficient-cunoscutului... Ovidiu 
Pecican este un strălucit „pescar“ de asemenea 
subiecte, momente și aspecte obscure sau tendențios 
interpretate din istoria noastră, și un pasionat al 
reinterpretării lor. Cunoașterea documentului la sursă 
și obișnuința lucrului în arhivă (deprins de-a lungul 
„uceniciei“ în aspra școală istoriografică de la Cluj-
Napoca) merg mână în mână cu o inteligență asociativă 
largă și neobosită. 

Apoi, ar fi de observat și măsura cu care, cum 
spuneam, istoricul se raportează la subiectele delicate, 
inconfortabile, din istoria românilor. În volumul 
de față, sunt câteva eseuri – aș cita, ca reper, seria 
alcătuită din Purificare etnică și responsabilități, 
Extremisme interbelice, Între concepte și realitate, 
Legionarismul doctrinar, Lege și eroi charismatici și Idei 
și direcții totalitare – care evidențiază remarcabila 
capacitate a lui Ovidiu Pecican de a aborda asemenea 
subiecte cu încărcătură morală, la egală (și salutară) 
distanță și de condamnarea superficială, „la modă“, 
și de exaltarea patriotardă, necritică. Pecican are 
talentul prețios de a scotoci prin labirintul de 
semnificații ale unor asemenea momente ale istoriei 
noastre, din pura dorință de a descifra metafora, spre 
a ne pune la lucru conștiința, iar nu din intenția 
(condamnabilă în sine) de a o instrumentaliza, în 
folos propriu sau în folosul unei ideologii. 

În fine, cred că volumul de față mai evidențiază 
o trăsătură importantă a felului de a fi istoric român, 
al lui Ovidiu Pecican. Și anume, militantismul cordial, 
desprins de orice alt interes decât cel al științei, 
expresie incontestabilă a moștenirii Școlii Ardelene, 
care la Cluj-Napoca a constituit o ștafetă trecută de 
la o generație la alta, de la Ioan Lupaș și David Prodan 
până la Ioan-Aurel Pop, azi. Nici nu e greu de demonstrat 
acest filon, al iluminismului modern: e suficient să 
citești „tripticul“ de final – Gravuri iluministe, A fi 
istoric. După un sfert de secol și Pluralism intelectual 
democratic –, pentru a-l regăsi în subtextul comentariului, 
ca într-un filigran. Spiritul democratic, europenismul, 
credința genuină în cultură, un sens dinamic al 
tradiției ca resursă a modernității: toate acestea 
alcătuiesc „genomul“ intelectual al unui cărturar 
care vine din această tradiție strălucită, inaugurată 
de Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior (în 
materie de istoriografie, în special ultimii doi). 

 

ș i un cuvânt de încheiere: mi se pare 
prețioasă și finețea cu care Ovidiu Pecican 
știe să împletească în discursul său, 

simultan, câtimea de „joc“ intelectual, fără de care 
interpretarea trecutului rămâne un act notarial 
mort, și stratul liminar de responsabilitate, deopotrivă, 
etică și epistemologică, în absența căruia istoriografia 
devine o fabulație irelevantă, incapabilă să structureze 
o conștiință. Din acest punct de vedere, chiar o carte 
alcătuită din fragmente, cum este Metafora trecutului 
și conștiința istorică, poate deveni un model pentru 
tinerii istorici, adesea seduși de extreme. l
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Ovidiu Pecican – 
Metafora trecutului 
și conștiința istorică, 
Editura Limes, Florești 
– Cluj-Napoca, 2019, 
201 pag.

metafora istoric\  
și înțelesurile ei posibile 
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d in rațiuni care țin nu atât de rămânerea sa 
în teritoriul ocupat, cât mai ales de poziția 
deținută de-a lungul perioadei administrației 

germane, de relaționarea cu administrația de ocupație, 
Lupu C. Kostaki, a fost, probabil (alături de Alexandru 
Tzigara-Samurcaș) personalitatea românească cea mai 
blamată în legătură cu perioada regimului de ocupație din 
România Primului Război Mondial, la concurență poate 
doar cu Alexandru Marghiloman.  Ca și în cazul lui Alexandru 
Tzigara-Samurcaș, rămânerea lui Lupu C. Kostaki a avut 
de-a face nu atât cu filo-germanismul său – unul nedisimulat, 
de altfel, ci în primul rând cu îndeplinirea unei însărcinări 
oficiale, căreia Kostaki a înțeles să îi dea curs. Atunci când 
se face referire la cazurile de colaboraționism și/sau trădare 
din cadrul societății românești în perioada celor doi ani 
de ocupație străină din timpul primei conflagrații, numele 
lui Lupu C. Kostaki și Alexandru Tzigara-Samurcaș apar 
menționate aproape ca un laitmotiv. Mai mult decât atât, 
Lupu Kostaki este deseori inclus într-o categorie mai 
extinsă de personaje învinovățite, pe bună dreptate sau 
pe nedrept, de comportament nedemn în anii ocupației, 
categorie care îi include, între alții, pe Victor Verzea, 

Alexandru Tzigara-Samurcaș, generalul Alexandru Socec, colonelul Alexandru 
D. Sturdza și Martha Bibescu, fără a-i menționa aici, desigur, pe toți. Alături 
de alții, aceștia aveau să atragă atât oprobriul societății românești din epocă, 
cât și al generațiilor din perioada de după sfârșitul războiului, perioada interbelică 
fiind una cu profunde ecouri de blam în legătură cu presupusele acțiuni sau 
fapte ale unor intelectuali români, desfășurate în anii ocupației. Ar fi de amintit 
în acest sens că, referindu-se la personalitățile care au rămas, din varii motive, 
în teritoriul ocupat, Nicolae Iorga avea să le includă într-o categorie specială, 
vădit peiorativă (folosind sintagma de inconștienți și trădători), în care se regăseau, 
pe lângă profesorul Alexandru Tzigara-Samurcaș și colonelul Verzea,  „capabilul 
academician Grigore Antipa“, fostul președinte al Ligii Culturale Virgil Arion 
sau fostul ministru Dimitrie Nenițescu.  

Traiectoria lui Lupu C. Kostaki (ca și acuzele la adresa lor) este una foarte 
asemănătoare celei a lui Alexandru Tzigara-Samurcaș, începând de la momentul 
primirii însărcinării de a rămâne în teritoriul ocupat, ca gerant la Ministerul 
de Interne, la rugămintea ministrului de Interne Vasile Morțun. Acesta știuse 
cum să atingă filonul patriotic al lui Kostaki (sosit la întrevederea cu ministrul 
cu gândul de a demisiona și de a se retrage la moșia sa din Moldova, alături de 
soția suferindă), determinându-l să accepte o asemenea însărcinare, nicidecum 
una ușoară. Ca și în cazul lui Tzigara-Samurcaș (la rândul său, reprezentant al 
Casei Regale în teritoriul ocupat și mai apoi titular al funcției de prefect al 
Poliției Capitalei), rațiunea alegerii lui Kostaki pentru o astfel de funcție era 
tocmai aceea că, bucurându-se de o imagine bună în ochii germanilor, putea 
servi mai bine interesele românești, mai cu seamă ale populației civile. De altfel, 
însuși Kostaki face referire, în confesiunile sale, la omul fin și inteligent, bun 
cunoscător al limbii și culturii germane (Tzigara-Samurcaș), ideal în relaționarea 
cu reprezentanții administrației de ocupație, în sensul rezolvării unor chestiuni 
urgente legate de aprovizionarea populației sau pentru atenuarea condițiilor 
dramatice impuse de ocupanți îndeosebi în privința rechizițiilor de tot felul.  

Memoriile lui Lupu Kostaki (ironic intitulate Memoriile unui trădător) 
apărute în primă ediție, cuprind anii copilăriei și formării sale, precum și pașii 
de-a lungul carierei politice, zăbovind îndelung asupra perioadei războiului, 
de la anii neutralității la perioada intervenției României în război, urmată de 
anii administrației de ocupație, răstimp care avea să îi afecteze atât de mult 
imaginea în deceniile interbelice și nu numai. 

Nevoit, după război, să înfrunte acuzația de înlesnire a operațiunilor 
inamicului și mai ales de subminare a autorității regelui în teritoriile ocupate, 
Lupu Kostaki a fost arestat în urma unui mandat emis de Curtea Marțială. 
Închis pentru câteva luni în închisoarea de la Văcărești, fostul gerant de la Interne 
a fost eliberat în urma unui decret regal de amnistie, revenind la moșia sa de 
la Dealu Mare. Amnistia regală nu a șters însă eticheta de trădător sau colaborator, 
care deja fusese răspândită în epocă; așa s-ar putea explica poate și eșuarea 
tentativelor sale de a-și publica memoriile în timpul vieții. Sfârșitul său la doar 
câțiva ani după război, în iulie 1923, l-a ferit măcar de oprobriul perpetuu, pe 
care l-a avut de înfruntat, nemeritat, colaboratorul său din perioada ocupației, 
Tzigara-Samurcaș, a cărui carieră științifică a fost marcată, în perioada interbelică, 
de controversele legate de activitatea din perioada ocupației germane a capitalei 
și de blamul la care a fost supus, în cercurile academice și nu numai, de contestatarii 
săi.  

Confesiunile lui Lupu C. Kostaki conturează un tablou – desigur, subiectiv 
elaborat – al societății românești în preajma și în timpul primei conflagrații, 
adăugând informații sau puncte de vedere noi, majoritatea vădit critice la 
adresa multora dintre compatrioții săi din epocă.    

 
ll Radu Tudorancea

c are e utilitatea apariției unei antologii pe tema postumanismului 
în spațiul românesc? Privite din perspectivă socială, am 
putea spune că punerea în discuție a unei gîndiri post-

umane este prematură. La ce e bună introducerea acestui sistem? 
Spațiul autohton nu s-a dezvoltat organic înspre postumanism, decît 
poate din dorința de a fi în pas cu dialogul global. Dar argumentul 
„vrem spitale, nu catedrale“ neglijează faptul că apariția fiecărei noi 
paradigme n-ar trebui să mutileze în niciun fel apariția altora. Acesta 
poate influența, în schimb, prin răspîndirea și popularizarea, la nivel 
social, a direcției prezentate. În măsura în care volumul de față dorește 
să contribuie la „crearea spațiilor de joc, a infrastructurii“ (Vasile 
Mihalache în Introducere) și să expună o metodă critică, care, deși 
apărută în Occident încă din 1984, odată cu Manifestul cyborgului al 
Donnei Haraway, în Romania abia se face cunoscută, fiind adesea 
evitată. Inițiativa unui crash-course în postumanism mi se pare de 
interes. Se remarcă aici dosarul publicat de revista „Vatra“ în 2017, 
dosar ce include majoritatea studiilor existente și în volumul recenzat 
aici. 

Cu toate astea, dacă privim volumul de față ca pe o posibilă referință, 
s-ar putea să o găsim mult prea eterogenă. Punctul său slab (dar și cel forte, 
dacă punem în discuție accesibilitatea unui public neavizat la text) este acela 
de a nu avea nici o viziune unitară și nici un schelet clar de construcție. Eseuri 
nesistematizate, fără structură argumentativă, mai degrabă de opinie (Laurențiu 
Malomfălean – Post-ism) sau care de-a dreptul vorbesc în jurul subiectului 
(Cosmina Moroșan – How can this wisdom be saved from the dominiation of Mars?) 
împart pagini cu studii critice de concept (Ștefan Borley – Postumanismul – repere 
analitice (note despre postantropocentris), de context (Laura T. Ilea – Libertatea în 
condițiile non-autonomiei. Noile materialisme și postumanismul/Raluca Nestor 
Oancea – Între postumanism și antropocen), sau încercări de definire (Vasile 
Mihalache – Cum am ajuns să vorbim despre postumanism). 

Sigur, această colecție este prima pe tema postumanismului din țară, 
deci prezentarea sa în structură de manuscris tipărit este pertinentă, măcar în 
dimensiunea ei de „amprentă“ inițială a fenomenului. De altfel, să ne amintim 
primele apariții despre postmodernism în spațiul românesc; Caietele critice: 
Postmodernism („Viața Românescă“, nr. 1-2/1986) nu au fost nici ele lămuritoare 
în privința nucleului esențial (al postmodernismului) ce trebuia expus, nici 
asupra felului în care acest lucru trebuia făcut.   

Structural, introducerea, prefața și cuvîntul de încheiere al volumului 
apar ca puncte explicative. În manieră suficient de simplă și coerentă este 
prezentată intenția colecției de eseuri, starea actuală a domeniului (prezența 
sa în spațiul românesc este expusă într-un eseu separat, Postumanismul 
românesc?, semnat de Alex Ciorogar). Un alt aspect de apreciat este claritatea 
textului, ceea ce îl face foarte accesibil (chiar, așa cum spuneam, pentru 
novici, și asta în ciuda terminologiei consacrate). O imagine cu atît mai largă 
și diversă este formată de lăudabila alegere de a permite unor opinii radical 
diferite să coexiste. Totuși, apariția acestui volum implică o mai largă discuție 
a conceptelor promovate. Devine ușor de validat existența unor lupte de putere, 
prin care această multiplicitate a vieții își cere – crezînd greșit că în mod egalitar 
– dreptul la legitimitate prin simpla virtute a existenței sale marginale. Deși 
colecția nu este neapărat îndreptată spre așa ceva, expunerea unor falii de acest 
tip – care ar putea degenera în discursuri programatice – ar fi onestă și de folos, 
mai cu seamă în cazul în care s-ar dori ca textele să fie îndreptate către un public 
mai puțin inițiat. 

ll Iuliana Petrescu 

postumanismul  românesc 

l cartea de studii culturale

Alex Ciorogar (coord.), 
Postumanismul, 
Editura Tracus Arte, 
București, 2019.

Lupu C. Kostaki, 
Memoriile unui 
trădător. Un înalt 
funcționar român 
sub guver nă -
mântul militar 
german (1916-
1918) ,  Editura 
Humanitas, București, 
2020, 384 pag. 

memoriile   unui „germanofil“

comentarii critice
l cartea de istorie
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invocaţii 
 
Lasă-te cerșită 
 
Hai, iubito, să ardem de tot în patul blajin, 
Înecaţi în raze albastre și în flori de pelin. 
 
Gura ta rostească vorba ademenitoare dintâi, 
Din care, odinioară, îmi făceam plutitor căpătâi. 
 
Hai, iubito, fă un pas, atât, doar un pas, 
Târziul în unghere de somn s-a retras. 
 
Limbile bătrânului ornic s-au veștejit, 
Golul dintre noi s-a topit, a pierit. 
 
Hai, iubito, lasă-te cerșită de braţele mele, 
Odaia se va umple de aripi străvezii și rebele. 
 
Sângele meu înceapă să cânte, supus și rotund, 
Ca o câmpie de maci răscolită de vânt. 
 
Hai, iubito, lasă-mă jefuitorul sânilor tăi, 
Pune-mă paznic ademenitoarelor sale văpăi. 
 
Nu te rușina că stai îndelung dezbrăcată, 
Ochii mei nu te-au geruit niciodată. 
 
Hai, iubito, să ne abandonăm, negrăbit, 
Acestor clipe de miere și crâng înfrunzit. 
 
Să călătorim, mai apoi, până în rai, 
Unde mărul de aur așteaptă, în două, să-l tai. 
 
Hai, iubito, să ardem de tot în patul blajin, 
Înecaţi în raze albastre și în flori de pelin! 
 
Vino cât mai aproape 
 
Hai, iubito, să retrăim singurătatea în doi, 
Să fim martorii zăpezii vâlvorind în arborii goi. 
 
Să auzim cum se sfarmă neodihna vechiului ceas, 
Cum amurgul se înclină peste timpul rămas. 
 
Hai, iubito, vino cât mai aproape, și taci, 
Palmele mele respiră o câmpie de maci. 
 
Prin gândul meu trece o nuntă-n alai, 
Lângă prag, îngerii au așternut o parte de rai. 
 
Hai, iubito, lasă-ţi trupul cu un zbor mai în jos, 
Trupul tău dezgolit, pustiitor de frumos. 
 
Să mă pierd de-atât drag, să uit că îţi sunt 
Paznicul răbdător, însetat și flămând. 
 
Hai, iubito, uite, am stins lampa. E noapte. 
Vom sta la lumina aurie a gutuilor coapte. 
 
Nu te resemna că abia ne mai știm 
Din ce parte a vieţii ne e dat să venim. 
 
Hai să retrăim singurătatea în doi, pe-ndelete, 
Ocrotiţi de pozele tinereţii noastre de pe perete! 
 
Am oprit balanţa… 
 
Hai, iubito, nu mă mai privi de departe, 
Am oprit balanţa dintre viaţă și moarte. 
 
Am așternut pe podele miresme de crâng, 
Să nu ne rănim, cumva, în primitorul adânc. 
 
Hai, iubito, pune-ţi aripi pe umerii-doi, 
Vom pluti, îmbrăţișaţi, cu un veac înapoi, 
 
Ca atunci când eram stăpâni peste nopţi, 
Peste zilele torturate de strugurii copţi. 
 
Hai, iubito, ia în palme un stop de senin, 
Spală-ţi chipul frumos în răcoare de crin, 
 
Să te-arăţi, în lumină, tandră și pură, 
Să repetăm, însetaţi, respiraţia gură la gură. 
 
Hai, iubito, nu lua seama ninsorii de-afară, 
Am aprins focul dintr-un lemn de vioară, 
 
Pe perete am desenat o trăsură cu cai, 
Să ne ducă, măcar o clipă, până în rai. 
 
Hai, iubito, nu mă mai privi de departe, 
Am oprit balanţa dintre viaţă și moarte! l

l florea burtan l simona-grazia dima
poez

ie
Vis de subțire 
 

In memoriam Mircea Eliade 
 
Născutule în martie, pătimaș vorbești  
despre atâtea neamuri de departe –  
și ele se arată, ne vin în preajmă,  
ne-nsoțesc, să coborâm sub praguri,  
tot mai limpezi, deloc amestecați  
cu piatra, huma, neprinși în lațul  
făpturilor șerpești. Ne-ai despuiat  
de solzii vedeniilor neobosite,  
de piramida clădită asupră-ne  
de liota coșmarurilor rostogolite  
fără istov, legiune și teroare –  
să fim din nou ce-am fost, stăpâni  
peste ceva care se vede și nu se vede,  
o briză de iubire, semnul de Paradis  
nestins, luciu-al oglinzii din adâncuri –  
cunoscători că subțirimea ființei nu se 
pierde. 
 
Viața mea 
 
Ajungă-ți viața mea, 
așa cum o zărești prin ceață, o aluzie,  
oricum, indescifrabilă, aș duce-o – 
mă vei vedea la viețuit 
ca unul ce dă-n clocot 
și există sincer. Un râs 
continuu va părea, dar 
nu răutăcios, ci-o dezlegare  
de toți aceia care-ncearcă  
să clarifice-n laborator o dramă,  
cu mâinile pătate de acizi  
și încărcate de dovezi  
după un bine condus experiment.  
Poate, sub apăsarea aerului sulfuros,  
glasul îmi va ajunge o șoaptă,  
vârtejuri lichefiate fără vreun rost vădit –  
atunci acesta-i va fi-ntocmai înțelesul,  
nu ceea ce unii-ar încerca  
să măsluiască-n vorbe.  
Ajungă-ți o clipită din viața mea,  
vedenie-abia întrezărită, 
zburdând prin nori, așa cum  
tainic și-a dorit și a ajuns să fie,  
aici cuvântu-n fierbere-l vei ști,  
o bere nefiltrată, genuină,  
destul e să te mulțumești,  
deci n-o amesteca  
unui alt drum sau altor voi.

Alți zori 
 
Este-o-mplinire prin munci tainice, 
aspre. Nu după voie, ci fără ocol ivite, 
drept în față. Vulturul negru  
țâșnește din cubul alb  
și-arată un alt semn decât cel așteptat,  
gândit, pe când se-ascundea în zare.  
Răsar alți zori decât aceia cunoscuți  
și piesele trecutului se-așază-n chipuri noi,  
aflăm ce n-am știut despre  
puterea noastră veche,  
despre atâtea fapte 
săvârșite sau visate doar.  
Iar statuetele de plumb  
se-nvârt neliniștite-n șiruri.  
Prin toate-aceste scene gonim –  
palizi, pietroși la chip, de neînvinuit. 
 
 
În urma potopului. Beatitudine 
 
Dacă-a rămas o față numai din imperiu, 
formă îmbătătoare ce cuvântă,  
dacă bulboana venită peste rod l-a smuls,  
sâmburele-i însă câștigat dintotdeauna –  
acum să crească apa oricât,  
se pot închide-a moarte ochii,  
mușchi să răsară pe scoarțe de copac –  
pădurea densă va hohoti și va dansa,  
tot mai puternică, umbroasă,  
crescută asemenea  
din boală și din sănătate,  
fără să măsoare,  
pe frânghia vântului  
se vor întinde rufe senine,  
părând de platină,  
făpturi mult adâncite-n sine,  
cu totul fericite și biruitoare,  
vor păși în reînnoite case. 
 
 
Revenire 

Pe planeta sa era mereu puternic. 
Clipea însă roșu, în răstimpuri, un anunț: 
„Pietrele s-au clintit când erai plecat 
spre vulcanul Omvra. Dacă mâine 
vei merge pe colina Empla, florile 
vor hoinări iarăși, n-o să le mai afli 
la locul lor.“ Atunci el căută un gând, 
i se opri pe-ospitaliera punte. Iar 
florile se-ntoarseră spășite, cuminți, 
și pietrele intrară din nou, înveselite, 
în cutele dealurilor. Tu vegheai totul, 
citind într-un hamac de lavă, ziarul. l 



s pre deosebire 
de colegii săi de 
generație sau 

promoție „nouăzecistă“, ale 
căror cărți importante de 
poezie se află undeva în urmă, 
fără o continuare pe măsură, 
Horia Gârbea are o prolificitate 
de invidiat. Nu e sezon literar 
în care să nu publice un volum, 
împărțindu-se cu succes între 
genurile pe care le practică 
și le ilustrează: poezie, proză, 
eseu, publicistică, critică 
literară, teatru, traduceri. 
Critica de întâmpinare nu 
mai ține pasul cu această 
avalanșă de cărți purtând 
semnătura unui autor care 
pare ubicuu: abia te gândești 

să scrii despre un volum al lui Gârbea, și el scoate 
altul, cum numai Breban obișnuiește, în generația 
1960, umplând rafturile de bibliotecă cu creație 
literară proprie. În antologia Ceasornicarul, subintitulată 
explicit 10 ani de poezie, sunt cuprinse poeme selectate 
din nu mai puțin de cinci volume apărute pe durata 
unui deceniu: Pantera sus, pe clavecin (2011), Trecutul 
e o sărbătoare (2012), Celălalt țărm (2017), Poeme cu 
înger (2018) și Pisica din Kavala (2019). Se observă că, 
după o pauză creativă de cinci ani (dar ce înseamnă 
cinci ani, când la alți poeți pauza poate fi de trei sau 
de patru ori mai lungă?), între 2012 și 2017, autorul 
și-a regăsit ritmul, publicând an după an câte un 
volum nou. 

Imaginea de ansamblu, așa cum e constituită 
de prezenta antologie, este a unui poet deja consacrat, 
conștient de resursele sale, și drămuindu-le, oricât 
ar părea de curios, în această ritmicitate editorială. 
Poemele, chiar și cele câteva neconvingătoare, asupra 
cărora voi reveni, sunt extrem de atent construite, 
regizate și, cum observa Ion Pop, „înscenate“. 
Majoritatea construiesc meticulos o parabolă pe 
care cititorul o parcurge cu interes crescând, iar 
autorul o desfășoară speculându-i toate implicațiile. 
Gârbea e atent deopotrivă la simbolistica generală 
a textului, filtrată imagistic sau evidentă prin sine 
însăși; și la retorica versurilor, la muzicalitatea lor, 
la codul arhaic și antic descifrat într-o atmosferă 
specifică. Astfel, simbolurile nu sunt plasate sub 
imagini ale actualității și modernității. Poetul 
apelează rar la insolitarea prin contrast: cotidianul 
banal în decor urban și simbolistica degajată printr-o 
inițiere în ceea ce poate ascunde viața „obișnuită“. 
Iarăși, aici se vede o diferență importantă față de 
poeții generației lui: și Daniel Bănulescu, și Ioan 
Es. Pop, și alții își proiectează simbolurile și temele 
grave tocmai pe fundalul unei existențe prozaice, 
derulată în banalitatea și monotonia ei până la linia 
de ruptură. În poemele lui Gârbea, însă, Ahile se 
supără din nou pe Agamemnon, șapte mesageri 
pleacă de pe câmpul de luptă „să ducă vestea victoriei“, 
trei femei tinere coboară „de pe alee spre mare“, 
Baraba simte „o mână pe umăr“, iar ceasornicarul, 
cu părul „altfel grizonat“, „de zeci de ani e neschimbat“. 
De la bun început lectorul este invitat, dacă nu chiar 
instalat în convenție, cu un set de elemente și imagini 
de o vădită artificialitate. În loc de a fi transportați, 
ca la Sorescu, din regimul pur realist în cel al parabolei 
cu sensul la urmă, suntem, dimpotrivă, implicați 
în parabola oferită ca atare, de la primul vers și până 
la ultimul. În poeziile lui mai facile, Gârbea amintește 
de Minulescu; în cele reprezentative, îmi e greu să-i 
găsesc un corespondent. Iată cauza, agreabilă și 
„consumabilă“ după o primă lectură: „această poveste 
începe la troia/ ahile vă amintiți/ s-a supărat îngrozitor/ 
pe agamemnon/ a refuzat să mai lupte/ și totul din 
cauza unei femei// da această poveste începe la 
troia/ mai mulți bărbați au asediat cetatea/ știți bine 
s-au mâniat/ pe un troian care răpise/ nevasta unuia 
dintre ei/ și totul și totul/ din cauza unei femei// 
această poveste începe la troia/ unde un fost băiat 
de prăvălie/ a descoperit cetatea/ arsă cu templele 
sfărâmate/ cu zidurile prăbușite/ cu toate comorile 
împrăștiate/ la întâmplare/ totul din cauza unei 
femei// această poveste se încheie aici/ din cauza 
unei femei/ care îmi strigă/ să las poveștile/ și să 
vin la masă/ că supa e gata“. Poezia este ingenioasă, 
dar nu mai mult și într-un sens mai profund. Registrul 
ironic, pe care Gârbea îl utilizează remarcabil în 
proză și în teatru, nu dă cele mai bune efecte în 
poezia lui. Din fericire pentru autor, puține texte 
din antologia de față sunt „încărcate“ cu ironie și 
consumate prin înțelegerea ei. Dacă recitim atent 
poemele din Ceasornicarul, vom observa pe text cum 
autorul și-a cenzurat impulsul unei ironii postmoderne, 
mărturisită în infirmitate. În loc de a deconstrui 
simbolurile, temele mari, scenariile de sens major, 

personajele exponențiale și gestica lor, Gârbea 
ambiționează să le re-constituie și să le însceneze. 
Necunoscutul va fi o excelentă montare a dramei celui 
salvat de mulțime în locul lui Isus, pentru a fugi în 
eternitate recunoscut de toți: „Dacă merg pe străzi 
pline de lume,/ Toată lumea mă știe pe nume./ Dacă 
trec cumva printr-o piață,/ Toți mă cunosc după 
față./ La ghișee, știu foarte precis,/ Funcționarii mă 
cunosc după scris./ Dacă vreau să cumpăr ceva/ Îmi 
dau vânzătorii măsura mea,/ Iar la cârciumă dacă 
merg, cum se face,/ Chelnerii știu ce bere îmi place.// 
Taximetriștii de zi și de seară/ Îmi rețin adresa pe 
dinafară./ Oricât aș trece de iute, grăbit,/ Mă simt 
hăituit, stingherit./ N-am unde fugi de mulțimea 
isterică,/ Abia dacă pot intra în biserică,/ Să fiu sigur 
că, din ceata cerească,/ Nimeni n-o să mă mai 
recunoască.// Stau și mă rog între făclii fără număr/ 
Până când simt o mână pe umăr./ Sunt uimit, dar 
foarte curând,/ Cineva spune blând: – Ai venit să 
vezi care-i treaba?/ Ce mai faci, măi, Baraba?“. 

 

a cest motiv al singuraticului hăituit 
de o comunitate, care fie îl recunoaște, 
fie nu știe ce hram poartă, apare și 

în alte poeme. Insul e perceput ca străin, bizar, 
periculos, purtând un rău neștiut pentru comunitatea 
ce se apără lovindu-l și alungându-l. În călătoria, 
cel care cere un bilet „pentru efiria“ e supus la rele 
tratamente, înainte de a ajunge în fața marelui 
inchizitor: „mă huiduie mă gonesc mă lovesc/ toți 
călătorii impiegații acarii“. În trecătorul din karona, 
cetățenii, polițiștii, pompierii se iau după „un tip 
cam zdrențăros“ și „cam suspect“, toți fiind insuflați 
de același gând: „poate ne dă foc după el“. În fine, 
în cum se anunță o victorie, al șaptelea mesager, 
singurul ajuns la destinație, este întâmpinat cu 
neîncredere, cu ostilitate și chiar cu ură de mulțimea 

despre care credea că îl va purta pe brațe. I se cere 
să arate „dovezi“ și e invitat să plece degrabă: 
„mulțumește cerului/ că nu te spânzurăm pe loc/ 
și pleacă de-aici cu minciunile tale“. Disperat că 
nu e crezut, ultimul mesager le arată cicatricele și 
îl ia ca martor pe însuși Dumnezeu: „dacă mint/ 
să mă prefacă dumnezeu/ într-o bucată de stâncă“. 
Cu o supremă ironie, Divinitatea, „cine știe de ce“, 
îl preface într-o stâncă pe bietul mesager al adevărului; 
și bănuim că mulțimea ostilă se va fi risipit mulțumită. 

La fel de gravă, de serios (nu ironic) și bine 
tratată este, în multe poeme din antologie, tema 
„scadenței“ fizice, a timpului care trece foarte 
repede și a bătrâneții care se apropie cu moartea 
în spate. În diferite contexte și chiar în scene 
domestice de acalmie și viață tihnită, protagonistului 
i se reamintește cu sadism că va muri, cu siguranță, 
și că singura întrebare este: când? Nici pisicile 
nu-și refuză plăcerea de a sta la pândă știind „că 
sunt tinere și că/ vor trăi mai mult decât mine“. 
Ele îi mulțumesc stăpânului, rotind cozile, „pentru 
hrana zilnică“ și din priviri îl întreabă amândouă: 
„când/ când“. Preocupat de tema timpului care 
se scurge și a morții cu dată neprecizată, poetul 
dă protagonistului un sentiment de urgență: nu 
atât existențială, cât recapitulativă. Cu febrilitate, 
personajul central își reproiectează viața și 
bifurcațiile ei, inventariind alegerile făcute și 
întrebându-se cum ar fi fost dacă ar fi ales altfel. 
Dar toate alegerile posibile au fost bune și rele în 
aceeași măsură: pe orice drum ar fi mers, personajul 
ar fi mers tot către propria moarte. 

Cu poemele lui din ultimul deceniu selectate 
în această antologie (mai puțin cele câteva scrise 
cu gândul că „din coadă au să sune“), Gârbea se 
impune ca unul dintre cei mai originali autori din 
generația sa. l
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p e 12 ianuarie a murit Roger Scruton, unul din paladinii intratabili 
ai gîndirii conservatoare. În ultimele luni, cancerul de care suferea 
îl împinsese în zona cenușie a pasivității mediatice, tocmai pe 

el, gînditorul care nu ezitase să semneze în mai 2017 Declarația de la 
Paris, o reacție drastică la sminteala pe care flagelul corect politic o 
răspîndește de atîtea decenii în mințile europenilor. Scruton a fost 
singurul britanic punîndu-și numele în josul manifestului conservator, 
alături de el apărînd alți 11 intelectuali: patru francezi, un neamț, un 
olandez, un maghiar, un slovac, un polonez, un spaniol și un belgian. 
A mă întreba de ce nici un român nu apare acolo e oțios: sîntem prea 
insignifianți pentru a inspira cuiva ideea de a ne cere părerea în clenciuri 
ideologice. 

Cutezanța de a se împotrivi birocrației socialiste de la Bruxelles 
(Declarația de la Paris este un manifest explicit împotriva politicii perfide 
pe care masoreții marxiști o duc împotriva statelor naționale), Scruton 
avea s-o plătească nu doar cu o hărțuire necontenită din partea ziarelor 
de oficină stîngă, dar chiar cu un scandal mediatic din cauza căruia avea 
să fie silit să-și dea demisia din funcția de consilier al guvernului britanic.  

Mărul discordiei a fost un interviu pe care Scruton, mînat de una 
din acele pieze-rele care te împiedică să-ți recunoști la timp dușmanul, 
i-l acordase lui George 
Eaton, ziarist la revista 
„New Statesman“, în 
aprilie 2019. Mercenar 
adînc hîrșit în arta de 
a-și compromite adversarii, 
dar nu oricum, ci dîndu-le 
impresia că le face un 

bine, George Eaton i-a trunchiat 
răspunsurile pînă a face din 
Scruton un rasist incurabil, atins 
de stenahorie islamofobă. Cum 
stigmatele acestea sînt prea 
răsuflate spre a mai intimida pe 
cineva, ce uimește nu e atît 
nesimțirea cu care Eaton i-a 
măsluit afirmațiile (peste trei 
luni el însuși avea să-și recunoască 
făcătura), ci naivitatea cu care 
Scruton i-a căzut în mreajă.  

În ciuda protestelor cu 
care conservatorul a încercat să 
dreagă scandalul, coerciția pe 
linie ierarhică l-a silit la gestul 
de a-și înainta demisia. Satisfacția 

pe care a trăit-o detractorul 
este demnă de albumele 
ilustrînd patologia socială: 
George Eaton s-a fotografiat 
alături de o sticlă de șampanie, 
iar poza a pus-o pe internet, 

însoțind-o cu următoarea 
glosă: „sentimentul pe care îl 

încerci după ce l-ai zburat pe 
rasistul și homofobul de Roger 
Scruton din funcția de consilier 
al guvernului.“ Astăzi Eaton își 
vede nevătămat de imaculata 
carieră de gazetar politic, în 
vreme ce oasele lui Scruton privesc 
lumea de sub pămînt. Să sperăm 
că o altă parte din el îl contemplă 
de undeva de sus pe binefăcătorul 
de la „New Statesman“. 

Gurile rele spun că Scruton 
a fost atît de afectat de înscenare 
că supărarea i-a grăbit sfîrșitul. 
Oricum, cu el avea să dispară o 
voce a cărei ascuțime a provocat 
multă fiere neagră în universitățile 
americane (locul unde dospește 
elixirul universal al mîntuirii 
egalitariste), și nu atît prin ideile 
pe care le profera (a fi conservator 
nu e semn de originalitate, ideile 
conservatoare fiind aceleași de 
la Edmund Burke sau Russell Kirk încoace), cît prin neputința de a-l reduce la 
tăcere.  

Scruton nu a putut fi eliminat din două motive: primul e că, englez fiind, 
nu i se putea închide gura prin tertipul obișnuit al culpei ancestrale: dacă era 
neamț îl eliminau sub acuza de recrudescență sub cîrlig de zvastică, dacă era 
spaniol îl abominau ca descendent servil al spiritului lui Franco, dacă era francez 
îl puneau sub obroc în numele afinității secrete cu Céline, Drieu la Rochelle și, 
firește, Marie Le Pen. Dacă era italian, îi arătau poza lui Mussolini spînzurat 
cu capul în jos. Dar anglican cu evlavie față de regină și cu o biografie ce nu 
îngăduia scormoneli în scop de compromitere, Scruton era un polemist anevoie 
de pus sub anatemă. În plus, cultura lui nu lăsa loc de interpretări malițioase 
pe temei de ignoranță cronică. Exeget al lui Kant și fin cunoscător al culturii 
europene, Scruton putea întîmpina orice insinuare menită a-i surpa autoritatea. 

Al doilea motiv e înrudit cu primul: aparținînd unei nații care cîștigase 
ultimul Război Mondial, lui Scruton nu i se putea imputa că clocește resentimente 
istorice. În tot ce a scris, conservatorul nu a căutat să se răzbune pe cineva. Nici 
pe nemți, nici pe francezi, nici pe ruși și nici pe evrei. În plus, nu stătuse pe 
băncile Nürnbergului și nu se număra printre învinși. Era un învingător a cărui 
conștiință nu tremura în umbra vreunei vinovății impuse de adversari. Nu era 
vulnerabil sub unghiul părtășiei la tabăra celor care priveau cum trecutul li-l 
scriu dușmanii. Tocmai de aceea, senin și detașat, Scruton îi judecă fără milă 

pe foștii aliați, imputîndu-le că, sub pretext că au combătut flagelul nazist, pe 
care de fapt l-au iscat prin bolșevismul pe care l-au creat cu 80 de ani înaintea 
apariției lui Hitler, s-au așezat docil cu fundul în luntrea marxistă. Nici pe ai 
lui nu i-a cruțat, vituperînd împotriva cîrdășiei pe care Bernard Shaw sau 
Bertrand Russell au legat-o cu politrucii ruși. 

Cu o asemenea autonomie de gîndire, Scruton nu avea cum să fie aplaudat 
la scenă deschisă. A rămas un intrus cu clonț arțăgos, dar un intrus a cărui 
virulență a știut să și-o înmoaie sub catifeaua cu dichis a politeții britanice. În 
virtutea regulii că cele mai neplăcute vești pot fi spuse într-un mod atît de 
simandicos încît ele pot fi înghițite fără prea multe sughițuri, Scruton a lovit 
cu eleganță, tact și discernămînt. Dacă ar fi fost un apucat cu vehemență în 
plisc, ar fi fost excomunicat sub motiv de ațîțare la ură. Dar așa, prevenitor 
după tiparul pe jumătate scorțos, pe jumătate uleios al flegmei albionice, Scruton 
a fost un luptător redutabil. 

 

p entru Scruton, a fi conservator presupune trei trăsături: a) să fii 
silit să aperi idei pe care acum cîteva decenii toți le considerau 
subînțelese, pentru ca acum ele să fie puse sub semnul îndoielii 

(națiune, tradiție, biserică, istorie, familie, educație); b) să pui afirmația înaintea 
negației; și c) să fii adeptul apartenenței la entități organice (cele pomenite deja). 

Mai precis, gîndirea conservatoare 
are opt idei de bază: 1. centrul 
unei culturi e cultul pentru un 
zeu (în cazul europenilor, Hristos); 
2. există o natură umană pe care 
nu o putem modifica prin inginerii 
sociale; 3. ordinea morală are o 
origine transcendentă; 4. 
înțelepciunea înaintașilor nu 
poate fi abolită pe motiv că e 
depășită; 5. cultura Occidentului 
este creația rasei albe;  6. nici o 
rînduială socială nu e perfectă și 
nu va fi vreodată; 7. egalitarismul 
este o plagă distrugînd valorile 
verificate în secole  de tatonări; 
8. schimbarea ca scop în sine, în 
numele progresului implacabil, 
este o calamitate. 

Apărînd asemenea idei 
vetuste (un marxist, cînd aude 
de națiune, familie, biserică face 
șoc anafilactic), conservatorul 
se află mereu în defensivă, luptînd 
împotriva celor trei trucuri de 
care marxismul face uz pentru 
a distruge entitățile organice: 
emanciparea de constrîngerile impuse 
de ierarhia despotică a culturii 
albe, deconstrucția tiparelor valorice 
pe motiv că sînt „constructe“ 
fantasmagorice, și nivelarea 
egalitară în numele combaterii 
discriminărilor. Pe toate cele trei 
trucuri marxiștii le folosesc 
invocînd numele unui singur 
zeu: toleranța. Cine se împotrivește 
celor trei trucuri doctrinare e 
învinuit de intoleranță, de deficit 
de gîndire democratică și de 
asmuțire la ură față de bieții 
minoritari asupriți. 

În fine, ar mai fi un tertip 
la care recurg marxiștii: așa-
numita logică a jocului cu deznodămînt 
nul, o logică care introduce 
discordia între semeni. Potrivit 
acestei logici, acolo unde cineva 
cîștigă (indiferent că e vorba de 
educație, carieră, finanțe sau 
prestigiu), obligatoriu acolo 
cineva trebuie să piardă. De 
exemplu, dacă eu pierd în domeniul 
filosofiei nu e din cauza neputințelor 
mele, ci pentru că succesul altuia 
mi-a blocat împlinirea. Și atunci, 

pentru a instala concordia, voi elimina preventiv diferențele între victorioși și 
înfrînți, între deștepți și proști, între frumoși și urîți, între genii și handicapați, 
între superiori și inferiori, între albi și negri, între bărbați și femei etc. Rezultatul 
e partida cu rezultat nul, cînd meritocrația e înlocuită cu cota obligatorie de 
victime asuprite (negri, femei, homosexuali etc.): în jurii, pe listele de premianți, 
în comisii de audiere, în guverne, în parlamente. Îi împaci pe toți blocînd selecția 
valorică. Din remiză în remiză, toți sînt la fel de buni, adică la fel de slabi. 

Pentru Scruton statul național, cu granițe bine apărate, e singurul garant 
al proprietății, al moștenirilor ancestrale și al bunăstării. Statul cere unitate 
teritorială, trecut comun și colaborare între vecini. Scruton e un apologet fără 
nuanțe al statului național, tocmai de aceea afirmă că naționalismul este 
conștiința de sine a persoanei întîi la plural (noi), este temperatura colectivă a 
comunității care s-a ridicat la conștiința propriului destin. Așa cum un organism 
moare dacă îi scade prea mult temperatura, tot așa o națiune se destramă cînd 
conștiința de sine e terfelită în numele pericolului naționalist. A înfiera națiunea 
fiindcă are o conștiință colectivă e cum a-i imputa organismului că are o 
temperatură care poate culmina în febră. Internaționalismul, spune Scruton, 
e atunci cînd guvernul unei țări e condus din afara țării, caz în care suveranitatea 
unui popor e vorbă goală.  

La capătul unei asemenea avalanșe de nuanțe tari, poți înțelege mai bine 
spiritul de secesiune din care s-a ivit Brexit-ul. l

Roger Scruton, 
Cultura modernă 
pe înţelesul oame -
nilor inteligenţi, 
ediţia a II-a, traducere 
din engleză şi note 
de Dragoş Dodu, 
Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2017, 214 
pag.
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l puzzle de  gabriel chifu

*** 
 

m i-am propus, în acest roman, nu 
știu cât am și reușit, să creez o 
situație epică și să descriu un loc/ 

locus/ topos, care, amândouă, și povestea și locul, sunt 
arhetipale pentru condiția umană. S-ar zice, de neocolit. 
Am convingerea că, la nivel mental, la nivelul imaginației, 
al vieții sufletești, toți am trăit sau vom trăi povestea 
căreia am încercat eu să-i dau trup în În drum spre 
Ikaria. Și sunt încredințat că ceea ce imaginăm, odată 
imaginat, capătă realitate, ființează.  

Concret, avem de-a face în acest roman cu o 
narațiune și un topos în care cele două lumi, celestă 
și pământească, intră în contact, comunică, se 
întrepătrund. Dacă ambele există, nu doar lumea 
omului, ci și lumea lui Dumnezeu, atunci ele nu pot 
ființa separat, complet rupte una de alta: trebuie să 
se afle undeva o poartă întredeschisă între ele. Despre 
această poartă întredeschisă și despre judecata finală 
e povestea pe care am căutat s-o urzesc eu, aici. Și, 
adiacent, alte întrebări pe care le ridică romanul ar 
fi: cum alegem să trăim și să murim?, care sunt relațiile 
noastre cu binele și cu răul?, ce luptă trebuie să ducem 
cu noi înșine pentru un efect cathartic, în năzuința 
de limpezire de sine? 

 
*** 

 
Cred, am afirmat și altădată și-mi place să 

repet, în scriitura de tip palimpsest, în care cititorul 
poate descoperi mai multe straturi de semnificație 
prezente în corpul romanului. Sau, reformulând, cred 
în romanul cu miză multiplă, în construcția poliedrică 
în care fiecare față oferă altceva: roman psihologic, 
chiar abisal-psihologic – de ce nu? –, roman frescă 
socială despre România aceasta, roman simbolic și 
inițiatic, Bildungsroman, roman reflexiv despre natura 
umană atât de complicată, roman cu intarsii de 
fantastic, roman spiritual, roman intertextual ce 
apelează la citatul literar, roman spectacular, de 
călătorii, și roman de tensiune epică cu tentă de policier 
sau, în două cuvinte, roman corintic, cum ar spune 
Nicolae Manolescu.  

Cineva (pe bună dreptate neîncrezător că este 
posibilă coexistența atâtor funcții diferite în cadrul 
aceleiași plăsmuiri narative și că prozatorul poate 
să-și  asume atâtea roluri deodată!) ar putea întreba 
direct: dar nu sunt cumva prea multe fațete, prea 
mult nuanțe, prea multe „voci“, într-una și aceeași 
entitate? Este real și este considerabil pericolul ca un 
astfel de roman ce se vrea al plurivalențelor să se 
preschimbe într-un ghiveci textual, în care diverșii 
vectori de expresivitate, odată amestecați, se anulează 
unul pe altul.  

Ce soluție întrevăd pentru această problemă? 
Nu e una foarte precisă: în rețeta scrierii, totul este 
o chestiune de dozaj fin și totul depinde de priceperea 
celui care scrie. Iar romancierul nu-și poate apăra 
lucrarea după ce ea a fost publicată. Aceasta rămâne 
singură în fața cititorilor și numai ei pot decide, după 
lectură, dacă autorul a ratat sau nu folosind o strategie 
narativă de această factură, multietajată, complexă 
și de aceea riscantă. 

 
*** 

 
O precizare despre felul cum am întocmit 

romanul: nu am plecat de la o realitate dată, cunoscută, 

pe care s-o înfățișez literar. În asemenea circumstanțe, 
când are de relatat o experiență de viață, pentru un 
prozator este relativ simplu: nu-i rămâne decât să fie 
fidel față de întâmplările prin care a trecut și să fie 
atent la felul cum le evocă, la expresivitatea verbală.  

Eu, în acest roman, dimpotrivă, am fost silit 
să construiesc de la zero, să inventez, să născocesc 
atâtea și atâtea: locuri, relief, geografie, climă, personaje 
și biografiile lor, mișcarea lor, vorbirea lor, evoluțiile 
lor, legăturile dintre ele. Ceea ce, evident, este anevoios. 
Îți poți rupe gâtul, auctorial vorbind, la fiecare pas: 
riști să te scufunzi în neverosimil, în ridicol. Am avut 
de mers pe o sârmă subțire, am pendulat între eterat, 
fantastic și realismul cel mai crud. Pentru a obține 
efectul de plauzibilitate, am împrumutat din realitatea 
imediată mari calupuri, care însă, sper, s-au metamorfozat 
în construcția mea epică, au căpătat alte funcțiuni, 
alt profil, altă valoare. 

 
*** 

 
Una din încercările grele a fost să înfiripez, să 

concep, să zămislesc cele zece personaje-pacienți. 
(De fapt, nouă plus unu, adică zece. De ce zece? 
Bineînțeles, zece e numărul deplinătății, numărul 
complet, cel care sugerează întregul. În cazul de față, 
întregul lumii românești.)  

În edificarea personajelor nu am pornit de la 
niște persoane concrete, existente, de la persoane-
model, ci de la niște însușiri abstracte pe care a trebuit 
să le proiectez în niște ființe verbale, cărora să le dau 
viață. Sunt personaje compuse ca într-un puzzle din 
fragmente răzlețe, sunt personaje aidoma unor vase 
făcute din cioburi culese de ici și de colo și lipite 
într-un nou întreg, într-o nouă formă. Am plăsmuit 
personajele împrumutând de la unul și de la altul din 
galeria umană reală felurite elemente care serveau 
țelurilor mele, proiectului meu și care, până la sfârșit, 
au compus aceste ființe verbale sau ființe de hârtie. 
Ele nu coincid nicidecum cu persoanele reale de la 
care am luat, am reținut ceva sau altceva. Paradoxul 
este că, dacă faci temeinic operația aceasta de translație 
și de re-construcție, ființele verbale ajung să aibă mai 
mult adevăr decât ființele în carne și oase. 

 
*** 

 
Aș ține să mai dau un detaliu în legătură cu 

această carte: am scris romanul, ce numără aproape 
500 de pagini, cu gândul la ultimele sale secvențe, care 
nu ocupă mai mult de 4-5 pagini. Scena finală, când 
mi-a răsărit în gând, când mi-am reprezentat-o, când 
am „văzut“-o, a însemnat o sursă de energie extraordinară, 
care m-a ajutat să duc până la capăt facerea romanului, 
acest demers ce presupune un efort deosebit. Am 
asemănat în mintea mea această scenă finală cu o 
cruce de aur, era ca și când dădusem peste o cruce de 
aur. Dar, pentru ca ea, crucea, să existe, să se zărească, 
să fie pusă în valoare, trebuia să clădesc, cu trudă, cât 
mai solid, întregul edificiu, biserica și turla în vârful 
căreia să așez crucea aceea de aur. 

 
*** 

 
Așa cum s-a întâmplat și în cazul romanului 

precedent, Ploaia de trei sute de zile, și de data aceasta, 
m-a tentat să compun un poem echivalent, rezumativ, 
având același titlu ca și cartea de proză. Îl propun în 
această pagină. l

În drum spre Ikaria  
– câteva însemnări despre 
intențiile auctoriale 

În drum spre Ikaria. 
 

O viziune 
 
În comica și sumbra noastră lume, 
de ești cumva în drum spre Ikaria,  
iar vasul, brusc, aiurea, ți se strică, 
precum copilului, frumoasă, jucăria, 
te vezi ajuns și stai fără să vrei 
pe-o insulă uitată, mică,  
ștearsă din hărți și fără nume 
sau cu mai multe, două-trei. 
 
Acolo e-un munte parcă viu, măreț 
unde înflorirea pură și cerească, 
aceea care n-are preț, 
și gheața mult prea omenească 
ambele, laolaltă, deodată se-ntâmplă. 
Ce rază, vai, acolo lin coboară  
în istovita-ți, trista tâmplă! 
 
Ci tot acolo mai descind pe-o scară  
făcută din mătase sau din sfoară 
și doi medici caraghioși picați din cer. 
 
Dintre cei aflați pe moarte, 
ei pe câțiva îi aleg din ger 
și-i duc sus, în adăpost, departe. l 
 

actualitatea
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v . Șklovski spunea că proza e despre timp și temporalitate; iată, 
însă, că și poezia, nu doar aceea „epică“, poate fi despre structuri 
temporale, cum se întîmplă, de pildă, în cea mai recentă carte a 

lui Gellu Dorian, Gramote (leacuri de îndulcit viața) (Editura Junimea, 2020). Gellu 
Dorian își elaborea ză foarte minuțios poemele pe care le adună în jurul unei 
paradigme și al unor formule și teme, în vestmîntul stilistic, cunoscut încă de la 
primele volume; mai întîi, lanțul temporal se fixează în succesiunea textelor și 
palimpsestelor, de la șoaptele primului trimise ultimului, vreme de o mie de ani: 
„Nu scriu, doar ascult cum se 
adună în urechea mea/ vorbele 
care devin răni pe scoarța 
copacilor,/ nu eu sunt cel ce 
ascultă,/ nici cel de dinaintea 
mea, nici cel de dinaintea/ celui 
de dinaintea mea și nici ceilalți 
ale căror nume/ foșnesc în 
frunze ca o mie de pleoape 
închise pe rînd/ într-o mie de 
ani,/ cel ce scrie acum nu scrie 
cu mîinile mele; gîndurile lui/ 
se fac degete din care ies litere 
ca niște cuțite ascuțite/ care 
intră în carne adînc pînă la os,/ 
lăsînd sîngele să zvîcnească în 
cu vinte care vor/ dezvălui ceea 
ce primul i-a șoptit ultimului/ 
ce e bine să scrie, ce e bine să 
uite,/ așa cum deasupra pădurii, 
peste toate grohăiturile,/ cel 
ce rămîne în auz, din cer, este 
doar cîntecul mierlei“ (Pe scoarța 
copacilor). În urmă cu o mie de 
ani, poe tul care se reinventează 
mereu – în „alte timpuri din 
care să te naști și în care să 
mori“ –, nu avea nici papirus 
(pentru că expor tul egiptean 
nu ajungea la poeții de la Pontus 
Euxin) și nici perga mente 
(pentru că Pergam nu avea încă 
legături comerciale cu cei de 
la Gurile Dunării); poetul scria 
pe pietre, cum s-a dovedit, 
poate, la Tărtăria ori, iată, pe 
pielea unui mesteacăn: acesta 

e pergamen tul lui. Pielea 
bivolului e înlocuită cu coaja 
unui arbore sacru, asociat 
în iurta șamanului siberian, 
pe care îl evocă mereu Gellu 
Dorian, cu Luna și Soarele, 

axis mundi, arbore tutelar, 
simbol al renașterii în „taigaua 

plină de spaimă“, unde singura 
speranță e „pielea mestecenilor“, 
albă și nesfîrșită ca însuși 
Dumnezeu: „Toa tă speranța 
ta se ascunde în șase căței de 
usturoi/ puși pe o tablă într-un 
cuptor încins/ vreme de zece 
minute, timp în care alergi prin 
lume/ desculț ca Arsenie prin 
taigaua plină de spaimă/ și nu 
găsești pe nimeni în care să-ți 
pui/ gîndurile tale ca într-un 
cuier hainele/ din care ieși ca 
o umbră cînd dispare soarele,/ 
și fluieri, te rogi, te uiți la 
Dumnezeu/ care este alb și 
nesfîrșit ca pielea mestecenilor/ 
pe care scrii cu ochii ca niște 
dălți din care curg lacrimi 
înghețate, și atunci auzi plesnind/ 
în cuptor blana cățeilor și în pămînt/ urletul haitei de lupi cu care vei dormi/ 
peste noaptea care se va sfîrși în curînd,/ iar tu îți vei irosi ultima speranță“ (Căței 
de usturoi). Poezia lui Gellu Dorian din Gramote (leacuri de îndulcit viața) vorbește 
despre timpuri din alte timpuri, căutînd mereu durate noi prin „ademenirea“ 
altor vieți, încercînd să se (re)descopere în tot felul de prolepse, bînd, eventual, 
cu cei de pe o terasă „încă inexistentă“, peste o sută de ani, cînd îl așteaptă „stîrvul“ 
unui vultur, după ce acum-aici va fi găsit o pană a aceluia și, încă mai departe, 
spre Geneză, cînd „era chiar numele lui așa cum a fost la început/ și la început 
a fost cuvîntul și cuvîntul era Dumnezeu,/ pînă cînd nu s-a mai auzit nimic“: 
des pre praful altui timp scrie poetul în Gramote (leacuri de îndulcit viața), găsit 
doar „în zilele de joi ale lunii iulie/ cînd diminețile sunt seci, iar roua se usucă“, 
în lumina unor ochi care se înșiruie de peste o mie de ani, amintind de misterul 
și neliniștea unui poem eminescian precum La steaua...: „E firesc să privești prin 
ochii celuilalt ochii tăi/ care privesc la celălalt care ești tu la care au privit alți 
ochi/ alți ochi ai altuia care se pier deau în alți ochi/ din care priveau alți ochi de 
care nimeni nu-și mai aduce aminte/ doar tu ai cărui ochi privesc alți ochi ai 
altuia care mîine/ va privi la rîndul lui alți ochi în care vor străluci alți ochi/ ai 
altui semen din ochii căruia vor privi șiraguri de ochi/ dintr-o zi îndepărtată cînd 
ochii tăi uitați/ nu vor mai fi priviți de nimeni, pentru că/ ochii care nu se văd 
orbesc alți ochi, iar șirul lor este/ atît de lung și pierdut în timp încît cei de peste 
o mie de ani/ sunt ai celor de cu două mii de ani în urmă/ pe care deși azi îi vedem, 
ei nu sunt/ așa cum nici tu nu ești dacă nu poți privi pe nimeni în ochii tăi“ (Ochi 
la nesfîrșit). 

Timpul și temporalitatea se fixea ză în poezia lui Gellu Dorian prin 
imaginea foarte pătrunzătoare a palimpsestelor nedescifrate, cum le spune în cel 

de-al doilea capi tol din Gramote (leacuri de îndulcit viața); suportul acestora este 
coaja mesteacănului, a arinului, copacul în care, se spune, s-a spînzurat Iuda, 
după ce l-a vîndut pe Iisus, a arțarului: important e locul unde se scriu textele 
și palimpsestele nedescifrate, de la începutul lumii, într-un colț din iurta șamanului, 
pe unde trece mesteacănul care unește teluricul cu înaltul: „Acum, aici este foarte, 
foarte tîrziu,/ încît mă simt pe la începutul lumii, cînd/ nici eu nu existam, nici 
locul acesta nu exista, nici/ măcar înce putul lumii nu exista,/ și totuși locul acum 
există, pentru că într-un colț al lui/ există un colț al lui în care colț stau eu/ și privesc 

spre nicăieri, singurul/ loc care 
există cu adevărat, aici, acum, 
cînd/ mă ridic în picioare, totul 
dispare/ și atunci văd pînă departe 
cum locul acesta abia perceptibil/ 
ca o pînză de păianjen între două 
frunze de mesteacăn/ există aici 
dintotdeauna/ de cînd nici 
păianjenul nu exista, nici pînza,/ 
nici ochii mei, pentru că locul 
nu există/ nici eu nu exist, pentru 
a-l face să existe“ (Lo cul). Pielea 
bivolului din Pergam e înlocuită, 
mai întîi, cu coaja mesteacănului, 
apoi, cu „pielea tatuată“ care 
vorbește mut, cu pie lea leprosului 
care „povestește despre sufletul 
unui om fericit“, pielea de jivină 
„întinsă peste lemnul plin de 
gemete“, pielea unei femei 
inexistente, iar pergamentul cel 
mai fin e chiar pielea poe tului 
însuși: „Pergament fin, pielea 
ta se face praf peste/ scrisul pe 
care nimeni nu l-a așezat acolo,/ 
dar se vede acum literă cu literă/ 
în ceaiul pe care-l bei în fiecare 
zi/ într-un loc pe care nu tu l-ai 
ales, dar îl vezi/ zilnic ca pe un 
orizont care se tot apropie/ pînă 
ce ochii tăi devin locul în care 
intri/ și te pierzi într-un vis pe 
care nu-l vei povesti niciodată,/ 
praf sau cenușă, po len atins de 
albine/ pînă acolo unde vindecarea 
este aceeași/ pagi nă pe care nu 
tu o scrii, dar ți-o povestesc alții,/ 
în același loc, la același ceai/ de 
ani de zile, ca o înșiruire de 
mărgele/ la gîtul unei femei pe 
care nu o vei iubi niciodată tu/ 
niciodată al tul, niciodată eu, 
niciodată nimeni“ (Pergament): 
poveștile care rămîn pe piele, 
răni peste care se așază alte răni, 
rana mîinii stîngi peste care se 
așază cicatricea mîinii drepte, 
pete de sînge pes te alte pete de 
sînge și, sub ele, viața, textul 
originar, adică, precum în poemul 
Lama cuțitului sînt alte ipostaze 
ale palimpsestu lui care își asociază, 
în lirica lui Gellu Dorian, timpul 
și temporalitatea, categoria 
filosofică și vremea ființei, 
Eminescu și Creangă, Hyperion 
și Mitică. 

 

g ramote (leacuri de 
îndulcit via ța) poate 
fi placa turnantă 

a poeziei lui Gellu Dorian care, 
cu acest volum, abordează fondul 
arhaic și orizontul mito-poetic 
nu doar românesc, dar și cel al 

siberiilor cu „strănut de eschimos“. Figura tutelară este, aici, vraciul, șamanul 
din iurta siberiană, care, cunoscînd simbolistica numărului 6 (666), caută în sacii 
adunați leacurile de îndulcit viața, adică plantele de leac, de la rostopască, cicoare, 
păducel, tei, mușețel, șofran, gălbenele, pojarniță, măceșe, levănțică, tătănească, 
coada calului, urzică, pînă la caprifoi, busuioc, roieniță, ghimbir, anghinarie, 
brînca ursului, cîte și mai cîte... Leacurile din plante se asociază în vasele magice 
ale vraciului cu grăsimea de bursuc, poezia lui Gellu Dorian asumînd o dimensiune 
ritualică: vraciul, șamanul ne învață nu doar cum să facem un leac, dar ne și 
inițiază în lumea de dincolo, cu un vehicul creștin și, în aceeași măsură, păgîn: 
cel de dinainte ascultă de cel care îi urmează și căruia îi spune „vino cu mine“, 
Vademecum, într-o călătorie de dincolo de moarte și de dincoace de viață: „Iei 
busuioc și-l scuturi pe stratul de pămînt afînat, deodată/ vei simți rîuri de 
agheasmă în nări, nici o altă/ iluzie în carnea ta veștedă, nici un străin în trupul 
tău/ al cărui pămînt încă înțelenit crește buru ieni/ ca mîinile care alunecă în alte 
fapte decît/ în cele pentru care au fost menite,/ ochi sălbatici, ca florile de cicoare 
dimineața/ cînd roua îți umezește pielea/ și tu crezi că plîngi și nu știi de ce,/ 
picioare care nu pot aduce toate distanțele pe care/ le-ai dori parcurse, urechi ca 
niște frunze de brustur/ de pe care alunecă brotaci minusculi/ ca niște cercei 
peste umerii femeilor care-ți stau/ ascunse în gînd ca busuiocul încolțit/ din 
stratul de pămînt afînat sub care nu vei visa“ (Vademecum). 

Cu Gramote (leacuri de îndulcit viața), lirica lui Gellu Dorian se înnoiește 
substanțial, abordînd alte orizonturi puțin sau deloc explorate anterior: steaua 
lui Eminescu îi zîmbește iar poetului de azi. 

ll Ioan Holban 
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Întreaga acțiune se desfășoară la Paris, într-o zi plăcută de 
primăvară-vară. 
 
APARTAMENT IRINA.  
(Irina, în jur de 30 de ani, senină, destinsă, relaxată urmărește 
cu zâmbetul pe buze felul în care Dana, mama ei, termină 
de aranjat ultimele lucruri pe care le pune cu grijă în geanta-
sport cu care va pleca la aeroport.) 
IRINA Ce-ai uitat? 
 (Dana privește atentă în jur, în cameră.) 
DANA N-am uitat nimic. 
IRINA Ei, să fim serioase... 
DANA Nu am uitat nimic! Nu-mi exploata complexele... 
IRINA Punga cu medicamente să fie completă și capul 
pe umeri... Restul nu contează... 
DANA (o îmbrățișează) Mă cam iei la mișto, mademoiselle. 
Aerul de Paris!... 
 (Un apel la soneria de la ușă și în cameră intră Jean- Pierre, 
35 de ani. O sărută pe Irina.) 
JEAN-PIERRE  (către Dana, stâlcit românește) – Noi ești 
gata? 
 (Cele două femei, când sunt singure, vorbesc românește. 
Când Jean-Pierre  este prezent, toți trei vorbesc franțuzește.) 
DANA În cinci minute ați scăpat de mine. 
JEAN-PIERRE  Dar eu nu vreau să scap. Când mai 
veniți? 
DANA (îi face zâmbind cu ochiul) „That is the question“! 
 
2. DOMUL INVALIZILOR 
 (Dana și Irina, pe o bancă, privesc în tăcere impunătoarea 
clădire.) 
IRINA ... De câte ori ai fost aici? 
DANA ... De fiecare dată. 
IRINA ... Pentru Împărat sau pentru tatăl tău? 
DANA (o privește parcă surprinsă de întrebare) Câți 
împărați sunt în cartea de istorie? 
 
3. ARCUL DE TRIUMF 
 (Irina și Dana în afara grupului de turiști care admiră 
monumentul.) 
IRINA Aș fi ținut pariu pe orice că n-ai să-i uiți pe 
Ravic și Joan, dar nu și ordinea în care o să faci 
pelerinajul... 
DANA Sunt aproape toți... 
IRINA Hai să stăm undeva... 
DANA Mă simt foarte bine. 
IRINA Sunt sigură, dar umbli deja de mai bine de-o 
oră... 
DANA Assez! (Îi întoarce spatele Irinei și pornește.) 
 
4.  JARDIN DU LUXEMBOURG  
(Irina și Dana, așezate pe două scaune, privesc spre strada 
care se vede peste gardul parcului. De fapt, Dana privește 
clădirea; Irina a rămas fixată cu privirea pe fața femeii de 
lângă ea) 
DANA  (fără să întoarcă capul) ... Ce vezi? 
IRINA  ... Ești frumoasă. 
DANA  (pufnește) ... Așa e. 
IRINA  Ești foarte frumoasă. 
DANA  Cred că au trecut 100 de ani de când nu mi-a 
mai spus cineva că sunt frumoasă... A meritat să bat 
drumul până la Paris... 
IRINA Nu pentru asta ai venit. 
DANA (nu aude, nu întoarce capul spre Irina) ... Ai furat 
vreodată dintr-un magazin? 
IRINA Poftim?! 
DANA  Te-am întrebat dacă ai furat vreodată? 
IRINA Am auzit ce m-ai întrebat. Nu am înțeles ce 
voiai să spui cu... 
DANA Eu am furat. Acolo. (Semn spre clădirea care se 
vede peste drum.) Era o librărie, sunt aproape 40 de ani 
de atunci, și în librărie era o carte: Essai sur le suicide, 
Alvarez, pe autorul cărții îl chema Alvarez, și cartea 
costa 30 de franci, nu aveam 30 de franci, și am început 
s-o citesc în picioare, și am știut că trebuie să am 
neapărat cartea aia, și când vânzătorul mi-a spus că 
este ora închiderii eu am băgat cartea în geantă și am 
ieșit senină pe ușă. 
IRINA Nu-i adevărat! 
DANA  E adevărat.  
IRINA Și dacă te-ar fi prins? 
DANA  M-aș fi sinucis. Asta a fost înțelegerea pe care 
am făcut-o cu mine când m-am hotărât să fur cartea. 
IRINA  (o îmbrățișează) Mama mea nebună!... (Îi ia 
capul în mâini și i-l întoarce spre ea.) Dar tu nu ai venit 
de data asta la Paris ca să-mi spui toate poveștile astea 
și nici eu să-ți spun cât ești de frumoasă.  
 (Dana încearcă să-și elibereze capul. Irina o reține.) 
IRINA De ce ai venit? 
DANA Dă-mi drumul! 
 (Se smucește, se eliberează din mâinile Irinei și pornește 
grăbită pe alee. Irina o ajunge din doi pași, o apucă cu putere 
de braț și o așază cu forța pe bancă. Oamenii din jur observă, 
întorc capul jenați.) 

IRINA Spune!... (O scutură) Vorbește! De când ai venit 
nu faci decât să-mi ascunzi lucrul pentru care te-ai 
suit în avion și ai venit să-mi faci o „surpriză“. Vorbește! 
Surpriza?! 
 (Dana îi arată cu capul chioșcul care se vede la câțiva pași.) 
DANA Pipi. 
 (Irina o eliberează, Dana se îndreaptă grăbită spre toaleta 
publică.  Irina vine în urma ei. Rămâne afară.) 
 
5. TOALETĂ PUBLICĂ. INTERIOR. 
 (Dana, în picioare la chiuvetă, se privește cu ochii închiși 
în oglindă.  
 Două lacrimi grele i se preling pe obraji.) 
 
6. PARC – ALEE 
 (Cele două femei se îndepărtează; Dana sub brațul protector 
al Irinei.) 
 
7. CAFENEA 
(Irina, Dana intră și se așază la o masă. Localul este aproape 
gol, doar la o masă un bărbat își termină cafeaua cu un ziar 
sub ochi. O tânără, cu un meniu în mână, se apropie de 
masa lor.) 
IRINA  O prăjitură? 
DANA  (Tinerei) Un café, s’il vous plaît.  
IRINA  Un cappuccino. 
 (Tânăra se retrage.) 
DANA  (Își privește ceasul) Nu e târziu? 
IRINA  Avem timp suficient... Puteam să mai stăm 
acasă, nu știu de ce te-ai grăbit... Vrei să-mi spui ceva? 
DANA ... Nu... Nu cred. 
IRINA Eu cred că da. De când ai venit, știu că mă repet, 
am simțit că vrei să-mi spui ceva... Nu mai avem prea 
mult timp, nu te conduc decât până la aeroport... 
Mamă?... (Îi ia mâinile între palmele ei. Încet.) Hai, suntem 
doar noi două... 
 (Tânăra aduce, din bucătărie, pe o tavă cafelele comandate, 
cu două fursecuri și două pahare cu apă.) 
IRINA Deci?... Te rooog! 
DANA ... Ultimul control... Trei luni...  
IRINA ... Ce „trei luni“?... Ce vrei să spui?! 
DANA ... Capătul liniei. Point. 
IRINA (urlet) Nu!! 
DANA (stăpână pe ea) Circa trei luni... 
 (Tânăra care i-a servit și o doamnă în ținută de lucru dau 
buzna din spatele perdelei care desparte localul de bucătărie. 
Bărbatul își strânge ziarul și iese repede din cafenea. Cele 
două femei se retrag în bucătărie, după ce aruncă o privire.) 
IRINA Nu, nu se poate!... Să nu-i crezi! Mamă, oamenii 
ăștia nu știu ce vorbesc... (Hohotele de plâns îi taie 
respirația.) ... După operație au spus că lucrurile merg 
mai bine decât puteau spera. Au spus-o cu gura lor! 
DANA Atunci... Complicații pe care nu le-au anticipat. 
IRINA Nu-i adevărat... Nu poate fi adevărat... 
DANA E adevărat. 
IRINA Ți-au spus-o ei: părerea lor! Pun capul că undeva 
pe globul ăsta s-a găsit... 
DANA Nu s-a găsit. Nu există leac. 
IRINA (Plânge neputincioasă) Mamă, nu... Nu poți să-mi 
faci așa ceva... 
DANA (Își trage scaunul lângă scaunul Irinei; o îmbrățișează, 
o mângâie. După câteva clipe îi ridică Irinei capul și o privește 
în față.) 
IRINA (Continuă să plângă; îi curge nasul. Dana scoate o 
batistă și îi șterge nasul.) ...Ce vrei?... Ce pot să fac?  
DANA ... Veniți acasă. 
IRINA Acasă? 
DANA Veniți acasă.  
IRINA ... Da... Mâine le spun la birou, într-o zi, două...  
DANA Vreau să fim împreună. 
IRINA O să fim împreună. Jean-Pierre o să vină și el 
săptămâna viitoare. 
DANA (neagă din cap) 
IRINA Ai spus... 
DANA Nu Jean-Pierre... 
IRINA (parcă temătoare) Dar cine? 
DANA Tatăl tău. 
IRINA (uluită, nu înțelege) Matei?!? 
DANA Matei. 
IRINA Mamă, ce-ți trece prin minte?!  
DANA Vreau să se întoarcă acasă... 
IRINA Mamă! 
DANA Vreau să fim din nou împreună. 
IRINA Cum poți să-ți închipui măcar... 
DANA  Spune-i lui Matei că îl rog... 
IRINA Nu! 
DANA Fă ce-ți spun... Te rog! 
IRINA Te urăște!  
DANA Nu. 
IRINA Mamă, omul ăla te urăște. La fel de mult cum 
îl urăști și tu. 
DANA Nu. 
IRINA „Nu“, „nu“: ce nu? 
DANA Mă iubește. 

IRINA (o privește îngrozită, nu poate să înțeleagă ce se 
petrece în mintea mamei ei.) Doamne! 
DANA ... Mă iubește. La fel de mult cât îl iubesc și eu. 
IRINA „Cât îl iubești...“ (Sare în picioare) Ți-ai pierdut 
mințile?! 
(Iese din cafenea trântind ușa.  Dana lasă o bancnotă pe 
masă și iese după Irina.) 
 
8. STRADĂ 
(Dana o ajunge din urmă pe Irina și o țintuiește de peretele 
casei în dreptul căreia au ajuns.) 
IRINA M-ați chinuit... Mi-ați mâncat sufletul ani de 
zile sfâșiată de luptele dintre voi și acum vii și-mi spui 
cât de mult îl iubești tu și cât de mult îți imaginezi că 
te iubește el?!! Ce-i cu tine?!! 
DANA Am trăit prea multă vreme singură și nu vreau 
ca acum, la plecare, să fiu tot singură. 
IRINA Fac orice, cere-mi orice, n-o să ne mișcăm o 
clipă de lângă tine, dar nu... 
DANA Un singur lucru... Îmi permiți să-ți cer un singur 
lucru? 
IRINA Orice, dar nu... 
DANA (gata să îngenuncheze) Dacă îngenunchez în fața 
ta... 
IRINA (o smucește și o ridică în picioare) Ce faci?! 
DANA Atât: să-i spui. Doar să-i spui. 
IRINA (realmente nu mai are aer să respire) ... Ce să-i 
spun?... Ce-aș putea să-i spun ca să... 
DANA Spune-i că Dana moare... 
IRINA Mamă! 
DANA Spune-i că mama ta moare și că ar vrea... s-ar 
bucura foarte mult... Spune-i că ultima și cea mai 
fierbinte dorință a Danei    este să moară cu Irina și 
cu Matei lângă ea... Iubita ei Irina și iubitul ei Matei.   
 (Irina plânge, s-a prelins pe lângă zid, stă pe caldarâm, 
sprijinită de zid. 
 Dana încearcă să o ridice; nu are putere, se așază alături 
de ea.) 
IRINA ... Nu v-ați văzut... Nu ați schimbat un cuvânt 
de ani de zile și acum... De ce?... Fă-mă să înțeleg de 
ce... 
DANA Pentru că acum nu mai pot să-mi spun 
„mâine“... De ani de zile mi-am spus că trebuie 
să-l sun și să-i spun: „Matei, hai să ne vedem, și 
să stăm de vorbă, și să vedem ce și cum putem 
repara prostia pe care am făcut-o atunci“... 
IRINA „Prostia“?! 
DANA ... să-i spun că nu trebuie să căutăm cine 
e vinovatul și să salvăm ceva ce eu știu bine că 
nu a murit nici în inima mea și nici în sufletul lui. Și 
asta mi-am spus-o mereu că trebuie s-o fac și mereu 
mi-am spus „mâine“... Acum nu mai pot să spun asta.  
IRINA ... De ce n-ai făcut-o?... Dacă simțeai atât de 
puternic că trebuie s-o faci, de ce n-ai făcut-o? 
DANA ... Să nu râzi de mine. 
IRINA Nu, mamă, n-am să râd de tine. 
DANA ... Mi-a fost frică. 
IRINA Frică? 
DANA Ai spus că n-ai să râzi. 
IRINA (nici vorbă de râs) De ce dracu’ ți-a fost frică?!  
DANA De asta: că n-o să-mi răspundă la telefon sau, 
dacă o să răspundă, o să mă trimită la dracu’... 
 (Sună telefonul Irinei.) 
IRINA (privește aparatul) Jean-Pierre. (Răspunde. Dialogul 
în franceză) Bună... Stăm de vorbă... (Își privește ceasul.) 
... Nu întârziem... Nu e încă aglomerat... Nimic... Totul 
e OK... Jean-Pierre!... OK, și ea îmi face semn că te 
sărută. (Închide.) 
 (Dana a asistat inertă la dialog.   Se ridică amândouă în 
picioare; își aranjează ținuta. Irina face deja doi pași.) 
DANA (rămâne pe loc) Vreau să-mi promiți. 
IRINA (se oprește) Riscăm să întârziem... 
DANA (nu se mișcă) Vreau să-mi promiți. 
IRINA (revine în fața Danei) Sună-l tu. Spune-i tu ce 
mi-ai spus mie. Spune-i că-l iubești și ești sigură că 
și el te iubește și vrei... Spune-i ce vrei. 
DANA (voce gâtuită) ...Nu pot. 
IRINA Trebuie să poți. 
DANA ...Există o singură șansă să accepte... Tu. 
IRINA ... De asta ai venit. 
DANA De asta am venit. 
IRINA Și ce pot eu să-i spun când știu... când am trăit 
tot calvarul care a fost viața voastră... 
DANA (efort să vorbească) ... Spune-i că îl rogi... Că îl 
rogi din toată inima ta să vină la Paris... și ai s-o chemi 
și pe mama ta... și ești sigură că mama ta o să vină... 
și o să mergeți împreună la Dôme des Invalides. 
 
(Irina o privește cutremurată. Dana își ridică mâinile 
împreunate într-o rugă. STOP CADRU.) 
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dôme des invalides 
s c e n a r i u  d e  R a d u  F .  A l e x a n d r u

 dramaturgie



Manfred Spitzer – unul dintre cei mai faimosși 
specialiști în neuroștiințe din Germania – a fost 
invitat special al celei mai recente ediții din 
cadrul Conferințelor Humanitas de la Ateneul 
Român. Cu această ocazie, dl Spitzer a ținut o 
comunicare și a avut un dialog public despre 
tematica volumului său, tradus foarte recent și 
la noi, Demența digitală. Cum ne tulbură mintea 
noile tehnologii (Humanitas, 2020). Interviul de 
față a fost realizat chiar cu prilejul vizitei în 
România, din luna februarie, a eseistului și spe-
cialistului în neuroștiințe german.  

 
Cristian Pătrășconiu: Unde sunt marile 

probleme ale Noii Lumi? La lumea digitală mă refer. 
Mai precis: problemele majore sunt în ea însăși sau 
în oameni? 

Manfred Spitzer: Cred că, de fapt, e vorba 
de o interacțiune între cele două, atunci când evaluăm 
marile probleme și marile riscuri: o legătură între 
mintea oamenilor și media digitală. Eu sunt cercetător 
în neuroștiințe și pot să spun că – din punctul meu 
de vedere, un punct de vedere științific – lucrul cel 
mai important pe care l-am învățat în ultimii 50 de 
ani despre cum funcționează creierul este că acesta 
lucrează ca un mușchi. Dacă îl folosești, crește; dacă 
nu îl folosești, se atrofiază. Și aceasta este cu atât 
mai adevărat pentru cei tineri. Pentru ca să se 
dezvolte creierul lor în mod normal, el trebuie să 
fie folosit. Cu cât îți folosești creierul mai mult, cu 
atât el se dezvoltă mai armonios. Rostul cărții mele 
pe această temă – Demența digitală – este chiar acesta: 
să sublinieze că, dacă, de mic copil și în adolescență, 
îți antrenezi creierul, creierul tău o să funcționeze 
foarte bine. De asemenea, se știe că succesul școlar, 
în copilărie și în adolescență, este principalul factor 
care te împiedică să capeți demență la vârsta avansată. 
Oamenii spun că, pentru a evita demența, trebuie 
să mâncăm afine, zmeură, fragi, brocolli, să alergăm. 
Sigur, e foarte bine dacă facem toate acestea, dar 
cel mai important, pentru a preveni demența, este 
să ne lucrăm creierul; o educație bună în copilărie 
și în adolescență se opune demenței, mai eficient 
decât orice altceva.  

Noile tehnologii nu ne educă? 
Toate tehnologiile digitale – ele însele, tot 

mai avansate – ne scutesc de efortul mental. Dacă 
ai un calculator de mână, nu trebuie să mai faci 
calcule cu mintea ta. Dacă ai corector ortografic, 
nu mai trebuie să memorezi care este ortografia  
cuvintelor. Dacă ai un sistem de navigare, un 
GPS nu mai trebuie să te uiți pe unde mergi. Și 

tot așa. Dacă faci poze la tot ce vezi, nu mai 
trebuie să reții nimic. Tendința este să ne folosim 

tot mai puțin creierele din cauza faptului că ne 
bazăm tot mai mult pe tehnologiile digitale. Și 
aceasta nu este deloc, dar deloc bine pentru dezvoltarea 
noastră mentală.  

Este comparabilă, în mod just comparabilă, 
revoluția video cu revoluția digitală? Mă refer la 
efectele negative în primul rând... 

În urmă cu 15 ani am scris prima carte despre 
ecrane, despre televiziune. Atunci, televiziunea era 
ceva la care te uitai – la noi în țară, cel puțin; nu știu 
cum era la dumneavoastră – vreo 3 ore pe zi. Domina, 
practic, toate celelalte mass-media. Mă îngrijora 
foarte mult acest fapt: că oamenii se uită 3 ore pe zi 
la televizor. Pe de altă parte, pentru că televizorul 
există de mult timp, de peste 6 decenii, avem foarte 
multe studii care arată că televizorul te prostește, 
are un rol însemnat în creșterea alarmantă a obezității 
și te face să fii agresiv.  Și asta știm cu certitudine. 
Acum, odată cu digitalizarea mass-media, mi se 
pare că efectele sunt mult mai grave. În Statele 
Unite, mediile digitale sunt „consumate“ de copiii 
între 8 și 12 ani peste 5 ore pe zi, iar de către cei care 
au între 13 și 18 ani peste 7 ore pe zi. Sunt statistici 
teribile. În Coreea de Sud, smart-phone-urile, numai 
ele, sunt utilizate, în medie, peste 5,8 ore  pe zi. E 
inevitabil în aceste condiții: consumul de media 
digitale aduce consecințe cu mult mai grave decât 
televiziunea. Sunt, de altfel, și alte lucruri care 
neliniștesc foarte tare. Copiii primesc telefoane 
inteligente. De pildă, în Danemarca, o țară cu un 
nivel foarte ridicat de digitalizare, se folosesc foarte 
mult telefoanele inteligente, iar vârsta medie când 
un copil primește un asemenea aparat este de 9 ani. 
Nu e bine. Nu e bine deloc. Pentru că acești copii 
devin, practic, capitivi ai acestor aparate – cum 
spuneam, tot mai sofisticate. 

O întrebare frontală pentru neurologul care 
sunteți: ce fac aceste medii digitale cu mințile 
oamenilor? Cu mințile noastre, de fapt... 

Se știe, sunt studii pe tema aceasta, că la 
copiii mici, atunci când mamele folosesc telefonul 
mobil, de pildă atunci când alăptează pruncul, se 
ajunge adesea la o tulburare semnificativă a somnului 
copiilor. Copiii vor neapărat atenția mamei, iar 
aceasta nu e atentă – copiii sunt, astfel, mai agitați 
și plâng mai mult. Între 2 și 3 ani, mediile digitale 

afectează dezvoltarea limbajului. La o vârstă un pic 
mai mare, între 3 și 5 ani, ecranele media cauzează 
deficit de atenție. La tinerii adolescenți, mediile 
digitale cauzează, tot mai frecvent, depresie, anxietate 
și afectează grav relațiile sociale. De pildă, o lipsă 
de empatie tot mai generalizată. Pentru toate acestea 
sunt, cum spuneam, studii care susțin, științific, 
aceste afirmații. Așadar, în funcție de vârsta copilului, 
mediile digitale dăunează capacităților mentale ale 
acestuia.  

Cum e demența digitală? Ce e favorizant 
anume pentru aceasta? 

Mediile digitale împiedică dezvoltarea corectă, 
armonioasă a creierului. Nu îl folosești, nu se dezvoltă. 

Or, demența, foarte simplu spus, înseamnă un declin 
mental. O prăbușire mentală. Fiecare declin funcționează 
pe un principiu foarte simplu: cu cât începi de mai 
sus, cu atât durează mai mult să ajungi jos. Cu alte 
cuvinte: cu cât ești mai bine echipat – din copilărie, 
prin educație –, cu atât rezistența la demență este 
mai mare. Dacă creierul tău este foarte dezvoltat, 
când începe să fie afectat de moartea celulelor, dacă 
ești foarte sus, poți să susții o vătămare cerebrală 
și să nu dai semne de demență. În schimb, dacă 
începi de jos, de la un nivel mai sau foarte scăzut, 
demența are șanse mult mai mari să se instaleze. 
Dacă, de la vârste fragede, te expui la foarte multe 
ecrane digitale, ele îți afectează dezvoltarea mentală 
și ești mult mai aproape de punctul în care te 
îmbolnăvești. E o explicație foarte simplă, de fapt: 
îți folosești creierul, el se dezvoltă, iar atunci când 
apare o boală, ești încă sus; dacă nu îl folosești însă, 
rămâi jos și ești mult mai expus.  

Cum recunoaștem demența digitală? 
Ea se recunoaște ca orice alt fel de demență. 

Nu e o formă specifică. Ci, pur și simplu, indică un 
creier nedezvoltat deplin, care slăbește. Nu e, așadar, 
o boală anume, specifică. Și nu e neapărat un 
diagnostic – atunci când vorbesc despre „demența 
digitală“ –, ci e o modalitate de a descrie și înseamnă 
pur și simplu declin mental. Există multe boli care 
pot să ducă la moartea celulelor neuronale și, astfel, 
să provoace declinul mental. Infarctul, Alzhaimer-ul 
și multe alte boli; toate înrăutățesc situația creierului. 
Pentru ca acest declin să fie unul puternic sau unul 
mai încet, contează dacă creierul a fost sau nu expus 
la mediile digitale, în felurile în care am vorbit mai 
înainte.  

E demența digitală o problemă a prezentului 
sau mai mult una a viitorului? 

Demența digitală este, cu siguranță, o boală 
a viitorului. Dacă perturbi, major, educația acum, 
oamenii vor resimți consecințele peste câteva decenii. 
Iar mediile digitale provoacă acum această perturbare 
semnificativă a educației. Fondurile de asigurări 
vor fi cele care vor avea de achitat factura.  

Mai putem evada din această lume digitală? 
Sau e o, așa, ca o fatalitate? 

Cred că încă mai putem scăpa din ea. Oamenii 
spun că „avem“ aceste medii digitale; sigur că da, 
le avem, le putem folosi ca instrumente pentru a ne 
ușura uneori munca. Dar ceea ce noi, adulții, avem 

ca instrumente nu sunt neapărat jucăriile cele mai 
potrivite pentru adolescenți sau copii. Tocmai de 
aceea, ar trebui să nu îi lăsăm să se expună la ecrane 
digitale când sunt la o vârstă fragedă. Să luăm 
exemplul Coreei de Sud – țara care produce cele mai 
multe smartphones din lume. De aproape 5 ani au 
adoptat legi prin care îi protejează pe tineri de 
efectele mai nocive ale telefoanelor inteligente. 
Adolescenții care își cumpără, în Coreea de Sud, un 
asemenea aparat trebuie să aibă instalat un program, 
un soft care să împiedice accesarea siteurilor cu 
violență ori pornografie. De asemenea, se monitorizează 
timpul pe care copilul respectiv îl petrece pe telefon, 
iar dacă depășește o anumită limită, părinții sunt 
anunțați imediat. Acestea sunt impuse prin lege. 
Iar după miezul nopții nu mai pot fi accesate serverele 
care găzduiesc jocuri. Vorbim despre cea mai avansată 
țară din lume în domeniul digital – iată cum încearcă 
să își protejeze tinerii de efectele cele mai nocive.  

Cine sunt cei mai vulnerabili în fața mediilor 
digitale? 

Cei tineri – și mai ales aceia din păturile de 
jos ale societății. Știm că aceia din păturile sociale 
superioare sunt foarte interesați de educația copiilor 
lor; vorbesc mult cu copiii lor și astfel îi ajută să se 
dezvolte și să își dezvolte creierul. În schimb, în 
familiile cu venituri reduse, oamenii vorbesc mai 
puțin și utilizează mediile digitale adesea pe post 
de biberon. Ca să îi liniștească pe copii. Ce nu știu 
însă e că, procedând în acest fel, îi împiedică pe 
copiii lor să se dezvolte bine din punct de vedere 
mental. Se spune adesea, așa cum s-a spus și despre 
televizor, că mediile digitale ne vor ajuta să ducem 
procesele educaționale în toate colțurile lumii, așa 
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încât toată lumea să aibă acces la educație. Știm 
prea bine că nu e așa: mediile digitale transmit, de 
fapt, prostie, stupiditate în toate colțurile lumii.  

Sunt oamenii (hiper) conectați mai singuri? 
Depinde. Dacă oamenii înlocuiesc, prin 

mediile digitale, contactele sociale reale, până la 
urmă vor ajunge mai singuri. Și sunt mai singuri. 
De pildă, știm, sunt studii în acest sens, că aceia 
care au 13 ani și care stau mai mult de 3 ore pe 
Facebook pe zi au de două ori mai multe șanse să 
fie deprimați când ajung la 18 ani. Practic, Facebook 
te face deprimat.  

Tratamente? Preventive, mai întâi? 
Numeroase. Sigur că sunt. Primul și foarte 

tranșant: nu dați dispozitive digitale de nici un fel 
copiilor. Fără playstation, fără smartphone, fără 
tabletă – sunt lucruri chiar rele pentru creierul lor. 
Și expunere foarte mică la televizor. Un copil cu 
playstation va avea note mai mici la școală – s-au 
făcut studii controlate în acest sens. De asemenea, 
cu cât folosesc tableta mai mult la vârsta grădiniței, 
cu atât se dezvoltă mai puțin creierul. La fel, pentru 
copii de 8-12 ani, deci, la clasele primare – cu cât 
utilizează mai mult ecranele, cu atât mai slab se 
dezvoltă creierul. Știm cât de nocive sunt mediile 
digitale pentru copii. Sunt studii făcute pe zeci de 
mii de copii în Canada și SUA. De aici trebuie să 
începem să acționăm.  

Mediile digitale nu aduc democrație, nu 
aduc libertate? 

Nu. Categoric nu.  Dimpotrivă,  știm deja că 
mediile digitale pot fi un mare pericol pentru 
democrație. Pot fi relativ ușor manipulate de forțe 
exterioare. În al doilea rând, studiile arată că există 
o legătură directă între discursul urii de pe rețelele 
sociale și crimele motivate politic din lumea reală. 
Deci, nu: relația dintre mediile digitale și democrație 
este, în realitate, una foarte tensionată și problematică. 
În plus: cercetătorii americani au analizat că, de câte 
ori a picat Facebookul sau internetul, scad și infracțiunile 
ori chiar crimele motivate de ură. Este deja foarte 
clar că „hate speech“ are consecințe cât se poate de 
reale și dure. Discursul motivat de ură se declină în 
fapte motivate de ură. Și mai e un aspect: știați că, 
într-un fel fundamental, Youtube a înlocuit televiziunea? 
Youtube a devenit locul numărul unu din toată lumea 
unde se urmărește conținutul video. Oamenii se 
uită, zilnic, la un miliard de ore de conținut video. 
Să luăm aminte la aceasta. Și, mai ales, să corelăm 
aceste date cu încă ceva – și anume, cu un algoritm 
de funcționare pe care Youtube îl privilegiază. La 
televizor, dacă te uiți, poți să alegi la ce te uiți. Pe 
Youtube însă, 80% dintre clipurile de aici sunt sugerate 
de către algoritmul Youtube. Te uiți la un clip și ți se 
sugerează încă unul, și încă unul și încă unul și așa 
mai departe. Youtube e deținut de google, iar goole 
face bani din reclame. Deci google vrea ca tu să te 
uiți cât mai mult, odată ce ai intrat pe youtube. 
Modalitatea privilegiată prin care te țin prezent pe 
youtube un timp cât mai mare e ca următorul video 
– dintre cele sugerate – să fie puțin mai radical decât 
precedentul. Să dau un exemplu: te uiți la câteva 
feluri de mâncare vegetariene. După câteva clipuri, 
ajungi la feluri de mâncare „vegane“. Sau, dacă începi 
cu clipuri despre jogging, după câteva clipuri sugerate, 
vei ajunge la ultra-maraton. Sau, dacă te interesează 
politica și te uiți la Bill Clinton, după câteva clipuri 
vei ajunge să urmărești, pentru că „așa ți s-a sugerat“, 
Karl Marx. Sau, dacă începi cu George W. Bush, la 
fel, după un timp, vei privi clipuri despre Ku Klux 
Klan. Ideea e următoarea: prin definiție, însuși 
modelul de bussiness, populația întregii planete se 
uită, zilnic, la 800 de milioane de ore care sunt mai 
radicale decât fiecare material video văzut anterior. 
Este, de fapt, cel mai amplu program de radicalizare 
a populației globului de până acum. Și acesta este 
modelul de afacere al Youtube! La acest program de 
radicalizare se uită, zilnic, întreaga omenire. Or, 
știind că creierul uman este „plastic“ – se vorbește 
des despre neuroplasticitate –, vă dați seama care 
sunt efectele acestui program.  

Nu e foarte confortabil ceea ce spuneți... 
Eu sunt un tip optimist.  Oamenii încep să 

înțeleagă ei înșiși unde suntem, în ce ne-am băgat. 
Recent, în Germania, a fost un imens studiu: s-au 

chestionat peste 200.000 de participanți, pe segmentul 
de vârstă 14-20 de ani. 60% dintre ei au spus că sunt 
critici sau foarte critici în ce privește utilizarea 
mediilor digitale. În 2014 s-a făcut același sondaj în 
Germania: și atunci, toată lumea spunea că e bine, 
că vor mai mult de la mediile digitale. S-a schimbat 
ceva. Și vă mai spun ceva: cu un an și jumătate în 
urmă, un copil, în vârstă de 7 ani și jumătate, a 
organizat o demonstrație la Hamburg. S-a dat seara 
la toate jurnalele de știri. Copilul cerea părinților – 
și, împreună cu el, alți copii cereau părinților lor – 
ca aceștia să stea mai mult cu copiii lor.  

Dar e, oare, o masă critică? 
Da. Eu așa cred. 

Eu cred că sunteți prea optimist.  În dialogul 
nostru ați folosit, foarte des, argumentul educație. 
Nu e cumva o bătălie inegală – între fragilitatea 
oamenilor și forța, tot mai mare, a mediilor digitale? 

Nu sunt „prea optimist“. Însă David l-a învins 
pe Goliat, nu-i așa? Eu sunt David – și mă lupt cu Apple, 
Google, Microsoft, Amazon și Facebook. Ele sunt cele 
mai bogate 5 companii. Dar știți ceva? În urmă cu vreo 
2 ani, investitorii Apple au trimis o scrisoare managementului 
în care spuneau, aproximativ, că „telefoanele inteligente 
au efecte negative asupra sănătății utilizatorilor“. Și 
au adăugat – dacă sutele de milioane de utilizatori ai 
telefoanelor Apple vor da în judecată compania, până 
și această probabil cea mai bogată companie din lume 
va da faliment. Oamenii aceștia erau îngrijorați pentru 
că investiseră bani în Apple. Și ce a făcut Apple? Le-a 
răspuns: la cinci luni distanță de la această scrisoare, 
la conferința cu dezvoltatorii, nu au lansat dispozitive 
noi sau un sistem de operare nou, ci noi modalități de 
a-ți controla utilizarea Iphone-ului. Deci au luat foarte 
în serios acea critică. Și, dacă ne uităm cu atenție, vom 

vedea că mai sunt și alte nume grele care sunt împotrivă. 
Majoritatea celor care sunt critici vin, de fapt, din 
California. Ei știu ce s-a întâmplat. Unul dintre creatorii 
Facebook este un critic foarte vocal împotriva social 
media, iar Steve Jobs și Bill Gates nu le-ar fi dat copiilor 
lor nici smartphone, nici Ipad.  

Ce învățăm cel mai puțin de la lumea digitală 
despre ceea ce este frumos și profund uman? 

Natura, muzica, interacțiunile 
sociale directe, mișcarea fizică – toate 
acestea sunt puse între paranteze sau 
tind chiar să dispară. Și, la fel de important, 
gândirea critică; mediile digitale nu ne 
învață să gândim critic.  

Suntem, tot mai bine așezați, în 
lumea digitală. Lăsăm o lume mai 
periculoasă copiilor noștri, celor care 
vor veni după noi? 

Adulții conduc mașini. Noi, oare, 
le dăm copiilor de la grădiniță dreptul de 
a conduce mașina? Nu. Adulții beau alcool? 
Trebuie să dăm alcool să bea și copiilor ca 
să se obișnuiască? Nu, categoric nu! Știm 
bine că alcoolul afectează dezvoltarea creierului și te 
face dependent. Noi știm, de asemenea, că smart-
phone-ul afectează dezvoltarea creierului și dă dependență. 
Iată de ce, la grădiniță și la școli, nu predăm competențe 
despre cum să te obișnuiești cu alcoolul. Pe de altă 
parte, aud că se vorbește despre predarea competențelor 
digitale de la o vârstă cât mai fragedă. Nu cred că e o 
idee bună. E ca și cum ai începe să le dai droguri copiilor 
mai devreme – desigur că o să îi faci să devină dependenți.  

Pentru dumneavoastră, care sunt câteva 
dintre cele mai șocante statistici cu privire la impactul 
negativ al mediilor digitale asupra oamenilor, 
asupra copiilor și adolescenților în mod aparte? 

Există un studiu recent – la studiu au participat 
mai mult de 200 de școli! – despre copiii de vârsta 
școlară, cu vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani mai ales, 
care au renunțat la tot ce înseamnă instrumente 
digitale timp de patru săptămâni. Le-am făcut 
măsurători, le-am pus un dispozitiv care le măsura 
condiția fizică. Am avut și un grup de control. Și am 
putut măsura care este efectul nefolosirii mediilor 
digitale. Rezultatele au fost spectaculoase. Constatarea 
a fost că atunci când nu folosești mediile digitale, 
pe intervalul decupat de noi, faci cam cu 10% mai 
multe activități fizice. Poate că o să spuneți – 10% 
nu e prea mult. Dar aceste concluzii au fost 
publicate într-unul dintre cele mai prestigioase 
jurnale medicale și știm bine că, pe întreg globul, 
avem o pandemie de lipsă de mișcare. 10%, procentaj 
de creștere, e deja foarte mult. Cercetătorii au calculat 
că dacă scădem fie și numai cu 10% această rată a 
inactivității, am reuși să salvăm, în fiecare an, aproape 
o jumătate de milion de vieți. Iată de ce nu e deloc 
puțin 10%. Dat fiind că acum avem cam 3,5 miliarde 
de smartphones (ceea ce înseamnă jumătate din 
populația globului), cred că cercetarea noastră poate 
fi generalizată și scalată la întreg numărul.  

Sunt, deci, neuroștiințele marile aliate ale 
oamenilor în această situație confruntațională de 
acum? 

Categoric, da. Cu cât aflăm mai multe despre 
cum se dezvoltă creierul și ce îi face bine, cum 
funcționează creierul, cu atât vom înțelege mai bine 
cât de negative sunt efectele mediilor digitale asupra 
copiilor noștri.  

Și, à propos de „alianțe“, pe cine mai putem 
conta? Pentru „o lume mai bună“, să zicem... 

 Medicii. Medicii înțeleg ce spun eu – văd 
consecințele medicale, la fel de bine ca și mine.  

Așadar, problema e deja una medicală. Explicit 
medicală. Nu e o figură de stil... 

Nu, nu. Nu e deloc o figură de stil. Lucrurile 
trebuie luate în sensul lor literal. Problema este una 
medicală – și e deja majoră. Când vorbesc de demență 
digitală nu folosesc această sintagmă ca o metaforă. 
În câteva decenii vom vedea manifestări ale acesteia 
la modul plenar.  

Aveți încredere în „oamenii cărții“ în această 
confruntare cu lumea digitală? 

Am foarte mare încredere. Ei pot face diferența. 
Dacă vei citi dintr-o carte și dacă vei citi apoi dintr-un 
ecran, îți rămâne mai mult în memoria ce ai citit 
din carte...Cărțile sunt mult mai bune, mult mai 
folositoare decât ecranele. Și, la fel, scrisul de mână 
este mult mai bun, mai util decât scrisul la tastatura 
unui computer. 

ll Dialog realizat de 
 Cristian Pătrășconiu 

 
Notă: Traducerea simultană a acestui interviu 

a fost asigurată de doamna Maria Moldovan. Autorul 
interviului și revista România literar\ își exprimă 
toată gratitudinea pentru acest important ajutor. 

interviurile R.l.

Definiție 

„Demența digitală se caracterizează în esență prin incapacitatea tot mai mare de a folosi și 
controla abilitățile mentale la maxima lor capacitate, adică de a gândi, de a voi, de a acționa, de a ști 
ce se întâmplă în jur, unde suntem și, în sfârșit, cine suntem. Se instalează un cerc vicios al pierderii 
controlului, al declinului mental și fizic, al decăderii sociale, al însingurării, al stresului și al depresiei; 
acest cerc vicios diminuează calitatea vieții și duce la moartea timpurie“, scrie Manfred Spitzer în 
cartea sa, tradusă și în limba română, Demența digitală.
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l romane de alt\dat\ de   
alex [tef\nescu l a scurtă vreme după moartea lui 

Eminescu, un poet cu numai opt ani 
mai tânăr decât el, Alexandru Vlahuță 

(1858 1919) a început să fie considerat un nou 
Eminescu. La fel, un nou Eminescu, va fi proclamat, 
în anii ’60, Ioan Alexandru. După ce l-a acceptat 
destul de greu pe autorul Luceafărului, societatea 
românească a trecut în extrema cealaltă, considerând 
parcă o obligație să aibă mereu în rândurile ei 
un poet de geniu. Nici Ioan Alexandru și nici 
Alexandru Vlahuță n-au fost la înălțimea așteptărilor. 
Dar au lăsat totuși o operă în urma lor. 

Alexandru Vlahuță a publicat și cărți de 
proză, dintre care romanul Dan, apărut în 1894, 
a avut în epocă un neașteptat succes de public, 
diminuat odată cu trecerea timpului  până la 
stingere (astăzi nu-l mai citește aproape nimeni). 
Intitulat inițial, mai explicit, O viață pierdută, 
romanul are totuși în compoziția lui suficiente 
ingrediente care l-ar putea relansa. Este romantic, 
în portretizarea personajului principal, Dan, de 
un realism fără iluzii (sub influența naturalismului 
la modă pe vremea aceea în Occident) în descrierea 
vieții sufletești „de sub piepții unei rochii“, teatral-
sceptic în reprezentarea căsniciei, văzute ca o 
mașinărie malefică de distrus oameni (mai ales 
bărbați!). În plus are o epică alertă, inventivă, 
care îl poate captiva pe un cititor naiv: 

Serbare de sfârșit de an la un  pension din 
București condus de doamna Raspal. Se comentează 
ultimele afaceri ale deputatului Veronescu 
Prisăcani, om venal și corupt, celebru pentru 
manevrele lui murdare. Dan, tânărul profesor 
de filosofie și română de la clasele superioare ale 
pensionului, este invitat la cadril de frumoasa 
domnișoară Ana Racliș. Se simțiseră puternic 
atrași unul de celălalt chiar de la prima lecție, 
când neastâmpărata Ana se arătase captivată de 
elocința lui Dan, dar nu-și mărturisiseră sentimentele. 

 

d an se trage dintr-o familie de răzeși 
(bunicul lui, luptător pentru dreptate, 
a murit în ocnă). A copilărit împreună 

cu două surori mai mari, Aglaia și Smărăndița, 
la Bârlad, unde părinții lor aveau o căsuță,. Mama 
mereu melancolică, iar tatăl conțopist, tot timpul 
bolnav, s-au stins de timpuriu. Vara mergeau la 
țară, la Rădăești, la un unchi care era vechilul lui 
Leonida, un grec bătrân, burlac și bogat. Cu acesta, 
la stăruințele unchiului, Smărăndița a fost, până 
la urmă, nevoită să se căsătorească. Între timp 
Aglaia a paralizat și trăia în aceeași casă cu unchiul.  

Înstrăinat de ai săi, Dan scrie poezii și se 
ocupă de filosofie. În afară de pension, lucrează 
la ziarul independent „Alarma“, condus de 
prietenul său Cezar Priboianu. Este redactor cu 
probleme literare și îi are colegi pe alți doi prieteni 
ai lui, Iurașcu și Pogonatu. 

Ana provine dintr-o familie din vechea 
protipendadă a capitalei. La șaisprezece ani a 
rămas orfană. Are o soră mai mare măritată cu 
Nicu Lambrino, Ministrul Cultelor. Deși tatăl 
ei, din cauza unei proaste gospodăriri, și-a pierdut 
aproape întreaga avere, Ana nu a simțit niciodată 
vreo lipsă, ducând o viață în general fără griji. 

Dan, obosit după încheierea anului școlar, 
pleacă să se odihnească câteva zile la Sinaia, unde 
o întâlnește pe Ana care-și petrece vacanța împreună 
cu familia. Aici îl cunoaște pe tatăl Anei, bătrânul 
Racliș, pe Albert, fiul lui Lambrino din prima 
căsătorie, pe Lambrino și soția acestuia și pe 
Pervianu, cumnatul tatălui Anei, cu soția lui, Zoe. 

Albert este student la Litere la Berlin și 
un simpatizant al socialismului. Îl cunoscuse pe 
socialistul mic-burghez german Lassalle Ferdinand. 
El se simte atras de tânărul profesor de filosofie 
și se împrietenește repede cu el. Amândoi 
organizează o excursie la o peșteră. Li se alătură 
și locotenentul Drăghici, fiul lui Hagi Enachi din 
Iași, care-i făcea curte Anei considerând-o bogată 
(dar de care se îndepărtează imediat când află 
că ea că nu are decât o dotă de 40.000 lei).  

În drum spre peșteră, calul doamnei 
Lambrino se lovește de calul unui țăran care face 
cărăușie cu cherestea și cade, trântind-o și pe 
doamna de la oraș la pământ. Drăghici îl cravașează 
pe țăran, deși acesta nu are nicio vină. Dan, 
dezgustat de gestul brutal, părăsește în mod 
discret excursia.  

Se înapoiază la București, reluându-și 
lucrul la ziar. Nu-i plăceau locuințele pe care le 
închiria, mutându-se des în speranța că va găsi 
un refugiu liniștit unde să poată scrie netulburat. 
De curând, găsise o cameră într-o căsuță cu grădină 
care părea să fie ceea ce căuta de atâta timp. Într-
o bună zi, uitându-se pe geam, o zărește la fereastra 
casei de vizavi pe Ana făcându-i semne. 

Forțat de împrejurări să-și lichideze 
proprietățile, tatăl Anei fusese nevoit să se mute 
cu Ana în această modestă locuință, unde trăiesc 
amândoi retrași. Îmbolnăvindu-se Zoe, soția lui 
Pervianu, Ana merge din când în când să o 
îngrijească. Unchiul, om fără scrupule, pune 
ochii pe frumoasa nepoată și, într-o noapte, 
când ea rămâne să doarmă în locuința lor, o 
siluiește. Drept urmare tânăra descoperă în 
scurtă vreme că e însărcinată. 

Îi mărturisește totul tatălui ei și izbucnește 
un scandal. Mătușa crede la început că nepoata 
vrea să-i ia bărbatul, dar apoi își dă seama că în 
realitate fata este o victimă. Pentru a salva situația, 
bătrânul Racliș pleacă împreună cu Ana la Paris. 

Neliniștit că nu-și mai vede iubita, Dan 
îl roagă pe un prieten devotat, Dinicu Poteraș, 
să facă cercetări discrete pentru a afla care e 
situația. Acesta îl informează ce s-a întâmplat, 
iar Dan rămâne puternic impresionat când află 
de nenorocirea Anei. De când i se spusese că 
este săracă parcă o iubea și mai mult, iar acum 
se gândește că este posibil să-i devină soție, 
considerând că fata nu are nicio vină. 

Cu sprijinul prietenului său Priboianu pleacă 
la Paris și, după două săptămâni de șovăieli, ia contact 
cu bătrânul Racliș. Se vede cu Ana, își mărturisesc 
dragostea reciprocă și se căsătoresc imediat prin 
intermediul ambasadei române de la Paris, după 
care se întorc în țară fericiți împreună cu fetița de 
câteva săptămâni, Dori, și o doică franțuzoaică.  

La scurt timp după întoarcerea în țară 
tatăl Anei moare. Sora Anei, soția ministrului 
Lambrino, se poartă cu ea de parcă nici nu ar 
mai cunoaște-o. Tânăra căsătorită, evitată de 
rude, trăiește cu teroarea că l-ar putea întâlni 
pe unchiul satir Pervianu.  

Dan, pe de altă parte, dorește să poată 
scrie în liniște, având în proiect o piesă de teatru 
și un roman. Așa stând lucrurile, cei doi se hotărăsc 
să plece din București. Pentru că Dan are și studii 
juridice, reușește să fie numit judecător de pace 
în târgușorul Pogești, la două ore de Vaslui. Se 
instalează la popa Vasile care, împreună cu 
preoteasa, îi primesc cu prietenie. Pentru îngrijirea 
lui Dori, Dan și Ana angajează o fată, Iovița. 

La început se părea că vor fi fericiți, dar 
foarte curând Ana începe să simtă lipsa vieții 
de răsfăț și a atmosferei de veșnică petrecere 
în care crescuse. Se declanșează tot mai des 
certuri care se aplanează din ce în ce mai greu. 
Ana uită situația în care a găsit-o Dan și sacrificiul 
pe care l-a făcut pentru ea. Vrea să se întoarcă 
la București și-i arată lui Dan o scrisoare a surorii 
ei care o asigură că o așteaptă. Bărbatul îi spune, 
sfâșiat lăuntric, dar aparent impasibil, că poate 
să se ducă. Ea nu se hotărăște încă să plece. 

Între timp, Dan, care nu mai scrisese 
nimic fiindcă era mereu frământat sufletește 
de răceala Anei, își neglijează și serviciul ceea 
ce-i atrage destituirea. Tocmai când vine prietenul 
său Priboianu să-l ia la București, Dan înnebunește, 
la propriu. Ana, având remușcări, se opune ca 
el să fie internat  într-o casă de sănătate, oferindu-
se să-l îngrijească ea. Totuși prietenul său consideră 
că este absolut necesar să-l interneze în casa de 
sănătate a doctorului Șuțu. 

În timp ce Priboianu cu Ana, cărora li se 
asociaseră Albert și soția lui,  pleacă de la casa 
de sănătate a doctorului Șuțu, în Parlament 
deputatul Pervianu ține un discurs fulminant, 
insistând că un om politic trebuia să dea dovadă 
de înaltă ținută morală nu numai în societate, 
ci și în familia sa. 

 

î n roman recunoaștem, chiar dacă 
nu ne facem un scop din aceasta, 
situații reale din viața lui Alexandru 

Vlahuță (în primul rând eșecul căsniciei scriitorului 
cu Margareta, fiica generalului N. Dona). Și mai 
vizibilă este însă condiția de poet neînțeles de 
societate în care se proiectează Alexandru Vlahuță, 
crezând probabil el însuși că este un nou Eminescu 
(„Trăind în cercul vostru strâmt,/ Norocul vă 
petrece,/ Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor 
și rece.“)  

Melodrama conjugală, dezlănțuirile 
pamfletare la adresa clasei politice și dezvăluirile 
despre viața intimă a protipendadei au atras 
mulți cititori și ar face și azi rating. Criticii literari 
importanți, Titu Maiorescu, G. Călinescu, Nicolae 
Manolescu, nu s-au arătat însă încântați de 
zborul jos al imaginației autorului, apreciind  
romanul ca ratat sau ignorându-l. Un dosar critic 
complet al lui, bazat pe o impresionantă 
documentație, a realizat nu de mult Mihai 
Brăslașu, de la Universitatea din Pitești.  l
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î n romanul Arhanghelii de Ion Agârbiceanu 
ipostaza teologului o acaparează pe a 
romancierului. Există două direcții 

interpretative dominante: cea socială și cea morală, 
ambele gravitând în jurul conceptului de personaj 
(individual ori colectiv). Dimitrie Vatamaniuc, axat 
pe tipologizarea socială a operei, o consideră „una 
dintre cele mai importante realizări ale romanului 
românesc. Îi conferă acest loc studiul social, tema 
și aspectele documentare. Arhanghelii aduce însă și 
o tipologie nouă – tipologia satului miner – care îmbogățește 
literatura română“.1 Conform lui Cornel Regman, 
precupat de tipologiile individuale, de natură socio-
morală,  „interesul cel mai mare al romanului vine 
dinspre creația de tipuri“2; cât despre personaje, 
Mircea Popa susține că „sunt, în general, entități 
categoriale deschise evoluției și devenirii“.3 Or, în 
roman „devenirea“ e complet absentă. Personajele 
urmează o traiectorie unidirecțională, între parametrii 
demarcați din exordium. În ciuda dimensiunii sociale, 
e dificil de reconstituit, pe baza romanului, un sat 
autentic de mineri (mai degabă o caricatură 
moralizatoare a unuia). Iar în ciuda dimensiunii 
morale a operei, e dificil de clădit, pe baza ei, o 
tipologie morală solidă. 

Unidimensionalitatea socialului și 
bidimensionalitatea moralului sunt subordonate 
tridimensionalității apocalipticului. Prin apocaliptic 
înțelegem genul literar specific perioadei intertestamentale, 
cu scrieri precum Cartea lui Daniel, Cartea lui Enoh 
ori Apocalipsa lui Ioan, ce conțin un mesaj politico-
moral subversiv, încriptat într-o succesiune de 
evenimente și simboluri mitologice care îi conferă 
un caracter cosmic.  

Sunt două coordonate exegetice care deschid 
o astfel de direcție interpretativă. Edgar Papu 
identifică natura impersonală a romanului, având 
„drept erou principal nu o ființă umană, ci un material 
industrial.“4 Iar în memoriile autorului se constată 
o sensibilitate apocaliptică, banalități cotidiene fiind 
în repetate rânduri apocalipticizate: „Bunica-mi 
spunea că fulgii de nea cad din raiul cel părăsit, 
pustiu și înghețat, iar ploaia din raiul locuit de îngeri 
și de oamenii cei buni. Raiul părăsit fusese locuit 
de îngeri care s-au făcut răi și s-au schimbat în 
diavoli, subt căpetenia lor, Satana. Cică, la răzvrătirea 
lor, Atotputernicul a aprins și-a pârjolit cu un fulger 
grădina cea frumoasă, în care n-a mai răsărit de 
atunci niciun fir de iarbă. După căderea fulgerului, 
s-a lăsat acolo un îngheț veșnic și întuneric de-a 
pururea. De acolo se cern tăcuți și triști fluturii de 
zăpadă. Ei vestesc coborârea pustiului și a înghețului 
și pe pământ, ca o pedeapsă pentru răutatea 
oamenilor.“5 

Romanul, al cărui titlu apare în Biblie doar 
în genul apocaliptic, descrie confruntarea dintre 
satul agricultor și cel de mineri ca pe o coliziune 
între două entități cosmice opuse, un paradis 
îndepărtat vs. un infern multifațetat. Individualitățile 
se dizolvă în megalitul narativ, personajele fiind 
pioni în lupta cosmică, motiv pentru care nu suferă 
transformări morale (vezi Apocalipsa lui Ioan: „Cine 

e sfânt, să se sfințească și mai departe. Cine e păcătos, 
să păcătuiască și mai departe“). 

Prima ipostază a infernului e cea de paradis 
răsturnat, profanat. Ansamblul personajelor asociate 
societății Arhanghelilor constituie un anti-panteon 
celest. Ungurean-fiul e un arhanghel Gavril demonic, 
canonizat prin ritualuri blasfemiatoare: „Aici, îl 
înălțară în brațe. Ungurean, strălucitor de fericire, 
balansa din brațe să-și țină echilibrul. (...) Ca soarele 
răsai / Și-n zări senine treci / Coboară și-ți petreci / Ne 
du cu tine-n rai // Arhanghele Gavril, / Preaminunat 
copil / Din zări coborâtor / Ne vii mântuitor. (...)– Fraților, 
zise el cu fața strălucitoare, (...) și potrivnicul meu 
din cer mă invidiază.“6 Iosif Rodean e un „Ilie gras“, 
iar venirea sa în Văleni e o parousia (anti)hristică, pe 
un cal alb. Societatea deținută de el e un Anti-Israel, 
secționat în 12 acțiuni. Precum Isus, organizația 
are trei cercuri concentrice de adepți: trei, doisprezece 
și șaptezeci. Cuplul anti-providențial al satului e 
format, desigur, dintr-un Iosif și o Marina. Nu 
lipsesc versiuni stâlcite, denaturate, ale tainelor 
creștine, nunta, înmormântarea, euharistia, iar pasajele 
subterane sunt numite Biserici ale adâncurilor. A doua 
ipostază a infernului e cea de topos subteran. Sosirea 
lui Vasile Mureșan în Văleni are amploarea unei 
descensiuni într-un teritoriu abscons, al negurii, 
al hăurilor străvechi, primordiale, bântuite neîntrerupt 
de ecourile exploziilor – radiație de fond a unui 
cosmos demonizat. Peisajul fonic e în unison cu 
progresia obsesiei și isteriei, individuale și colective. 
Demonii care populează acest infern sunt însăși 
sătenii, suferind imunde metamorfoze psihice și 
fizice: „se văzu intrând un chip ciudat de om, care 
la întâia vedere părea mai degrabă un măscărici, o 
arătare de groază“7; „și după înfățișare, și după vorbe, 
și după gesturi păreau două furii“8. A treia ipostază 
e cea punitivă, retributivă, victimele minelor fiind 
„zdrobite de puterea iadului“9. Ca-n Apocalipsa lui 
Ioan, destinul unora e „mai rău decât moartea“. 
Cornean, de ex., sfârșește într-o prelungită agonie 
infernală: „bolnavului i se rănise tot spatele, și deseori 
rănile îl ardeau așa de îngrozitor, încât striga ca din 
gură de șarpe. (...) Parcă vuia o voce din adâncul 
pământului.“10 A patra ipostază e perversiunea contrastelor 
termice. Sudând în constituția aceluiași topos diferite 
cercuri dantești, Agârbiceanu fie își mistuie, fie își 
îngheață personajele. Flăcările deschid și închid 
totodată romanul, desfășurat între reveria piromană 
a lui Mureșan și amenințările piromane ale lui 
Pruncul-fiul. Peisajul termic alternează între 
mistuitoare transe isterico-bahice, înghețuri ce 
paralizează activitatea sătenilor și stări-hibrid, nu 
de echilibru, ci care suprapun cele două extreme, 
sătenii „arzând de friguri“. Paralelismul dintre 
infern și paradis e profund asimetric. Raiul e mai 
degrabă evocat, asociat cu satul de agricultori 
(preoteasa Marina e singura care mai lucrează 
pământul, iar viitoarea preoteasă Elena visează la 
un sat cu grădini). 

Unicul eveniment al cărții, căderea Arhanghelilor, 
cu  sonoritate cosmică, e prezis printr-un contrapunct 
profetic: vedenii (Vasile și Nichifor), superstiții (Ieronei), 

blesteme (văduva lui Gligoraș, Ungurean), ritualuri 
simbolice („înmormântarea“ lui Ungurean-fiul), oracol 
profetic (Nichifor) și statisticile lui Gheorghiță Rodean. 
Apocaliptică e și obsesia simetriei. De la banale formulări 
precum „Săracele tinerețe! Binecuvântate tinerețe!“11, 
la macrosctructura romanescă, segmentată în două 
părți de 21 de capitole (triplarea lui șapte fiind o tehnică 
tipică genului literar amintit). 

Acestea culminează cu grefarea unei mici 
apocalipse în partea a doua a scrierii, când viziunea 
lui Nichifor constituie, din multe unghiuri, 
miniatura întregului roman.: „oamenii se umplură 
de draci, în fiecare om nouă draci, în fiecare 
drac, nouă scorpioni. Și s-au apucat cu toții să 
calce legile celui preamărit. Vai vouă celor ce 
veniți de dimineața în crâșmă și vă umpleți inima 
cu beutură bețivă în loc s-o umpleți cu rugăciune! 
Vai vouă căci credeți că aurul nu mai sacă din munți! 
(...) am văzut toate podoabele raiului, și pe maica 
Precestă plângând cu lacrimi grele. Plângea, și 
plângând, s-a coborât pe un nour de lumină și mi 
s-a oprit deasupra capului (...). ‹‹Pui de pasăre am 
încălzit la sânul meu și s-au schimbat în șărpi și 
aleargă toți cătră șerpoaica cea bătrână, care este 
muma dracului. Și încalecă pe coada șerpoaicei cele 
bătrâne și zgripțuroaica-i duce-n iad, și-i tăvălește 
în căldările cu smoală». (...) Și iată că pe la miezul 
nopții mi-a bătut o flacără-n fereastră ș-am ieșit să 
văd ce-i. Ardea întreagă Corăbioara, și din flăcările 
albe se ridica măiastra ca un vifor și se sălta întâi 
în slava ceriului, umplând văzduhul cu ploaie de 
scântei. Apoi se coborî din cer și nu se mai apropia 
de Corăbioara, ci, plutind pe sus, o luă spre miazăzi, 
tot mai lin, tot mai jos, cu flăcările după ea, și din 
flăcări, puzderie de scântei.“12   

 
ll David Topală 
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agârbiceanu:  propuneri pentru o relectur\

debut
Scurtă planetă  
de debut 

Toate textele ce însoțesc debuturile litera-

re sunt, prin definiție, elogioase și necritice. 

Voi strica regula jocului și voi spune des-

pre debutantul nostru de azi doar atât: 

David Topală este unul dintre cei mai 

merituoși masteranzi în Studii literare ai 

Facultății de Litere, Universitatea din 

București. Apreciez la el două trăsături 

rare printre tinerii care se îndreaptă către 

critica și istoria literară: 1) capacitatea sa 

de a cuprinde literatura română în întrea-

ga ei istorie, și nu doar în scrierile colegi-

lor săi de generație, și 2) faptul că 

înțelege rostul și importanța muncii asu-

pra textului, nelăsându-se sedus (deși are, 

cum se spune, condei), ca atâția alții, de 

ispita improvizației.  

Textul cu care debutează nu este un sim-

plu decupaj dintr-o lucrare academică mai 

amplă, ci este un eseu de sine-stătător, 

bazat pe un interes și o cercetare mai 

îndelungată a operei lui Ion Agârbiceanu. 



v estimentația personajelor poate fi un 
element cu semnificații adânci sau un 
simplu detaliu caracterizant. Camil 

Petrescu, de exemplu, îi acordă o importanță destul 
de mare. El și personajele lui erau cam snobi și excesiv 
mondeni. Cu toate acestea, Ștefan Gheorghidiu, un 
prototip al autorului, se declară neglijent vestimentar 
și îl califică pe rivalul său, Gregoriade, ca snob: acesta 
era echipat „ca un snob la curse“. Soția lui Ștefan, 
Ela, e mai atentă la haine și, odată devenită mondenă, 
îi face observații lui Ștefan, iar acesta înțelege că ea 
face comparații defavorabile lui, în privința garderobei. 
Un capitol din Ultima noapte… se intitulează Asta-i 
rochia albastră. Despărțit temporar de nevastă, Ștefan 
se preface a-i fi uitat rochiile, fapt de care ea se miră 
cu cochetărie.  

O lungă discuție, chiar prea lungă, în jurul 
„snobilor care urmează moda“ poartă, la Capșa, Fred 
Vasilescu, subînțeles ca monden, cu poetul Ladima, 
un ins ieșit din modă. Emilia, care își plătește prost 
croitoreasa, o verișoară de fapt, este și ea de părere 
că Ladima e demodat – parcă ar fi Don Quijote – și 
îi e cam rușine cu el. Ladima în schimb are un ideal 
casnic și o visează pe ușuratica Emilia, ca viitoare 
nevastă, în „papuci calzi“. Pentru a arăta că în garderoba 
sa nu e nimic extravagant, Fred îi enumeră lui Ladima 
piesele ei principale, din care nu lipsesc un frac și 
un smocking. Tot smocking poartă și Pomponescu, 
ministrul din Bietul Ioanide, chiar la un banal ceai 
pomerigian. O copie a Emiliei, actrița Nora Ionescu 
din Jocul ielelor, își amintește de amanții de altă dată 
și sub raport vestimentar.  

Revenind la Camil Petrescu, în Act venețian 
cuplul Alta și Pietro Gralla nu poartă peruca epocii, 
indicație scenografică importantă, ce-i distinge de 
mondenul Cellino. Acesta, pe numele real Marcello 
Mariani, are „alunițe false, ca o curtezană“, „e pudrat 
ca o paiață“, cum constată cu dispreț Gralla. Poartă 
și sabie, dar e pur ornamentală. Pietro i-o cere și se 
miră ironic. Spada lui Pietro, spune el, ar fi sărit 
singură din teacă dacă stăpânul ei ar fi fost insultat. 
Cellino înghite gluma, dar o va seduce, din nou, pe 
Alta, întorcând scorul în favoarea lui.  

Anumite detalii ale hainelor și accesoriilor 
personajelor sunt importante și în Danton. Unele 
uimesc: domna Roland îl vizitează pe Danton și 
dramaturgul o descrie inițial ca pe „o femeie îmbrăcată 
cu intenția să nu fie recunoscută“. Grea misie pentru 

scenograf. Oare cum se îmbracă o femeie „care nu 
vrea să fie recunoscută“? Danton o întâmpină cu 
șervetul la gât. Se declară astfel un amator de 
plăceri gastronomice. Marat este descris pe larg 
în introducerea primei scene în care apare, iar 
Camil Petrescu nu uită să precizeze: „e singurul 

dintre șefii revoluționari sordid îmbrăcat“. Altfel, 
Danton, când ajunge ministru al Justiției, are valeți 

cu frac, peruci, pudrați și înmănușați și care, probabil 
„își disprețuiesc noii stăpâni“ cum ne asigură didascalia. 
Danton însă apare în tabloul al XII-lea „beat, cu 
hainele în dezordine“ în timp ce Robespierre îl 
confruntă „îmbrăcat cu grijă, frac albăstrui“. Nu are 
importanță culoarea fracului, ci faptul că autorul a 
„văzut“ cu precizie scena, în toate detaliile, până la 
obsesie. 

 

s -ar zice că uniforma, cum arată și numele, 
estompează deosebirile între cei care o 
îmbracă. Dar și aici sunt diferențe care 

contează. Militarii lui Bacalbașa și Brăescu poartă 
uniforma cu distincție sau cu neglijență. Un colonel 
al lui Brăescu poartă „lampas dublu“ anticipând – cu 
Doamne-ajută – o avansare la grad de general, lampasul 
dublu fiind apanajul acestui grad. În ilustrații de 
epocă anterioare, din Războiul de Independență, 
Prințul Carol I apare călare, cu pantaloni cu lampas 
dublu, roșu. Totuși, la un moment dat, lampasul dublu 
marca apartenența la arma intendenței. Un general 
al aceluiași autor se identifică prin șnurul de la cracul 
izmenelor, care îi atârnă din pantaloni, și are obiceiul 
de a lua masa cu chipiul pe cap. Moș Teacă al lui 
Bacalbașa intră în conflict cu un „țivil“ pe motiv că 
respectivul nu poartă la pălărie pamponul reglementar, 
în zi de sărbătoare. Asistând la o piesă cu subiect 
cazon, vigilentul căpitan Teacă observă că actorul în 
rol de ofițer iese în scenă fără centiron și-l amenință, 
din stal, cu arestul. Când ambiționează să scoată o 
gazetă, analfabetul Teacă o botează Micul echipament. 
Cizmele văcsuite „luceafăr“ sunt obsesia superiorilor 
și coșmarul ordonanțelor. Primii pretind „să-și facă 
mustața“ în oglindirea luciferică a încălțărilor.  

Feroviarii sunt a doua armată a țării. Marmoroșblanc 
al lui Preda își păstrează uniforma, deși a fost concediat 
de la CFR. Iar amicul din schița CFR a lui I.L. Caragiale 
regretă că în poză (alb-negru pe-atunci) nu iese roșu, 
ca noile cunoștințe să admire chipiul șefului de gară. 

Un caz aparte privind vestimentația în literatura 
noastră îl constituie o piesă a lui Al. Kirițescu: Anișoara 

și ispita sau Marcel & Marcel, rochii și mantouri. În ea, 
o provincială e sedusă de un designer de modă 
interbelic, Monsieur Marcel. Croitorul are un magazin 
de lux cu personal stilat care spune invariabil clientelor 
că o rochie aleasă de ele este „în același gen, dar mai 
puțin reușită“ cu a doamnei ministru X. Marcel are 
și un manechin monden, întreținuta de lux Beatrice, 
care-i face reclamă prin saloane. El nu ezită a denigra 
concurența: Tinca & Tinca și Popescu Soeurs. Anișoara 
e orbită de toaletele și manierele patronului, acesta 
se-ndrăgostește la rându-i. Ea renunță la dessous-
urile pe care Mademoiselle Blanche nici nu le poate 
descrie și la ideea de a completa decolteul mirobolant 
al rochiei lui Marcel cu un „plastron de leză“ (dantelă 
arhaică) pentru salvgardarea decenței. Între Slatina 
natală a Anișoarei și București era, în prima treime 
a secolului XX, o prăpastie, inclusiv vestimentară. 
Deși Anișoara devine mondenă și dă petreceri șic, 
cu jazz și cattering de la Capșa, deși Marcel îi oferă 
discount-uri nebunești la toalete, visul de iubire nu 
se va împlini.  

Personajele rurale din Moromeții suferă în 
schimb, cam în aceeași epocă, de o sărăcie vestimentară 
extremă. Posesia chiar și a unei cămăși nerupte este 
un lux pentru majoritatea sătenilor. La fel, o dulamă 
stârnește invidii în familie. Un pândar este ironizat 
că, pentru a păzi eficient moșia, patrulează „în bocanci“. 
Sătenii, chiar desculți, poartă pălării pe care le perie 
duminical „cu apă“. Niculae Moromete solicită la o 
zi mare, serbarea școlară anuală, pălăria tatălui, dar, 
neobișnuit cu ea, nu o scoate când urcă pe scenă ca 
să primească premiul. Pentru a avea un plus de 
autoritate, deși e directorul școlii, învățătorul Toderici 
prezidează serbarea în uniformă de locotenent. 
Militarismul de inspirație fascistă are virtuți de 
fascinație. Când ajunge în Capitală și devine ziarist 

– conform Delirului lui Preda – Paul Ștefan zis Alu 
Parizianu capătă de la patronul său o cravată, chiar 
a aceluia, semn de supremă apreciere. El nu se 
emancipează vestimentar complet. Când iubita lui 
burgheză, Luchi, arborează o pălărie la modă, opinează 
sec: „parcă e o pearcă“. Luchi e blocată de regionalismul 
ininteligibil ei. Pearca e o pălărie sau o căciulă zdrențuită. 
Și Wanda, din Gaițele, îi smulge cravata viitorului ei 
amant, Mircea, și-i spune: „Mi se pare că ești prost 
îmbrăcat“. 

 

a venturile vestimentare ale lui Marin 
Preda sunt descrise în Viața ca o pradă: 
viitorul scriitor este dus de fratele său, 

Nilă, la Taica Lazăr. Hainele-chilipir de acolo sunt 
mai ales de furat. Banda lui Bozoncea din Groapa lui 
Barbu nu ezită să fure geamantane, ducând prada 
la Taica Lazăr spre transformare și desfacere. Unii 
și-au început cariera de infractori în copilărie, furând 
rufe întinse la uscat. Ca să poată „lucra“ la balul 
meseriașilor, hoții se îmbracă adecvat, ceea ce le 
ridică dificutăți de adaptare. În orice caz, când dorește 
să ajungă starostele hoților și s-o fure pe Didina, 
ibovnica șefului în exercițiu, fostul ucenic, Paraschiv, 
își marchează viitoarea poziție prin încălțări: pantofi 
de hubăr (adică șef) cu șireturi din piele, acesta fiind, 
în simbolistica interlopilor, semnul că nu mai ascultă 
de nimeni. Lumea tâlharilor este – în ciuda aparențelor 
– strict codificată. Până și tipul șireturilor are un 
înțeles precis.  

De la Nastratin Hogea care dădea mâncarea 
hainelor  – pentru că lumea onora la el doar aparența 
vestimentară – și până în zilele noastre, posibilitățile 
de a exploata îmbrăcămintea  personajelor sunt 
infinite și, deseori, prea puțin valorificate.  

ll Horia Gârbea
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personajele:  
„rochii și mantouri“
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Tokio 2020, Olimpiada compromisă 
 

s ăptămâna trecută, când încheiam această cronică citându-l pe 
premierul japonez Shinzo Abe, care declara că Tokio va găzdui 
„fără probleme JO 2020“, îmi mărturiseam speranța și, deopotrivă, 

îndoiala, adăugând: „Ce bine-ar fi să fie așa!“ N-a fost să fie însă, pentru că 
Olimpiada de la Tokio, programată între 24 iulie și 9 august, este deja compromisă. 
Canada și Australia, două forțe redutabile ale  sportului internațional, au anunțat 
luni dimineață că, dacă CIO (Comitetul Internațional Olimpic) nu decide 
amânarea acestei ediții a jocurilor, din cauza pericolului reprezentat de COVID-19, 
vor boicota marea competiție. Și nu sunt nici pe departe singurele țări dinspre 
care curg semnale similare. Președintele Donald Trump a propus încă de acum 
două săptămâni același lucru, iar zilele trecute Federația americană de atletism 
(USATF) a somat  Comitetului Olimpic al Statelor Unite să ceară oficial 
contramandarea JO de la Tokio, pentru a nu pune în pericol viața sportivilor. 
Poziții similare au mai venit și din Marea Britanie, Spania, Brazilia, Norvegia, 
Slovenia, Grecia și Polonia, atletul polonez Piotr Malachowski, dublu medaliat 
olimpic, explicând că Olimpiada nu trebuie să se transforme în …„Jocurile morții“!  

Lucrurile sunt deja clare, iar președintele CIO, Thomas Bach, deși aflat sub 
o uriașă presiune internațională, întârzie decizia cu încă o lună, încercând evident 
să mai tragă de timp. Domnia sa reamintește că Olimpiadele au mai fost boicotate 
– menționând-o pe cea de la Moscova, din 1980, dar uitând-o pe următoarea, de 
la Los Angeles 1984- și subliniază ce costuri uriașe ar impune amânarea cu un an 
a ediției de laTokio. Aici are perfectă dreptate, fie și numai gândindu-ne că japonezii 
au cheltuit până în prezent circa 80 de miliarde de dolari pentru organizarea JO, 
dintre care jumătate numai pentru construirea arenelor sportive, a satului olimpic 
și a altor spații de cazare. De altfel, între variantele luate în calcul la momentul 
acesta se numără și eventualitatea unor competiții olimpice parțiale, adică la doar 
unele discipline, ceea ce poate părea absurd, deși s-a mai întâmplat în istoria 
olimpică. Episodul a fost consemnat chiar la a doua ediție a Jocurilor Olimpice 
moderne, din 1900, când tocmai Franța, țara baronului Pierre de Coubertin, 
a organizat Olimpiada. Cum însă tot atunci Parisul era și gazda Expoziției 
Universale, căreia i se acordase prioritate absolută, o mulțime de probe olimpice 
au fost eșalonate pe parcursul a…5 luni, iar învingătorilor nici nu li s-au mai 
decernat medaliile cuvenite! Tot rateu a fost și ediția următoare, de la Chicago 
1904, la care din Europa n-au venit decât 29 de sportivi (dintre cei doar 687 de 
participanți), așa că precedente sunt suficiente. Bașca edițiile Jocurilor Olimpice 
din 1916, 1940 și 1944, contramandate de cele două războaie mondiale! 

Domnul Bach tărăgănează totuși lucrurile și, într-o lungă scrisoare 
deschisă adresată tuturor olimpicilor lumii, anunță că deciziase va lua peste o 
lună: „…În lumina deteriorării constante a situației la nivel mondial, conducerea 
Comitetului Olimpic Internațional a inițiat următorul pas în scenarii. Împreună 
cu părțile implicate, am demarat discuții detaliate pentru a completa evaluarea 
stării de sănătate a planetei și impactul pe care îl are asupra Jocurilor Olimpice. 
Includem inclusiv scenariul amânării. Muncim din greu și suntem încrezători 
că vom finaliza discuțiile în mai puțin de 4 săptămâni.“ 

Să sperăm și noi că sănătatea planetei se va îmbunătăți substanțial în 
luna următoare, dar semnale convingătoare în acest sens nu prea sunt și, 
oricum, Olimpiada de la Tokio este practic compromisă. Ne-o certifică anunțurile 
de boicot, vocile atâtor țări care își apără sănătatea propriilor sportivi și, nu în 
ultimul rând, cifrele sondajului de opinie dat publicității de Agenția Kyodo: 
70% dintre japonezi nu cred că Jocurile Olimpice din 2020 mai pot avea loc! l 

 
PS: Marți, 24 martie, la închiderea ediției, CIO a decis amânarea cu un an 

a Olimpiadei de la Tokyo.

un inadaptat  
 

u n veritabil regal al multiplei insatisfacții o 
reprezintă „solilocviile“ de care se atîrnă 
provocator adjectivul „inutile“ ale lui Ioan 

F. Pop. Adoptînd postura unui inadaptat analitic la mediul 
epocal, autorul ne înfățișează punctual decepțiile d-sale 
într-un melanj de scurte eseuri ce tind a deveni însemnări 
de jurnal și invers. Conexiunilor logice le atribuie mereu 
dubluri emoționale cu amplificată rezonanță. Într-atît 
apăsat de solitudine, încît, la un moment dat refuză pur 
și simplu comunicarea cu semenii aflați în viață: „În scris, 
dialoghez mai mult cu morții, cu fantomele unor prezențe. 
Dialoghez patetic cu propria-mi umbră, cu un ecou trecut 
dintr-o taciturnitate în alta“. Îi repugnă scrisul cel ce, să 
admitem, nu absentează din actualitate, în registrul 

obligației. „Este un fel de tortură în care regretul de a nu putea tăcea se îmbină 
cu sila de a scrie. Cînd una critici în particular și alta lauzi în scris te afli cu un 
picior în schizoidie“. Argument solid: „Măreția literară nu se poate înălța pe 
micimile comportamentale, (…). Nici chiar genialitatea nu poate scăpa total de 
umbra datelor umane“.  Se simte ofensat de o largă parte a producțiilor prezentului, 
marcate de un jemanfișism în vogă: „Mă situez în total contratimp cu stihuirile 
biografico-lubrice, de tarabă sentimentală, cu cronichetele zbanghii lipite direct 
pe fruntea adrisantului, cu ifosele și spiritul tejghetar care inundă scena momentului“. 
Avem a face cu o obidă de alură revanșardă, însă cu o generalitate pe care măcar 
parțial o putem împărtăși, cu recriminări abia voalate, însă nu fără implozii ale 
exasperării: „De aceea, mă interesează doar latura absconsă a autenticității, 
scrisul care vizează efemerul… etern, marginalii care lucrează pe veresie, în tăcere, 
indiferență și anonimat. Peste mediocrii agresivi, gălăgioși și de succes, peste 
aranjorii și colportorii de mici destine literare întorc o pagină mai grea decît o 
lespede“. Este totuși o revoltă în abstract deoarece nu ni se dau nume. Dar punctul 
de pornire al  acestei devastatoare dezolări pare mai profund decît cel al confruntării 
cu contemporaneitatea scriptică. Moralistul acerb dezvăluie în unele secvențe 
miezul reacțiilor d-sale intolerante în raport cu proximitatea. E vorba de un 
scepticism care pune sub semnul întrebării tot ceea ce am dori să înzestrăm cu 
un scop care, prin forța lucrurilor, se dovedește iluzoriu, id est, tot ceea ce ni se 
năzare că am putea săvîrși. Neantul se înstăpînește inclusiv peste ambițiile 
criticului, nu în ultimul rînd pentru că acesta nu se poate substitui autorului 
intrat în colimator: „A face critică înseamnă a aproxima aproximațiile altora. A 
gusta sublimul mestecat de alții. În scris, ratarea și frustrările nu nasc critici, ci 
doar cîrcotași pe marginea lui. Nu poți scrie despre un text dacă nu îi poți fi, 
măcar parțial, coautor. Înțelegem pe măsura potențialei creativități“. Nici filosofia 
nu se salvează unei astfel de incredulități, deoarece oricum, spre deosebire de 
teologie, aceasta nu e în măsură a ne oferi decît „incertitudini și relativități“, drept 
care i se prevede un avans doar în condiția sa de „poezie“: „Asta pentru că «toată 
filosofia adevărată, adică mare, este în sine gînditor-poetică», cu o aserțiune 
heideggeriană“. Pe de altă parte ni se atrage atenția că orice act scriptic e la rîndu-
i subminat de o nesiguranță de neînlăturat, cum un specatcol al aleatoriului, o 
hiperbolă a neputinței: „Mă mișc nesigur între orizonturile juxtapuse a două 
pagini ca între două borne temporale de la care începe (sau se termină) existența: 
pagina de citit și pagina de scris. (…) Scrisul mă scrie pe măsură ce identitatea 
mea se dizolvă în propoziții impersonale, în alterități care își caută propria umbră. 
Scriu pentru a nega orice certitudine a faptului că aș putea fi predicatul unei 
subiectivități pure. Scriu ca și cum s-ar rătăci cuvintele prin mine, într-un joc 
obsedant al incertitudinii“. Tipologic, spiritul acut al lui Ioan F. Pop s-ar înscrie, 
spre a folosi propria d-sale distincție, nu  în categoria celor ce fentează cu o 
„inteligență spontană, vag frivolă“, ci în cea a conștiințelor „aparent mai posace“, 
al căror produs „nu interesează pe nimeni“. Conștiințe ce „riscă izolarea și 
anonimatul de dragul unei iluzii. Surîd incert la granița dintre scrîșnet și plîns“. 
Firește admirația d-sale aproape sugrurmată de emoție se îndreaptă spre Cioran, 
căruia îi dedică poate cel mai cald portret de care a avut parte: „Un titan al sofismului 
și enormității stilistice, un despot al rafinamentului și lucidității. Cel mai «inocupat» 
om al vremii sale, un «pierde-vară» al fiecărei clipe, un exilat în propriile tabieturi. 
Un sceptic mîntuit de tihna neîmplinirilor, de tentația ratărilor secunde, de eșecul 
organizat. O luciditate năucitoare, un nihilism suprauman, o sfidare a Creației 
de natură mistică. Un Iov contemporan care s-a interogat nu doar în lamentații 
cutremurătoare, ci a trecut la imprecații și afurisenii aruncate cerului, negăsindu-
și loc nici în realitate, nici în afara realității“. Să fie o subordonare la o paradigmă 
absorbantă? În fapt lucrurile nu stau chiar așa. N-avem impresia că l-am putea 
socoti pe Ioan F. Pop, după cum s-a presupus, un epigon al lui Cioran. O specială 
intensitate a discursului d-sale, un patetism personal pus în joc îl decupează drept 
o variantă distinctă a existențialismului în sfera căruia sunt cu putință și alte 
raportări. Fragmentariumul în cauză reprezintă o depoziție a unei vieți morale 
scrupulos urmărite. Între frenezia negației și (totuși) perseverența scrisului, Ioan 
F. Pop caută a se înălța recuperator din „propriile dărîmături interioare“. 
Autenticitatea trăirii în individuație îl salvează. „Pierzaniei“ i se poate opune 
experiența unei crize abordate la sursă. Străduindu-se a se reechilibra, autorul 
orădean își asumă „propedeutica unor eșecuri“, „sapiențialitatea unor ratări“, 
„moartea și neființa care mai ponderează unele excese. Remarcabila eseistică de 
confesivă tăietură a lui Ioan F. Pop reclamă, aidoma poeziei, o participare solidară 
a cititorului de-o anume factură. l
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l semn de carte de 
gheorghe grigurcu

Ioan F. Pop: Soli -
locvii inutile, 
Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 
2019, 356 pag.   

Era o fată-n insula Canare 
Cu o privire fără de hotare, 
Dar când ochii-și închidea 
Tot ce privise se-negrea. 
(Și azi o țin trează preoții din Canare)

Constantin Abăluță 
ABECEDAR MIC  

DE LIMERICK



o  carte utilă în domeniul teoriei literare ne oferă istoricul, criticul 
și teoreticianul literar Mircea Braga cu Ultima frontieră (Ideea 
europeană, 2018). Autorul privește evolutiv fenomenul literar, 

în lumina unor teorii occidentale ale receptării. Cartea sa e structurată în trei 
părți, precedate de un preambul despre fragilizarea conceptelor teoretice și 
limitele unor grile de lectură. Autorul poartă cititorul printr-un câmp informațional 
în care ancorează teorii ale lecturii, oferindu-i în final propria percepție critică 
a operei unor scriitori români. 

În Introducere în patru timpi fixează contextul istoric al modernității, în 
care gândirea științifică modifică viziunea despre lume, generând reînnoirea 
conceptelor și metodelor de cercetare, inclusiv a fenomenului literar. Schițează 
și evoluția criticii românești, remarcând gândirea axiologică a criticilor formatori 
de opinie: Maiorescu (critică estetică), Gherea (critică ideologică),  Lovinescu 
și Călinescu în descendența criticii maioresciene, ostracizată de ideologia 
comunistă postbelică, repusă în drepturi de Nicolae Manolescu în perioada 
dezghețului literar, continuată până azi.  

Autorul fixează reperele teoretice ale lecturii în context istorico-științific, 
sub semnul fizicii cuantice, în care ancorează creația, resemantizată prin 
receptarea ei printr-un „cod cultural“, definit ca înțelegere și trăire prin lectură 
a „efectului cultural“, o împlinire a omului ca ființă spirituală.   

În Despre dinamica aliniamentului teoretic, Mircea Braga decelează o posibilă 
„teorie a lecturii“ in nuce în Critica puterii de judecată a lui Kant, prin conceptul 
de „judecată de gust“, corespunzătoare judecății estetice, care provoacă o „stare 
sufletească“ în procesul receptării artei.  

Triada autor-operă-cititor din 
opera kantiană ia forma ecuației producător-
produs-consumator într-o societate 
puternic industrializată, cu tendință 
spre masificare și „cultură industrială“, 
ostilă conștiinței estetice. Această mutație 
e surprinsă de Theodor W. Adorno, care 
ancorează opera în contingent, nu în 
metafizică precum Kant, în relație cu 
consumatorul ei, însă consideră că 
receptarea axiologică aparține „elitei 
estetice“, care poate dirija cultura de masă 
(Teoria estetică).  

 

u rmărind fluctuațiile triadei 
prin prisma unor 
teoreticieni,  care 

accentuează rolul uneia sau alteia dintre 
părți, demersul lui Mircea Braga  conduce 
spre dezvăluirea rolului esențial al lecturii 
și receptării operei literare, deci al 
cititorului, a cărui percepție critică se 
dovedește a fi ea însăși act de creație, 
de nivel secund. Receptarea nu mai 
înseamnă numai descoperirea sensului 
imanent operei, intenționalitatea 
scriitorului conținută în ea, ci implicarea 
cititorului în intuirea și descifrarea 
parțială a inefabilului ei. Cititorul activează 
cunoașterea din ea, potrivit sensibilității, 
intelectului și culturii sale, îi resemantizează 
semnificațiile în alt context istoric, 
fiindcă creația autentică transcende 
timpul istoric, fără a fi anistorică. 

Mircea Braga comentează teoriile despre artă comparativ, reliefând 
apropieri și diferențieri, nuanțând explicitarea unor concepte ori reliefând 
limitele lor. Are în vedere opera canonică, confirmată în durată de cititorul 
specializat, criticul literar.  Canonul impus de marile opere prin valoarea lor 
estetică nu se perimează, pot apărea doar legitimări și nuanțări ale acestuia 
prin interpretare. Opera nu e un univers închis, captiv unui singur sens, cel dat 
de intenționalitatea scriitorului, ci univers deschis unor multiple interpretări 
care depășesc „orizontul ei originar“.  

Despre permanența esteticului vorbește Hans Robert Jauss în 
Experiența estetică și hermeneutică literară, delimitându-se de Adorno. 
„Experiență estetică“ implică participarea emoțională și intelectuală a 
cititorului, un „comportamentut estetic al desfătării“ cu funcțiile sale, 
corespunzătoare conceptelor de poesis, aisthesis, katharsis. Poesis-ul e „crearea 
unei lumi ca operă proprie“, aisthesis, „experiența subiectivă trecând într-una 
intersubiectivă“, iar katharsis-ul, „abordarea unei judecăți determinate de operă“.  

Jauss deplasează accentul de pe opera literară pe receptarea 
ei. Introducând conceptul de poesis originar, dependent de autor, 
dublat de un poesis al cititorului, sugerează că însuși actul lecturii 
devine creație, lectorul ideal fiind un coautor al operei. Efectul produs  
asupra lectorului se exprimă prin funcția de katharsis a artei, care 
poate fi periclitată de „aservire ideologică sau de degradare prin consum“, 
cum s-a întâmplat cu literatura română în comunism. 

În descendența lui Jauss se înscrie Teoria efectului estetic a lui 
Wolfang Iser. Acesta introduce în teoria receptării conceptul de 
„potențial de efect“ al textului, consecință a interacționării dintre operă 
și receptor în actul lecturii. Opera literară e înțeleasă ca  bipolaritate: 
polul artistic (textul), dependent de autor, și polul estetic (cititorul), 
constituit prin atitudinea participativă a lectorului în receptare. 
Interpretarea unui text literar este o „posibilitate de-a ne formula pe noi înșine“. Ea 
modelează conștiința cititorului prin imersia în operă și prin proiectarea lui 
însuși în textul critic, care conține deopotrivă autorul și cititorul.  

Umberto Eco introduce în actul lecturii „modelul semantic reformulat“ 
(Tratat general de semiotică), față de care Mircea Braga își exprimă rezervele, 
reliefând apropierile și delimitările de Iser. Cititorul „implicit“ al lui Iser e la Eco 
„Cititorul Model“,  în fond, două concepte care acoperă aceeași idee de cititor 
ideal, proiectat de autor în operă, ca intenție auctorială. Cititorul real are sau 
nu competențele necesare receptării,  doar lectorul specializat poate re-construi 
opera și sensul ei prin interpretare. Eco postulează doar calitatea de interpret 
al cititorului, prin „reîncărcare de sens“, nu și aceea de re-constructor de sens.  

Eco diferențiază opera închisă de opera deschisă, codul primar și codul 
cultural de lectură, „întrebuințarea liberă a unui text ca stimul imaginativ“ de 
„interpretarea unui text deschis“. Remarcă existența unor „goluri“ în structura 
operei (observate și de Iser), „spații albe“, care pot fi umplute creator de cititorul 
specializat, fără să se piardă sensul originar. Acesta reactualizează o fabula, o 
schemă conținută în text, interacționând cu cititorul virtual, proiecția auctorială 
(Lector in fabula), însă admite că cititorul poate „ieși din text“, imaginând o altă 
fabula, numind ieșirile din text „plimbări inferențiale“.  

În viziunea lui Matei Călinescu, relectura e „hermeneutică a textului“, 
deorece „asigură saltul de la mimesis la semiosis“, depășind prima lectură, facilă, 
hedonistă, și provocând interpretarea ca act scriptic. Între lectură și relectură 
se instalează o stare conflictuală, fiindcă „solicită moduri de atenție diferite“ (A citi, 
a reciti. Către o poetică a (re)lecturii).  

Mircea Braga demonstrează, pe linia continuității, că noul nu poate fi 
înțeles decât prin raportare la canoane literare, impuse de receptarea axiologică 
a operei prin efectul ei estetic. În actualitatea pragmatică și consumeristă există 
riscul de pierdere a sensului axilogic al receptării, de confuzie  între arta autentică 
și kitsch.  

Pe diagrama actualității face  trimiteri succinte la perioade istorice, scriitori 
reprezentativi și poziționări față de literatura din comunism, reevaluată de 
critica literară după 1990 prin prisma canonului estetic. E repus în discuție 
reportajul literar în cadrul prozei autoreferențiale, creditat de  Geo Bogza și F. 
Brunea-Fox, la care reportajul s-a interferat cu literatura, a depășit stadiul de 

„fișă  a actualității“. De asemenea, 
conceptul de generație, cu concluzia 
autorului că istoria literară creditează 
generația estetică, care se afirmă în 
continuitatea trecutului literar canonizat, 
nu pe cea biologică, fiindcă o generație 
nu coincide cu deceniul, ea crește prin 
grupări și diversificări și atinge apogeul 
pe o durată mai amplă.  

 

c riticul analizează literatura 
confesivă (jurnal, auto -
biografie, corespondență, 

memorii) pentru a ilustra câștigul de cauză 
al intersubiectivității în fața rigorii și 
excesului metodelor raționale, scientiste 
din sfera cunoașterii, inclusiv a literaturii. 
Diferențiază jurnalele de scriitor, de interes 
documentar pentru istoria literară, de 
jurnalele care vin din afara literaturii, 
dezvăluie punctele de convergență/ 
divergență cu autobiografia, romanul-
jurnal, autoficțiunea, decelează valoarea 
estetică a unor jurnale de caracterul pur 
informațional al altora. Decelează tipurile 
de protocoale ale jurnalelor, care justifică 
conceptul de intersubiectivitate: protocolul 
inerțial al scriitorului, protocolul instituțional 
al textului și protocolul modal al lecturii. 
Prin publicare, jurnalul și corespondența 
ies din sfera intimității și trec în cea publică, 
de la destinatarul unic la cel multiplu.  

Codul de lectură – sugestia întâlnirii 
culturale este o critică aplicată pe operele 
unor scriitori români. Criticul nu 

interpretează un text anume din creația unui scriitor, ci urmează o idee printr-
o grilă de lectură. Prin proza și poezia filozofică eminesciană ilustrează aserțiunea 
poetului: „Moartea este stingerea conștiinței identității numerice“, înțelegând prin 
dizolvarea conștiinței „moartea de sine, dar dobândirea Sinelui“.  

Caragiale e descifrat psihanalitic, prin arhetipul etnic, prin suprasolicitarea 
„umbrei“, manifestată în viciile din comportamentul social al „personei“, masca 
care o acoperă.  

Poezia religioasă a lui Vasile Voiculescu e percepută prin diferența între 
religie/ religiozitate. Sacrul, atins prin asceză,  e „condiție a medierii 
divinului, apoi al recâștigării identității originare“, religiozitarea poetului 
fiind „căutare și drum către ne-timpul de dinainte și de după ființă.“ 

În Craii de curtea veche a lui Mateiu Caragiale, roman ermetic, 
sunt reliefate „portretele hieratice“ și „structura unui ceremonial, a unui 
ritual de inițiere“, probată de tripla călătorie inițiatică a personajelor: 
în artă, în istorie, în prezent. 

Opera literară a lui Mircea Eliade e surprinsă în specificul ei: 
principiul autenticității și exotismul în interbelic,  fabulosul și 
fantasticul din timpul războiului, ezotericul după 1945. Iar Noaptea 
de sânziene poate fi înțeleasă ca „fuziune între „exoteric“ și ezoteric,  între 
autobiografie și ficțiune, între realitate istorică și realitate culturală., între 
sacru și profan.“    

Romanele lui Vintilă Horia, încifrate în simboluri, cu elemente 
științifice și mistice, sunt romane de inițiere întru Spirit. Autorul 
transferă în romanesc concepția sa despre ontologia complementariului: 
metafizică/ știință, corpuscular/ ondulatoriu.  

Romanul palimpsest Călugărul Filippo Lippi și călugărița Lucrezia 
a lui D. R. Popescu, cu hibridizarea identității auctoriale și pulverizarea 
narațiunii, cu trimiteri intertextuale și o introducere a autorului, o 

deconstrucție a diegezei și identității auctoriale pentru a facilita înțelegerea 
romanului, solicită un lector avizat. La fel și lirica lui Șt. A. Doinaș, pentru care 
actul lecturii e „un ritual al spiritualității, aproape ascetic“, ori lirica lui Mircea 
Ivănescu, cu dublă referențialitate: realul prozaic și livrescul. 

Poezia Ilenei Mălăncioiu e „act de revelație și punere în scenă a spectacolului 
lumii sale interioare“ în osmoza viață-moarte, iar  Geniul inimii al Aurei Christi, 
un „roman“ în versuri, „cartea iluminărilor mele“, e o coborâre în subteranele 
sinelui pentru a se cunoaște pe sine prin propria „poveste“, în care sunt inserate 
personaje dostoievskiene, prin reactivarea  memoriei afective și memoriei 
livrești.                   

ll Sonia Elvireanu
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v iața noastră de zi cu zi este făcută din 
gînduri. Din gesturi. Unele declanșează 
acțiune, altele, meditație. Sînt gesturi 

care se pot constitui în categoria automatisme. Cu 
cîteva luptăm cîteodată și schimbăm șina, ca să nu 
se facă șanț. Ca și cu cele mentale. Există o categorie 
esențială de semne care s-au transformat în ritual. 
Ce anume anunță sau declanșează un ritual, mi s-a 
părut întotdeauna semnul misterului. Al unei atracții. 
Al unei transe în care ființa, toată, învață să se 
abandoneze clipei. 
Momentului. Te inițiezi 
mimetic. Privind în jur, 
făcînd „pașii“ cu ochiul 
la celălalt.  

Am stat cîteva zile 
la Mînăstirea Voroneț. 
Am fost primită. Am 
încercat să mă adun puțin. 
Să fac altceva, să ascult 
alte sunete, să mă curăț. 
Sau așa am crezut. Că 
pentru asta mă duc. Azi 
îmi dau seama că am 
ajuns acolo pentru altceva. 
Abia astăzi, în zilele 
acestea, descifrez cu 
adevărat călătoria. Sensul 
ei. Orizontul meu larg, 
concret, agitația, drumurile 
nesfîrșite, orele și anii 
în care am fugit de mine, 
zgomotul, agitația de pe 
aeroporturi, din trenuri, 
din gări, cu rost sau fără, 
toate cercurile concentrice 
cu diametrul tot mai 
mare, totul s-a redefinit 
la Voroneț. Fără să-mi 
ceară cineva. Fără să mi 
se impună. Nu a fost ușor. 
Poate că nici atît de greu 
precum mi s-a părut la 
început.  

La ora 7 dimineața 
se aude toaca. Pe urmă, 
clopotul. Puternic, ferm, 
cucerește dimineața 
împreună cu soarele. 
Cîinele Terente urlă de 
peste treispezece ani. Îl 
dor urechile. Încet, încet,  
măicuțele își strecoară 
pașii în același ritm spre 
biserică. Aproape că o 
recunosc pe fiecare după 
mers. După desenul 
corpului prins încă între 
noapte și  zi.  Ascult 
rugăciunile, cîntările, le 
urmăresc traseele, mîinile 
care deschid cărțile, care 
aprind lumînările... Este 
deja ziuă. Mergem să 
mîncăm. Împreună. 
Măicuța Stareță Irina 
blagoslovește. În mica 
noastră comunitate poate 
să înceapă treaba. Clară. 
Este de muncă. Multă. 
Peste tot. Mă duc și eu 
de colo, dincolo. Mă 
străduiesc să prind firul 
unei normalități pe care, 
pur și simplu, am uitat-o. Normalitatea este un 
mecanism perfect pus la punct. La ora 15, toaca, 
clopotul, începe vecernia. Se oprește totul. Parcă aud 
mai bine rugăciunea. Și îi numesc în gînd, cu nume, 
pe toți cei pe care îi iubesc. Cît mai este lumină, mă 
duc în curtea Bisericii mari. Judecata de Apoi. Mă 
așez și iau, iarăși și iarăși, detaliu cu detaliu. De trei 
ori pe zi. Aș spune că Măicuța Stareță Gabriela are o 
tălmăcire teologică și filosofică importantă pentru 
felul meu de a înțelege credința, toleranța, creștinismul. 
Sfîntul Petru îi întinde mînă Sfîntului Pavel și îl invită 
să deschidă împreună, cu aceeași cheie, ușa Raiului. 
Care este doar una. Aceeași pentru toți. Este ora 23. 
Cînd au trecut Timpul? Toaca, clopotul, pașii maicii 
care coboară și merge spre slujba de noapte. Atîta 
liniște în jur și nimic apăsător. Vocile rostind cuvîntul 
rugăciunii. Lumina lumînărilor veghează ritualul. 
Ieșim în noapte și ducem lumina mai departe. În 
suflet. De veghe deasupra minții.  

„Din ce este făcut un măr?“. Ultima carte a lui 
Amos Oz. Tradusă din ebraică de Gheorghe Miletineanu 
și publicată de Humanitas Fiction. Nu mai știu ce 
carte a acestui autor lansam la Librăria „Cișmigiu“, 

acum ceva vreme. Era seara în care se anunța laureatul 
Premiului Nobel pentru Literatură. Amos Oz era din 
nou printre cei nominalizați. Am simțit atunci că o 
comunitate mică participă la ritualul lansării unei 
cărți spre marea comunitate și ca un gest de susținere 
a favoritului la una dintre acele recunoașteri, să le 
spunem, care contează. Habar n-am de ce în zilele 
acestea aproape că recitesc, iar și iar, pagini întregi 
din dialogul cu Shira Hadad, editoarea israeliană a 
autorului. Simt o atracție de neoprit. Amos Oz s-a 

trezit o viață la ora 4 dimineața. Călugării din ordinul 
catolic cistercian, la fel. Oz se spală, se bărbierește și 
la 4.15 este deja afară și face plimbarea de jumătate 
de oră. Zilnic. Ani. O viață. Înainte de ora 5, este 
pregătit de scris. Nu aș mai numi asta disciplină, ci 
Ritual. Care îți dă Putere. Chiar și dincolo de vulnerabilitate. 
Cînd totul este împrăștiat și pulverizat în toate 
direcțiile, ritualul, ca un magnet, te adună. Te strînge 
spre tine. Aduce concentrarea. Intri în altă dimensiune. 

Teatrul ține esențialmente de ritual. De fapt, 
oriunde mi-aș muta corpul sau gîndul, descopăr acele 
gesturi care pregătesc, inițiază, trec în altă lume. 
Intervalul repetițiilor este un ritual. În fiecare zi, la 
aceeași oră, actorii, regizorul, scenograful, mașiniștii, 
toată echipa începe să învîrtească mecanismul. Fiecare 
formă se naște din căutare, din deschidere, din pasiune. 
Se fixează, se adaugă precedentei. Și tot așa. Actorii 
vin spre teatru cu o oră sau două înaintea reprezentației. 
La ora amurgului, pașii lor, corpurile lor, tot mai 
umbre, se desprind din realitate și merg la cabine. 
Tărîmul dintre frontiere. Locul abandonului de sine 
și al metamorfozei. Spațiul autoizolarii. De toți. Chiar 
și de tine. Atunci, doar atunci și acolo, personajul se 

strecoară în pielea actorului, în mintea lui, în emoțiile 
lui, în cuvintele lui. Nimeni, dar absolut nimeni nu 
are acces la acest miracol. Într-un spațiu restrîns, se 
petrece ceva unic! Și seara bate gongul. Ca un clopot. 
Cortina, concretă sau imaginară, dispare. Deodată, 
lumile stau față în față. În fiecare seară, la aceeași 
oră. Luna e pe cer. Restul... e magie. 

Poate și de asta accept greu graba cu live 
streaming-ul. Sau cu transmisiuni live, înregistrate, 
variantă pentru care au optat multe instituții de operă 

din lume. În special. 
Nu și multe teatre, cel 
puțin la fel de celebre 
ca Metropolitan Opera 
sau Vienna State Opera. 
Lăsînd la o parte că 
spectacolul filmat este 
de o calitate excepțională 
la ei și depășind euforia 
unor seri – n-am apucat 
să ajung să văd o anumită 
montare la opera din 
Viena sau New York, 
să ascult anumite voci, 
să urmăresc un anumit 
dirijor și se poate întîmpla 
ca tocmai aceea să fie 
programată în acestă 
situație de criză -  simt 
un refuz să merg mai 
departe. M-a luat și pe 
mine valul,  mi-am 
satisfăcut mici curiozități. 
Dar!... Teatrul înseamnă 
o convenție. Un ritual. 
Înseamnă chiar Clipa. 
Atunci și acolo! Atunci 
cînd Luna își împrăștie 
lumina perversă, cînd 
gong-ul bate ora, iar 
actorii se topesc în 
personaje. Din ce este 
făcut Teatrul? Din mister. 
Dintr-un cod la care 
avem acces atîta vreme 
cît sîntem împreună, 
toți „captivi“ ai 
aceluiași spațiu. 
Cînd totul și orice 
este unic și irepetabil. 
Mi se pare mult prea 
facil să apas pe un 
buton și... Receptarea 
unui spectacol este atît 
de subiectivă. Ochiul 
meu vede ce poate cel 
de lîngă mine, nu. Și 
invers. Poate că atenția 
mea decupează altfel 
un personaj, un costum, 
o intenție, o rostire, o 
privire. Poate am chef 
să merg într-o seară cu 
un singur personaj. 
Cap, coadă. Amestecul 
de energii, de stări, de 
chimii este ceva extrem 
de sensibil, de tainic 
între artiști și spectatori. 
Într-o atmosferă fierbinte. 
Cu toată forța iluziei, 
nici o reprezentație nu 
seamănă cu cealaltă. Și 
cum simt, aud și văd 

actorii aplauzele noastre? Atunci și acolo? Nu știu de 
partea cui este adevărul. Mai ales acum. Simt doar că 
am nevoie să apăr exact substanța din ce este făcut 
teatrul. Sînt și alte forme în care artiștii își pot ține 
aproape publicul. Altfel. În situație de viață și de moarte, 
imaginația și creativitatea ne salvează exact de la 
soluția imediată. Cea mai la îndemînă și a tuturor. 

Cînd totul s-a închis, cînd liniștea s-a lățit pe 
pămînt, simțim mai mult, vedem mai bine, înțelegem 
mai profund. Sîntem mai puțini singuri, paradoxal, 
decît în zilele cu mulți de jur împrejur. Mai înainte 
de mall-uri, s-au închis teatrele, instituțiile de cultură. 
Ce ciudat mi se pare... Ce reflexe acționează, indiferent 
de ce se întîmplă, ca să alunge și să-i pună sub cheie 
pe oamenii de cultură? Întîi pe ei. Mai întîi pe ei. Pe 
urmă, și pe restul. Să-i contamineze pe unii tot atît 
de rapid și, poate, de letal și cultura? Tot ca un CO-
VID 19? De aceea trebuie să te ferești mai întîii de ea? 
De artiștii care plimbă ritualul magic pe pămînt, 
seara, cînd Luna stăpînește totul, cînd clopotul bate 
ca în orice templu ca să vestească miracolul? 

„Ce ciudat! Ce bizar! Ce coincidență!“, ar spune 
Ionesco. l

l teatru de  
marina constantinescu
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a deseori în prea scurta sa viață, Marian Papahagi (1948-1999) – 
„botezător“ al revistei de cultură Echinox, erudit romanist, diplomat 
cultural, director la Accademia di Romania din Roma etc. – își declara 

răspicat convingerea că instituțiile sunt cheia de boltă a unei națiuni viabile.  
Din păcate, sintagma prin care Shakespeare definea dezaxarea epocii 

hamletiene – „The time is out of joint“ – pare mai actuală ca oricând. Pe cale de consecință, 
a intrat în cutuma „normalității anormale“ să nu știm a ne celebra cum se cuvine 
propriile succese. Cum altfel s-ar explica anemica reflectare în mass-media a 
centenarului împlinit de unele sus-amintite instituții clujene, cărora li se adaugă 
Opera Română, Teatrul Național, sau Institutul de Speologie (primul de pe Glob)?  

Din anii dauritei copilării rememorez nume legate de studenția mamei 
mele, Lucreția. Intrase la Conservator pe când acesta se afla în refugiu la Timișoara. 
După revenirea instituției la Cluj, mama avea să-și ia licența în 1948, pe timpul 
rectoratului lui Raoul Șorban. De mână cu ea ajunsei în casele unor iluștri profesori, 
ca Augustin Bena sau Traian Vulpescu, probabil și fiindcă ambii locuiau în mirificul 
Cartier Andrei Mureșanu din vecinătatea noastră. De la ea auzisem despre organistul 
Kurt Mild, despre dirijorul Erich Bergel, despre vedetele Filarmonicii Transilvania, 
sau ale celor două Opere clujene. Și tot ea ne 
familiariza, pe mine și pe fratele meu mai mic, cu 
lumea spectacolelor. Numele se amestecă – de la 
dirijorul Antonin Ciolan, la violonistul Ștefan 
Ruha, cântăreții Ion Piso, Lucia Stănescu, Lia 
Hubic, Alexandru Racolța, sau jazzmanul Jancy 
Körössy ș.a.m.d. Un oaspete frecvent al casei 
noastre din Piața Cipariu (în spatele Operei) era 
jovialul compozitor Tudor Jarda, născut în aceeași 
zi, 11 februarie, ca și fosta sa colegă. Printre 
muzicienii aflați în raporturi amicale cu familia 
Mihaiu se numărau Liviu Comes, Dorin Pop, 
Marius Cuteanu, Ferdinand Weiss, Ioan Husti, 
Max Eisikovits (acesta din urmă – la fel precum 
venerabilul scriitor Ion Agârbiceanu – venea pe 
la noi în calitate de vecin, dar și de pacient al tatălui 
meu, medic bronholog). Începând de la etatea de 
6-7 ani, luam ore private de vioară cu eminentul 
domn Eminet, membru al orchestrei Operei 
Române din Cluj. Înfățișarea sa de tip scandinav 
făcea și mai contrariant faptul că se născuse în 
capitala uruguayană, Montevideo. Ajuns la pubertate 
abandonai nobilul instrument, în schimb, fratele 
meu Horațiu a studiat violoncelul timp de opt ani 
cu doamna Ilse Herbert-László, maestră a violei 
da gamba. Tot cam pe-atunci s-au consolidat 
relațiile dintre familia noastră și compozitorul 
Dan Voiculescu (vag înrudit cu noi, pe linie paternă). 

 

o dată cu consolidarea Liceelor 
de Muzică și Coregrafie de pe 
cuprinsul țării, Conservatorul 

clujean devenise un centru academic de 
referință al muzicii din țara noastră. Pe 
parcursul anilor, ansamblurilor antemenționate 
li s’au adăugat altele, de dimensiuni mai mici, 

ceea ce le facilita accesul pe piața internațională: 
Ars Nova de Cluj, formație dedicată muzicii 

contemporane, fondată de compozitorul Cornel 
Țăranu în 1968, cu ecouri până în zilele noastre; 
corul Cappella Transylvanica ctitorit de Dorin Pop; 
grupul Collegium Musicum Academicum; corul Antifonia 
condus de Constantin Rîpă; Ansamblul de percuție 
creat de Grigore Pop; iar mai aproape de zilele 
noastre – magnificul Quartet Transilvan (Croitoru-
Silaghi-Suărășan-Jucan); ansamblul folcloric Icoane 
coordonat de Ioan Bocșa; cvartetul de coarde 
Arcadia; big band-urile Gaio și Bigg Dimm a’Band 
etc. Imediat ce formulez o listă, realizez câte alte 
domenii și personalități ar merita, la rândul lor, 
elogii similare. Gândul îmi zboară la școala clujeană 
de compoziție, la cea de canto, sau de dirijat... Dar 
un eseu aniversar, oricât de entuziast, nu poate 
substitui, ci doar sublinia necesitatea unor studii 
monografice, apte să sintetizeze amploarea reușitelor 
marcate de ANMGD timp de un secol. 

Nu e puțin lucru ca în centrul unei urbe 
bimilenare, agresate de rumoarea nevrotică a 
secolului 21, trecătorii să poată totuși percepe 
sonoritățile emise dintr-un templu al muzicii 
erudite. Or, tocmai așa stau lucrurile la Cluj. 
Insuficiența spațiilor, din clădirea art deco interbelică, 
îi obligă pe studenții Academiei de Muzică să-și 
eșaloneze repetițiile și exercițiile începând de la primele ore ale dimineții și până 
noaptea târziu. 

Într-un asemenea context nu e de mirare că, în perioada post-1989, stagiunile 
ANMGD au luat o amploare fără precedent, numărând sute de concerte, recitaluri, 
spectacole (în anul centenarului – 2019 – au fost circa 400). Le urmăresc, pe cât 
posibil, prin „sondaje“ personale efectuate în diversitatea de genuri și stiluri 
revărsate din abundență. Și pot afirma că media lor calitativă e absolut remarcabilă. 
Asemenea performanțe au beneficiat de confortul spiritual asigurat de cei patru 
rectori succedați la conducerea instituției în ultimele trei decenii, ei înșiși distinși 
oameni de muzică (și de bine): baritonul Alexandru Fărcaș, oboistul Aurel Marc, 
compozitorul Adrian Pop, violoncelistul Vasile Jucan.  

 

î n fapt, ei au continuat – în condițiile unei libertăți regăsite – tradiția 
competenței și rigorii cultivate de precursorii din funcția de conducere, 
începând cu compozitorul George Dima, numit la 1 octombrie 1919 ca întâiul 

„director al Conservatorului de muzică și artă dramatică din Cluj“. Lui i-a urmat dirijorul 
Augustin Bena, al cărui mandat a avut cea mai lungă durată (1925-1941), perioadă în care 
s’a înființat Secția de Pedagogie Muzicală. În refugiul timișorean, din timpul celei de-
a doua conflagrații mondiale, și în primii ani post-belici, supraviețuirea și stabilitatea 
instituției au fost girate de rectorii George Simonis și Sabin Drăgoi. În pofida convulsiilor 
ideologice impuse de funesta reformă a învățământului din 1948, istoricul de artă Raoul 
Șorban, devenit rector, a perpetuat legatul instituit de Dima, vizând constituirea unui 

corp profesoral de elită. La începutul anilor 1950, în timpul mandatului de rector al 
compozitorului Max Eisikovits, s’a produs reunirea viitoarei Academii de Muzică clujene 
cu Conservatorul Maghiar din aceeași urbe. În anii 1960-70 – când erau rectori compozitorii 
Sigismund Toduță și Liviu Comes, urmați de muzicologul Romeo Ghircoiașu – instituția 
depășește faza succeselor punctuale și se afirmă atotcuprinzător, girând formarea unor 
generații successive de excelenți instrumentiști, cântăreți, compozitori, dirijori, profesori, 
muzicologi. Efervescența se manifestă pe multiple planuri, astfel încât tot atunci se 
înființează prima școală doctorală din România dedicată domeniului muzicii, sub 
autoritatea maestrului Toduță.  

Chiar și în perioada gravelor constrângeri din ultimul deceniu al regimului 
totalitar, Conservatorul și-a continuat cu eroism misiunea. Când construirea 
clădirilor cu destinație culturală în zonele urbane centrale devenise quasi-imposibilă, 
s’a găsit soluția edificării prețioasei Săli Studio în curtea interioară a instituției. 
Inaugurarea avu loc în 1984, pe timpul rectoratului doamnei Rodica Oană-Pop. 
De atunci, acest original spațiu multifunctional a devenit un focar al vieții noastre 
artistice, cu accent special pe promovarea talentelor tinere și a orientărilor novatoare. 
Tot aci, după eliberarea din 1989, au avut loc ceremoniile de decernare a titlului 

de Doctor Honoris Causa unor personalități de renume, 
precum Iannis Xenakis, Yehudi Menuhin, Krzysztof 
Penderecki, José Carreras, Pascal Bentoiu, Erich 
Bergel, György Kurtag, Ștefan Niculescu, David 
Ohanesian, Virginia Zeani, Roman Vlad, Angela 
Gheorghiu ș.a. 

În condițiile libertății de mișcare (la care 
nici nu se putea visa înainte de 1990), absolvenții 
noștri s’au afirmat neabătut în arta muzicală a 
patriei și a Terrei. Schițez câteva: pe când îmi 
frecventa Cursul de Estetica Jazzului, studentul 
Gabriel Bebeșelea mi-a adresat invitația de a merge 
la Sibiu, unde Orchestra de Tineret pe care o dirija 
(deja cu mult aplomb) urma să interpreteze una 
dintre compozițiile noastre preferate – suita simfonică 
Trei dansuri românești de Theodor Rogalski. Am 
întreprins o deplasare specială la Sala Thalia pentru 
acel concert, care anticipa rapida ascensiune 
profesională a lui Bebeșelea. Mi-am amintit episodul 
la o recentă descindere în București, unde l-am 
revăzut pe infatigabilul dirijor în postura de voiajor 
internațional. La precedenta noastră întâlnire,  
pleca de pe aeroportul din Cluj având ca țintă ... 
cucerirea publicului moscovit, acuma decola din 
București către cel londonez.  

Din fericire, unii dintre cei mai valoroși absolvenți 
ai noștri au decis să lucreze în instituțiile muzicale 
clujene, ceea ce a dus la creșterea calitativă și consolidarea 
ansamblurilor Filarmonicii Transilvania (orchestră și 
cor), ale ambelor Opere de Stat (unde ființează două 
orchestre, două ansamluri de balet și două coruri), 
sau de la Casa de Cultură a Studenților (binecunoscutul 
ansamblu Mărțișorul) etc. Revenim astfel la amintitul 
postulat enunțat de Marian Papahagi, referitor la 
importanța instituțiilor în viața unei națiuni! 

Pe un perete al anticamerei Rectoratului 
ANMGD e expus un document ce merită a fi cunoscut. 
E vorba despre o copie a Decretului consecutiv 
Unirii din 1918, emis de Consiliul Dirigent, prin 
care George Dima fusese numit întâiul lider al 
instituției ce avea să ajungă la centenar în 2019. 
Deși cerneala s-a estompat sub eroziunea timpului, 
prenumele real al respectatului compozitor se 
distinge clar: George. Coincide cu cel purtat de alți 
reprezentanți de frunte ai culturii noastre – Enescu, 
Coșbuc, Călinescu. Pare-se că din obtuzitate 
birocratică, pe frontispiciul și sigla Academiei fu 
impusă varianta autohtonizantă „Gheorghe“.  
Combinația consonantică „gh“ acționează ca element 
de contrarietate în receptarea titulaturii pe plan 
mondial, unde Academia clujeană și-a adjudecat 
un considerabil renume. O soluționare a anomaliei 
ar fi preluarea modelului G. Călinescu: adică, pe 
sigle să figureze doar inițiala prenumelui. Astfel, 
actuala denumire a instituției – destul de încărcată 
– ar deveni ceva mai suplă: „Academia Națională 
de Muzică G. Dima din Cluj(-Napoca)“. 

 

t extul Decretului – reprodus pentru 
România literară în facsimilul realizat 
de fotograful István Feleki – este 

următorul: „Consiliul dirigent al Transilvaniei, Bănatului 
și Părților Ungurene numește pe D-l George Dima, ca 

director al Conservatorului de muzică și artă dramatică din Cluj, în mod definitiv pe lângă 
preluarea anilor de serviciu computabili la sporirea salarului și fondului de pensiune cu 
începutul din 1 Octomvrie 1919, pe lângă salar stabilit pentru profesorii Universitari și locuință 
în natură și îl învestește cu toate puterile determinate în legi. Cluj, la 3 Februarie 1920. L.S. 
Șeful resortului ocrotirei sociale: Tib(eriu) Brediceanu /s.s.“ 

Numele semnatarului declanșează încă o conexiune: mezzosoprana Liliana 
Bizineche face parte dintre nenumărații absolvenți ai Academiei clujene aducători 
de bună faimă țării noastre. Din 1986 s-a stabilit în Portugalia, unde și-a continuat 
cariera de cântăreață și a devenit profesoară la Conservatorul din Évora. Lucrarea 
sa de doctorat se intitulează „Interpretarea lirică a cântecului tradițional cules de 
compozitorul Tiberiu Brediceanu“, fiind apreciată drept teză de pionierat în 
Portugalia. Doamna Bizineche s-a născut la Brașov – urbea natală a lui George 
Dima –, a studiat la Academia purtând numele acestuia, și-a dat doctoratul pe o 
temă legată de cel care semnase decretul de numire a lui Dima în postul de prim 
rector. După cum mărturisește ea însăși, ar fi fost imposibil să nu considere aceste 
încrengături existențiale drept o predestinare. 

Locuind la Cluj am parte, quasi-cotidian, de asemenea gratificante împletiri 
de trasee ontologice și înfăptuiri artistice, generate printr-un efort colectiv ce 
durează deja de un secol. Adresez cuvenita plecăciune tuturor celor ce și-au dedicat 
înzestrarea nativă spre propășirea acestei Alma Mater a Muzicii – arta prin care 
sufletul nostru intră în imponderabilă comuniune cu esențele divinității.   

ll Virgil Mihaiu
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e xpoziția „Gerhard Richter: Painting After All“ a fost concepută ca o încununare 
a experimentului „MetBreuer“ în care Muzeul Metropolitan a închiriat 
clădirea de pe Madison Avenue rămasă disponibilă prin mutarea Muzeului 

Whitney într-o altă zonă a New York-ului. Eforii instituției au dorit să folosească cele 5 
etaje ale structurii-zigurat, concepută în stil brutalist de Marcel Breuer, pentru „altfel“ de 
manifestări decât cele propuse în sediul principal de pe Fifth Avenue, cu un accent special 
pus pe arta contemporană. Experimentul nu a adus numărul preconizat de vizitatori și 
Metropolitanul s-a decis – hotărâre luată mult înainte de actuala criză – să renunțe la a 
mai organiza manifestări aici, după perioada alocată retrospectivei Richter. Din fericire, 
am avut șansa să văd – destul de în fugă – manifestarea care a fost deschisă pentru doar 
9 zile, cu mici speranțe de a mai fi accesibilă publicului new-yorkez. (Ar trebui să călătorească 
la Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles începând cu luna august.)  

Fără a se dori o retrospectivă completă ( lipsesc, de exemplu, lucrări din ciclul 
„Octombrie 18, 1977“, evocând viața și moartea unor membri ai grupării radicale Baader-
Meinhof ) „Gerhard Richter: Pictura, după toate cele“ include o serie de lucrări reprezentative 
pentru o carieră care se întinde pe mai bine de o jumătate de veac, unele niciodată expuse 
în Statele Unite. Ocupând două etaje ale muzeului, este prima manifestare majoră dedicată 
aici operei artistului german, după cea organizată de Muzeul de Artă Modernă în 2002. 
În vârstă de 88 de ani, pictorul nu a putut veni la vernisaj dar, conform comentariilor 
principalului curator al expoziției, Benjamin Buchloh – profesor de istorie a artei la 
Harvard și prieten de o viață cu Richter – el a avut un important cuvânt de spus despre 
modul în care cele circa 100 de tablouri au fost grupate în galeriile edificiului conceput 
de Breuer. 

„Pictura, după toate cele“ demonstrează, mai presus de orice altceva, vitalitatea 
unui gen artistic pe care mulți l-au considerat, de decenii, mort. Oscilând între figurativ 
și abstract, creația lui Gerhard Richter stă, în primul rând, sub semnul ambiguității, fiind 
mereu preocupată de relațiile dintre realitate, memorie și reprezentarea prin artă a 
amintirilor. 

Multe dintre tablourile figurative ( portrete, peisaje, picturi istorice, „memento 
mori“ cu lumânări și cranii, inspirate de Zurbarán sau de Georges de La Tour), în special 
cele din tinerețe, pornesc de la fotografii. „Nu încerc să imit o fotografie, încerc să creez 
una. Dacă ignor supoziția că o fotografie este o bucată de hârtie expusă luminii, atunci 
practic fotografia cu alte mijloace“ – declara Richter la un moment dat. Uitându-te la 
portrete, îți este clar că obiectivitatea camerei de fotografiat este înlocuită de sublinieri 
subiective, dar sensul acestor retușuri îți scapă mereu printre degete. La rândul lor, 
peisajele sunt, de cele mai multe ori, reexaminări ale tradițiilor romantismului german 
simbolizat de un Caspar David Friederich, dar granița dintre melancolie și ironie este 
mereu permeabilă. 

Majoritatea picturilor sunt marcate de contururi estompate, de umbre neclar 
definite, de pete și mâzgăleli voite. „Estompez ca să fac totul egal, totul la fel de important 
și la fel de neimportant“ – sună unul dintre aforismele artistului. Substanța psihologică 
sau fizică a picturilor este astfel, paradoxal, simultan revelată și ascunsă. Aceeași tendință 
de a amesteca ying-ul și yang-ul, vizibilul și invizibilul domină și picturile abstracte. 
Concepute printr-un proces iterativ de adăugare și eliminare, de înlocuire și amestec a 
straturilor succesive de culoare, în care trecutul și prezentul trăiesc simultan, ele au, 
exprimată în suprafața lor zgrunțuroasă, inegală, o vădită tridimensionalitate. Pline de 
culoare, intitulate simplu Picturi abstracte sau grupate în serii – Pădure (2005) sau Cage 
(2006), după numele compozitorului John Cage – colaborare dintre aleatoriu și voința 
artistului, dezvăluind mereu urme ale procesului creator dar ascunzându-ți semnificația 
gesturilor, ele îți aduc aminte, nu de puține ori, de inovațiile lui Jackson Pollock. 

 

p recum mai tânărul Anselm Kiefer, deși mai puțin explicit, Richter a fost 
din totdeauna preocupat de traumatismul admiterii ororilor săvârșite de 
germani în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În primele săli ale 

expoziției sunt o serie de portrete de familie de la începutul carierei, „transferând“, în 
stilul caracteristic, fotografii alb-negru în imagini voit neclare pictate în ulei pe pânză. 
Orice comentarii – vorbind despre „banalitatea răului“ sau ironia sorții – sunt lăsate 
privitorului, informat despre detalii biografice din alte surse... Unchiul Rudi (1965) este 
îmbrăcat în uniformă de soldat… Mătușa Marianne (1965) îl arată pe copilul Gerhard în 
brațele mătușii sale, mai târziu eutanasiată pentru că era schizofrenică... Familie pe malul 
mării (1964) o reprezintă pe prima soție a pictorului împreună cu sora și părinții ei. Mai 
târziu, Richter va afla că socrul său, zâmbind larg în fotografie, a fost, ca ginecolog, unul 
dintre responsabilii programului de eutanasie din vremea nazismului… 

Ultima sală este dedicată unui montaj având ca punct focal un ciclu pictat în 
2014 și intitulat Birkenau după locația camerelor de gazare de la Auschwitz. Richter a 
pornit de la patru fotografii din 1944, luate clandestin de prizonierii evrei forțați să 
ardă cadavre. A proiectat și trasat siluetele pe pânză – o tehnică pe care a folosit-o de-
a lungul întregii sale cariere în tablourile figurative – dar aici s-a oprit și a început să 
aștearnă straturi succesive de pigment – ca în producția sa abstractă – până când 
punctul de pornire a fost total obliterat. Cele patru tablouri sunt niște oceane agitate, 
animate de culori conflictuale: roșu, verde, alb tulburător, negru cenușiu. Dar, aceste 
abstracțiuni pure au un titlu: Birkenau. Când tablourile au fost expuse în Europa, ele 
au stârnit o mulțime de controverse legate de (ne)reprezentabilitatea, post Adorno, a 
Holocaustului și Richter a fost acuzat că, ascunzând ororile sub multiple straturi de 
culoare, încearcă să ignore trecutul. La MetBreuer însă, galeria în care au fost expuse 
include, în partea stângă, cele patru tablouri, reproduceri mecanice exacte pe peretele 
opus, fotografiile originale și, pe al patrulea zid, o uriașă oglindă cu 4 segmente, 
concepută de Richter în 2018. Așa cum a fost gândită instalația, confuzia este, potențial, 
și mai mare căci i se permite vizitatorului să încerce – futil – să recunoască segmente 
ale fotografiilor originale în spatele construcțiilor pur abstracte ale lui Richter. Artistul, 
a cărui operă a fost marcată, vreme de 60 de ani, de neîncrederea în orice fel de ideologie, 
de teama de a face afirmații prea explicite, pare a se teme acum că, asociind un anume 
titlu unui ansamblu de patru tablouri abstracte, a mers prea departe. Că un comentariu 
– consistent cu întregul traseu al creației sale – despre modul în care „adevărul“ este 
ascuns sub multiple straturi așternute în timp și nu poate fi niciodată pe deplin revelat, 
a fost greșit înțeles. De aceea, adaugă seria de reproduceri identice, o adnotare – poate 
– despre potențiala repetare a inimaginabilului. Din același motiv, lasă – dacă nu chiar 
forțează – privitorul, în fața oglinzii, cu groaznicele reproduceri fotografice în spatele 
său, să decidă singur care-i este poziția și punctul de vedere… Richter rămâne în 
continuare sceptic: « Putem trage concluzii despre invizibil; putem să-i postulăm 
existența cu relativă certitudine. Dar tot ce putem expune este o analogie, care reprezintă 
invizibilul dar este altceva.» 

Un singur lucru este sigur. Că, „după toate cele“, după momente îngrozitoare ale 
istoriei sau după criza – ale cărei dimensiuni poate că încă nu le înțelegem – prin care 
omenirea trece acum, pictura, arta au continuat și vor continua să existe. 

ll Edward Sava
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e xpoziția „Isidore Isou“, care a fost deschisă între lunile martie și 
mai ale acestui an la Centrul Pompidou din Paris, a prezentat 
câte un eșantion al fiecăruia dintre diversele domenii care l-au 

preocupat pe atipicul avangardist, reunind texte, desene, picturi, arhive inedite, 
publicații și pelicule cinematografice. Organizatorii au avut la îndemână arhive 
recent achiziționate și câteva împrumuturi din colecții private, ei expunând 
pentru prima dată tablouri din seria Nombres, poemul/desenul lettrist Swing și 
filmul Traité de Bave et d’Eternité (Tratatul despre bale și eternitate). Decupajul 
expozițional în părți tematice, potrivit unor termeni ai lexicului novator al lui 
Isidore Isou (Amplique-ciselant, Hypergraphie, Peinture hypergraphique, Du cadre 
supertemporel à la méca-esthétique), a iscat unele neajunsuri de orientare oricui 
ar fi vrut să urmărească mai curând un parcurs cronologic decât unul făcut pe 
discipline (poezie, roman, arte plastice, cinematografie). Dar știm că organizarea 
unei astfel de expoziții avangardiste nu poate satisface în întregime și sunt 
sigur că mai nemulțumit decât oricine ar fi fost, dacă ar fi trăit, Isidore Isou 
însuși, deoarece ar fi apreciat că este un spațiu expozițional mult prea restrâns 
pentru ambițiile megalomanice nutrite de el. Nu a apucat să viziteze nici prima 
expoziție retrospectivă, care i-a fost dedicată, 
la ICR de la Paris, deschisă la două luni 
după moarte, în 2007. 

Dar, chiar dacă nu a fost exhaustivă, 
expoziția a avut meritul de a ilustra un 
ansamblu revelator al domeniilor pe care 
Isidore Isou le-a explorat, în încercarea sa 
de a bulversa, prin realizări proteiforme, 
toate codurile artei și ale științei postbelice. 
A ieșit în evidență voința lui de a îmbrățișa 
Totul într-un singur elan contestatar și 
trebuie replasate în contextul epocii lor 
cele expuse pentru a avea măsura corectă 
a ceea ce au reprezentat, ca gest avangardist 
transgresiv, în momentul apariției. De 
exemplu, titlul manifestului La dictature 
lettriste era polemic și provocator într-o 
perioadă în care căzuse un anumit fel de 
totalitarism în Vest și se înfiripa o altă 
formă a lui în Est. Pentru Isidore Isou, era 
un bun mijloc de a atrage atenția asupra 
stării de confuzie în care se afla artistul în 
perioada imediat postbelică. Astfel, aș 
putea spune că dictaturii proletariatului 
i se opunea dictatura... prolettrariatului. 
Atitudinea provocatoare se va manifesta 
și prin apariția cărții Isou ou La Mécanique 
des femmes, în urma căreia autorului i se 

va intenta proces, iar ziarul „Samedi Soir“ 
titra: „În închisoare, Isidore Isou pregătește 
revoluția și licența în filosofie“. 

Câteva manuscrise anterioare 
sosirii în Franța au oferit unele explicații 
asupra a ceea ce avea să devină opera. 

Astfel, pe o filă a unui caiet cu „Jurnal 
românesc“ se poate citi următorul „memento“ 
scris la 15 ani: „MORALA: De citit când vei 
fi nefericit. NU FI PROST, Izule, TOT TU 
VEI FI CEL MAI TARE OM din LUME“. 
Pentru a ajunge la o asemenea concluzie, 
Izu trebuia să se compare cu mari nume 
ale civilizației planetare și bineînțeles că 
nu a întârziat să o facă. Dau, în acest sens, 
un prim citat (a cărui traducere îmi aparține, 
la fel ca la următoarele) din monumentalul 
op teoretic (1400 de pagini și vreo 3 kg) La 
Créatique ou la Novatique: „Dacă m-am 
comparat cu Baudelaire, cu Monet, cu 
Stendhal sau cu James Joyce, Adam Smith 
sau cu Karl Marx, cu Descartes, este pentru 
că i-am considerat pe acești autori drept 
creatori importanți, pentru că descoperirile 
mele sau invențiile pe terenul lor de realizări 
îi egalează (s.a.) [...] Isidore Isou s-a decis 
să se exprime tocmai pentru că ființe 
precum Moise, Shakespeare, Galilei, Sade, 
Descartes au putut obține o glorie nemuritoare 
și pentru că el știa, încă din tinerețe, că 
putea să reunească mai multe decât toți 
înfăptuitorii laolaltă, până în punctul în 
care să atingă o ordine a grandorii și a 
meritului de neconceput până în acel 
moment./ Pentru mine, Ieremia, Iisus, 
Mallarmé, Marx, Aristotel sau Hegel și 
Edison sunt autori pe care îi depășesc prin 
aportul meu“ (La Créatique ou la Novatique, 
Éditions Al Dante/Leo Scheer, 2003, pp. 786–787). 

Stima de sine (exprimată și prin folosirea persoanei a treia), hipertrofiată 
și necontrolată, va crește necontenit, în acest sens stând mărturie cele scrise 
peste ani: „În orice caz, deja din România, prin constituirea metodei mele de 
invenție și de descoperire, prin speranțele de a deveni un Mesia sau Sfântul 
Spirit al Culturii și al Vieții, pentru mine, evoluția lucrurilor trebuia să se 
petreacă după planul meu, pentru ca semenii mei și persoana mea să ajungem 
în Eden – dacă nu, cu atât mai rău pentru ei decât pentru mine“ (Ibidem, p. 1316). 
În spiritul (sfânt) al celor propuse aici, am putut citi pe un afiș de la alegerile 
legislative din 1993 (când a fost candidatul Uniunii tineretului și a creatorilor) 
următoarea promisiune: „Cu Isidore Isou-Goldstein, pentru o societate a 
abundenței și a fericirii“. Mulțumin candidatului utopist pentru buna intenție, 
am mai auzit din astea, și trebuie să adaug că multe dintre ideile sale politice 
fuseseră îmbrățișate de mișcarea contestatară din luna mai a anului 1968.  

Născut la Botoșani, „localitate de provincie din România, un fel de insulă 
Samoa a unei țări disprețuite“ (Ibidem, p. 917), și ajuns la București, Isidore Isou 
a participat la cercurile studențești comuniste și sioniste și a avut activitate la 
revistele evreiești, mai ales la „Mântuirea“, condusă de Isac Ludo. Împreună 
cu Serge Moscovici și cu Harry Panzer, a avut în intenție scoaterea unei reviste 
de avangardă, „DA“, apărută în număr unic (nimic surprinzător pentru o 
inițiativă avangardistă) sub titlul „Generația 944“. Trebuie remarcat că aici era 
lansată atât o primă manifestare publică a esteticii „verbismului“, cât și o primă 
sfidare adresată dadaismului. În „autoficțiunile“ sale, Isidore Isou se referă la 
preocupările consacrate studiului operelor disponibile în țară: „Am cunoscut 
constrângerile sistemului nazist, apoi ale sistemului comunist stalinist (un 
neadevăr evident: el părăsise țara în prima jumătate a lui 1945 – n.m., V. S.), în 
România, unde se pot găsi, dar nu ne dăm osteneala, câteva dintre articolele 
cu textele cele mai consecvente, care dovedesc faptul că știința de bază a acestor 
dictaturi și cenzura lor nu m-au împiedicat, în ciuda oricărui impediment, 
să-mi exprim ideile progresiste, originale“ (Ibidem, p. 916).  

Isidore Isou va afirma, de asemenea, că ansamblul esteticii lettriste 
era deja prezent in nuce în manuscrisele 
redactate, după lungi cercetări, aceasta 
fiind deja conturată în momentul plecării 
din țară. Însă unii critici au constatat 
că multe documente și publicații suprarealiste 
invocate puteau fi consultate doar la 
Paris. Ceea ce nu înseamnă că el nu a 
fost un asiduu frecventator al bibliotecilor 
(asemenea lui Tristan Tzara, de altfel) 
și un autodidact de formație enciclopedică 
rar întâlnită. Pentru a oferi un fundament 
istoric mișcării sale, Isidore Isou scotocea 
temeinic prin arhive și se gândea mereu 
la scrierea și păstrarea de documente 
care să nu fie mai prejos decât acelea 
pur artistice (atât cât puteau fi producțiile 
avangardiste). Nu știu cum se face, dar, 
în ciuda faptului că avangarda se dorea 
demolatoare a oricărui trecut, ea își 
fabrica grijuliu trecutul și manifesta 
violente accente protocroniste. De 
exemplu, sosit în vremuri tulburi la Paris 
cu o valiză de manuscrise, Isidore Isou 
va afirma că manifestul La Dictature 
lettriste a fost conceput cu câțiva ani 
înainte de editare, el putând aduce drept 
mărturie articolele scrise în românește 
și scrisorile prietenilor de atunci. În 
privința gesturilor destructive, nimic 
din toate acestea. Mai mult: a depus la 
Biblioteca Națională nouă volume 
fotocopiate din La Créatique ou la Novatique. 

 

n eîndoios, intrepidul și 
excesivul (în sensul bun al 
termenului) Isidore Isou 

a fost un om foarte grăbit. La 17 ani a 
conceput poezia lettristă, iar după doi 
ani a publicat prima sa revistă literară. 
La doar două zile de la sosirea la Paris, 
obținea o audiență la Gaston Gallimard 
(care i-a publicat după doi ani prima sa 
carte la prestigioasa editură), după patru 
luni, organiza o primă manifestare colectivă 
lettristă, iar după un an, întrerupea, la 
teatrul Vieux Colombier, spectacolul cu 
o piesă a lui... TristanTzara și distribuia 
manifeste publicului. „Cel mai tare om 
din lume“ a încercat să-și devanseze 
mereu epoca – aceasta a fost o importantă 
concluzie trasă după vizitarea expoziției. 
De exemplu, prin teoria artei infinitezimale, 
el prefigura arta conceptuală, formulată 
după un deceniu, iar cu filmul de lungmetraj 
Traité de bave et d’éternité, imagina și practica 
disocierea imaginii de sunet, fiind printre 
primii, dacă nu cumva primul, care a 
realizat alterarea peliculei prin zgâriere 
(a fost marele scandal al Festivalului de 
la Cannes, în 1951). O „Peinture parlante“, 
constituită dintr-un magnetofon, difuza 
lectura unui text despre posibilitatea unei 
picturi sonore. La sfârșitul expoziției, o 
etajeră, conținând diferite instrumente 
și suporturi pentru creație, formând un 
„Ensemble d’œuvres supertemporelles“, 

invita vizitatorii să devină coautori la realizarea colectivă de opere neterminate 
niciodată. 

Înzestrat cu o gândire sistematică și iconoclastă, contestatul și adulatul 
Isidore Isou și-a extins preocupările și reflecția, într-o manieră deconcertantă, 
deopotrivă asupra artelor plastice, arhitecturii, politicii, economiei, matematicii, 
medicinii, psihologiei și erotologiei. Metoda aplicabilă ansamblului tuturor 
ramurilor culturii va fi numită de el „Kladologia“ (în greaca veche însemna 
„creangă“, „ramură“). Prin urmare, de la noi la... Kladologie, adică din România 
la inventarea de concepte specifice pentru „avangarda avangardei“ din partea 
celui ghidat după principiul „metagrafomaniei“ (o derivație ad-hoc, pe care o 
inovez și eu, de la „metagrafologie“). Vizitatorii expoziției și-au făcut o idee 
despre permanenta dorință de autodepășire și de reinventare de sine a lui 
Isidore Isou, despre polivalența operei sale insolite, prezentă la Muzeul Național 
de Artă modernă printr-un corpus ilustrativ. l
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l  hexagonale de vasile spiridon

de la noi la 

kladologie



„Leonid Andreev, pe care îl iubesc foarte mult, are o 
parabolă despre Lazăr, care a văzut moartea. Și acum este 

ca un străin, niciodată nu are să mai fie ca toți ceilalți 
oameni, deși Hristos l-a înviat...“ 

Arkadi Filin, lichidator 
 

 

o rice s-ar scrie despre catastrofa de la 
Cernobîl are aerul unui șablon banal sau 
al unei statistici înghețate. Mii de morți, 

mii de bolnavi incurabili, mii de copii născuți cu malformații 
teribile, câteva generații afectate iremediabil de radiațiile 
înmagazinate în corpurile părinților, sute de locuri 
contaminate și părăsite în jurul centralei nucleare, 
ecosisteme distruse definitiv, spectrul radioactivității 
nevăzute stagnând funebru ani de zile deasupra Europei, 
timp suspendat, război ideologic, orgoliu politic, minciuni, 
omisiuni, manipulări și absurd. Toate par componentele 
unei Apocalipse intrate în istorie, deci transformate deja 
în poveste, într-un imens eufemism al morții. E specific, 
de altfel, regimurilor totalitare să înconjoare adevărurile 
care nu le convin (și 
mai ales cele legate 

de morțile acelora pe care pretind că i-au 
făcut fericiți) cu o rețea de tăceri și de falsuri 
liniștitoare. Cei care au supraviețuit unor 
asemenea incertitudini fatale se aseamănă 
biblicului Lazăr cel înviat de Hristos și se pot 
confrunta, adesea, cu suspiciunile semenilor 
care încă nu au văzut moartea, precum ei. 

Dar adevărata poveste e cea a destinelor 
frânte începând de atunci, din 26 aprilie 
1986, „vineri spre sâmbătă“. Viețile a sute 
de mii de oameni de toate categoriile din 
Ucraina, Belarus și Rusia (pe atunci toate 
părți ale colosului multinațional numit 
Uniunea Sovietică) au fost spulberate de 
aroganța criminală a unui regim pentru 
care ele nu valorau nimic în comparație cu 
performanțele unei tehnologii riscante, 
scăpate de sub control în condițiile „Războiului 
rece“. Câteva dintre traseele acestor „oameni 
de le Cernobîl“ au fost surprinse în dramatice 
narațiuni de jurnalista și scriitoarea Svetlana 
Aleksievici, specializată în gen prin cărți 
analoage despre Al Doilea Război Mondial, 
războiul din Afganistan sau căderea URSS. 
Rugăciune pentru Cernobîl. O cronică a viitorului 
e un testimonial tulburător care adună istorii orale ale mai multor categorii de 
martori și supraviețuitori ai catastrofei. Stând de vorbă cu ei (asumându-și 
riscul apropierii de cei contaminați și de lucrurile lor – cu unii a stat la masă, 
de pildă, altora le-a suportat comportamentele traumatice), autoarea le-a 
consemnat declarațiile, trecându-le între paranteze reacțiile, gesturile și mișcările 
din timpul discuțiilor. Cei mai afectați au fost, desigur, așa-numiții „lichidatori“, 
adică cei care, aproape fără nicio protecție, au fost mobilizați acolo imediat 
după explozia reactorului pentru a degaja zona, adică pentru a pune mîna 
efectiv pe reziduurile care emanau cantități uriașe de radiații sau pentru a se 
apropia de ele, cu scopul anihilării: pompieri, soldați, ofițeri, piloți de elicopter, 
șoferi de camioane. Dar au fost și ingineri chimiști și fizicieni, cercetători ai 
celor mai faimoase institute sovietice, medici, infirmiere, responsabili din 
Partidul Comunist și din echipa președintelui Gorbaciov, ziariști, fotografi și 
cameramani, soții și copii de lichidatori, care au trăit pe propria piele (adesea 
ani de zile după catatrofă) consecințele devastatoare ale radiațiilor. Toate 
istoriile sunt absolut zguduitoare, căci nimeni nu s-a mai confruntat vreodată 
cu implicațiile unor asemenea evenimente, iar Svetlana Aleksievici nu cenzurează 
și nu intervine în amintirile dureroase ale celor implicați. Un singur capitol 

reprezintă crezul autoarei, un fel de „interviu cu sine însăși“, în rest doar sunt 
transcrise poveștile despre lumea post-Cernobîl: proliferarea necontrolată a 
tipurilor de cancer la cei implicați și la copiii lor (cu inimaginabile suferințe 
fizice),  izolarea de ceilalți (inclusiv după moarte, căci cei decedați erau 
înmormântați în condiții stricte și-n cimitire speciale), familiarizarea nefirească 
a copiilor cu boala, anormalitatea și moartea, încercările de golire totală a 
localităților din apropierea centralei nucleare (acoperirea caselor cu praf izolant 
sau chiar dărâmarea lor, îngroparea tuturor animalelor împușcate, raderea 
efectivă a suprafețelor de pământ contaminat, interdicția de a atinge ceva 
provenind din mediul afectat), viața celor care au ales să rămână acolo singuri 
și decuplați de la utilități, comerțul subteran cu produse furate din casele 
părăsite, traiul în corturile care alcătuiau taberele militare ale lichidatorilor și 
ale gardienilor „Zonei“ (trimiterile tarkovskiene erau inevitabile), zilele în stare 
de război (coloane de mașini militare și de autobuze, elicoptere, miradoare cu 
paznici înarmați, garduri), peisajele apocaliptice din zilele de după explozie 
(absența subită a insectelor și a păsărilor, agitația animalelor, copacii și 
râurile colorate ciudat, dominanta liniștii rău-prevestitoare, succesiunea 
ordinelor de evacuare și a inutilelor sfaturi preventive), agoniile muribunzilor 
în secțiile oncologice, atmosfera din școli, din instituții, din apartamente, 
relațiile dintre colegi, prieteni, soți, iubiți (mai poți face dragoste cu cineva 
care a fost acolo? Mai ai dreptul să dai naștere la copii? Poți sta aproape de 

„ei“? Accepți distincțiile și decorațiile 
sovietice, te consideri un erou? Ai fi putut 
refuza mobilizarea și ispita primelor imense?), 
marginalizările sociale, tarele psihice, 
schimbările radicale de concepție (reconsiderările 
profunde ale metafizicii, ale ideologiei socio-
politice, ale credinței în comunismul sovietic 
și ale locului “sufletului slav“ în lume), 
bancurile la temă, presupusul rol pozitiv al 
ingerării de lapte și de votcă etc.  

Cernobîlul devine nu doar evenimentul 
care a cenzurat dramatic existențe, ci unul 
care a marcat destinul URSS și a repus în 
discuție etosul slav, atât de legat de pământul 
originar, de iluzia salvării istorice, de 
misticism, de puterea universală și de 
eroismul cu orice preț. „Odată am auzit sau 
am citit că problema Cernobîlului este pentru 
noi , în primul rând, una de autocunoaștere“, 
spune, la un moment dat, un adjunct al 
asociației republicane „Scutul Cernobîlului“. 
Iar autoarea afirmă: „Dar eu privesc Cernobîlul 
ca pe începutul unei istorii noi, el nu este 
numai o cunoaștere, ci și o arheocunoaștere, 
pentru că omul a început să pună sub semnul 
întrebării vechile reprezentări despre sine 
și lume. Când vorbim despre trecut sau 

viitor, ne punem în aceste cuvinte reprezentările noastre despre timp, dar 
Cernobîl este, înainte de toate, o catastrofă a timpului. Radionuclizii aruncați 
desupra pământului nostru o să reziste cincizeci, o sută, două sute de mii de 
ani. Și mai mult. Din punctul de vedere al vieții oemenești, sunt veșnici. Și 
atunci ce putem pricepe?“ Astăzi împrejurimile Cernobîlului, devenite o „Mecca 
nucleară“, sunt incluse în circuite turistice și au devenit sursă de cadre originale 
pentru tot felul de hipsteri fotografi. Și atunci, cu această pseudo-distracție 
atomică altoită peste un imens cenotaf, mai e ceva de priceput? 

Nu există o explicație definitivă și coerentă a evenimentului, tocmai 
fiindcă ceea ce s-a întâmplat la Cernobîl a problematizat omul contemporan 
în natura sa complexă, deopotrivă fizică, psihică și intelectuală. Rezultat al 
unor investigații jurnalistice personale, cartea Svetlanei Aleksievici conține 
istorii vii ale omului, cu ramificații din cele mai surprinzătoare, iar nu șabloane 
științifice, politice sau filosofice, emise prolix și prețios. Adevărul șocant al 
acestor istorii își vădește natura aspră exact în caracterul său fragmentat, 
nemaiîntâlnit și deloc încheiat. Dincoace și dincolo de Cernobîl sunt doar viața 
și moartea, nimic altceva. O carte despre așa ceva este oricând valabilă. 

ll Adrian G. Romila
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Svetlana 
Aleksievici, 
Rugăciune pen-
tru Cernobîl. O 
cronică a viitoru-
lui, traducere din 
limba rusă și note 
de Antoaneta 
Olteanu, Editura 
Litera, București, 
2019,  366 pag.
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26 Italia rurală la începutul secolului 19 și reflexele sociale concrete ale marilor 
evenimente istorice reies pregnant din povestirile autobiografice ale lui 
Massimo d’Azeglio (1798- 1866), pictor, important om politic, nu doar scriitor. 
Iată în traducere un prim fragment. 

 
[...] 
Mulți, atât de mulți – mai ales străini – au crezut că studiază poporul nostru, 

adevăratul tip de italian, petrecând o jumătate de oră într-o crâșmă di Roma ori din 
Napoli, cutreierând pe plaiuri și luând masa ori doar o gustare în casa unui țăran sau 
în coliba vreunui păstor; venind călare, îmbrăcați ca domnii, cu lanț la ceas, lornion, 
mănuși bej, vorbindu-li-se cu excelență și răspunzând cu oameni buni! Da! Să nu vă 
așteptați ca oamenii buni să-și dea jos masca atunci când vorbesc cu astfel de tipi! 

Ca să vezi cum sunt, trebuie procedat cum am făcut eu. 
– Și știți, domnule cititor ori doamnă cititoare, cum am făcut eu? Ascultați-mă 

și o să vă spun pe dată. 
Aveam între douăzeci și douăzeci și cinci de ani, constituție robustă, gânduri 

puține, iar bani, și mai puțini. Nimeni nu știa că eram și eu pe lume, iar eu voiam să se știe. 
– O să devin pictor, mi-am zis, și o să fac să se vorbească despre mine. 
Zis și făcut. Timp de zece ani, nu într-o zi, ci din mai până în octombrie, am 

colindat prin țară. Când într-un loc, când în altul, mă instalam în casa unui țăran, unde 
plăteam casa și masa, trăind la un loc cu familia. 

Mă îmbrăcam cam ca ei – cum 
se îmbracă cei nu foarte săraci –, adică 
un surtuc (jacquette) din velur albastru, 
pantaloni idem; aveam un cal nepotcovit 
ca toți de pe câmpia Romei, cu o șa 
ca a văcarilor, cu alte cuvinte cu oblâncul 
înalt de o palmă în față și în spate, ca 
militarii din secolul 16. Două traiste, 
un palton castaniu garnisit cu mătase 
verde; o baionetă – un fel de lance – 
adică spadă scurtă, baston din lemn 
de corn de doi metri lungime, cu o 
măciulie în vârf din același material 
– instrumente bune să te aperi de 
animalele care trăiesc liber pe câmpia 
din jurul Romei, o pușcă în bandulieră, 
iar în buzunarul drept al pantalonilor 
cuțitul – desigur, și cuțitul: câte bordeie, 
atâtea obiceie.  

Așa, nici mai mult, nici mai 
puțin arăta uniforma mea, nici cea 
mai puțin pitorească, nici cea mai 
puțin comodă din câte am purtat. 
Acum trebuie să mai adaug o împrejurare 
și, cum sinceritatea este virtutea mea 
preferată, o să v-o relatez, deși mă 

cam jenez. 
Cum nu era chip să am 

un slujitor – și apoi, independența 
a fost întodeauna marea mea 
pasiune –, mă conformam 
proverbului, Dumnezeu îți dă, 

dar nu-ți bagă în traistă. Iar pe 
calul meu, iubit ca pe un frate – 

oricum, caii și câinii sunt adevărații 
domni – îl îngrijeam singur, atât pe 
drum cât și unde poposeam, iar mâinile 
mele albe îi dădeau fân ori iarbă – nu 
se folosește nutrețul – îl țesălau, îl 
curățau, ba chiar – întotdeauna mi-a 
plăcut curățenia – trebuiau să se coboare 
după umila mătură, pentru ca grajdul 
și boxa să nu fie murdare. Vrei scopul? 
Atunci, și mijloacele; fără mofturi! 

Așa mi-am atins scopul: să studiez 
nu numai copacii, ci și oamenii. 

Oamenii buni credeau că sunt de-al 
lor, nu aveau de ce să se ascundă de mine, așa 
că îi vedeam cum erau cu adevărat, cu ideile, 
gândurile, viciile, defectele lor etc.; și cum vorbeam 
bine în dialectele lor, niciun văl nu se interpunea între 
ei și mine. 

Eu, care n-am făcut niciodată pe democratul – la ce mi-
ar folosi? –, n-o să cad în extaz în fața calităților țăranilor și ale poporului. 
Am găsit printre ei buni și răi, ca în toate celelalte clase. Cele șapte mari păcate 
și cele șase virtuți, cardinale și teologale ..., cam ca peste tot; cu toate că mai mereu eu 
am fost de partea celor călcați în picioare, iar acei bieți oameni, cărora mai mult oamenii 
decât providența le pun dinainte o pâine amară cu iz de mucegai, m-au făcut întotdeauna 
să încerc pentru ei o ușoară înduioșare și o parțialitate ce mă împinge să-i absolv mai 
ușor de vreo pungășie decât pe cei ce au o soartă mai bună. 

Uneori am avut prieteni printre ei. Prieteni care m-au iubit și pe care i-am iubit 
și eu și de care mi-amintesc și acum cu afecțiune. Firi necioplite, mândre, dar care, 
călăuzite spre bine, sunt într-adevăr excepționale. 

Mi-aduc aminte de un anume Venanzio din burgul Marino – vechea feudă a 
familiei Colonna – un tânăr de vârsta mea, tipul autentic de viță veche romană, cum 
îl vedem în basoreliefurile de pe Columna lui Traian, cu mușchi proeminenți, privirea 
încruntată ș.a.m. d. Într-atât încât, într-o bună zi, nemaiștiind ce să-mi ofere, căci 
mereu voia să-mi facă un serviciu, mi-a zis: 

– Vezi, tu, Massimo, dacă te supără careva ... doar o vorbă și Venanzio ... gata! 
Și nu era o figură de stil: Doamne ferește să-i fi indicat pe careva, că l-ar fi dat 

cu adevărat gata. 
Cum mi-a venit în minte Marino și tot trebuie să încep de undeva, ca oricare 

alt sat, Marino este bine ales, așa că am să pornesc de acolo, unde, în două rânduri, am 
petrecut între zece și unsprezece luni. 

Marino, feudă, cum am zis, a familiei Colonna ab antico, este o cetate la 14 mile 
de Roma, la jumătatea coastei muntelui Albano. Pustietatea ce înconjoară orașul etern 
se termină la circa o milă de porțile ei, unde apare din nou vegetația.Vii, livezi de măslini, 
câmpuri cultivate cu ceapă, marele produs de export al satului și mândria Pieței Navona, 
principalul lui loc de desfacere. În capătul opus începe cunoscuta pădure La Faiola, ce 
se continuă neîntrerupt până în Calabria și care, probabil, a rămas mereu în picioare 

de pe vremea când pădurea Ercinia era ferită de loviturile securii, grație templului 
Dianei. 

Templul, în paranteză fie spus, unde nu îmbătrâneai, dacă ocupai postul de 
sacerdot. Însă plata trebuie să fi fost mai mult decât atrăgătoare, deoarece postul nu 
rămânea vacant, în ciuda concursului prin care îl obțineai. Un concurs la care, poate, 
în zilele noastre puțini preoți ar vrea să se prezinte. 

Titularul de la Diana Ercinia era constrâns prin lege să se prezinte pe esplanada 
din fața templului indiferent de cine ar fi fost chemat și trebuia să-l înfrunte într-o luptă 
cu dăgi. 

Supraviețuitorul sau rămânea pe post sau devenea titularul. 
Trebuie adăugat că era vorba de un beneficiu rezervat gladiatorilor în retragere. 
Acum pădurea La Faiola este refugiul tuturor celor care nu au pregătit un răspuns 

în fața oamenilor legii: este regatul involuntar al briganzilor, cadrul în care intră nenumăratele 
povestiri despre răpiri, omucideri, răzbunări, surprize și uneori despre aventuri amoroase; 
fără a pune la socoteală că este o mină inepuizabilă pentru a studia toate speciile de copaci 
de toate vârstele; cadavrele, scheletele lor, ce zac pe pământ până se prefac în pulbere; 
relicve de plante – o minunăție! –, apărute Dumnezeu știe când, au crescut și au căzut 
în cele din urmă de bătrânețe, fără ca omul, dușmanul a toate și al tuturor, să le năpăstuiască. 

O mândrețe de copac! Și ce caută pe lume cel ce nu îngrijește o mândrețe de 
copac? Și ce caută pe lume cel ce nu înțelege că toate începuturile, toate forțele pământului 

strânse la un loc ar putea să spună fiat 
, adică, să se facă, un palat din marmoră, 
vreau să zic din aur și argint, iar palatul 
să fie ridicat într-un an sau doi; dar 
pot oare să spună sărmanii neputincioși 
fiat, să se facă, un stejar de patru secole? 
Și ce caută pe lume cine pune să fie 
tăiat de la bază ca să-și construiască 
o casă cu obloane verzi, fațada de 
culoarea piersicii pale și stâlpi din 
stucatură? 

Ce-i drept, asemenea lucruri 
nu se întâmplă la popoarele cu adevărat 
civilizate:  

Exemplul I: palatul din cristal 
de la Londra , ce s-a ridicat mândru, 
mai înalt, decât doi copaci frumoși din 
Hyde Park, de nici nu-ți vine să crezi;  

Exemplul II: Parcul Kew , unde 
un copac căzut (căzut de la sine, se 
înțelege) este împrejmuit cu un gard 
pentru a salva de la distrugerea totală 
vestigiile unei frumoase opere a 
Creatorului; 

Exemplul III: vorbele unui mare 
principe. Un arhitect i-a propus lui 
Emanuele Filiberto  să doboare un stejar 
bătrân ca să facă loc pentru construcții: 

– Nu stă în puterea unui principe 
să facă un copac falnic, i-a răspuns 
victoriosul de la San Quintino, întorcân -
du-i spatele arhitectului.  

Numai că era vorba de un om 
cu cap și care cutreierase lumea! 

Îmi dau însă seama că prea 
sar de la una la alta, dar anumite 
lucruri chiar nu pot fi trecute sub 
tăcere, când îți vine mingea în zbor. 

Mă întorc la Marino. 
Satul este așezat pe o coastă 

foarte abruptă, formată din coama unui 
deal ce coboară de-o parte și de cealaltă 

printre râpe povârnite în prăpăstii adânci, 
întunecate și cu ape curgătoare; pătrunzi 

în el venind dinspre Roma printr-o poartă 
datând din secolul 17 cu frontonul spart, 

acoperit cu ghirlande de iederă, parietarie și 
alte asemenea plante; apoi, pe un drum îngust 

printre căsuțe joase și negre; după care urmează 
piața cu biserica și palatul familiei Colonna, o clădire 

masivă, de formă neregulată, de culoare închisă, unde 
găsești câte puțin din fiecare epocă arhitecturală. Din 

piața principală se face un drum mai larg. Casele sunt mai 
curate (am ieșit din vechiul Marino și am intrat în noul Marino) 

și ajungem în partea cea mai de sus a satului, unde se înalță turnuri 
crenelate, resturi din vechi ziduri de apărare. Mergând drept înainte pe o pantă 

accidentată, ajungi după două sute de pași la o fântâniță plasată la intrarea în La Faiola, 
ca anexă a parcului Colonna. În schimb, dacă te întorci spre stânga, fără să cobori, 
puțin mai departe, se continuă drumul larg, iar ultima casă de pe dreapta este o clădire 
mai îngrijită decât celelalte: pietonii intră pe o portiță, iar cei călare și carele pe o poartă 
care dă în bătătură ori în curte, cum vrei să-i zici. 

În casa asta domnește (și guvernează, v-o spun eu) – jupân Checco Tozzi, un 
bun prieten de-al meu și stăpânul casei. 

Dar înainte de a intra, două vorbe despre locuitorii din Marino. 
Cei din Marino – ca de obicei, adevărul înainte de toate, și fără tămâieri, indiferent 

cui le-ar fi ele adresate – au o reputație proastă. Reputație care face să nu fie văzuți cu 
ochi buni când se nimeresc în preajma burgurilor de pe munte, cum ar fi Rocca Priora, 
Rocca di Papa, Grotta Ferrata, Castel Gandolfo etc., dar, în același timp, lor, asta le dă 
siguranța că nu-i va deranja nimeni; nu doar cu fapta, dar, Doamne ferește, nici măcar 
cu vorba, nici cu acele apelative amabile create din mila creștinească a sătulețelor spre 
beneficiul respectivilor vecini. Am remarcat că pe vechile feude ale marilor familii din 
Evul Mediu, Colonna, Savelli ș.a. a rămas în oameni amprenta vieții de atunci plămădită 
din ură, războaie și continuă pactizare, care, în acele secole fericite, reprezenta viața 
normală de-a lungul întregului an. Aproape peste tot găsești printre oamenii aceia tipul 
autentic de zbir, gata să-și înjunghie aproapele cu cuțitul, după care să se repeadă într-o 
biserică ori capelă; gata să-i fie credincios unui stăpân, să facă vrute și nevrute în contul 
lui sau pe cont propriu, ca să scape apoi de tribunal și de șeful poliției grație intervenției 
și protecției acestuia. Și măcar de-ar fi mania de a împlânta cuțitul în urma unei injurii 
sau a vreunei provocări; în schimb, adesea este doar dorința de a-și face un titlu de glorie; 
este condiția pentru a obține o poziție respectată și a fi privit, când trece pe drum, cu 
uimirea afectuoasă a fetelor proptite în ușă ori la fereastră în zilele de sărbătoare. 
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Și nu-i vorba de lovituri pe la spate. Fetele din Marino nu-i îndrăgesc pe trădători. 
E vorba de adevărate provocări – o să am prilejul să vă descriu vreuna – cu armele 
deținute, pe care, de altfel, le purtau cu cinste și vechii cavaleri. E vorba de luptă corp 
la corp, iar uneori, ca semn al valorii, a unuia contra mai multora. 

Mi-aduc aminte de o zi cu un astfel de tânăr – și voi avea ocazia să vă povestesc 
– cu care m-am nimerit într-o încurcătură urâtă. Era într-o duminică pe înserate când 
el stătea în piață cu alții, cu surtucul pe braț și, brusc, a luat-o din loc, s-a dus în mijlocul 
pieței și a trasat o linie cu un cuțit. 

– O să-l omor pe primul care va pune piciorul aici, a zis, trăgându-se  deoparte. 
Voit, nimeni nu a contravenit, că doar îl știau pe Peppe Rosso, dar un biet om, care n-
avea nici în clin nici în mânecă cu povestea, s-a nimerit acolo și a călcat pe linie. A 
primit, și nu pe la spate, o lovitură de cuțit, care, din fericire, nu l-a omorât și s-a vindecat 
după o lună; iar jupân Peppe a cotit-o printre oameni și a stat fugar vreo cincisprezece 
zile; apoi, când celălalt era pe cale să se facă bine, s-a învoit cu el prin intermediul 
femeilor din casă – vor fi fost la mijloc și niște bani –, s-a întors în sat la viața-i obișnuită 
și așa socoteala a fost încheiată. 

Frumoasă modalitate, nu-i așa? E suficient să găsești calea pentru a te învoi cu 
partea vătămată și nu mai ai de-a face cu justiția. Și măcar să poți obține întotdeauna 
învoiala cu binele și cu o compensație! Că adesea se obține de frica a ceva mult mai rău!  

Așadar locuitorii din Marino au o reputație foarte proastă și nu doar la țară; ei 
sunt însemnați cu cea mai neagră cerneală pe cea mai neagră pagină a cărții negre 
din palatul zis al Bunei-Guvernări din Roma, al cărui nume a rămas așa probabil pentru 
că acolo a locuit, Dumnezeu știe în ce secol, vreun chiriaș străvechi ce avea acest nume: 
dar nimeni nu-și mai aduce aminte. 

De câte ori primăria din Marino trimite o delegație la Roma ca să obțină vreo 
favoare, bieții ambasadori sunt primiți în sus-numitul palat precum câinii în biserică; 
iar asesorul, lovind în pagina fatală a și mai fatalei cărți, îi primește de fiecare dată 
apostrofându-i: 

– Ah! ah! Voi, soi rău din Marino, sunteți aici? ...  
Iar ei tot înmulțesc apelativele excelențele voastre și plecăciunile, dar totul e 

în zadar. 
– Da, da, vă știm noi! ... vă știm noi! 
Și de cele mai multe ori se întorc cu mâna goală. 
Iar acum, după ce am prezentat răul, să prezentăm și binele. La Marino, în tot 

timpul cât am locuit acolo, oamenii locului nu au furat niciodată vreo păstaie sau vreun 
ciorchine. Iar doamnele și domnițele din Marino ar fi putut să le dea unsprezece din 
douăsprezece puncte Lucreției, mamei fraților Gracchus și întreg sexului 
frumos din Sparta. 

Și este la fel de adevărat că bărbatul din Marino – 
când e vorba de capitolul femei – nu glumește; dar cum 
pe lumea asta, mai devreme sau mai târziu, sistemul 
ofensiv îl domină pe cel defensiv, iar cine ține cu 
tot dinadinsul să o facă, o face, dacă nu azi, 
mâine, trebuie să le atribuim femeilor din 
Marino cea mai mare parte a meritului. 
Cinste frumoaselor femei di Marino! Căci, 
într-adevăr, sunt frumoase! 

Acum să intrăm, iar dacă ceasul 
de la biserică merge bine și mai e doar 
un sfert de oră până la douăsprezece, 
trebuie să mai fie puțin până ce jupân 
Checco se întoarce de la carieră pentru 
masa de prânz. 

Între timp stăm într-o încăpere 
de la parter, cu o pardoseală din 
lespezi cum se pun prin magazii. 
Pe pereți vedem picturi nu din cele 
mai rele, cu subiecte clasice: printre 
altele, celebra luptă a preotului Dianei, 
care-și apără enoriașa cu curaj, cu 
ditamai cuțitul în mână. 

Această încăpere, căreia îi binecuvântez 
și astăzi răcoarea pe care am găsit-o de 
sute de ori când mă întorceam gâfâind după 
ce muncisem în orele fierbinți ale zilei (sufragerie, 
cameră de lucru, sală de dans, de ținut sfatul, 
de depozitat instrumentele mele de lucru, pălăriile, 
bastoanele, sapele, puștile de uz comun), lăsa să se 
vadă că, sub alt stăpân, găzduise o societate mult mai 
distinsă decât a noastră. În afara tabloului mai erau câteva 
dulapuri, câteva mese ce făcuseră parte dintr-un mobilier 
mult mai elegant decât cel folosit de obicei de țărani. Era evident 
că fostul stăpân era din clasa nobililor. Dar cum de era acum o asemenea 
locuință în proprietatea jupânului Checco Tozzi? 

Nu ca să fac pe misteriosul, că nu-i genul meu, ci cu mâna pe inimă, trebuie 
să vă mărturisesc că îmi este imposibil să dau un răspuns exact la această întrebare. 

Mi-am pus-o mie însumi de o sută de ori, pe când locuiam la Marino, le-am 
pus-o multor locuitori de acolo, unora din afară, ecourilor de prin râpe și ninfelor din 
pădure. În zadar: muți, cu toții. Despre jupân Checco Tozzi se știe doar ceea ce el, din 
amabilitate, lasă să se știe – și este foarte puțin; n-am zis puțin, să fie clar!  

În ceea ce-i privește pe ceilalți, mai ales pe locuitorii din Marino, rămân la 
machiavellianul proverb Parum de Deo, nihil de ...  Checco Tozzi. 

Ca atare, vom spune că el, conform axiomei juridice possideo quia possideo , 
avea în posesie această casă unde păstrase stilul de administrare al despotismului 
luminat, nu tiranic, ci stilul celui care știe că autoritatea-i este acceptată fără nici cea 
mai mică veleitate de împotrivire. 

Dacă nu pot să-i dau cititorului informații despre obârșia jupânului Checco pentru 
solidul motiv că nu-l știu, pot, în schimb, să-i furnizez, dar fără să-mi asum răspunderea, 
zvonurile pe care foarte rezervat și extrem de rar mi le-a repetat câte unul la ureche. 

Jupân Checco nu fusese întotdeauna la fel de bogat; în tinerețe fusese nevoit 
să muncească cu brațele – acum avea spre 50 – 55 de ani; în realitate, fără o nevoie 
anume, ci ca să nu piardă ocazia de a mai câștiga un ban, dar și din cauza îndelungatului 
obicei de a avea o ocupație; când nu era nimic de făcut în vie, la măsline, la fân sau mai 
știu eu unde, se ducea la carierele de travertin unde câștiga cu ziua; privindu-l cum 
desprindea materialul cu ciocanul din plumb și văzându-i brațele uscate, dar vânoase, 
arse de soare, înțelegeai prea bine, imediat, că nu întotdeauna făcuse pe dăltuitorul 
din pură pasiune pentru acea agreabilă meserie. 

Se vorbea apoi de o încurcătură pe vremea francezilor – și la acest punct 
povestirile deveneau întunecate ca în gâtlejul lupului – și de o absență de câteva zile 
pe vremea republicii: nu-mi amintesc acum dacă era pe când Championnet  se îndrepta 
spre Napoli sau pe când Ferdinand  venea spre Roma. 

Se pare că, după întoarcerea din această călătorie de plăcere, printr-o tranziție 
discret de rapidă, fața zeiței Fortuna, ce i se arătase lui jupân Checco diabolic de prost-
dispusă, se transformase brusc într-una zâmbitoare de îndrăgostită. Ca prin minune, 
au dispărut când o porțiune dintr-o vie, când un mic ogor, apoi o căsuță, după care o 
anexă de bucătărie ori o pivniță și alte asemenea lucruri, care îi tot sporeau activele 
jupânului Checco. Se mai amintea de o nevastă; dar povestea nu răspundea deloc la 
cele trei întrebări de fond: nașterea, viața și moartea. Dar cum în casă era o jupâneasă 
Maria, cu cel puțin zece ani mai mult decât avea jupân Checco, pe care el și tot satul 
o recunoșteau drept soția lui, se poate crede că, dacă aceasta era mai bătrână, prima 
soție fusese mai tânără decât soțul. Însă actuala titulară – tot după câte se spunea – 
era bogată și-i adusese ca dotă lui jupân Checco, vii de preț. 

Jupâneasa Maria – biata femeie! – muncea tot timpul, tăcea tot timpul, nu râdea 
niciodată și era șchioapă: la acest punct povestea lua o întorsătură neplăcută. Se vorbea 
despre o cădere pe treptele casei, de care jupân Checco n-ar fi fost total străin. 

Dar, ca să fim drepți, trebuie să spun că, dacă nu l-am văzut niciodată tratând-o 
cu mare delicatețe, nici nu l-am văzut bătând-o sau maltratând-o, cum se întâmplă 
foarte adesea printre astfel de țărani. E adevărat, uneori, la prânz, jupân Checco îi 
dădea pe la nas cu șervețelul – aveam niște șervețele țepene ca de carton de puteai să 
le pui să stea drept –, dar nu cu mânie; era mai degrabă o formă de memorandum, 
pentru a fi readuse în minte reguli și ordine date odată pentru totdeauna. Într-adevăr, 
acest fapt personal nu tulbura câtuși de puțin seninătatea comesenilor, iar discuțiile 
se purtau ca mai înainte. 

Ca să continui trecerea în revistă a familiei – la timpul său, voi avea și eu un loc 
la capitolul oaspeți –, acum îi vine rândul unei mătuși. Sora jupânesei Maria, mai 
bătrână decât ea, micuță, neagră, zbârcită toată, victima tuturor celor din casă și ca 
atare beneficiara protecției mele speciale, care mă răsplătea, ce-i drept, cu o duioșie 
mai mult decât maternă. 

Se pare că pe vremuri nici mătușa Ana nu fusese lipsită de avere: dar trebuie să 
i-o fi donat lui jupân Checco sau ca o rentă viageră, ce-o fi fost, cu obligația să fie găzduită, 
să i se asigure cheltuielile, să fie încălțată și îmbrăcată. N-aș spune că jupân Checco ar fi 
încălcat înțelegerea. Nu, sigur nu, dar și azi mi se face milă de biata mătușă Anna când 
mă gândesc prin ce chinuri trecea. De pildă, bătrânei îi plăcea un pahar de vin bun: și 
poate, cu anii, chiar simțea nevoia. Dar era vreodată chip să dea vreunul pe gât la prânz 
sau seara? Niciodată. Jupân Checco o așeza lângă el; de cum lua loc, îi umplea paharul 
cu apă cu un strop de vin. Nici nu apuca să-l golescă, i-l umplea din nou spunându-i: 

– Bea! 
Îi răspundea în dialectul ei, sărmana: 

– Dar eu abia băui! 
Am văzut chiar cum bietei bătrâne i-au curs lacrimile la 

așa glumă!  
Dar degeaba! Imbatabilul jupân Checco nu i-a 

dat nici măcar o zi de vacanță acestei glume. Am 
petrecut unsprezece luni la Marino; unsprezece 

luni a durat chinul ei; nici mai mult, nici mai puțin. 
Dar aveam eu grijă, așa că vinul nebotezat, băut 

de mătușă, mie mi s-a datorat. Aceștia erau 
oamenii bătrâni din casă. Să trecem la tineri. 

Jupâneasa Nina, fiica din a doua 
căsnicie a jupânului Checco și singura 
lui moștenitoare, era veriga vie care 
lega în casa Tozzi pătura țăranilor 
îmbrăcați în surtuc și a orășenilor 
în frac. 

Dacă cele două bătrâne purtau 
costumul pitoresc din sat (plasă neagră 
sau verde-închis pe cap, ca briganzii din 
Ernani, cu clama argintie deasupra, 
pieptar roșu și fustă albastru-verzui), 
jupâneasa Nina purta o rochie care, e 
adevărat, de foarte departe și cu unele 

abateri, urma totuși modelul din Journal 
des Modes din Paris. 

N-am văzut de când sunt pe lume o 
ființă mai apatică decât jupâneasa Nina. Mult 

mai mult i s-ar fi potrivit ei și nu faimosului bărbat 
din Horațiu Iustum et tenacem propositi virum 

impavidum ferient ruina.  Și de s-ar fi prăvălit cerul, 
nu puteai spera să dea vreun semn că nu este o bucată 

de lemn. În sinea mea, mai că-mi vine să cred că pe 
dinăuntru chiar era! 

Am văzut oameni din casă care nu se simțeau bine, 
pe tatăl sau pe mama ei, bolnavi; că, har Domnului, ea însăși 

fusese cât pe ce să moară, dar n-am avut niciodată satisfacția să văd 
pe chipul ei de culoarea tagliatelelor, o schimbare sau să arate altfel de la un 

un minut la altul. Ferice de jupâneasa Nina! Dacă mai este pe lume, n-avem de ce să 
ne temem că o va părăsi din pricina vreunui chin sufletesc! 

Acest cartof cu chip de om avusese însă abilitatea să trezească în inima jupânului 
Checo toată duioșia de care era el în stare. În virtutea acestei duioșii, a ținut să o 
promoveze de la condiția de țărancă la aceea de doamnă. Poate era vorba și de puțină 
ambiție. Dar dacă este așa, nu o putem învinovăți, cum facem cu toate ambițiile, că ar 
fi fost nesățioasă: cunoscându-l pe bărbatul pe care i-l adusese de la Roma și pe care 
îl ținea în casa lui, se putea clasifica printre cele mai sățioase ambiții. 

Jupânul Virginio Maldura era norocosul muritor, nepot, dacă nu greșesc, al 
unui Maldura, pe jumătate pictor, restaurator și comerciant de tablouri vechi care 
locuia în Piața Barberini. Se pare că domnul Virginio, burlac, n-a reușit niciodată să 
găsească pe cele șapte coline și nici în respectivele paisprezece văi, o poziție, o ocupație 
sau serviciu, care să-i promită că va avea asigurate regulat, zi de zi, conform celei mai 
arzătoare dorințe a lui, micul dejun, prânzul și cina; să-i promită și să lase impresia 
că avea să se țină de cuvânt. 

 Nu cunosc deloc povestea amorurilor domnului Virginio și ale doamnei Nina 
care, mai ales în ceea ce o privește pe ea, trebuie să fi fost plină, dacă nu de emoții și 
palpitații, sigur, de împrejurări curioase. Cert este că jupân Checco a fost mulțumit 
că s-a ajuns la nodul amoros, cu condiția ca ginerele să se “naturalizeze“ în casa lui. În 
cea mică, nu în cea mare – nu în cea despre care în alte state se știu multe – singura 
care dă drepturi politice. Iar domnul Virginio, ce se mulțumea doar cu drepturile civile, 
având drept principală patimă, cum spuneam, să vadă încheiată pe baze de nezdruncinat 
afacerea privind hrana lui, fără obligația de a se scula prea devreme dimineața, a jurat 
credință guvernării jupânului Checco, iar eu n-am aflat să o fi încălcat vreodată. [...] 

 
ll Traducere și prezentare de  

Doina Condrea Derer
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Criteriul estetic a murit! 
O idee prostească tulbură bietul nostru spațiu 

literar și face victime. Seamănă cu o stihială fantomă 
care bântuie dusă cu pluta. Ea se exprimă cam așa: 
criteriul estetic e pe cale să-și dea duhul sau chiar a 
murit, în orice caz, el nu trebuie lăsat să mai opereze 
în judecarea scrisului literar, în evaluarea unei opere 
oarecare, a venit momentul să fie înlocuit cu altceva. 
Desigur, promotorii ideii uită să ne spună cu ce.  

Potrivit acestei convingeri, între operele lui 
Michelangelo, Rafael, Goya, Bosch, Picasso, Brâncuși 
sau van Gogh, pe de o parte și, pe de alta, o banană 
expusă pe o pânză (banană care, după câteva zile, e 
mâncată de colecționarul de artă sau de însuși „artistul“ 
care a „creat“-o!) nu există nicio diferență sau, dacă 
există, e de preferat cea din urmă, banana „artistică“. 
Și, de asemenea, ascultând de aceeași logică, oricare 
inscripții de pe pereții toaletelor publice pot, la limită, 
să-și aroge statutul de creație literară.  

Apariția unei asemenea idei nu înseamnă 
nicidecum vreo formă de avangardism, o modalitate 
de a sparge tiparele, de a demola pentru a construi 
înnoitor. Toate experimentalismele sunt legitime numai 
și numai dacă se petrec în interiorul actului artistic. Or, 
de data aceasta, avem de-a face cu o stupidă și absurdă 
ieșire din cadru. Este o inacceptabilă decădere, o 
dezamăgitoare întoarcere la un soi  de primitivism/ de 
beoțianism/ de rudimentarism, o rătăcire și, în fond, 
o tentativă, voită sau iresponsabilă, de a lovi arta în 
însăși esența ei. Este sindromul întristător al unei mari 
crize de creativitate, denotă o sărăcire lăuntrică, o 
epuizare tocmai a acelor resurse ale umanității care 
au făcut-o performantă: subtilitatea simțirii și subtilitatea 
expresiei. Totdeauna, în artă, a contat, a făcut diferența 
excepționalitatea. Și, totdeauna, arta a reprezentat 
încercarea dramatică și izbutită a insului de a-și depăși 
condiția, de a-și învinge precaritatea, creând ceva care, 
prin profunzimea gândului, prin frumusețe și perenitate, 
sugerează mai-mult-decât-omenescul. (G.C.) 

Din revistele literare: VIAȚA 
ROMÂNEASCĂ (nr. 2, 2020) 

Ne-a atras atenția editorialul semnat de 
Nicolae Prelipceanu în nr. 2 al revistei VIAȚA 
ROMÂNEASCĂ. Pornind de la ideile lui Alexis 

de Tocqueville, care vedea în dorința de îmbogățire 
resortul „tuturor acțiunilor cetățenilor“, și având 
un titlu împrumutat de la Joseph Stiglitz, Triumful 
lăcomiei, articolul din Viața Românească reliefează 

câteva dintre efectele pe care mercantilismul, dorința 
de îmbogățire le au în domeniul cultural, unde se 

produce o răsturnare periculoasă: căci ceea ce constituia 
doar o anexă, o parte secundară a creației culturale 
ajunge să facă legea în spațiul culturii, iar aceasta e 
împinsă într-o marginalitate bizară, așa cum se întâmplă, 
de altfel, și cu operele și cu creatorii lor. Dar să-i dăm 
cuvântul lui Nicolae Prelipceanu: „Toți noii termeni 
care acoperă azi un spațiu ce se pretinde cultural, cu 
experții săi, oameni fără nicio experiență în domeniile 
propriu-zise ale culturii, toți acești termeni denotă 
preocupări para-culturale, conexe ca să zic așa, care nici 
nu sunt decât căi de ieșire din adevăratul domeniu 
cultural, din arte, din istoria lor, din tot ce a însemnat, 
secole de-a rândul, cultură. Dacă te uiți la acești experți, 
cei mai mulți ar putea face aceeași treabă cu alt material, 
mult mai aproape de mercantilismul epocii pe care o 
traversăm. Alte domenii care fac parte din zona ce se 
substituie culturii, sunt: antreprenoriat cultural, comunicare 
și mediere culturală etc. După cum vedem, toate aceste 
specialități bat, de fapt, spre administrarea culturii. Și 
nu e de mirare, când difuzarea a devenit cel mai important 
punct din producția culturală. Difuzorii de cărți încasează 
între 47 și 60 la sută din prețul volumelor. Autorul? 
Maximum 10-12 la sută, și asta numai în contract, căci, 
dacă nu e o vedetă recunoscută, procentul rămâne cifră 
moartă. Promovarea a devenit mai importantă decât 
creația, ăsta e un lucru știut și încă de multă vreme. 
Încet-încet, creatorul este împins undeva în jos, marginalizat 
cum se spune azi, într-o lume unde peste tot se pretinde 
a fi centrul.(...) Până la urmă, cu atâtea managementuri, 
antreprenoriate și alte alea, se pierde din vedere însăși 

opera de artă, fără de care, de fapt, toate astea nu prea 
au de ce să existe...“  

COVID-19: ce salvăm 
În DILEMA VECHE, versiunea online, Sever 

Voinescu (redactorul-șef al acestei reviste) publică un 
text, emoționant și tonic, intitulat Ce-i de salvat când 
vine o boală ca aceasta?. Iată ce anume: „dacă chiar vrem 
să facem ceva extrem de important pentru propria 
noastră supraviețuire asta putem face: să încercăm cu 
orice efort să ne respectăm contractele, adică să ne 
ținem promisiunile între noi. Nu există agent economic, 
mic sau mare, care să nu depindă de îndeplinirea unor 
promisiuni (contracte). Nu-ți respecți promisiunile 
către cei cărora le datorezi, nici cel care-ți datorează 
nu le va respecta. Și unde ajungem? Acolo unde nu se 
poate, să nu întoarcem spatele opunîndu-i partenerului 
contractual fatalitatea forței majore. Să renegociem, 
să mai discutăm, să căutăm căi – toți sîntem loviți. Sînt 
prea puțini cei cărora le merg afacerile din plin în aceste 
zile (mă gîndesc la lanțurile de supermarket sau la 
farmacii), iar aceia să știe și ei că e doar o febră trecătoare. 
În curînd și ei vor fi striviți de împrejurările acestea 
implacabile. Vor apărea, de nu cumva au și apărut, 
profitorii. Se vor face mici averi speculînd această 
nenorocire. Există bestii umane, indivizi suficient de 
josnici să corupă și să se lase corupți în aceste zile – 
nici nu vreau să mă gîndesc cum vor merge achizițiile 
directe și rapide sub imperiul stării de urgență. Viermii 
se vor sui pe noi crezînd că am murit. Dar cea mai mare 
greșeală ar fi să ne comportăm ca morții! Să înțepenim, 
să putrezim, să dispărem. Greșeala asta n-o vom comite! 
Primul și fundamentalul semn de viață la care nu avem 
voie să renunțăm: să avem încredere unii în alții. Să 
continuăm să încheiem și să respectăm înțelegeri între 
noi – așa vom trece peste aceste încercări!“ 

Reluăm finalul, pentru că este foarte important: 
„Primul și fundamentalul semn de viață la care nu avem 
voie să renunțăm: să avem încredere unii în alții. Să 
continuăm să încheiem și să respectăm înțelegeri între 
noi – așa vom trece peste aceste încercări!“ 

Deschideri culturale  
în izolare 

Criza declanșată în întreaga lume de răspândirea 
alarmantă a noului coronavirus a impus deja provocări 
majore și pentru lumea culturală. În condițiile în care 
recomandările și deciziile autorităților au în vedere tot 
mai mult ideea de izolare, strategiile culturale se regândesc, 
unele dintre  acestea, în termeni radicali.  Una dintre 
notele distincte ale noilor decizii culturale provocate de 
criza actuală ne semnalează o mutație de context pentru 
piața produselor culturale: din „offline“, acestea se mută 
tot mai mult în „online“. Dintr-o multitudine de oferte 
de gen am selectat un mic evantai de sugestii culturale 
care pot acoperi un timp de calitate pentru această 
perioadă. Este, cu alte cuvinte, numai unul dintre (din 
fericire) numeroasele scenarii de consum cultural pe 
care le avem la îndemână. Așadar: 1) muzee – tur virtual 
la Muzeul Cotroceni (http://www.muzeulcotroceni.ro/viziteaza/ 

tur_virtual.html),  Muzeul Național de Artă al României 
(https://www.mnar. arts.ro/descopera/galerii-permanente), 
Muzeul Grigore Antipa (http://www.imagofactory.ro/muzee/ 
antipa/antipa. html); 2) teatru online – Teatrul „Bulandra“, 
Teatrul „Țăndărică“ (cu spectacole pentru copii), Teatrul 
Național „Radu Stanca“ din Sibiu sunt numai câteva 
dintre instituțiile de profil care au anunțat că transmit 
online (prin Facebook live și/sau prin Youtube live) 
spectacole; 3) aproximativ 50 de audiobook-uri, citite de 
autori Humanitas și de actori precum Victor Rebengiuc, 
Răzvan Vasilescu, Marius Manole sau Mariana Mihuț, 
sunt difuzate în a doua parte a emisiunii „Scena și 
ecranul“, de luni până vineri, de la ora 15,30, într-o selecție 
a realizatorului Radio România Cultural, Eugen Lucan; 
4) marile edituri au anunțate secțiuni pe siteurile lor de 
unde pot fi descărcate, gratuit, în format pdf, zeci de 
cărți; 5) siteul urban.ro oferă, în fiecare zi, câte un playlist 
generos cu ceea ce se poate urmări, pentru variate domenii 
culturale, în mediul online. Nu în ultimul rând, în legătură 
directă cu educația, să mai consemnăm că există o 
platformă online (edupedu.ro) unde sunt centalizate „o 
multitudine de resurse și referințe pentru predare și 
învățare la distanță din momentul în care autoritățile 
au decis închiderea școlilor, ca măsură de prevenție 
împotriva noului coronavirus“.                                                                       

Să auzim numai de bine! 

Rebut 
Chiar și în aceste timpuri încrâncenate (sau 

poate mai ales acum), e cazul să ne mai descrețim frunțile 
cu umorul involuntar al subproducțiilor literare, 
abundente și insistente indiferent de anotimp. 

Astăzi, vă propunem o pseudo-poezie... de sezon. 
 
Sosire în iubiri și-n mister 
 
Legănați printre vise suntem, 
Curcubeie de gând împletim, 
Îmi răspunzi cu rouă pe buze, 
Inima curge-n poemul: Iubim! 
 
Fărâme de zâmbet ne punem 
Între cerul aprins pe pământ, 
Ne dăruim tăinuire de fluturi 
Ridicați prin săruturi și-avânt 
 
Ștergem rujul rămas mărturie 
Pe batista fluturată spre cer, 
Din inimi pornesc porumbeii, 
Ne dosim în iubiri și mister! 
 
(Marin Moscu – Picături de suflet, Editura StudIS, 

Iași, 2018) 
 
Merită citat – ca o dovadă că sociologia literaturii 

are dreptate – și din cuvântul de pe coperta a IV-a, semnat 
de Aurelia Oancă (?): „Citind poeziile maestrului (sic!) 
Marin Moscu, trăim pe rând, dragoste, frumusețe, 
durere, dezgust față de tot ce ne ajunge în aceste vremuri 
tulburi. Dar viața și speranța merg mai departe...“ 

La așa cititori, așa poet. 
ll Cronicar

28

V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresa 
Funda]ia România literar\,  

Calea Victoriei 133, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, oficiul 
po[tal OP 22, `n aten]ia dir. admin. Drago[ Ursache* [i prin 
virament bancar* `n contul RO91BRDE441SV59488894410 

deschis la BRD-Groupe Socété Générale, agen]ia {incai 
 
 
 
 

Pre]urile abonamentului pentru anul 2020 sunt:  
  50 lei pentru 3 luni (13 nr.) 
100 lei pentru 6 luni (26 nr.) 
200 lei pentru un an (52 nr.)  

* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.

Pentru cititorii din str\in\tate pre]ul abonamentului este: 
150 euro sau 170 USD pe an 
  75 euro sau 85 USD pe 6 luni 
 

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410 
Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410 

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société 
Générale, agen]ia {incai. 
 
V\ rug\m s\ ne trimite]i dovada pl\]ii pe e-mail: 
revistaromanialiterara@gmail.com 
Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un 
num\r de telefon.
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