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PAGINI DE JURNAL

„Nu tăcerea indispune
de la o vreme”

Marea, terifianta călătorie începe cu secvențe delicate, cu despărțirea 
de lucrurile modeste, de micile tabieturi, de trăirile oarecari, într-o 
vălurire a duratei care-ți consumă insesizabil dar necontenit senzația 

normalității. Nimic grav nu pare posibil sub această hipnoză cotidiană. Să fie 
vorba de-o strădanie a lumii mărunte de-a te ajuta, îmblînzind inexorabilul? Sau 
de un mesaj al fatalității înseși, gata a te primi, în ciuda înspăimîntătoarelor temeri 
preaomenești, cu clemență, cu o blîndețe absolutorie? 

Gheorghe GRIGURCU
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Când am văzut că e cuprins în programul Festivalului 
Toamna Bacoviană un simpozion  cu titlul de mai sus, 
Fotografie de grup cu scriitoare, am căzut adânc pe 

gânduri: formularea coincide cu altele de altădată. Nu-i nimic, 
mi-am zis, se practică din vechime, iar mai încoace a devenit o 
modă (vezi Orb, Orbirea, Orbitor Saramago şi Cărtărescu, Orbire 
albă ş. a.), în paradigmă postmodernistă. Fotografie de grup cu 
prozatoare interbelice e o carte semnată de Bianca Burţa Cernat 
(despre Hortensia Papadat-Bengescu, Hanriete Yvone Stahl, Sanda 
Movilă, Cella Serghie, Sorana Gurian). Cum se vede, o viziune 
retro a unor scriitoare intrate în istoria literaturii române. Cine 
oare or fi scriitoarele de azi pentru „fotografia de grup” realizată 
la Festivalul de la Bacău? 

Subiectul mă interesează şi am şi scris de două-trei ori pe un 
ton cu bemoli. Împins, am rostit câteva cuvinte despre raportul 
dintre feminin şi masculin în literatură pe subiectul devenit loc 
comun, dar, şi azi, cu opinii total opuse. Numai că am fost cam 
tranşant: literatura n-are decât gen gramatical. Ea nu este nici 
feminină, nici masculină, este creaţie. Dacă este numai feminină 
ori numai masculină, intră în categoria subliteraturii. Şi, în felul 
acesta, s-ar produce o discriminare, dăm apă la moară corectitudi-
nii politice, a egalizării (non)valorilor. Hortensia Papadat-
Bengescu a fost categorisită „virilă”, Gabriela Adameşteanu şi 
Florina Ilis scriu proză bună pentru că nu se dedau la „feminităţi”, 
Bianca Burţa Cernat spune în cartea sa şi a afirmat şi aici, cu glas 
scăzut (ori auzul meu e de vină), că evaluarea literaturii nu are 
sens decât sub control estetic. De altfel, comentatoarele cărţii sale 
i-au reproşat că nu ţine parte literaturii feminine. 

Mai adaug, acum, că s-au încetăţenit anumite trăsături ale 
autoarelor: subiectivitate, lirism, visare, bovarism, sensibilitate/
sentimentalitate, emoţionabilitate, senzualitate, un anume fel de 
erotism etc. Raymond Jean se ocupă în cartea sa Practica literatu-
rii de „scriituri feminine”. Parcă sunt prea puţine, pentru a desem-
na o literatură într-un înţeles propriu, superior, al cuvântului. De 
exemplu, „textul-amant” al lui Helene Cixous e cunoscutul text 
„amoros” fără gen anume, dar la doamna Cixous cu aplecare 
specială pentru vis, cu o acuitate sui-generis a simţurilor, de unde 
rezultă un text ca  activitate a erosului, ca travaliu, în sensul 
obstretic al noţiunii. Altă scriitoare, Chantal Chawaf (care publică 
o carte la Editura Femmes), povesteşte tot despre o „naştere” a 
unui text, integral „scos pe viu dintr-un trup de femeie”, o scriitură 
ce „duce către o realitate biologică adâncă”, acel dincolo de erotic 
despre care vorbea Octavio Paz. Pulsaţia biologicului, semn al 
literaturii „feminine”, e recurentă. Dominique Rolin scrie eclatant 
şi cu neasemuită senzualitate despre „nebuloasa corporală ca 
descărcare sau tresărire a dorinţei”. Viaţa organică primează pentru 
ajungerea la psihic. Eroina scriitoarei Lucette Finas e un fel de 
fantasmatică Doamnă de Recamier într-o lume alterată, „în care 

totul pare că se petrece pe scena trupului”. Marguerite Duras 
distinge „o privire de femeie” specială pentru un anumit tip de  
scriitură: „Privirea unui bărbat n-a găsit încă acea funcţie de 
scufundare, de îngropare a discursului într-un loc în care el se 
anulează, tace, se suprimă – pe care o are privirea unei femei”. 
Interesant e că s-au făcut analogii cu scrisul „feminin” al unor 
bărbaţi: Michaux, Claude Simon, Rabelais (sic), Proust, Camil 
Petrescu, Mircea Eliade.

Şi mai adaug că androginia este un concept primordial şi mereu 
valabil, căruia i-au fost alăturate, mai ales de cititorii în cheie 
psihanalitică ”hermafroditismul mintal”, „bisexualitatea psihică”, 
„homosexualitatea”. Numai cu abandonarea celuilalt sex din tine 
se creează adevărata artă, care este o căutare mistică, putând fi 
asemănată cu tantrismul, dezvoltă identitatea de gen într-o anumită 
formă de „bisexualitate psihică”. Scriind despre Colette, Serge 
Hefez se referă la abnegaţia analistului: „receptivă faţă de fiinţe şi 
obiecte”,  „o atitudine de permanentă veghe interioară, care ar 
putea fi numită ne-uter, nici unul, nici celălalt: nici da, nici nu, 
nici eu, nici altul, nici masculin, nici feminin, dar, totodată, unul şi 
celălalt, viaţa şi moartea, activitatea şi pasivitatea, cele două 
dimensiuni armonios amestecate şi despărţite, armonios împletite”: 
„prin această receptivitate se naşte capacitatea de a dezvolta o 
interioritate, de a fi un recipient, de a ne însuşi lumea exterioară 
printr-o mişcare de înghiţire, de introducere în vagin, de penetrare. 
Mişcarea respectivă dă forma materiei psihice, îi transformă 
ţesutul, textura, densitatea”. Şi încă: „Nu e vorba de o confuzie 
între sexe, ci de o integrare a unuia în celălalt, care îmbogăţeşte 
existenţa, ilustrând alianţa dintre partea noastră masculină şi partea 
noastră feminină, o mare lecţie pentru noi, care suntem astăzi în 
permanentă căutare a esenţei feminităţii şi masculinităţii” (Vd. 
Catherine Siguret, Femei celebre pe divan, Ed. Curtea Veche 
Publishing, 2008, traducere de Laszlo Alexandru. Şi Julia Kristeva, 
Le Génie féminin, vol. III, Colette, Paris, Fayard, 2002). Virginia 
Woolf e atrasă de această ambiguitate, plus un „climat incestuos”, 
mai multă melancolie (Idem, Femei celebre pe divan,  Patrick 
Delarouche, Prizoniera melancoliei).

Spunea Colette: „Am în vedere adevăratul hermafroditism 
mintal, ce caracterizează anumite fiinţe foarte dotate”. 

PS. Chiar acum am citit despre „inteligenţă emoţională”, care 
se abreviază E.Q. (inima, intuiţia, simpatia, puterea de concentra-
re, înţelegerea, empatia, care cresc în timpul vieţii) versus I. Q. 
(capul, logica, intelectul, care rămân constante).

Mai sunt multe de spus, dar nu-i meseria mea. Categoric, 
misoginia este o meteahnă a vieţii, ca şi ginocraţia sau, dacă vreţi, 
predispoziţia matriarhală. În literatură, ucide spiritul creator.
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De cîte ori nu ai intenția matinală de-a dirija, de-a 
stăpîni ziua incipientă? Cu toate acestea, la sfîrșitul ei, 
îți dai seama, resignat, că ea a izbutit a se fasona 

singură. Nu de puține ori a se șlefui chiar, cu reflexe pe care nu le 
puteai întrevedea. Nu neapărat contrariindu-te, ci mai curînd 
măgulindu-te cu gîndul capacității tale de-a te transpune în 
obiectivități. 

Nu poți atinge straturile adîncimii dacă nu ai un stagiu de 
naivitate, astfel cum un om nu poate deveni adult fără să fi fost 
mai întîi copil. Oare Herzen nu-l socotea „naiv” pe însuși 
Dostoievski? 

Ignoranță fertilă în bezna sa, precum semințele îngropate în 
pămînt. „Cel ce nu știe nimic, face multe lucruri, chiar fără să 
știe!” (Monseniorul Ghika). 

Cunosc cîțiva autori care, dobîndindu-și „un spate” onorabil în 
provincie, dornici de a-și spori succesul, s-au aventurat spre 
Capitală unde s-au cam pierdut… Aidoma unor mărfuri mediocre 
care se vînd mai bine în magazinele nepretențioase de la periferie 
decît în marile magazine din centru. 

Să funcționeze oare între cititor și autor o reciprocă revelare a 
slăbiciunilor? O comuniune a minimei rezistențe? „Cititorii 
descoperă defectele (ascunse) ale autorului, părțile slabe ale 
operei. Iar opera îi descoperă cititorului nerăbdarea sa de cititor 
imperfect, maniile lui, preferințele sale particulare (nu totdeauna 
rafinate), slăbiciunile caracterului său, lipsurile culturii sale; se 
dezvăluie unul altuia ca doi soți după cîțiva ani de căsnicie. Se 
iubesc, dar își cunosc mutual defectele, deficiențele, ticurile, 
tabietele” (N. Steinhardt). 

Puținul care înflorește din mizericordia multului, multul care 
înflorește din mizericordia puținului. 

A. E.: „De ce să mai fim rigoriști? De ce să ne înciudăm 
comentînd moravurile curente? Știurlubatica noastră lume tinde la 
panmixie. Știi ce e panmixia?”. Nu. „E acea drăgălașă situație a 
speciei, în care fiecare femelă dintr-o populație poate fi fecundată 
de oricare dintre masculii din mediul ambient. Desigur, nu chiar 
obligatoriu fecundată astfel…”. 

Nerăbdarea are un iz de libertinaj, paciența are o notă ascetică. 
Senzualitatea e nesățioasă, grăbită, credința știe să se rețină și să 
aștepte. 

„Violența nu sprijină puterea, ci o distruge” (Hannah Arendt). 

Cu cît într-o perioadă viața civică decade, cu atît decade și 
creația. Ca atunci cînd un părinte transmite odraslei boala sa care 
poate fi mortală. Remediul? Doar atît de impredictibila istorie.         

Pitagora, un protovegetarian, care avea oroare să-i privească pe 
vînători sau pe măcelari: „Cîtă vreme omul va continua să taie 
animale, oamenii se vor ucide unul pe celălalt. Cine seamănă 
crimă și durere nu se poate aștepta să culeagă iubire și bucurie”. 
Socrate, ucenicul lui Pitagora, era un consumator convins de fructe 
și cereale. Se pare că la fel și Platon, care susținea că orice 
consum de carne asprește caracterul. 

Scrie mult, de multă vreme, dar nu se poate sustrage unui aer 
de diletantism. A publicat lucruri dintre cele mai diverse, pe care 
însă e dificil să le pui cap la cap. Ca și cum ar fi început mai multe 
drumuri fără a le mai urma: un studiu asupra literaturii noastre 
vechi, un roman, un eseu despre Schönberg, o biografie a lui 
Alecsandri, două piese de teatru bulevardier, multă gazetărie etc. 
Pagini uneori atracțioase se intersectează cu altele de indenegabilă 
umplutură. Chelia sa de un luciu sapiențial te-ar îndemna la 
prețuire, dar… Nu e totuși un tip banal. Sforțările sale de erudiție, 
năzuința sa către complexitățile livrești fac loc în unele momente 
unor frăgezimi, unor mărturii ale unei naturi delicate, vulnerabile 
cînd rămîne fără armura savantlîcului. Cu intermitențe, e și poet. 
Dar stihurile sale par un soi de amînare politicos grăbită a destinu-
lui, ca atunci cînd strîngi mîna unui interlocutor, pe stradă, cu 
formula „la revedere, mai vorbim”. 

O inteligență de tip polițist. În virtutea ei, se consideră pe sine 
însuși un suspect. Se filează fără contenire. Insomniac, pentru a se 
surprinde asupra faptei incriminatoare. 

„Adversarul care îți este o obsesie a devenit o parte din tine” 
(Blaga).

Nu tăcerea te indispune de la o vreme, ci rezonanța ei, sunetul 
mort pe care îl percepi într-însa. 

„Un portret dacă nu e sincer își pierde autenticitatea. Injurios 
indispune; omagial, pare interesat. Nu poți insulta o canalie, 
pentru că stîrnești toate canaliile și nu poți fi elogios cu un om de 
ispravă pentru că ți-ar fi făcut bine – iar pe cei ce ți-au făcut rău 
nu-i dezmierzi. (…) Un portret bun e fără elogii. E curios că 
elogiul nici nu atrage, nici nu se scrie lesne decît pentru muzicanți, 
pictori sau poeți, adică dinaintea unui lucru definitiv conturat. 
Omul social și politic are silueta fluidă, tremurătoare și dizolvată, 
oglindirea lui se prezintă slută, ca într-un geam cu luciul ponciș. 
El nu ajunge, improvizat și contradictoriu, să-și rostească o figură 
fără variante, și schema lui morală, trăită din aproximații e 
inconsistentă. Dacă te-ai aplicat, tonul polemic e cel mai convena-
bil, fiind cel mai dinamic, și ești dator să te achiți de el frumos. 
Fără a urmări desconsiderarea publică a modelului, portretistul e 
inspirat de la o problemă mai subtilă. Silindu-l să se îndoiască 
despre sine, scopul unui atac e satisfăcut. Îl ajuți să intre în panică 
treptată, și dacă e rău și dușmănos, insul se lucrează singur în tăce-
re ca un venin, care-și capătă toxicitatea întreagă în filtrări divizate 
și prin macerație lentă” (Arghezi). 

Cunoașterea e o șansă, rareori un noroc.
   
Marea, terifianta călătorie începe cu secvențe delicate, cu 

despărțirea de lucrurile modeste, de micile tabieturi, de trăirile 
oarecari, într-o vălurire a duratei care-ți consumă insesizabil dar 
necontenit senzația normalității. Nimic grav nu pare posibil sub 
această hipnoză cotidiană. Să fie vorba de-o strădanie a lumii 
mărunte de-a te ajuta, îmblînzind inexorabilul? Sau de un mesaj al 
fatalității înseși, gata a te primi, în ciuda înspăimîntătoarelor 
temeri preaomenești, cu clemență, cu o blîndețe absolutorie? 

„Cît de searbăd și lipsit de gust ne pare orice lucru netrecut 
prin firul depănat de amăgire” (Jonathan Swift). 

 
Cea mai somnoroasă vietate etse rîma, care poate dormi și trei 

ani dacă se străduiește. 

Amplă gesticulație a entuziasmului, ca atunci cînd, purtînd un 
pahar plin și mișcîndu-ți necontenit mîna, există în orice clipă 
riscul de a-l vărsa. 

Imitația: o formă de sinucidere neomologată. 

„«Viața ascunsă a lui Fidel Castro» este o carte de 
«confidențe», scrisă de cel care a fost garda sa de corp timp de 17 
ani, Juan Reinaldo Sanchez, membru al cercului de elită al lui 
Castro, în colaborare cu ziaristul francez Axel Gilden. (…)  
«Contrar a ceea ce se spunea din totdeauna, Fidel nu a renunțat 
niciodată la confortul capitalist și n-a ales să trăiască în austeritate. 
Dimpotrivă, modul lui de viață este cel al unui capitalist fără 
limită». (…) Sanchez a fost cel mai apropiat dintre protectorii săi, 
umbra lui Castro și dispune de sute de fotografii făcute alături de 
despotul cubanez. O rotiță anonimă, dar esențială. A văzut cu 
propriii ochi infidelitățile lui Castro cu amantele și fiii săi ilegi-
timi. Castro – nababul cu zeci de proprietăți, insula sa privată, 
iahtul, partidele de pescuit submarin. L-a însoțit zilnic pe 
revoluționarul paranoic care înregistra tot și pe toți, ale cărui 
veșminte erau controlate cu detectorul de radiații cînd ieșeau de la 
spălătorie și care nu bea decît lapte provenit de la aceeași vacă, 
îngrijită într-un grajd privat. Ținea o mitralieră la picioare cînd 
călătorea cu Mercedesul său și nu se deplasa niciodată fără cel 
puțin zece gărzi de corp, inclusiv cei doi donatori de sînge. (…) 
Fosta gardă de corp arată că aproape două decenii a avut grijă de 
Castro mai mult decît de propria familie, dar în final a realizat că 
Fidel considera că insula Cuba «îi aparține». «Era stăpînul ei, 
asemenea unui proprietar de pămînt din secolul XIX. Pentru el, 
bogăția era înainte de toate un instrument al puterii, de 
supraviețuire politică, de protecție personală». Reamintind cum a 
păstrat Castro diamantele angoleze într-o cutie de țigări Cohiba, el 
scrie:  «Fidel avea ceva din mentalitatea unui pirat din Caraibe»” 
(România liberă, 2014). 

Ca să scrii, trebuie să reduci sonorul trăirii. În preajma unei 
muzici zgomotoase nu poți sta de vorbă. A se ține seamă de 
această regulă de bon ton inclusiv în registrul scriptic. 

Dimineață radioasă. Încă nu s-a desprimăvărat de-a binelea, dar 
copacii  desfrunziți, cu discreți noduli ai rodniciei in spe, răspîn-
desc deja o mireasmă de lumină suculentă. Prima lor etapă de 
fertilitate o constituie această lumină cu efect olfactiv. 

 Prea multe informații te blochează. N-ai pe unde să mai treci 
și, ceea ce e mai grav, încercînd a te elibera de povara lor informă, 
derutat, iritat, extenuat așa cum ai ajuns, nu-ți poți da seama dacă 
direcția stradală pe care apuci ar fi cea corectă. Teancurile de 
ziare, reviste, mulțimea de emisiuni audiovizuale, hotărît lucru, 

nu-ți vor binele. Amănuntele în dispersie joacă în ochiul minții 
cum o pîclă. Nu le poți culege, nu le poți integra, nu poți da de un 
rost al lor, în afară de cel… de-a te trage de limbă, chiar și atunci 
cînd n-ai mai avea nimic de spus. Curios, lehamitea te silește 
totuși la niște reacții.

 Palavrele obiectelor din preajmă care nu fac nimic, care nu 
doresc și nu regretă nimic, care, în consecință, vor să-i imite pe 
oameni. Palavre, din fericire, inaudibile. 

Pe stradă, un muncitor către altul: „Să ne îmbrăcăm ca oame-
nii, că e duminică”. Așadar, la plural, substantivul om are o 
accepție pozitivă. În schimb la singular, e depreciativ, rușinat de 
sine cum de un viciu: „Păcătuiește și el, ca omul”. Să fie, pe plan 
mioritic, o blasfemie a individualizării?

Jungla Amazonului produce mai mult de 20 la sută din oxige-
nul lumii noastre.

„Cu cît mai mult cedăm timpului, cu atît mai repede alergăm 
odată cu el, cu atît mai departe ne duce de ceea ce durează. Și 
aceasta se aplică și la animale; niciodată n-am știut mai mult și 
mai puțin despre ele. Niciodată mai mult, în ce privește anatomia 
și comportamentul lor. Niciodată mai puțin despre natura lor sacră, 
despre strălucirea creației lor neștirbite așa cum o prezintă basmele 
și miturile, ca pe un miracol, și cum au interpretat-o cultele ca pe 
ceva divin. O orbire parțială cuplată cu o înaltă perspicacitate îl 
caracterizează pe homo faber, fie că își îndreaptă privirea către 
stele, către oameni sau atom. Pe aceasta se întemeiază puterea sa 
– desigur și suferința, poate și declinul” (Ernst Jünger).  

„Goliath a fost salvată în urmă cu două luni dintr-o fabrică de 
produse lactate și era programată pentru sacrificare. Ea a fost 
adoptată de o familie din California, care a pus-o pe picioare. În 
casa familiei are drepturi depline și s-a împrietenit la cataramă cu 
unul dintre cei trei cîini ai casei, iar pe unul dintre ei îl consideră 
mama sa. Văcuța se comportă și ca un cățel, stă pe un preș și îi 
imită întocmai pe cei trei cîini care au învățat-o cum să intre în 
casă și să se așeze pe… canapea, la televizor” (Click, 2015). 

Citesc în Vatra pagini din jurnalul lui A. M., care vădește o 
familiaritate lăbărțată, o deplorare de alții și de sine ce nu ajunge 
la tensiune, ci mai curînd la lehamite. Un dezgust „inteligent”, 
care avînd aspirația subtextuală de a duce undeva, tocmai prin asta 
nu duce decît, circular și mereu previzibil, la sine însuși. O pastă 
lipicioasă a unor (auto)consilii sastisite, în care, din cînd în cînd se 
înfige stiletul  elegant al unui sictir. Exersat în refuzul 
„seriozității”, autorul rămîne cu grimasa unui început care nu 
începe, a unei porniri blocate, dar își turează neîncetat motorul, 
așa, pentru a fi auzit. 

„Orice aș explora, găsesc urmele unui poet care a fost acolo 
înaintea mea” (Freud). 

Cum notam și altădată, există o netă deosebire între memorie și 
amintire. Pe cînd memoria e obiectivă, de factură mecanică, o 
adiționare informă de date aspirînd la exhaustivitate, amintirea e 
subiectivă, selectivă, reținînd ceea ce e intuit ca esențial în 
sensibilitate. Tinzînd a se ficționaliza, ea răspunde unei nevoi de 
fabulos a ființei. E o formulă similiestetică a vieții lăuntrice. Dacă 
memoria se bizuie pe încrengăturile aleatorii, pe relațiile de tot 
soiul cu existențialul în materia sa ce se răsfață în abundență, 
amintirea se „economisește” singularizîndu-se. Năzuiește la 
statutul unor unicități. Instituie un gol în jurul fiecărui episod al 
său, aidoma unei creații. Odată plăsmuită, nu mai acceptă compro-
misuri cu lumea. Se contopește cu ființa ca un dublu specular al 
acesteia, sub specia intemporalității. 

Adaptarea: factor al unui mister viclean, care sfidează forța și 
inteligența spre a se strecura în durată. O ocolire a naturii fără 
concursul ascuțișurilor spiritului, încercînd a-i mima finalitatea 
dăinuirii. „Nu supraviețuiesc speciile cele mai puternice, nici cele 
mai inteligente, ci acelea mai ușor adaptabile” (Darwin). 

  În Bangladesh există o lege care permite autorităților să 
aresteze elevii cu vîrste mai mari de 15 ani care copiază la 
examene. Nici mai mult, nici mai puțin…

Oare de ce se sinucid multimilionarii? Supoziție: „În viață 
există două tragedii. Una e să nu obții ceea ce dorești. Cealaltă e 
să obții” (G. B. Shaw). Plinul malefic? De ce nu? O gelozie a 
absolutului? De ce nu? 

Concepe un întreg, stabilindu-i halucinat detalii inepuizabile, 
înainte de a-i trasa liniile generalității. 

(Va urma)
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Dumitru UNGUREANU
 / Bâlbe şi nu numai

Nu-i este îngăduit insului deţinător de diplomă şcolară - 
nu mai zic de cea universitară -, să comită greşeli 
gramaticale în scris şi vorbire. Încă nu se impune urmă-

rirea pe cale judiciară a celui care siluieşte limba maternă, dar 
uzanţa socială pretinde penalizarea morală a vinovaţilor, cel puţin 
prin darea lor pe faţă. Se presupune ast fel că, murind de ruşine, 
numărul lor va scădea exponenţial, momentul nefiind îndepărtat 
când nu se va mai înregistra pe pământul patriei nici un stricător 
de limbă.

Totuşi, când ai crede în excelenţa situaţiei, într-o ţară cu tot 
mai mulţi deţinători de doctorate şi unde până şi deţinuţii de drept 
comun scriu cărţi - spre a nu se plictisi, exemple negative există, 
câte un post de televiziune se ocupă de ele, la egale inter vale. 
Trăim într-o societate a performanțelor unde buna cunoaştere a 
propriei limbi se impune de la sine, să insistăm ar însemna să 
cădem în truisme. Cât priveşte combaterea fenomenului negativ, se 
pare că arma cea mai eficace rămâne ironia - avem în faţă un 
pozitiv exemplu în recenta carte a dlui Radu Paraschivescu, 
intitulată „Noi vorbim,nu gândim” - nouă colecţie de perle 
româneşti, colecţia „Râ sul lumii”, editura „Humanitas”, Bucureşti, 
2015. O noutate, dacă nu chiar o surpriză, dacă ţinem seama de 
seria de volume de mai înainte a fecundului autor, erudit în 
materia decelării stricătorilor de limbă, un îndrăzneţ – dacă nu un 
inchizitor. 

Cu admirabilă răbdare, sfidând mediul toxic, dl. Radu Paraschi-
vescu a cules/adunat respectivele perle din cele mai variate domenii 
având ca actori distinse figuri din lumea culturală, politică, sporti-
vă, mondenă, cu trecere prin tezele de bacalaureat ale junilor noştri 
absolvenţi de şcoală medie, colecţionând erori de toate gradele, 
dar cu toatele mărturisind aceeaşi hibă - să nu insistăm -.

Înduioşătoare mostre, menite, totuşi, să ne stârnească râsul – iar 
unora, mai temperamentali, revolta -, citatele alese păcătuiesc, însă, 
prin perfecţiunea lor, părând neverosimile, dar aducându-ne cu 
picioarele pe pământ, ca să nu mai spun în ce măsură ne profită, 
arătându-ne odată mai mult, cu cât suntem superiori unor semeni 
de-ai noştri, odată ce noi, fireşte, nu greşim. Altfel, a te preocupa 
de puritatea limbii, într-o societate robită banalului inspiră, repe-
tăm, curaj. Am spus-o şi dacă n-am spus-o o repet - cu vorbele unui 
înalt demnitar din bunele vremuri de dinaintea comunismului.

Într-o lume veselă, în care unii  se exhibă în costumaţii din 
trecute epoci, iar mai apoi duşi spre dubă, cu cătuşe la mâini - e 
drept, fără greutăţi de glezne - e consult, cum zic ardelenii, să ne 
apărăm limba. Or, cartea dlui Radu Paraschivescu dă pe dinafară de 
exemple de sluţire a limbii din partea şi cui te aşteptai, şi din a 
acelora la care nu te, oameni ca noi, dar cărora le-a luat-o vorba, 
înaintea gândului. Vom citi fragmente lipsite, în prim rând de ceea 
ce numim logica bunului simţ, aparent scăpări întâmplătoare chiar 
ale unor minţi luminate. Când, însă, mai multe semnături apar sub 
alte texte, cazi la bănuială.  Unii musafiri revin cu anume osten-
taţie, s-ar zice că autorul a avut slăbiciune faţă de Dnii Marian 
Vanghelie şi Corneliu Vadim Tudor. Dar şi pentru nume - de bărbaţi 
şi de femei - de care n-am auzit, vina, desigur, e a noastră.

Chiar din prima pagină ne salută persoane cât se poate de bine 
situate: Sorin Ovidiu Vântu, Ioan Nicolae, Dan Voiculescu. Dintre 
politicieni e preferat dl. Mircea Geoană, cel care declara despre 

investiţii, că „în absenţa lor nu vom mai avea investiţii”. Şi, 
aproape imediat: „Pierdem în fiecare zi o hemoragie a economiei 
româneşti”. Cu tonul pe care ţi-l dă o profundă convingere, dl. 
Dan Şova; „Ca să cheltui o sută şi ceva de mii de euro, trebuie să-i 
dai pe ceva”. Cine ar putea să-1 contrazică? Cel mai iubit dintre 
fotbaliştii noştri, Gheorghe Hagi se pronunţă: „Viaţa e frumoasă, 
dar merită s-o trăieşti”. La ora de ştiri TV: „Victima a căzut ca 
secerată. Apoi a ieşit în curte şi s-a sinucis”, relatare exactă, însă 
cu inversarea timpilor. Nu mai puţin decât o altă perlă TV: „Ceasul 
apocalipsei mai are doar trei minute până la fix”. 

Un anunţ menit să-ţi lase gura apă: „Oamenii vor putea încă 
din timpul vieţii să aleagă ce tip de înmormântare vor avea”, 
(afişaj Look Plus)- oare ce înseamnă? Mici confuzii, în cei mai 
curenţi termeni: „Vă invităm să fiţi mai departe cu noi. La revede-
re” - Teo Avramescu. Dar cu cea greşit dl. Mircea Ionescu-
Quintus, declarând cu mâhnire: „Sunt foarte prieten cu dl. 
Tăriceanu, dar nu vreau să-i mai aud numele”? Chiar gre şise cu 
ceva tribunul Vădim, declarând: „Fără mine P.R.M. e ca lacul fără 
monstrul din Loch Ness”? Şi n-are perfectă dreptate dl. Liviu 
Dragnea, afirmând: „E important să ştim cine cu cine vorbim şi 
dacă mă uit la tine să ştiu că tu eşti tu”, valoros aforism, fără de 
greşeală din nici un punct de vedere. 

Întocmai cum nu găsim hiba din declaraţia dlui Toader 
Paleologu: „Un partid politic este un organism unde se delirează 
îm preună”. Cu o literă şi jumătate a greşit d-na Maria Grapini o 
colaboratoare favorită a autorului enunţând: „Azi s-a prezentat 
Prezidenţia letonă a consiliului. E o femeie”. Ar fi trebuit să 
spună: prezidenta”? Nu o vom şti niciodată. 

Oricum, îl vom disculpa pe dl. Vintilă Mihăilescu pentru 
afirmaţia sa: „Aferim este un „Deşteaptă-te române” din care a 
fost suprimată fanfara. Dacă are dreptate?

Lăsând gluma deoparte, întristător este, prin ce sugerează 
amplul capitol dedicat tezelor de bacalaureat, unde citabile sunt 
toate mostrele, unele părând juvenile sabotări ale programei, altele 
involuntare texte suprarealiste, care l-ar fi încântat pe Geo Bogza, 
în faza sa de tinereţe. Ce poţi crede când candidatul scrie: „În 
această carte este vorba de peripeţiile lui Robinson Crusoe, după 
ce a plecat din Troia”? Or: „La Humuleşti, Ozana curge limpede, 
fără prea mari frământări sociale şi politice”? 

În seria mea de bacalaureat, ce notă aş fi luat când aş fi scris: 
„În Floare albastră, fineţea petalelor şi firavitatea florii re prezintă 
cât de delicate sunt femeile şi că trebuie umblat cu grijă când le 
ţinem în palmă”! 

Sunt şi perle înduioşătoare, prin candoare, dacă nu prin lip sa 
oricărei responsabilităţi.

Iată-l pe un tartor al sportului cu mingea declarând: „Aş fi vrut 
şi eu, frate le meu, cu Brigitte Bardo în tinereţe, dar ea era cu 
câinii şi cu pisicile, iar eu cu animalele”. Copil fiind, mă amuzam, 
împreună cu tata, când zi cea, cu aplomb: „aprob pozitiv”, sau 
preluând de la un ves tit politician interbelic expresia: „Am spus-o, 
iar dacă n-am spus-o, o repet”. 

Cartea dlui Radu Paraschivescu are, trebuie spus, şi un mare 
cusur: nu va fi citită de cei care ar avea cea mai mare nevoie de ea. 
Risc asumat, doamnelor şi domnilor.

Timp de vreo doi ani şi jumătate, cât a ţinut văduvia 
unchiului Ioniţă (căruia i-am zis mereu Tatoniţă), la 
el în casă aveau loc „petrecerile de bărbaţi” - adică 

beţii prelungite până la epuizarea duşmanului de clasă, numit 
generic alcool, iar particular ţuică, vin, secărică, rachiu, bere, 
trăscău, spumă de drojdie, tescovină şi... etc. etc. etc., vorba 
lui Nenea. Sparte de apariţia lui Taica, de al cărui baston se 
temea şi nea Gogu, deşi nu-i era fiu, ci nepot de văr, petrece-
rile au devenit chefuri, chindii şi chermeze abia după moartea 
bunicului. Sunt anii 1964-1966, probabil cei mai înşelători din 
câţi au trăit românii după al doilea carnagiu mondial. Atunci a 
apărut în zonă primul „satelit”, cum i s-a zis mai târziu 
cazanului familial de făcut ţuică. Nu ştiu cine pritocise ideea, 
dar punerea în practică sigur a fost un efort comun, permanent 
şi cu îmbunătăţiri frecvente. 

Şi tot atunci a intrat în sat muzica rock, adusă de băieţii 
care plecaseră la şcoli profesionale prin Bucureşti, Ploieşti sau 
Reşiţa, generaţia lui Nenea, Florică, Nicu lui Frişcă, Luţel, 
Ionel Filip, Ionel al lui Peciu, Gigel al lui Diliba, Aurică al lui 
Ceacică şi alţii, rămaşi prin oraşele unde i-a purtat viaţa. 
Costică, primul băiat al lui nea Gogu, mai mare ca mine cu 
opt ani, căruia i-am zis Nenea, considerându-l fratele meu, 
mi-a fost model de prietenie dezinteresată şi sursă de învăţă-
turi. Iuţeala lui de minte era contracarată de pasiunea pentru 
băutură. Deseori, Nenea sărea gardul pasiunii şi cădea într-o 
groapă plină cu var, ca-n seara când prelungeam instalaţia 
electrică din casa lui Tudor al lui Bolovan, iar vărul meu, 
ocolind o sobă veche, s-a pomenit în varniţa lăsată de izbeliş-
te. Elev la şcoala profesională de operatori chimişti, în 
Ploieşti, a prins gustul muzicii rock mergând la cluburile din 
puternicul oraş industrial, a învăţat să cânte la muzicuţă, 
instrument accesibil buzunarului său permanent gol şi a 
construit unicul pick-up pe baterii văzut la noi în comună, 
ghidându-se după nişte schiţe publicate de revista Tehnium, la 
care îşi făcuse abonament. Aparatul de radio tip „poşetă”, 
marca Turist, primul de acest fel fabricat în România, parcă 
prin 1963, l-a cumpărat cu banii câştigaţi „la ţesală”, cum 
zicea. În fapt, petrecea la Hipodromul prahovean după-amie-
zele, nici măcar atingând caii de curse, ci rânind bălegarul şi 
efectuând alte munci de care îngrijitorii oficiali se puteau 
debarasa, „externându-le”. Cu plata la negru, s-ar spune azi... 

Camera în care bărbaţii „se omeneau” avea un pat, o masă, 
vreo două scaune mari, două taburele, soba de cărămidă în 
colţul din stânga, lângă uşă, un cuier, un raft prins în perete, 
două ferestre mari şi una mică. Iluminatul, seara şi noaptea, îl 
asigura lampa de gaz, agăţată lângă ferestruică. Tata şedea 
lejer pe pat, nea Gogu lângă sobă, pe-un scăunel, Tatoniţă la 
masă, umplând ceştile. Nenea pusese aparatul de radio alături 
de borcanul cu zărzărică şi se prefăcea că-l neglijează. Din 
pâlnia difuzorului, acoperită cu piele găurită, de culoare 
bej-gălbui, ţipau îndrăcit nişte cântăreţi englezi. Erau – cum 
să-i uit? – faimoşii Beatles, cu piesa Twist & Shout, încă la 
modă atunci, transmisă probabil de Radio Luxemburg, post pe 
care Nenea îl asculta continuu. Ca să demonstreze că nu sunt 
mocofani, fiind şi ei umblaţi prin lume, tata şi nea Gogu 
mimau entuziasmul, imitând alene mişcările de dans pe care 
Nenea le arăta cu sârguinţă, convins că răstoarnă căruţa 
şi-aduce modernitatea în inima satului. Tatoniţă strâmba din 
nas, stăpânindu-şi tălpile să nu salte în ritmul tobei. Ulterior a 
început să înjure ceea ce el considera o prostie fără legătură 
cu firea noastră, românească. Ba chiar a adaptat un catren de 
Anton Pann, citit în Povestea vorbii, ediţia broşată, 228 de 
pagini, de la Editura Tineretului, 1964, în Biblioteca şcolaru-
lui, carte dăruită lui Taica de unchiul Costică Trandafir, ale 
cărei coperte subţiri, de culoare gri, rupte de soră-mea, le-am 
înlocuit cu unele de carton alb. Versurile şchiopătau, dar nu 
conta! „Cântă-ţi, băi frate române/ cântecele-n limba ta/ şi 
lasă pe cele străine/ să le cânte ei într-a lor!” 

Închid ochii şi-i văd cum se bâţâie: tata şi Nenea în 
mijlocul camerei, torsionându-şi trupurile într-o mişcare ce 
aducea vag cu dansul celebru, nea Gogu pe scăunel, mişcând 
numai din picioare. Nu era incapabil să se ridice, nu băuse 
atât de mult, ci, inventiv de felul său, tocmai născocea un stil 
nou: twistul aşezat!

Tata, Nenea şi nea Gogu 
învăţau să joace twist
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/ René Girard - „Satana îl imită din ce în ce mai bine pe Hristos şi pretinde 
                                     că-l depăşeşte”

Nicolae COANDE

A încetat de curând din viaţă René Girard, eminent 
antropolog preocupat de rolul jucat de violenţă, dar şi 
de religios în viaţa comunităţilor umane, autor al unor 

cărţi de răsunet în lumea ştiinţifică, traduse între timp şi în 
româneşte : Violenţa şi sacrul, Ţapul ispăşitor, Despre cele ascunse 
de la facerea lumii, Prăbuşirea Satanei etc. Cei care au apreciat 
ideile sale despre mecanismul victimar pe care îl denunţă 
Scripturile, care prezintă patimile lui Iisus ca pe un punct de 
răscruce al unei umanităţi mântuită de sacrificiul Fiului Omului, 
înţeleg că am pierdut prin dispariţia lui Girard pe unul dintre 
ultimii mari apărători ai creştinismului – exact în zilele când 
Europa este atacată în însăşi esenţa sa de către agenţi ai „violenţei 
colective” care produc haos şi panică. Avertismentul lui Girard, 
dintr-un dialog cu filozoful italian Gianni Vattimo, este cât se 
poate de actual: „tragedia se propune din nou, la toate nivelurile: 
politic, economic social”, iar răul joacă marea carte a salvării, 
într-un formidabil joc de măşti la care trebuie să fim foarte atenţi: 
„Satana îl imită din ce în ce mai bine pe Hristos şi pretinde că-l 
depăşeşte”. 

Mai jos, reiau câteva însemnări mai vechi despre acest vechi 
război al esenţelor care domină lumea, în onoarea marelui dispă-
rut.

Dacă Gianni Vattimo desfide vehemența cu care fundamentalis-
mele religioase cer să identificăm Dumnezeul atotputernic al 
Facerii cu legile naturii, Alfred N. Whitehead afirmă că 
Dumnezeul Bisericii Creștine a fost, cândva, alcătuit după chipul 
imperatorilor romani, egipteni, persani etc. Pentru filozoful 
britanic, eroarea care a provocat „tragedia în istoria creștinismului 
și a mahomedanismului” a fost combinarea definiției aristoteliene 
a mișcătorului nemișcat cu noțiunea de Dumnezeu „creatorul real 
și în cel mai înalt grad”, cel prin al cărui Fiat! lumea a luat ființă 
și care ascultă de voința sa. Acel Dumnezeu definit ulterior drept 
conducător imperial, personificare a energiei morale și a unui 
principiu filozofic ultim, a câștigat, în viziunea și politica 
Bisericii, bătălia cu scurta „viziune galileeană a umilinței” 
(„Dumnezeu și lumea”, în vol. Religia în formare, Ed. Herald, 
2010), așa cum a apărut ea în persoana lui Iisus Hristos. În această 
ordine, există o sugestie care nu se potrivește cu niciuna dintre 
liniile principale de gândire care favorizează figura unui Tată 
opresiv, înspăimântător și răzbunător. Respectiva sugestie, explică 
Whitehead, se axează asupra elementelor blânde din lume. Ele 
lucrează încet și în liniște, prin iubire şi necurmată graţie. Țelul lor 
este imediatețea unei împărății care nu e din lumea aceasta, iar 
iubirea se cunoaște prin aceea că nu domnește, nu domină și nu e 
imobilă. Nu stă deasupra tuturor, poruncind, nu privește severă în 
viitor – își găsește propria răsplată în prezentul imediat. Acum este 
mai important decât cândva. Cei care ne presează cu viitorul (sau 
cu viitorurile) sunt cei care fac jocul Adversarului: graba este de la 
Diavol. Nu mai reţin cine este cel care a relatat primul despre 
„înspăimântătoarea caligrafie a degetului lui Dumnezeu”, poate 
Daniel, dar cât de puţin poetic trebuie să fi sunat profeţia în 
Babilonul regelui Belshazzar, în momentul în care  acesta petrecea 

fără griji: „Mene, Mene, Tekel, Parsin”. Aşa trebuie să sune 
versurile oricărui poet autentic: ameninţător, în acelaşi timp, 
izbăvitor, scrise, dacă se poate, cu degetul în piatră. Însă noi 
vorbim acum de Iisus, poet al blândeţii, în ciuda „atacurilor” sale 
care vizau viclenia fariseilor, pedanteria liturgică şi politică a 
Sanhedrinului şi mesele zarafilor. Şi mai vorbim şi despre faptul 
că Iisus nu a scris nimic ameninţător pentru soarta cuiva, aşa cum 
făcuse Dumnezeu, singul său gest de acest fel rămânând o enigmă 
şi azi: „... aplecându-se din nou, scria cu degetul pe pământ.” E o 
distanţă de la scrisul „de moarte”, în piatră, la blândeţea celui care 
scrie în praf şi ştie că toate legile lumii condamnă pe cel slab şi 
slăvesc violenţa: „Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat 
nimeni?” (Evanghelia după Ioan, cap. 8, 11). Nu avem nici un 
răspuns la această întrebare simplă, aruncătorii de peietre s-a 
risipit în faţa blândeţii sale.

Ceea ce spune filozoful britanic despre aceste elemente ale 
blândeții gândise și Wittgenstein. În Însemnări postume (1914-
1951), el notează: „În Evanghelii – așa mi se pare – totul e mai 
firesc, mai simplu. Acolo sunt colibe; la Pavel, o biserică. Acolo 
toți oamenii sunt egali și Dumnezeu însuși este un om; la Pavel 
există ceva de felul unei ierarhii; demnități, slujbe.” Această 
ierarhie, devenită între timp universală, este denunțată de Vattimo 
în cărțile sale, inclusiv în dialogul său cu antropologul René 
Girard (Adevăr sau credință slabă? Convorbiri despre creștinism 
și relativism, Ed. Curtea Veche, 2009). Girard îşi susține punctul 
de vedere, devenit faimos în cărțile Violența și sacrul sau Țapul 
ispășitor: „Pătimirea lui Hristos ne învață lucrul acesta și ne-o 
spune deslușit. Iisus este o victimă nevinovată și sacrificată de o 
mulțime care se răzvrătește unanim împotriva lui după ce l-a 
aclamat cu doar câteva zile înainte”. Mecanismul victimar de care 
vorbește constant Girard în cărțile sale este pentru prima oară 
denunțat în istoria omului și creștinismul este cel care face breșa 
în acest agon al religiilor naturale, după observația lui Vattimo. El 
preia rapid observația esențială a francezului pentru a o traduce 
astfel, în termenii unei gândiri paradoxale: „Creștinismul este, în 
definitiv, religia ce deschide calea unei existențe care să nu fie 
strict religioase, în sensul legăturilor, al constrângerii, al autorității 
– și aici m-aș putea referi la Gioachinno da Fiore, care a vorbit 
despre o a treia vârstă a istoriei omenirii și a istoriei mântuirii, în 
care se reliefează tot mai mult sensul spiritual al Scripturii și în 
care dragostea ia locul disciplinei.” Catolicul – totuși – Vattimo 
crede că pornind de la această teorie a lui Girard se poate elabora 
un discurs care nu se referă doar la descrierea adevăratei naturi 
umane, aceea propusă insistent de Biserică, ci la schimbarea 
acesteia, la răscumpărarea ei, la nevoia ei de redefinire perpetuă. 
Caritas, nu Veritas – iată direcția în care insistă constant filozoful 
italian. Cu toate acestea, Girard, care-i recunoaște lui Vattimo 
sagacitatea și percutanța observațiilor, nu este dispus să renunțe 
atât de ușor la ceea ce numim adevăr revelat și la locul religiei în 
lumea omului. 

Felul în care se insistă astăzi în dereligizarea lumii (așa-numita 
secularizare), ceea ce Marcel Gauchet a numit „ieșirea din religie”, 
îi apare ca profund dăunător venerabilului om de știință francez, 
care vede în eliminarea riturilor sacrului pericolul unei 
recrudescențe a violenței în lume. Sacrul avea tocmai menirea de a 
pune o surdină violenței, de a o prelua într-un simbol care să 
permită existența înainte a societății. Prin uciderea victimei alese 
se restabilea ordinea socială. Or, în prezent, secularizarea prost 
înțeleasă poate duce inclusiv la violență radicală și la crimă în 
proporții de masă. Pentru Girard, Vechiul Testament dezvăluie 
adevărul tuturor miturilor, și de aceea e exemplar, chiar dacă 
pretenția de adevăr infailibil îl irită pe filozoful italian. Adevărul, 
ca act întemeietor, rezidă înainte de toate în moartea și învierea lui 
Hristos, faptul esențial care schimbă lumea și face ca religia 
creștină să salveze umanul din om. Același Wittgenstein se întreba: 
„Ce mă face pe mine să înclin spre credința în învierea lui 
Hristos?”, pentru a răspunde într-un text splendid, care îl arată în 
postura unui gânditor mult mai puţin rigid, tehnic, decât ne-am 
obişnuit : „Dacă nu a înviat, el a putrezit în mormânt, ca orice om. 
El este mort și a putrezit. Atunci el este un Învățător ca oricare 
altul și nu mai poate ajuta; iar noi suntem din nou orfani și 
singuri, și ne putem mulțumi cu înțelepciunea și speculația. Noi 
suntem oarecum într-un infern unde putem doar visa și suntem 
printr-un acoperiș oarecum despărțiți de cer. Ca să fiu însă cu 
adevărat mântuit, am nevoie de certitudine – nu de înțelepciune, 
visuri, speculații – și această certitudine este credința. Iar credința 
este credință în ceea ce are nevoie inima mea, sufletul meu, nu 
intelectul meu care speculează. Căci sufletul meu, cu pasiunile 
sale, oarecum prin carnea și sângele său, trebuie să fie mântuit, nu 
spiritul său abstract. Se poate eventual spune: numai iubirea poate 
crede în Înviere. Sau: iubirea este cea care crede în Înviere. 
Iubirea ce mântuiește crede și în Înviere; este legată strâns de 
Înviere. Ceea ce combate îndoiala este, întrucâtva, Mântuirea. 

Atașamentul strâns față de ea este atașamentul strâns față de 
această credință. Aceasta înseamnă așadar: fii mai întâi mântuit și 
ține-te strâns de Mântuirea ta (păstrează Mântuirea ta) și atunci vei 
vedea că ești legat strâns de această credință. Aceasta poate însă să 
se întâmple numai dacă nu te mai sprijini de pământ, ci ești atârnat 
de cer.” Ce poet remarcabil se arată a fi Wittgenstein în aceste 
notații din 1937, câtă forță de articulație în speranţa redempţiunii a 
unui om obișnuit să gândească intens totul, inclusiv faptul că 
Dumnezeu îl judecă după „ceea ce spune”. 

Același Gianni Vattimo face o surprinzătoare lectură a lui 
Heidegger, cel care întrevăzuse în ultimele sale scrieri sfârșitul 
metafizicii. Explozia de violență a epocii noastre este explicată de 
Heidegger, încă din Ființă și Timp, ca fiind „violența cu care 
metafizica reduce Ființa – și îndeosebi existența umană – la 
obiectivitate cuantificabilă și la mecanism raționalizat”. (G. 
Vattimo, Kenosis și sfârșitul metafizicii, în Adevăr sau credință 
slabă?, Ed. Curtea Veche, 2009). „Uitarea ființei”, de care vorbea 
Heidegger, tocmai așa ceva ar putea semnifica: identificarea 
metafizicii cu totalitatea ființării, obiectivitatea, care duc la 
violența cauzată de voința de putere nemăsurată. Este speranţa 
unui mare filozof care avea să declare în interviul acordat unor 
ziarişti germani în 1966 – şi publicat abia după moartea sa, în 
1976, în „Der Spiegel” – că „…filozofia nu va putea opera nici o 
schimbare directă, nemijlocită, a stării actuale a lumii. Acest lucru 
este valabil nu doar pentru filozofie, ci pentru tot ce înseamnă 
reflecţie şi aspiraţie omenească. Doar un zeu ne mai poate salva. 
Singura posibilitate a unei salvări o văd în a realiza o anumită 
pregătire, prin gândire şi creaţie poetică, pentru sosirea zeului sau 
pentru absenţa zeului, când vom intra în declin; aşa încât să nu 
murim, ca să mă exprim plastic, «degeaba», ci atunci când vom 
capota, o vom face în lumina acestui zeu absent. […] Nu îi putem 
cauza venirea prin gândire, în cel mai fericit caz putem pregăti o 
anume predispoziţie a expectativei.” În acel interviu apărut 
postum, Heidegger explică pentru o ultimă oară cum putem ajuta 
la această „pregătire a expectativei”, în fond o întrebare care 
aproape subînţelege neputinţa vizibilă a omului de a mai interveni 
pentru o schimbare radicală în actualul furor al dezvoltării ştiinţei: 
„Realizarea acestei pregătiri ar putea fi un prim ajutor. Lumea nu 
poate fi ceea ce şi cum este prin intermediul omului, dar nici fără 
om. În opinia mea, acest lucru se leagă de faptul că ceea ce eu, 
folosind un termen tradiţional, ambiguu şi acum deja uzat, numesc 
«fiinţă» are nevoie de om, fiinţa însăşi nu este fiinţă fără omul de 
care are nevoie pentru revelarea, protejarea şi structurarea acesteia. 
Eu văd esenţa tehnicii în ceea ce numesc con-struct (Ge-stell). 
Acest termen, atât de uşor de a fi înţeles greşit la prima auzire, se 
referă de fapt, dacă îl considerăm riguros, la miezul cel mai 
profund al istoriei metafizicii, care ne determină modul de fiinţare 
(Dasein) încă şi astăzi. Efectul acestui con-struct dă de înţeles: 
omul e condiţionat, solicitat şi provocat de o putere ce se revelea-
ză în esenţa tehnicii. Tocmai în experienţa faptului că fiinţa umană 
este structurată (gestellt) de către acest ceva ce nu este ea însăşi, şi 
pe care nu îl poate controla, i se arată posibilitatea intuiţiei 
faptului că fiinţa are nevoie de om. În tot ceea ce este mai propriu 
tehnicii moderne se ascunde tocmai posibilitatea experienţei, a 
faptului de a fi necesar şi de a fi pregătit pentru aceste noi posibi-
lităţi. Gândirea nu poate decât să îl ajute pe om să ajungă la 
această intuiţie, iar filosofia şi-a dat obştescul sfârşit.” Şi această 
ultimă afirmaţie „apocaliptică” a lui Heidegger trebuie astăzi 
înţeleasă în lumina ultimelor interpretări ale gândirii lui oferite de 
către filozofi ca Derrida, Vattimo sau Rorty, dar şi ţinând cont de 
„profeţiile” sale împlinite: decăderea în fiinţare de care se temea 
pare a se fi împlinit. Zeul pare încă a întârzia să se arate.

Însă René Girard nu vede cu ochi prea buni această „rugăciu-
ne” a lui Heiddegger. Pentru el, filozoful german, care se conside-
ra probabil succesorul lui Nietzsche, a „decretat un interdict 
prudent asupra versiunii nietzscheene a neopăgânismului filozofic” 
şi a blocat pluralitatea gândirii asupra ultimului Nietzsche. Atât de 
puternică era fascinaţia exercitată de Heiddegger asupra intelectua-
lilor secolului XX, încât multă vreme nimeni nu a mai analizat 
textele postume ale lui Nietzsche, unde acesta îl opune pe 
Dionysos „Crucificatului”, anihilind distincţia dintre ceea ce 
Girard numeşte „pătimirea dionisiacă”, respectiv „pătimirea lui 
Iisus”, binomul speculativ prin care Nietzsche crucifică de-a 
binelea creştinismul. Girard îi recunoaşte lui Nietzsche o preemi-
neţă reală: e primul dintre gânditorii moderni preocupaţi de 
violenţa colectivă în istoria umanităţii care vede asemănarea, pe 
această bază, dintre scenariile păgâne şi persecuţia lui Iisus. Nici 
un creştin, ne spune Girard, nu a fost atât de pătrunzător ca 
Nietzsche: acesta a observat corect că între Dionysos şi Iisus nu 
„există diferenţă în ceea ce priveşte martiriul”, însă sagacitatea lui 
Nietzsche se opreşte, vinovată, aici. 

Continuare în pag. 8
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Îi e în fire

Exercițiu de simulare — nu mișcă nimic 
înlăuntru. Nici un sentiment. Dar în afară? A rămas doar
o țintă. I s-au ascuns toate. Și nu mai simte 
nicio plăcere. Își așteaptă în tăcere rândul, nu mai are 
nimic de câștigat, nimic de pierdut, 
e pus pe linie moartă. Nu i-ar mai folosi la nimic să ceară 
îndurare, sufletul i-a ajuns pe treapta cea
mai de jos și nu vrea să se mai ridice — a înțeles care
e sensul. Degeaba e supărat pe el 
însuși, atât i s-a dat. Nu mai poate decât să se întoarcă…

Bate apa lacului cu un băț de trestie verde,
e absent, a venit până aici
neștiind ce altceva să facă azi. Aude iar vocea enervantă
a unui paznic înarmat, se ceartă cu un tânăr
în slip, bronzat, că n-are voie să 
înoate aici… Nu mai trăiește evenimente personale importante,
recunoaște că i s-a înfundat, că e un nimeni, e 
un zero barat și e normal să fie 
ignorat de toți. Nici sfinții, în biserica maramureșeană, la 
care se prosternează când iese din 
parcul Titan, nu-l bagă în seamă, le aude în 
schimb scrâșnirea dinților — unii vând, alții cumpără. Nu 
mai are încotro să o ia: regrete și 
neliniști, ispite și pofte stau pe marginea drumului, 
dar nu se mai oprește în dreptul lor, 
nu le mai întrebă de ce 
și cum, nu le mai ia în cârcă, asta înseamnă că 
nu vor dispărea o dată cu el. Ce

n-ar da să uite de firea omenească, să fie pregătit să
se împace cu actuala situație, să aștepte
apusul soarelui, senin și să-și tragă din adânc răsuflarea: 
să nu se învechească, să nu se ofilească…

Scribi

Sunteți printre noi, n-am murit: vaca ne dă lapte, avem
ouă proaspete, câinele nu mușcă, nu
vă speriați, latră și el, ce să facă. Tăiem o găină? Scoatem 
râme din grădină… Aveți unelte de pescuit? Am
venit până aici să mă odihnesc,
nu-mi mai arde de nimic… Păstrați-mi locul. Iese

din cimitir așa cum era, dezbrăcat, 
țeapăn. Dezbrăcat la pielea goală, tâlhărit și bătut: 
„m-au lovit cu picioarele în burtă 
o săptămână”… Vorbește singur, se gândește cum va scrie
în reclamație: am leșinat și plin de sânge
am fost târât până aici… Dar m-am deprins. Lăsat flămând,
am pus la fiert oase de vacă. Vacă… Aude ecoul: 
vaca ne dă lapte, avem ouă 
proaspete… Fluturi nu aveți? Ba avem, fluturi care mor după 
împerechere… Merge înainte — 

este multiplicat de îngeri. Îngeri? Sunt scribi.

Din neant

Mă chemi să-mi pun capul pătrat între sâni, să ascult
pulsul morții — drumul e lung, vezi
„un gard de femei cu sânii goi”, pleci din față de la
Mănăstirea Neamț, urci și 
cobori prin pădure, e un drum rezidual, ajungi la starețul
Schitului Pocrov, care e mândru că tocmai
a făcut 100 de kile de săpun din scroafa lui, îi săruți 
mâna, bei o țuică din cireșe amare, aprinzi
o lumânare poetului Aurel 
Dumitrașcu și nu mai vrei să continui, te culcușești
între sânii ispitei: are doar 19 ani, ești
într-o ureche, cu părul alb, 

acesta e mormântul meu, hai înapoi, mă iubești? Îl trage
când în jos, când în sus: mai bine
mă urai, Doamne.

Nu mai ştie

Se adaugă la minus: căprițele, pe deal, cum ciugulesc
mugurii, oile, în vale, cum sunt 
amenințate cu fierul înroșit, la inventariere, „prinde-o,
bă!”, dar oaia îi scapă, pune iar litera
D în foc, „poate se infectează, mai bine le punem
capse la urechi — nu, că le taie
urechile”… Stă cu ochii în gol. Propovăduitor

al brâului de spini, al 
nopților albe și al postului negru.

Ascultă cântările de la miezul nopții. Sunt focuri
pe dealuri, de Sânziene, aprinse

pe 23 iunie, „Făclia mare!”, se strigă: făclia e învârtită
în jurul capului. Focuri, care dau speranță, 
cică și tămăduiesc… Îl observă iar, printre gene, pe
tatăl lui cum vine de la biserică, la 
ora asta, noaptea, cu pască sfințită, de la Înviere, cum
se închină și geme. Asta

e. Se adaugă singur la minus: dar nu mai știe dacă 
a murit.

Rupi pecetea

Te răsucești pe un picior, nu-i înțelegi moravul. O
împingi ușor, frunzele galbene
o ascund sub alt strat. De ce ți-ai scos verigheta? Mă
jucam cu ea pe deget. Caută sub 
stratul ăsta: amintiri peste amintiri… Începe să plouă:
dansați cu mine, doamnă? De dans îmi arde
mie acum? Îi sărută mâna fără 
verighetă: las-o, naibii de verighetă, îți purta ghinion.
Urmează

o retragere în sine. Vezi pe unde calci — la 
lumina unei lămpi cu gaz, pusă
pe tejghea, la baia comunală, unde se scot bătăturile:
doamna se dezbracă, rochia i-o aruncă
lui în cap. E un spectacol oferit de ultimele veacuri ale
erei noastre… Cu un grohăit, te arunci
asupra ei, rupi

pecetea tristeții inițiale…

Jurnal — duminică, 3 august

Neștiind ce. Nemaidorind nimic. Repetându-mă
parcă zi de zi. Coborât, nu urcat.
Întins pe iarbă, gol, la soare, cu ochii închiși, nereușind
să nu mă gândesc la nimic, răscolit pe 
dinăuntru, golit încetul cu încetul și umplut cu apă din
sticlele aduse de mine, trezit la 
realitate de aceeași durere de origine necunoscută. Nu
mai am ce să aștept de la mine. 
Simt că nu mai pot să-l duc în cârcă pe cel vechi. Asta 
înseamnă că, deși n-am fost conștient, 
m-am înnoit o dată cu trecerea anilor? Alții, la vârsta mea
au murit demult — eu, de fapt, ce mai 
caut pe aici? Trăiesc într-o dulce-amară inconștiență… 
De ce mă mai țin prizonier?

„Fiindcă n-ai primit iubirea”…  N-am primit aprobarea?
Nu te vezi dinlăuntru?

Azi am aprins lumânări la mormântul lui Geo Bogza, la 
cimitirul Mănăstirii Pasărea — l-am 
întrebat: cum e când îți coși mintea? Mi-a răspuns: ai
grijă să nu pășești peste copil, că nu
mai crește, și să nu omori albina aia, nici să nu verși
sarea, că e semn rău… N-are nici o logică.
N-am aflat nimic: e prea cald azi, 
2 august, să mai conteze… Frate, mai vând oamenii cactuși
mici, în pahar de plastic, în fața bisericii, la
„Tineretului”, în București? Că
este un lucru care trebuie redobândit. Când ai să sosești
acasă, ai să vezi imagini în oglinda mare, din
hol, care nu există în 
realitate — ești mulțumit? Vor fi imagini care 
se revarsă în afară…

Îmi apasă pe umeri

Năluci, lucruri scoase din țâțâni, naturi spirituale: ele 
v-au spus unde mă aflu, fiindcă eu nu 
știam. Trebuie să le apreciați modul discret, simțămintele 
alese pe care le târâie după ele. Contrar 
așteptărilor, sunt stânjenit: 
voi dansa în continuare de unul singur pe malul celălalt. 
Moartea îmi apasă pe umeri. 
Îmi caut un loc de unde să pot să evadez, mai exact — cât 
mai pot eu s-o duc prin preajmă? Ești băiat 
bun, nu te grăbi. Îmi place 

parfumul Mâinii Maicii Domnului, el mă transportă
unde doresc, n-am idee niciodată unde 
ajung. Uneori alerg și strig după ajutor, când n-o mai scot 
la capăt cu nimic: el mă încarcă la lumină, îmi e
drag. Moartea, însă, nu mă lasă să
 
merg singur pe fundul apei — și ce parfum! Îmi provoacă 
o stare de deprimare, e ceva groaznic. 
Sunt atâtea naturi 
spirituale care ar putea să-mi susțină avântul, 
să mă încurajeze să nu mai lenevesc și să mai rămân pe aici, 

să ies la un liman, de ce n-o fac? Vor sacrificii 
solemne? Drept cine mă cred? Ce stricate, mânjite și sluțite 
sunt, de fapt, toate, dacă le privești de aproape. Da?
Cunoașterea acestor lucruri 
costisitoare te fac atât de nefericit? Ce naiba, ești în 
patria ta, ea ți s-a dat de-a gata: fă-ți de cap!

Iluminaţie

Un miros plăcut de pâine coaptă, proaspătă — tragi o linie:
ai început cu dreptul această zi. Zi în care 
voiai să-l dai cu capul de pereți pe neisprăvit, te-ai calmat, 
ești dezamăgit. Să-l ia dracul. De ce să-i faci 
jocul? Inspiri adânc, e un miros plăcut de pâine proaspătă: 
meditezi prevăzător, totul e atât de greoi și 
confuz, într-o lume a ta în care lucrurile sunt făcute pe 
jumătate, n-ar trebui totuși să te revolți azi, 
să-l dai pe nenorocit cu capul de pereți? De ce să amâni
o decizie luată? Faci ochii mari: de unde 
vine acest miros plăcut? Te întorci, nu e nici un cuptor 
pe aici. Tu ești sursa acestei iluminații, 
te miri? Cine știe ce mister va urma să-ți fie dezvăluit. 
Ai răbdare… Nu! Nu

ai tu atotputernicia, unde îți umblă 
mintea? Te-ai pierdut cu firea? Nu te poți regăsi? Uită-te în 
jurul tău, poate că ești soldat, nu mai avansa 
așa repede în timp. Ce faci? Plutesc… Nu mai există 
forțe de coeziune. Nu sunt soldat. E clar, ai 
intrat iar într-o stare 
spirituală. De mâine înainte vei locui în grajdul vitelor, pe 
paie umede și murdare, vei avea grijă de porci 
și de păsările din curte. Până ai să 
te trezești la realitate. Fii atent la frecvența de oscilație
a planetei!

Jurnal - 20 februarie

58 de ani! Nu pot să cred. Încerc să fiu indiferent:
după o noapte albă, înnebunit de insomnie, încerc să dorm
dimineața, dar nu sunt lăsat, sună 
telefoanele de felicitare, e un semn că n-am fost uitat,
totuși, deși sunt atât de singur: 19 februarie 
2008, afară 9 grade și o palidă 
urmă a conștiinței de sine — e o zi tăiată din calendar, 
care de regulă îmi poartă ghinion. Nu
mai știu dacă urc sau cobor, nici dacă n-am trăit ceea ce va
urma. În metrou aud de la Adrian Alui 
Gheorghe că i-a murit mama în brațe, e impresionat, 
moartea are altă semnificație la vârsta 
noastră. La redacția „Viața Românească” nu pomenesc de ziua
mea de naștere: fac focul în sobă, tremur de frig, plec
la Muzeul Literaturii Române să las 
„pam-param-pam”, Eugenia Țarălungă mă dă de gol, îl
îmbrățișez pe Doru Mareș, care are acum 
obligații de tată, cumpăr de la librărie revista „Argeș” cu 
Paul Goma pe pagina 1. O întâlnesc pe Ana
Blandiana, e dezamăgită de lipsa de reacție a populației la
tot ce ni se întâmplă… Întors acasă, la 
știri — depresia legată de independența Kosovo. Fiul,
Laurențiu, mă trimite la cumpărături, la
ora 21 la Carrefour, să facem totuși o masă festivă,
cumpăr de toate, el contribuie cu tort 
și artificii: n-are însă cine să gătească, prietena lui face 
aranjamente și spală vase, îi spun că înlăuntrul
meu am rămas la vârsta lui, la 33 de ani… Mă întind în pat
la ora 3.30 cu fața în sus, stau nemișcat, fără să 
dorm, fără să gândesc, fără să 
aud, fără să am vreo percepție: poate reușesc să 
mă desprind.

Mai bei?

Pe Lună Plină se întoarce din drum până și
picătura de rachiu vechi în 
alambicul cazanului, pus pe foc și de acolo se întoarce în 
stricăciunea prunei dospite, se amuză… Când

luna este în semnul negru, îi 
mai spune: ai grijă să nu împlânți fierul în spatele celui
ce nu te mai iubește. Mai bine fă magie,
amestecă o jumătate de litru de rachiu vechi, scorțișoară,
piper, cimbru, adaugă 
12 testicule de cocoș și servește

băutura celui dorit! Băutură în care o să deslușești până
la urmă bubuitul unui râu subteran
necunoscut cum se amplifică… Mai bei un pahar?
Un pahar de rachiu vechi, pe
terasă, pe Lună Plină: pregătit să plece, cu noaptea
în cap, la slujba de ispășire…
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Paul ARETZU / Erou al propriului spectacol

Claudiu Marghiolu are formaţie de filosof (a publicat 
Filosofia ştiinţei la Lucian Blaga, 2015), aspect care se 
recunoaşte şi în versurile sale din volumul Poeme 

decadente (Editura Gutenberg Univers, Arad, 2015). Impunându-
se în poezie spre sfârşitul secolului al XIX-lea, decadentismul a 
marcat o reacţie la prozaismul existenţial şi artistic, manifestându-
se ca o frustrare, ca o retragere orgolioasă într-o realitate artificia-
lă, insolită, subiectivă (Charles Baudelaire, Théofile Gauthier, 
Gustave Flaubert, Joris-Karl Huysmans, Oscar Wilde, Gabriele 
D’Annunzio). Atitudinea decadentistă a pus capăt romantismului, 
inaugurând simbolismul. La Claudiu Marghiolu, termenul are, mai 
curând, sensul de reflectare a unei situaţii de impas, de deteriorare 
a stărilor interioare: „Încerc să-mi cânt propria fiinţă,/ căzând în 
curba apei stârnitoare./ Mă întorc la sălciile cu luntre/ şi apei vii îi 
dau puţină otravă./ Greierii din ochi vorbesc despre cădere,/ dar 
peştii despre struguri.../ Şi eu mă simt mai bine/ în propriul meu 
des-cântec,/ crezând că gardul îmbracă un copac în degradare.../ Şi 
în uitare” (Odată). De altfel, această condiţie este enunţată chiar în 
textul preliminar, în care mărturiseşte că îşi asumă „un tip de 
umanitate şi o metamorfozare a unui proces de conştiinţă” (p. 3). 
Cartea pare un jurnal al unei istorii sentimentale, cu deziluzii, cu 
ezitări, cu exultări, cu evaziuni. Uneori, se recunoaşte modelul 
epitalamurilor din Cântarea Cântărilor: „Vrei să vin?/ Dă-mi un 
semn al furtunii!/ Degetele mele s-au uscat,/ de când nu au mai 
mirosit sufletul nostru,/ buzele miros a flori de păr,/ şi irisul a 
devenit ocean de suferinţă./ Fă ca gestul să devină vară,/ iar 
coapsa ta să plângă./ Fii nebuna care înnebuneşte/ cântând muzica 
sferelor noastre triste!” (Chemarea).

Deşi apar referiri explicite la unele concepte filosofice, deşi 
enunţurile se doresc, câteodată, aforistice, poetul rămâne funciar-
mente liric. El ştie combinatoria discursului, dar se lasă antrenat şi 
de aleatorismul jocului de cuvinte. În cea mai bună tradiţie 
dadaistă (deşi finalul este moralist), scrie: „Varză, frumuseţe/ artă!/ 
Brânză, minciună, dor/ întru.../ Piesă, nimic, indolenţă, viziune/ 
femeie./ Greşeală, prost, copil, silogism, mâncare, durere/ bun./ 
Conectare, bunăvoinţă/ strălucire!/ Decădere, moarte, psihanaliză, 
înălţare/ credinţă!/ Toate sunt atribute ale vieţii./ Suntem fiinţe în 
care sălăşluiesc împreună/ curăţenia spiritului şi mizeria trupului./ 
Suntem oameni.../ Adică homo ludens.” (Homo ludens).

De regulă, textele sunt concise, eliptice şi, deşi conţin o 
tensiune elegiacă, lipsite de patetism. Sunt evitate şi capcanele 
previzibilului, poetul schimbând stilul de la un poem la altul. În 
acest sens, debutul surprinde prin maturitatea sa. Poetul ştie să-şi 
camufleze şi să-şi sublimeze total experienţa personală: „Dor 

sângeriu.../ Câini în inima mea,/ cuvânt în mintea ta,/ despre 
fantome/ uitate într-o lume a tăcerilor sfâşietoare./ Vreau, vreau,/ 
în neputinţa mea,/ să sărutăm mâna lui Dumnezeu!” (Dor). Se 
recunosc evanescenţa şi remanenţa trăirilor, patosul şi deprimarea, 
plenitudinea şi neantul. Scriitorul suferă (teatral) de inexorabilita-
tea trecutului, de ceea ce i s-a întâmplat, deşi nimic din acestea nu 
mai există. Este vorba de activarea unui imaginar anamnezic, 
asemănător cu cel bacovian: „Şi totuşi acum,/ în pragul apusei 
lumi,/ discordanţa ta vocală va spune nu,/ unei vieţi, om sau soldat 
fără rimă./ Un suflet fără de curat te-a mângâiat./ Plâng, plâng, 
după morţile mele nesfârşite,/ minţile mă dor în groază şi în 
deşert,/ şi am să ies în lume şi în iad,/ şi am să ştiu/ că totul a 

Poezia lui Robert Șerban din volumul Puțin sub linie (Ed. 
Cartea Românească, 2015), scrisă în notă minimalistă, 
prezintă decupaje de viață reală, care recompun, de fapt, 

un peisaj cotidian și familial, al lucrurilor și al bucuriilor mărunte. 
Sub coaja acestora palpită, ca o inimă, dragostea paternă și filială, 
cea pentru iubită sau pentru prieteni. Subiectul liric scormonește 
dincolo de aparențe, pentru a-și delimita locul în propriul univers 
biografic. Deși mărturisește că fuge „de cuvintele mari”, prin scris 
el construiește un pod care îl ajută să treacă dincolo, în tărâmul 
semnificativului. 

Volumul oglindește un joc al rolurilor identitare, un itinerar al 
devenirii personale. Secvențele de familie refac imaginea infantilă 
din sufletul bărbatului matur. Acesta își privește cu tandrețe 
bunicii și părinții și uneori, nostalgic, evocă amintiri cu și despre 
aceștia (Poză de familie, Obicei de familie, Fața brodată a unei 
perne, Dar de la mama, Rugămintea soldatului). Metamorfozele  
ființei de interval, suprapunerile temporale și subiective ale 
chipurilor sunt relevate în poemul Fiul meu, fiul tatălui meu.  
Tatăl veghează cu duioșie creșterea copiilor, este martorul afectiv 
al jocurilor (Pomul din mijlocul curții) și al micilor drame ale 
Crinei, consumate sub semnul candorii: „Stixul copilăriei există/ 
și e o baltă pe care bărcuțele nu plutesc niciodată” (Bărcuțe de 
hârtie). El pendulează între ipostaza de părinte înțelept și cea de 
copil, își caută rolul potrivit și, cel mai adesea, empatizează cu 
lumea celor mici: „mă uit la televizor/ e o emisiune despre cum 
să-ți crești copiii/ cât mai corect și mai bine/ (…)/ cum să fii un 

exemplu continuu pentru ei/ cum să te pui în locul lor/ atunci 
când nu mai știi ce să faci// mă pun în locul copiilor mei/ iau 
telecomanda/ și mut pe Disney Channel” (Când nu mai știi ce să 
faci). Uneori, iubirea paternă dobândește accente grave, dureroa-
se, ca în Ce se poate face și ce nu, Prăjituri sau în Hemoragie: 
„uneori/ Tudor și Crina pleacă de la mine/ unul lângă altul/ fără 
să mai privească înapoi/ fără să-mi mai facă vreun semn// simt 
atunci cum sângele mi se scurge/ brusc/ prin mâna stângă/ și prin 
mâna dreaptă”.

Temă privilegiată a cărții, dragostea este definită dintr-o 
perspectivă demitizantă, ca un fapt de viață simplu, discret, dar 
esențial: „dragostea e şi atunci când găseşti balerina de porţelan/ 
primită de la părinţi/ cu mâinile rupte/ i le pui la loc cu două 
picături de lipici special/ dar după aceea n-o mai ascunzi înapoi în 
dulap/ ci o aşezi/ fie şi pentru câteva ore/ deasupra televizorului 
din dormitor” (Balerina). Nimic din retorica sacralizantă a 
sentimentului, bogăția trăirii este concentrată în limbajul firescu-
lui, al concretului, precum în Dragostea, cuţitul şi pâinea: „dra-
gostea e un pachet de unt/ din care ca să iei/ şi să întinzi pe unii şi 
pe alţii/ ca pe nişte pâini/ moi albe pufoase proaspete/ îţi trebuie 
un cuţit/ fără vârf”. 

Deși, per ansamblu, vocea eului poetic este solară, în răstim-
puri ea este frisonată, tulburată de conștiința fragilității. Moartea 
nu mai este o prezență obsedantă și explicită, ca în  volumul 
anterior, Moartea parafină, ci se insinuează perfid, fără veste, în 
încercările, temerile și însingurările diurne și nocturne, în fisurile, 

în pliurile viului și ale somnului (Anul negru, Căzut, Un vis). 
Alteori, amenințarea inexorabilului dobândește forța unei revelații 
sfâșietoare, din care dispare freamătul protector al luminii: 
„uneori/ lumina se stinge singură/ brusc/ bezna vine atunci pale, 
pale/ ca zăpada// la început e puțin cald/ apoi începi să te strângi 
în tine/ ca un corn de melc în melc// se face tot mai frig/ iar 
deodată auzi pași/ ce se apropie prin omăt// e adevărat: moartea te 
găsește mult mai ușor pe întuneric” (Corn de melc în melc). 
Împotriva fricii de moarte nu există remediu, poate doar această 
poziție defensiv-retractilă, această ghemuire în sine a ființei adulte 
(asemenea unui făt în placenta maternă),  imagine regăsită în 
poemul Blindaj. 

În volumul Puțin sub linie, Robert Șerban celebrează bucuria 
de a fi, iubirea și frumusețea, cu feluritele lor chipuri. Discursul 
liric impresionează prin limpezimea, simplitatea și rafinamentul 
expresiei, care revelează clipele de har ale vieții, gesturile și 
faptele mici, dar semnificative, din care răsar florile rare ale 
luminii: „iei o portocală și o desfaci cu un cuțit/ ca pe o floare/ 
coaja i-o transformi în petale/ pe care apoi le deschizi cu degetele/ 
încet/ una după alta/ ai putea să n-o mănânci/ frumusețea lumii e 
toată acolo/  dar ți-e tare sete/ și-ți înfigi dinții în ea/ biet om care 
se pregătește să înceapă o viață nouă/ și/ poate/ fericită” ( O nouă 
viață).

fost.” (Nihil).
Pare că autorul îşi asumă declaraţia personajului lui Camil 

Petrescu: „Câtă luciditate, atâta dramă”, precum şi a celui care 
susţinea că a văzut idei. Şi Claudiu Marghiolu este o victimă a 
„jocului ielelor”, a unor fantasme pernicioase. Intensitatea şi 
etalarea trăirilor îl asociază poeziei expresioniste: „Ascult inima în 
glas de corzi,/ şi arpegiile îmi aruncă timpul afară,/ în sânge şi în 
note pe care cumpăna nu le cunoaşte.../ Nici eu, şi nici n-aş vrea./ 
Saturaţia cuantelor m-a stringuit de şocurile universale.../ Eu sunt 
în notele mele cunoscute,/ întru idei şi frumuseţe,/ tu, cald lied,/ şi 
eu, pământ.” (Note ascunse). Totuşi, avem a face cu un discurs 
colecţionând imagini ale concentrării, ale meditaţiei, necesitând, 
din partea cititorului, un efort hermeneutic. Într-un poem, 
Daimonul, este asumată vocea interioară socratică, menită să-l 
menţină pe om pe un curs moral: „Logica minţii curge, într-un 
parc al gândirii/ liber de copacii care au rădăcini în vârf./ Alerg 
prin torţa vieţii mele,/ până când daimonul se va dărui,/ ca un 
cadou intim.” Condus de glasul conştiinţei (acest implant divin), 
scriitorul îşi doreşte debarasarea de convenţiile gândirii şi afectivi-
tăţii, de familiaritatea vorbirii, de spaima morţii, alegând asceza şi 
altruismul: „mă simt frumos în bucuria sfinţeniei celorlalţi” 
(Transcendenţa). Dar nu ezită să adauge: „Ştiu că am să cad în 
frumuseţea mizeriei mele” (Vis). Este o confirmare a faptului că 
spiritul poeziei este în lăuntrul paradoxalului.

Se desprinde din poeme o muzicalitate (conţinută în strălucirea 
ideilor şi a stilului, dar şi imanentă naturii armonioase a omului), 
asociată sinestezic culorii sau altor simţuri. Atunci când se 
limitează la alegorii sau la retorismul patetic, poezia îşi pierde 
relevanţa. Ni se sugerează şi o imposibilitate a vorbirii, un refuz, 
ca aruncarea scării rămase în urmă, un fel de „despre ceea ce nu se 
poate vorbi trebuie să se tacă”. Este momentul negării totale şi a 
hipertrofiei propriului eu: „Nimeni, să uite,/ nimeni, să cânte,/ 
nimeni, să aibă raţiunea unui dor,/ nimeni, să plângă frumuseţea 
unui cal,/ nimeni, să cheme revoluţii,/ nimeni, să moară în pustiul 
unei morse,/ nimeni, să creeze urlet,/ nimeni, spirit fără anecdotă,/ 
nimeni, Wagner fără timp,/ nimeni, nucleu fără ură,/ nimeni, în 
focul ne-uitării.../ Doar eu.” (Nimeni). De aici înainte, poezia ar fi 
trebuit să capete accente mistice.

Claudiu Marghiolu are un debut remarcabil. Ştie să facă jocul 
elipsei, al conciziei, al unei crize existenţiale, într-o modalitate 
stilistică insolită. El ne poartă în labirintul căutării de sine, 
făcându-ne complici ai unui spectacol singular.

Viorica GLIGOR / Freamătul bucuriei de a fi
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În cele din urmă Ileana a trebuit să cedeze în faţa evidenţei. 
Bărbatul acela, trecut de prima tinerețe, apărut peste 
noapte, avea să-i ia fata. Zadarnice fuseseră toate acele 

nesfârșite baluri, șapte ani de baluri care o epuizaseră, o lăsaseră 
fără vlagă, o storseseră de orice speranță. După fiecare bal, urma 
ziua neagră când, oricât soare ar fi fost în jur, orbecăia prin curte 
fără să vadă altceva decât întuneric; venea ziua când îşi lingea 
rănile şi încerca să-şi tot repete că, orice-ai face nu poţi comanda 
inimii. Se gândea la tinerețea ei şi nu vedea decât o învălmăşeală 
de chipuri şi de sentimente şi-şi amintea de mirosul agresiv de 
plăcintă cu brânză dulce care-i influențase, într-o secundă, alege-
rea ce avea să-i marcheze întreaga viaţă. Dacă Maria îi ieşea în 
cale, o trimitea să facă ceva: du-te de adună holbură la porci, 
curăţă şi tu covata aia, câinelui ăluia i s-o fi uscat gura de sete, 
curăţă  vreo doi ştiuleţi la păsări. Ea se ducea acolo unde o 
trimitea mama, uşoară ca fulgul, cu faţa plină de zâmbet, încă 
transfigurată de euforia balului, cu mintea plină de complimente şi 
trecătoare victorii. Spre seară, Maria se întâlnea cu fetele la poartă 
şi comentau acolo pline de însufleţire, îşi mărturiseau una alteia 
declaraţiile băieţilor, îi imitau şi chicoteau, şi se împingeau, şi-şi 
dădeau ghiontiri de parcă dăduse strechea în ele. Zadarnice 
fuseseră şi toate speranţele sărmanului George, un băiat atât de 
bun, de răbdător şi care o iubea atât de mult pe Maria! Noul venit 
era agent fiscal, nu părea să aibă vicii, era curăţel, bine educat, 
brunet, cu ochii când verzi, când căprui. Stătea în gazdă la doamna 
Tina care nu avusese de spus decât cuvinte de laudă... Doamna 
Tina, cu părul ei când liliachiu, când albastru, când negru ca pana 
corbului, cu vocea subţirică şi cu fustele ei strâmte ce o făceau să 
păşească mărunt precum o păsărică! Doamna Tina, mereu gata să 
reverse complimente ca dintr-un ulcior nesfârşit, se pierduse pur şi 
simplu într-un noian de laude. Cine ştie ce relaţii or fi între ei, 
gândise cu ciudă Ileana în timp ce străbătea cei 18 kilometri de la 
oraş, spre casă tot schimbând dintr-o mână în alta panerul plin, cu 
pâine împletită şi zahăr cubic şi alviţă pentru băieţi şi cuie şi nişte 
feţe de masă pe care le găsise la un preţ convenabil, farfurii şi 
căni, că doar de acum, ce mai, voia, nu voia, trebuia să se pregă-
tească de nuntă și-n casă trebuiau atâtea! O femeie singură şi un 
bărbat văduv, arătos şi cu ochii verzi, locuind singuri într-un căsoi 
mare, fraier o fi cine o crede că fiecare doarme în patul lui. Poate 
avea nişte poliţe de plătit doamna Tina? Poate o răzbuna pe sora ei 
pe Lina şi-i strica rostul Mariei, vai de păcatele mele!, murmură 
Ileana şi i se puse un nod în gât. Vai de păcatele mele, repetă și 
nodul din gât o strânse, mai să o sufoce și prin pielea capului mii 

de ace reci se ițeau și o lăsară picioarele, așeză cu grijă panerul jos 
și se așeză și ea cât putu de repede ca să mai răsufle și să capete 
puteri. Deși nimeni nu mai pomenea o vorbă cine să fi uitat că 
bărbatul ei, Vasile, o trădase şi o alesese pe Ileana? Se răzgândise 
tocmai într-un moment crucial, când demersurile în legătură cu 
proiectata lui căsătorie cu Lina ajunseseră într-o fază finală şi tot 
satul nu mai aştepta decât vorniceii care să umble cu plosca de vin 
din poartă în poartă ca să poftească lumea la nuntă. Mult timp 
Lina nu mai ieşise afară din casă. Avea o fire blândă şi visătoare 
dar atunci, rănită în orgoliu, suferise în tăcere, fără ca cineva s-o 
poată ajuta în vreun fel. Părinţii, care se opuseseră multă vreme 
acelei căsătorii pe care o considerau nepotrivită, din pricina 
diferenţelor de stare materială, nu făceau decât să-i dea cu tifla: 
- Nu ţi-am spus noi că băiatul ăsta nu-i de tine, la ce să te fi 
aşteptat din partea unuia crescut ca buruiana cea rea? Dar tu, nu şi 
nu, că pieriseră toţi flăcăii din sat şi nu mai rămăsese decât ăsta cu 
mustaţa lui în furculiţă. Cine se mai înţelegea cu tine? Ei, şi până 
la urmă noi am cedat şi ce-a ieşit? Fusese multă tăcere şi negură la 
ei în casă. Orgoliul rănit, ca un fum vineţiu învăluia casa şi 
ograda, se încurca printre copaci, pleoştea moţul curcanului şi 
frunzele de mentă, se lăţea peste gardul de la stradă, se prelingea 
prin şanţuri bolborosind. - Nu-l pun la blesteme, mamă, Doamne 
păzeşte, se răzvrătea Lina, cum o să fac asta, o să mă rog la 
Dumnezeu, ca să îl pot ierta. Ce mă poate ajuta mai mult decât 
rugăciunea? Mai apoi, seara la masă, când părinţii simţiseră că 
sufletele le scapă de sub control, încercau şi ei, cum se pricepeau 
mai bine, să destindă atmosfera, dar orgoaliul, pustiind limpezimea 
minţii se încurca printre mâinile lor, printre coardele vocale, 
stricând tot ce părea a fi bună intenţie. - Nu, mamă, mă rog doar 
ca să-mi limpezesc sufletul, am să mă rog şi am să mă rog până 
am să-mi regăsesc pacea. Dar când, prin pielea de la mâini a 
început să se întrevadă oasele degetelor, părinţii au înhămat caii la 
şaretă şi au plecat cu fata la oraş. Urma să locuiască la sora ei 
geamănă, Tina, măritată cu un negustor de vinuri, o fată veselă, 
poate chiar prea veselă. Avea să meargă şi la un curs de broderie, 
ca să-şi omoare timpul, dar cel mai mare avantaj sperat consta tot 
în trecerea molcomă a timpului şi în uitare… Până la urmă cam 
aşa s-a întâmplat. Schimbarea a fost una benefică. Tăcută şi 
retractilă la început, Lina a primit noua sa viaţă luptând, împreună 
cu cei din jur, cu inamicul ei interior. Tina a purtat-o pe la croito-
rese, a scos-o la picnic, a dus-o la teatru, la cofetarii, a dus-o în 
parc să asculte fanfara cântând, a dus-o la petrecerile organizate în 
casele cunoştinţelor ei. Băieţii începuseră să roiască în jurul ei, 

Lina avea prospeţimea fetei de la ţară dar şi o educaţie solidă, avea 
zestre dar mai avea şi aerul acela misterios izvorât din adânca 
tristeţe a sufletului. Încet, încet şi ea şi ceilalţi din jur au reuşit să 
schimbe Linei focarul atenţiei de la gândul cel rău, care nu-i dădea 
pace, către realitatea care se dovedea a fi chiar atractivă. Sora ei, 
Tina era mereu cu zâmbetul pe buze. Îi plăcea să se distreze, să 
dea ospeţe, îi plăcea să râdă, să danseze. Bărbatul ei era mai ursuz, 
mai preocupat, ca tot omul preocupat de afacerea derulată dar îi 
ţinea isonul. De fiecare dată când apărea câte un comisionar cu 
flori şi bilete la teatru, ori coşuri cu fructe ea se apropia curioasă şi 
o îndemna pe Lina să caute biletul, să vadă de la cine este. Tina 
sărea de încântare ca o copilă, bătea din palme şi apoi îi traducea 
Linei semnificaţia cuvintelor de parcă ar fi fost scrise într-o altă 
limbă. Fiecare cuvânt avea o semnificaţie, chiar şi cadoul care 
însoţea textul avea un cod al lui. De acceptat însă Lina nu a 
acceptat pe nici unul dintre tinerii care-i ţineau calea şi-i trimiteau 
flori şi bileţele şi invitaţii la teatru. Oraşul în sine o cam speria. 
Atâta aglomeraţie, atâtea căruţe, trăsuri, maşini. Înainta pe trotuare 
cu atenţie, mergea la atelierul de broderie, se întorcea acasă şi era 
mulţumită că se descurca şi nu intra în cine ştie ce încurcătură. 
Întreg oraşul i se părea o capcană gata, gata s-o înghită. Părinţii 
care veneau s-o vadă îi priveau pe ascuns mâinile. Tina le spunea 
că e bine, să nu aibă ei grijă că sora ei este pe drumul cel bun. Dar 
la masă, în timp ce se serveau cu bunătăţi, părinţii vedeau că prin 
pielea subţiată tot se mai vedeau vinişoarele şi oasele. Zâmbeau 
politicoşi, da e bine dar încă nu credeau în acel bine. După câteva 
luni însă, Lina şi-a revenit cu adevărat şi, din acel moment, înainte 
de a veni la casa Tinei, părinţii opreau la biserica Sfântului Mina, 
la care cu stăruinţă se rugaseră, veneau să aducă mulţumiri şi lăsau 
părintelui coşuri întregi cu produse de prin gospodărie şi părintele 
zâmbea mulţumit, câteodată chiar şi lăcrima, că oamenii veneau la 
biserica lui şi veneau buluc, să se roage, dădeau năvală la icoana 
sfântului cu fel de fel de cereri, dar puţini erau cei care veneau 
mai apoi să-i mulţumească sfântului pentru că le împlinise rugă-
ciunea. Nu mică le-a fost mirarea când, într-o zi, Lina a acceptat 
să meargă la o festivitate împreună cu un prieten de familie, un 
bărbat cu mult mai în vârstă ca ea, veteran de război care şchiopă-
ta destul de evident din pricina unei răni. Scăpată dintr-un mare 
conflict interior, Lina simţise nevoie de protecţie. Era un bărbat 
vesel şi luminos, cu care a avut mai apoi o relaţie perfectă.

(fragment din romanul „Luna de miere”)

Doina POPA / Moţul curcanului

Urmare din pag. 5

Atât de mult detesta Nietzsche această „morală a sclavilor” 
care i se părea creştinismul, încât a propus o interpretarea net 
diferită de ceea ce lui Girard i se arată a fi exemplar în cadrul 
creştinismului: spre deosebire de mituri, unde ţapul ispăşitor este 
întotdeauna vinovat, Evangheliile arată nedreptatea violenţei 
împotriva lui Iisus. Nietzsche, semnalează Girard, „este orb la 
mimetism şi la contagiunile sale, el nu vede că, departe de a ţine 
de o prejudecată în favoarea celor slabi contra celor puternici, 
luarea de poziţie evanghelică este rezistenţa eroică la contagiunea 
violentă, e clarviziunea unei minorităţi infime care îndrăzneşte să 
se împotrivească gregarismului monstruos al linşajului dionisiac” 
(R. Girard, „Dubla moştenire nietzscheeană”, în Prăbuşirea 
Satanei, Ed. Nemira, 2006).

Aşadar, Girard îi impută lui Heidegger faptul de a fi aruncat o 
interdicţie asupra acestei problematici religioase a operei lui 
Nietzsche, tocmai pentru că filozoful german nu era interesat de 
ceea ce descoperise înaintaşul său, cu toate erorile asumate: 
anume, faptul că, iată, creştinismul pune accent pe victimă şi pe 
salvarea ei, în opoziţie cu păgânismul care face din victimă ţinta 
sa predilectă. Heidegger preferă să tacă şi ştie el mai bine de ce. 
Girard avansează ipoteza potrivit căreia „de la Holocaust, în 
schimb, nimeni nu mai cutează să se lege de iudaism, iar creşti-
nismul e avansat în rolul de ţap ispăşitor numărul unu […] Pentru 
ca lumea noastră să scape într-adevăr de creştinism, ea ar trebui 
să renunţe într-adevăr la preocuparea noastră pentru victime, 
lucru pe care Nietzsche şi nazismul îl înţeleseseră. Ei sperau să 
relativizeze creştinismul…” Preocuparea creştinismului pentru 
victime, accentul major pus de acesta pe persoana aruncată 
mulţimii orgiastice, iar nu pe ritualul care satisfăcea această 
mulţime, ca soluţie religioasă, au fost, crede Girard, ţintele 
nazismului care s-a servit ideal de preceptele lui Nietzsche. 
Heidegger mai spera încă în disoluţia creştinismului şi într-o 
„repornire de la zero, într-un nou ciclu mimetic” – iată cum 
înţelege să „interpreteze” Girard sensul faimoaselor sale spuse 
din interviul din 1967: „Numai un zeu ne poate salva”. În 
termenii aceluiaşi Girard, care a aprofundat cel mai bine mecanis-
mul victimar căruia i s-a opus creştinismul, „Satana îl imită din 
ce în ce mai bine pe Hristos şi pretinde că-l depăşeşte”… 

Pentru Vattimo, „Depășirea metafizicii – care din punctul de 

vedere al lui Heidegger poate fi numai o Verwindung, o accepta-
re-distorsionare – ar pregăti o nouă modalitate de a concepe 
Ființa, care ar putea redeschide calea experienței religioase, prin 
abandonarea tuturor antitezelor metafizice care împiedică 
rațiunea modernă să asculte atent scripturile...”. Precaut, Vattimo 
ne explică faptul că gândirea lui Heidegger nu a luat-o în direcția 
pe care o sugerează el: este doar o interpretare a gândirii filozo-
fului german în acest sens, care, coroborată cu teoria mecanismu-
lui victimar și a slăbirii principiului violenței sacrale, aşa cum a 
formulat-o Girard, duc la sperata slăbire a Ființei. De fapt, pentru 
Vattimo, Ființa intervine în lume, în deschiderile de istorie și 
destin, „numai ca diferență ontologică”, adică avem o „încetare a 
pretențiilor, a revendicărilor Ființei de definire, stabilitate, 
finalitate”. Obiectivitatea metafizică face loc „reinterpretării 
Scripturilor de comunitatea vie a Bisericii”, iar Mântuirea este, 
pentru Vattimo, nu o apoteoză, ci „procesul istoric prin care 
Dumnezeu ne cheamă acum și întotdeauna pentru a desacraliza 
violența și a destrăma definitiva și peremptoria revendicare a 
obiectivității metafizice.” Procesul este continuu și nu se sfârșește 
la un semn apocaliptic venit de sus, iar intervenţia omului se face 
adesea împotriva sa însuşi, tocmai prin graţia divină, vorba unui 
poet ca John Berryman: „pe cât de mult/ creşte păcatul, pe atât de 
multă/ graţie e făcută să abunde.” Pe cât de relaxat se arată 
Vattimo în încercarea de a destinde discuția, de a detabuiza 
concepte așa-zis sacre, pe atât de sobru este Girard, un gânditor 
pentru care lumea este devorată de un furor al autodistrugerii și 
în care „tragedia se propune din nou, la toate nivelurile: politic, 
economic social”. Girard vede că toate filozofiile sunt aproape 
moarte, ideologiile sunt aproape răposate, iar teoriile politice sunt 
și ele pe ducă. Ce rămâne? Religia și religiosul, firește, nevoia 
lumii de o nouă religie, în care tragicul va fi din nou dominant. 
Însă, dacă el nu va fi în esență un tragic religios, ci unul de tip 
grec, atunci lumea va fi pierdută. Cum putem citi avertismentul 
lui Girard? În cheia dată de încălcarea hybrisului, cred. Dacă 
omul nu va ieși din sine, devenit iarăşi limitat la 2000 de ani 
după sacrificiul lui Iisus, recâștigând un sentiment religios în care 
poate domni în Univers, însă fără coroană, cum spun misticii, 
atunci absolutismul poate reveni cu semn inversat. 

Poate că Olivier Clément, teologul ortodox francez, a pus 

degetul pe rană atunci când a modulat tiparul în care se zbate 
omul să existe după ce a decis că își este sieși stăpân: „... materi-
alismul dogmatic, erotismul zbuciumat, căutarea unei nirvane 
impersonale nu au altă cauză decât șovăirea pe care o simt în ziua 
de azi creștinii când trebuie să proclame și să încerce să trăiască 
învierea trupului.” Câți cred însă cu adevărat în Înviere, ca fapt 
incontestabil al Scripturilor și al creștinismului? Pentru Clément, 
a trăi în Hristos înseamnă tocmai a scăpa de „propria individuali-
tate închisă”, a deveni „pur și simplu comuniune”. Întâlnirea cu 
Cel Înviat este pentru cei cărora Hristos li s-a arătat un eveniment 
major al creștinismului, în orice caz ceva mult mai important 
decât o afirmă Bultmann și post-bultmaniennii pentru care faptul 
ca atare este un fel de „reanimare intramundană”. În slăbirea 
acestei credințe stă reculul creștinismului și al credinței în viața 
veșnică, în tipul de accedie religioasă în care a căzut omul 
contemporan care nu mai crede în Mântuire și nici în puterea lui 
Dumnezeu de a proteja lumea. Or, tocmai contrariul îl afirmă 
Whitehead, atunci când ne spune că „Dumnezeu protejează lumea 
pe măsură ce aceasta trece în imanența propriei sale vieți”. Are 
grijă să nu se piardă nimic din ceea ce trebuie protejat, iar asta o 
face cu blândețea pe care și-o doresc inclusiv filozofi ca Vattimo 
sau Rorty. E-adevărat, câteodată filozofii se comportă asemenea 
unor spirite care ar dori să descopere o eroare în raționamentul 
sau în faptele lui Dumnezeu. Numai că tot un filozof, același 
Whitehead, ne propune un unghi surprinzător de vedere asupra 
spectacolului divin: „Rolul lui Dumnezeu nu este lupta împotriva 
forței productive cu forță productivă, lupta împotriva forței 
distructive cu forță distructivă, ci rezidă în operația îngăduitoare 
a raționalității covârșitoare a propriei sale armonizări conceptua-
le. El nu creează lumea, el o protejează; sau, mai exact, el este 
poetul lumii, călăuzind-o cu o blândă îngăduință, după propria sa 
viziune a adevărului, frumuseții și binelui.” Faptul că nu 
înțelegem totdeauna această viziune ține de „competența noastră 
interioară”, ca și de puterea de pătrundere a fiecăruia şi, poate, de 
o limitare de care ne facem vinovaţi în călătoria noastră în viaţă. 
Steaua polară nu se arată decât marinarilor care o cunosc, pentru 
unii ea nu este decât o stea mai strălucitoare, între atâtea altele.

În fond, lumea este un poem care poate fi citit de fiecare, 
după propriul său alfabet și nivel de înțelegere. (N.C.)

...René Girard - „Satana îl imită din ce în ce mai bine pe Hristos...
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Petru URSACHE / Lumea lui Cioran (I)
Nu vreau să închei fără a te pune încă o dată în gardă
contra entuziasmului ori a invidiei pe care ţi-o inspiră

«şansele» mele, şi mai precis aceea de-a huzuri într- un oraş a
cărui amintire trebuie să te obsedeze, în ciuda  înrădăcinării

în patria noastră evaporată. Nu aş schimba acest oraş pe
niciunul din lume; din chiar acest motiv el este izvorul

nefericirilor mele”.

Emil Cioran, Scrisoare către un prieten de departe. Din
vol. Istorie şi utopie, Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 26-27

 

Cînd scriam articolul Războiul celor două scrisori 
(„Convorbiri literare”, 2008, nr. 3), avînd ca obiect 
schimbul epistolar  între Emil Cioran (Scrisoare către 

un prieten de departe, sin 1957) şi Constantin Noica (Răspuns al 
unui prieten îndepărtat), încă nu-mi dădeam seama de natura 
relaţiilor ce s-au succedat între cei doi combatanţi, în urma actului 
comunicativ, atît de spectaculos, de deschis şi de riscant în 
împrejurările politice de atunci. Şi-a făcut loc ideea unei „rupturi” 
ireparabile, lansată şi întreţinută abil de aparatul de propagandă al 
momentului, cu interesul vizibil de a fabrica un zid despărţitor 
între Est şi Vest. Cititorul neavizat cădea uşor în derută dacă se 
lăsa în voia retoricii de suprafaţă, a frazelor învăluite între da şi 
nu, fără marca denivelărilor semantice, a paradoxurilor, a însemnă-
rilor în răspăr, de o parte ca şi de alta, adică şi la Cioran şi la 
Noica. Cine decupează propoziţii rebele din textul cioranian se 
crede îndreptăţit să întrezărească început de gîlceavă: „Marea 
învinuire ce se poate aduce regimului vostru e că a ruinat utopia, 
principiu de regenerare a instituţiilor şi popoarelor”; „Voi sunteţi 
dezamăgiţi de promisiuni ce nu puteau fi ţinute...”. Derutant pare 
şi tonul frazelor lui Constantin Noica: „...dar chiar şi noi am ajuns 
la gîndul că se poate perfect colabora cu marxismul”; „...e un lucru 
de spus în favoarea lumii marxiste”. Aşadar, noi versus voi, Est 
versus Vest, hotărît şi apăsat, să înţeleagă oricine. Nici pe departe 
enigmaticul da, în concurenţă cu învolburatul şi maladivul nimic, 
boală europeană recognoscibilă în toate timpurile despotice, ca un 
triumf generalizat al „eşecului”, cum rezultă din lectura efectuată 
cu luare aminte a celor două epistole, dar şi din celelalte scrieri ale 
celor doi singuratici, aflaţi la distanţă, însă la polii aceluiaşi rău 
distructiv de lume.

S-a aşezat în calea accesibilităţii scrisorilor şi înscenarea proce-
sului Noica-Pillat, cu efecte dezastruoase pentru toţi membrii 
lotului, extinse diabolic asupra familiilor, asupra prietenilor de 
aproape ori „de departe”, dat fiind că cele două texte au cîntărit 
greu în dosarul de acuzare. De aici pretextul de a-l taxa pe Emil 
Cioran drept un aventurier măcinat de răutate şi dirijat de forţe 
obscure, străine intereselor  ţării, iar pe Constantin  Noica, un 
individ lipsit de personalitate, manevrabil şi purtînd în gene 
morbul trădării de patrie. Volumul Istorie şi utopie (varianta 
românească, Humanitas, Bucureşti, 1992) se deschide cu Scrisoare 
către un prieten de departe, ca început de capitol cu titlu „semnifi-
cativ”: Despre două tipuri de societate, titlu şi el oarecum deru-
tant. Citim în răspunsul lui Noica: „Am început să înţelegem că e 
mai multă platitudine în destinele voastre: pînă şi exilul vostru e 
banal, care riscă să vă ducă la «nostalgie», patriotism şi sentiment, 
ce puţin lucru este el faţă de exilul nostru subtil, exil printre ai tăi, 
la tine acasă uneori, în lumea ta, şi totuşi dintr-o dată vidat de ea. 
Cîteodată, cînd rafinăm şi noi, lucrul ni se pare chiar interesant, şi 
atunci scriem jurnale sau opere geniale – pentru sertare. Tout 
compte fait, e mai bine aici”.

 Iată absurdul în deplină vigoare, între nemarginile da /nu-ului; 
vidul terorizant instalat unde nu te aştepţi: „e mai bine aici”. Cum 
e posibilă o asemenea propoziţie? Culmea, Noica avea dreptate, iar 
„prietenul de departe” nici nu se îndoia de asta. E „mai bine” 
pentru că exilul „printre ai tăi” e mai greu şi mai barbar; pierzi  
familia, patria, fiinţa în condiţii de infern, dar şi marginalizat, 
umilit, batjocorit sistematic de puternicii zilei. În asemenea 
condiţii se naşte dorinţa de a înfrunta toate feţele răului, ca 
îndatorire faţă de sine şi de ai tăi, cum credea şi Petre Ţuţea cînd 
declara: „Dacă murim aici, în lanţuri şi în haine vărgate, nu noi 
facem cinste poporului român, ci poporul român ne-a făcut 
onoarea să murim pentru el”. Aşadar, cine avea dreptate dintre cei 
doi singuratici care nu erau singuratici? Era gîlceavă, ruptură sau 
un examen critic voluntar şi aspru pentru a se rezista aicica cei 
mai buni de aici cu demnitate, într-un război cu multe chipuri ale 
morţii?

Pentru cititorul de astăzi nu există decît o cale deschisă în 
dobîndirea răspunsului: relectura scrisorilor, dar nu cu prejudecata 
acelui ieri apăsat de prejudecăţi, ci sub semnul lui acum. Îi vine în 
ajutor un document nesperat de preţios, volumul Fratele fiului risi-
pitor alcătuit de Aurel Cioran şi publicat de Editura „Eikon” în 
2012. Pînă de curînd n-au fost posibile decît informaţii disparate, 
incerte. În Jurnalul de idei al lui Constantin Noica se păstrează 
cîteva scurte notaţii, unele simple însemnări economicoase, altele 
entuziaste. Încă din „prima zi la Paris” (17 iunie, 1972), după un 
program extenuant de vizite, convorbiri „pe tema procesului”, 
plimbări prin parcuri, autorul notează şi o „convorbire bună cu 
Emil”. Atît. Încă nu se văzuseră. Dar după o zi: „... la Emil 
[Cioran] toată seara, cu Simone [Boué] şi el. Mă simt liber şi 

deschis în toate, pînă şi-n gest. Mă conduce pînă acasă şi simt tot 
timpul că e prietenul la care ţin cel mai mult. Pare înfrînt. Nici 
franceza nu e a lui. Îmi dă «dreptate». Dar unde?” (Constantin 
Noica, Jurnal de idei. Text stabilit de: Thomas Kleininger, Gabriel 
Liiceanu, Andrei Pleşu şi Sorin Vieru. Humanitas, Bucureşti, 1990, 
p. 181). La Mircea Eliade (Jurnal) se simte gîndul obsesiv, nevoia 
de a-l evoca pe autorul Îndreptarului pătimaş în momente apăsă-
toare de criză pentru unul sau pentru celălalt, dar la mari intervale 
de timp.

Un fond de informaţie consistent şi de interes istoriografic 
furnizează Caietele (Humanitas 1999-2000), descoperite, salvate şi 
pregătite pentru tipar de Simone Boué, ca şi volumul Scrisori către 
cei de-acasă (Humanitas, 1995; ediţie îngrijită de Dan C. 
Mihăilescu), un epistolar chibzuit şi elegant ca ţinută scriitoriceas-
că şi morală, cu sensibile efecte stilistice asupra cititorului încu-
noştiinţat de existenţa dramatică a familiei Cioran rămasă în ţară, 
spre care se îndreaptă, cu prioritate, corpusul de texte. Mania 
epistolară, titlul secvenţei introductive aparţinînd lui Emil Cioran 
însuşi, arată că profesiunea în sine este o artă a înţelepciunii şi 
harului. Se cuvine varietate în ton, nuanţare şi participare de la caz 
la caz. Scrisoarea nu-şi găseşte locul oricînd, oricum şi oriunde. 
Scria părinţilor la 20 iunie, într-o vreme cînd erau ameninţaţi să fie 
scoşi din casă, bătrîni şi bolnavi, iar Aurel, fratele lui Emil, dat 
afară din avocatură şi arestat: „Îmi închipui cît sunteţi de singuri şi 
de trişti; dar poate n-ar trebui să pierdeţi orice speranţă. Pentru a 
scăpa de prea multe gînduri îngrozitoare eu văd multă lume, căci 
de-aş sta tot timpul singur, nu ştiu ce s-ar alege de mine” (Cioran, 
Scrisori către cei de-acasă. Stabilirea şi transcrierea textelor de 
Gabriel Liiceanu şi Theodor Enescu. Traduceri din franceză de 
Tania Radu. Ediţie, note şi indici de Dan C. Mihăilescu. Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 36). Sau lui Aurel, sub apăsarea 
aceloraşi gînduri privind nesiguranţa libertăţii proprii: „Fiece ins e 
victima propriului său temperament. Eu cred a fi lichidat multe 
erori şi multe speranţe înşelătoare. Încearcă, prin orice mijloc, să 
te ţii în afară de pasiuni vremelnice şi superstiţii care otrăvesc 
inutil sufletul şi elanurile spiritului. Numai aşa se pot suprima 
regretele inutile şi nădejdile ineficace. Universul este o cenuşă în 
prefacere al cărei rost nu-l înţelege nimeni” (Lucr. cit., p. 43-44). 
Şi într-un caz şi în celălalt încerca, să dea sfaturi utile interlocuto-
rilor. Totodată, se avea în vedere pe sine, devenind convingător 
pentru că se afla în perfectă cunoştinţă de cauză.

Oricum, prinde chip şi viaţă adevărata lume a lui Emil Cioran. 
Mai întîi, cea apropiată de fiinţa sa, mărginită la origini, familia, 
satul copilăriei, prietenii; ca apoi să se dezvăluie imaginarul 
fantasmatic de gîndire şi de poezie, personalitatea puternică, 
răvăşitoare, în latura ei intelectuală, incifrată în scrieri poetico-fi-
losofice, contrariante, tulburătoare. Îi scria din Paris, la 10 aprilie 
1967, fratelui său, Aurel Cioran: „Îmi aduc foarte bine aminte de 
Căsoaie, dar foarte puţin de Muzeul de istorie naturală. Memoria 
mea, intrată în tot ce priveşte Răşinariul, mă trădează adesea cînd 
e vorba de Sibiu. Cu vîrsta, copilăria învie tot mai mult în detri-
mentul adolescenţei  şi a tot ce a urmat”. Satul Răşinari, locul 
copilăriei, sau Şanta, sau Iezerul, sau Coasta Boacii revin frecvent 
în scrisori, ca şi imaginea ciobanului Traian de la stîna „unde 
mergeam după brînză. Cel din urmă cioban îmi pare azi de preferat 
oricărui intelectual parizian”(Scrisori către cei de-acasă, Idem;  
scrisoare din 28 martie 1967).

Prietenii erau căutaţi în aceeaşi măsură. Preferinţele mergeau 
spre Dinu (Constantin) Noica, provocat amical în „războiul 
scrisorilor”. Urmase o tăcere nesigură, mai bine de zece ani, 
cauzată de nefericitul proces al păltinişeanului, la care se adăuga 
perioada detenţiei. Abia la 25 februarie 1969, exilatul din rue 
d’Odéon îi solicita fratelui „adresa exactă a lui Dinu”. Aflăm că 
după o lună (29 martie) pornise o scrisoare spre ţară la adresa 
indicată, ca la 7 aprilie 1970 Aurel Cioran să afle: „Dinu îmi scrie 
din cînd în cînd”. Uşor de înţeles: texte succinte, rigide, economi-
coase, riguros controlate. Dar ele au căpătat o tonalitate nouă, 
deschisă, entuziastă, după vizita, tot supravegheată, a exilatului din 
Păltiniş, din 1972. Aurel primea următoarea înştiinţare de la fratele 
său, cu data 14 iunie 1972: „Dinu o să treacă pe aici. Aproape că 
mi-e teamă să-l revăd, după mai bine de 30 de ani. E cumplit. 
Fantomele se revăd...”. Atît. Nelinişte firească şi explicabilă dacă 
ţinem seama de împrejurări şi, mai ales, de înclinarea celor doi de 
a se autosupraveghea cu severitate. Poate tocmai de aceea întîlni-
rea a fost cu adevărat benefică: i-a renăscut, pregătindu-i pentru 
noi înfruntări cu ei înşişi şi cu lumea.

Se cunoaşte părerea mărturisitoare a lui Constantin Noica în 
legătură cu acel moment, semnalată mai sus, după Jurnalul de 
idei, cu dăruire amicală, dar şi cu stăpînire de sine. I se alătură 
însemnarea promptă a prietenului de departe, redevenit aproape, 
dar încă frămîntat de întrebări chinuitoare: „Dinu e un personaj 
bizar, derutant, turburător. Cel mai subtil şi rafinat reprezentant 
(descendent, mai bine zis) al Fanarului. Pe lîngă el, noi suntem 
nişte ţărani. Cîteodată pare sofist, dar un sofist din epoca de aur. 
Aici a făcut o impresie extraordinară. În multe puncte nu sunt de 
acord cu el. Ceea ce e absolut de necrezut e că şi-a păstrat optimis-
mul. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat! Cred că şi după 
Apocalipsă ar mai fi în stare să vorbească despre... viitor. În fond 

el are dreptate şi trebuie să mărturisesc că, uneori, îi invidiez 
iluziile”(Idem, p. 100; scrisoare din 10 iulie 1972). 

Dacă se urmăreşte traiectul scrisorilor către prieteni, îndeosebi 
către fratele din ţară, se constată un interes acut pentru scrierile lui 
Noica. În fapt, se întrezăreşte intenţia lui Emil Cioran de a-şi 
verifica propriile păreri exprimate cu ani în urmă în Scrisoare 
către un prieten de departe. Două aspecte ies în relief: interesul lui 
Constantin Noica pentru „rostirea românească”, fiind vorba de 
cultul justificat al limbii, ceea ce-l nelinişteşte pe Emil Cioran, cel 
care a optat pentru idiomul francez; apoi faptul că exilul intern a 
fost o soluţie care s-ar cuveni reconsiderată. Pe scurt: „A doua 
carte a lui Dinu despre «rostire» e excelentă. Pasiunea lui pentru 
limba noastră e de înţeles, pentru că este o limbă de o rigoare şi de 
o forţă expresivă extraordinară. Pentru mine însă, toate astea 
aparţin trecutului. Schimbînd idiomul, am renunţat la o parte din 
mine, în orice caz, la o bună parte din viaţa mea” (Idem, lucr. cit.; 
scrisoare către Aurel Cioran, 7 februarie 1974). Sau în altă 
scrisoare, peste cîţiva ani: „L-am văzut îndelung pe Dinu, care e 
de o vitalitate incredibilă. Pe lîngă el, noi suntem nişte muribunzi. 
În definitiv, poate că anii de claustrare forţată sunt necesari pentru 
cel care visează un nou început. Dintr-o călătorie în infern te poţi 
întoarce întinerit. Totuşi trebuie să mărturisesc că optimismul lui 
Dinu ţine de miracol sau de o anomalie fericită” (Aurel Cioran, 
Fratele fiului risipitor. Ediţie îngrijită de Anca Sîrghie şi Marin 
Diaconu. Editura „Eikon”, Cluj-Napoca, 2012, p. 324). Prietenul 
de „acasă” se avînta într-o retorică predicativă, proptită din loc în 
loc de răspunsuri cutremurătoare şi iluzorii; cel „îndepărtat” (Emil 
Cioran) se complăcea în căutări imposibile, răspunsurile fiind 
destinate unui indefinit şi căutat voiaj al rătăcirilor, chiar şi atunci 
cînd da-ul dădea semne de biruinţă. Adevărul există dar calea n-o 
cunoaşte nimeni. Iisus şi-o adapta eu-lui său cu jubilaţie: Eu sunt 
Calea,Adevărul şi Viaţa.

Este stresantă propoziţia „Ce limbă frumoasă avem!”, în 
exclamaţiile lui Emil Cioran, dar pusă în rol de Constantin Noica, 
în chip de „rostire”. Numai că „îndepărtatul”, izolîndu-se în 
cuvînt, vrea să spună mai mult; ori să facă să ne sune în urechi 
propoziţii (afirmaţii-negaţii, ce mai contează!), la fel de agresive 
prin firea lor: „Ce-au făcut românii timp de două mii de ani?”, 
cum stă scris în Schimbarea la faţă a României. Aşadar, avem o 
limbă vie, suculentă, expresivă, pe cînd franceza este sleită, deşi 
rafinată, subtilă. Explicabil: încă nu ne-a venit rîndul să intrăm în 
istorie, adică să-i slujim „demiurgului celui rău”, asemenea marilor 
popoare civilizate ale Europei şi vestite prin crime oribile „de 
dreapta” ori „de stînga”. Civilizaţia însăşi este un semn al căderii, 
spre mîhnirea demiurgului bun, care va veni sau nu va veni să ne 
mîntuiască de patima sîngelui. 

Deocamdată, imaginea copilăriei, cu Şanta şi cu Coasta Boacii, 
cu familia şi cu prietenii rămaşi departe, reprezintă un rai pierdut. 
De aceea îi scria lui Aurel: „Am fost adînc mişcat zilele trecute, 
cînd am dat peste Căci te priveam cu ochi  păgîni- păgîni e 
tulburător şi nu are forţă decît în româneşte. Ce absurditate să 
scriu în limbile astea «civilizate», convenţionale” (Aurel Cioran, 
Fratele fiului risipitor, loc. cit., p. 332). Nimic nu este anecdotic 
în eseurile filosofice ale lui Emil Cioran, liniar, dialectic. 
Aspectele realului, atît de „evidente”, sunt încercări de redescope-
rire a „centrului” în înţelesul de nostalgie a paradisului şi a 
religiosului. Cine pledează pentru ateismul autorului, pentru nu 
ştiu ce aventuri agresive de tinereţe, de dragul aventurii, se înşeală 
fără discuţie. S-ar cuveni reluate aceste probleme de care s-a făcut 
caz peste măsură. 



www.centrulbrancusi.ro10 www.centrulbrancusi.ro

NR. 32, noiembrie / 2015,,Am suprimat golurile care dau umbrele." 

Continuare în pag. 15

Magda URSACHE / Un scriitor greu de ucis: Nicolae Breban

Da, Nicolae Breban e un scriitor greu de ucis, chiar dacă 
a fost luni de zile bălăcărit în fel şi chip pentru o 
fantasmagorică (şi e puţin spus) „instigare la omor”, 

chipurile, fiind pus pe ciuruit Patapievici-Liiceanu, dar şi pentru 
„exprimare neacademică” la Academie.

Altceva i-a iritat, însă, pe intelocraţii recenţi: lecţia de vertica-
litate. Breban nu s-a lăsat ispitit nici de vechile, nici de noile 
oportunităţi. Şi aş fi vrut ca Mircea Ciobanu să scoată la editura 
sa, Vitruviu, cartea-anchetă, cartea-confesional, construită pe 
întrebarea: „Ce-aţi făcut în ultimii 10 ani?”.

Andrei Grigore, în interviul cu Eugen Simion, În ariergarda 
avangardei, construieşte, după proletcultism, vocabula elitcultism, 
cu trimitere la noii centri de putere mediatică/ managerială. Despre 
felul cum a funcţionat ICR în vremi patapieviciene sunt multe de 
comentat. Numai că actualul şef, Radu Boroianu, vrea „gândire 
liniştită”, chit că ar trebui să-l neliniştească, aşa cum am mai spus, 
starea de avarie a României şi a culturii sale. Am trecut de 
perioada interzicerii, am ajuns la cea a indiferenţei; de la cenzura 
multilateral dezvoltată la cenzura pieţei, a banului, a difuzării; de 
la cititul ca risc la cititul ca lux (financiar). Piaţa de carte s-a 
restrâns şi din cauza preţurilor uriaşe impuse de Humanitas. 
Abonamente la biblioteci publice? Dar care biblioteci?

Sunt trimişii noştri speciali peste hotare cei mai reprezentativi? 
Transcriu dintr-un autor de kakodop (mulţumesc, Luca Piţu!), 
tradus în 7 limbi şi încă una. Iată moartea domnului Lăzărescu: 
„Hai că m-am dus! – mi-am zis – şi m-am dus în pizda mă-sii, 
către lumea cealaltă!” Alte „chestii”, elaborate de acelaşi creier 
haios: „De ce chestie ar putea să-l doară-n cur pe-un sfânt?”; 
„Fute-i o bandă neagră peste ochi!”. Mai departe, scrie-n carte. 
N-am trecut nici de jumătatea ei cu lectura, am mai răsfoit pân’ la 
p. 86 şi gata, deşi personajul jurnalist de meserie,anunţa un 
subiect-beton: „Mâine trântesc o chestie  cu un tip care şi-a prins 
scula într-un rulment!” Mi-a ajuns testul redactorului şef la 
„botezul” în gazetărie al angajatului: 

„– Ia spune tu, ce-ai citit până acum?
– Biblia, Patericul.
– Fix căcat!”.
Papirofagii cuceresc meterez după meterez, cu trivialul în 

steag, uzând de dreptul de a toca hârtie. Maculatura se dă drept 
literatură. Alt autor bine promovat crede că: „orice, odată pus pe 
hârtie, devine literatură”. Să nu exagerăm. Sintagma potrivită e 
alta: deloc literatură.

Se confundă simplitatea cu simplismul, iar o gaşcă sau alta 
fabrică nume care mai şi intră-n manuale. Justin Bieber e modelul 
adolescenţilor când fac, pe terenul de sport, sex-surpriză, adică 
viol. La primară chiar, în anii ’50, am fost obligată să-i citesc pe 
cei doi Alexandru, Sahia şi Toma; acum, liceenii au parte de 
Ovidiu Verdeş. Yung  and restless cum este, îi deprinde pe elevi cu 

melteana de cartier. Expresivă, după unii critici.
„Vrem Kitschweg?”, se întreabă Vasile Gogea. Se vede că da, 

de vreme ce în USR intră cine vrea, nu cine poate să fie scriptor. 
Totu-i să ai nu ceva de spus, ci ceva de tipărit. Fii superficial şi 
atragi atenţia pare a fi o lege a succesului de public. Te citeşte 
Ţânţăreanu „pă closet”! Şi cine mai ia în seamă spusa lui Einstein: 
„Încearcă nu să fii un succes (de rating, nota mea, Magda U.), ci o 
valoare”? „Popularul” Dan Chişu deţine tehnica seducţiei facile, 
know-how-ul, nu ca DRP, Groşan, Aldulescu, LIS şi alţi truditori 
ai condeiului. Autoare cu savoir-faire social (ca Romaniţa modis-
ta-memorialistă, ca filosoafa Mi’aela, cu lăvurile ei, ca Andreea lu’ 
Marin (şi-mi aduc aminte că lansarea eseului Trădarea criticii de 
N. Breban s-a făcut pe o scară laterală, pentru că zâna acaparase 
microfonul central) ocupă cu nonşalanţă scena literaturii. Ce-or 
căuta fetele astea în vitrinele librăriilor? E ca şi cum ai vrea s-o 
asculţi pe Minodora la maxim, când există Angela Gheorghiu; e ca 
şi cum ai vrea să-l citeşti pe Pavel Coruţ, când există Breban.

Trăim vremi neprielnice valorilor. Nu contra acestor non-books 
se poartă campanii acute, ci contra autorilor consacraţi. Şi se 
uzează din nou de termenii lui N. Moraru, Sorin Toma, Vicu 
Mândra, Ovid S. Crohmălniceanu etc. etc. În Studii şi eseuri 
(ESPLA, ’50), volum poreclit, cu haz de nehaz, Studii şi deşeuri, 
N. Moraru îi înfiera pe „reacţionarii” literaturii române, în frunte 
cu cel mai reacţionar, mai anti-democrat, mai anti-progresist, 
Mihai Eminescu. „Ce tot aveţi voi cu Ieminescu ăsta?”, se mira o 
ministresă a Culturii proletcultiste.

Asistăm la declasarea clasicilor, ale căror opere sunt considera-
te drumuri bătute, închise şi respinse ca neoriginale. S-a afirmat că 
Istoria literaturii a lui Călinescu e confuză ca valorizare. Şi atunci 
valorizăm noi, ultraelita, după regulile political correctness-ului. 
Rebreanu a înregistrat un nu absolut (Ei, cum să scrii la nesfârşit 
despre Ion când ne paşte satul global?), Arghezi e „marele zero” şi 
nici Blaga nu se simte mai bine.

Nicolae Breban a văzut (pentru că a vrut să vadă) noile forme 
de culturocid (termenul pictorului şi eseistului new-yorkez Ştefan 
Arteni), organizate în aşa fel încât să arunce la coş mai tot ce s-a 
scris ante Patapievici, anulând valori sau înlocuindu-le  cu non-va-
lori: poate Bagaj de H. Bonciu, să-i ia locul romanului Adam şi 
Eva; poate Băgău de Ioana Bradea să subclaseze Patul lui Procust 
de Camil Petrescu? Mult, prea, răs-comentata scriere a lui Cezar 
Paul-Bădescu, Tinereţile lui Paul Abagiu, a ajuns la premiu 
naţional. Astfel de autori cred că dau o palmă literaturii predeceso-
rilor (cum zice prefaţatorul Mircea Cărtărescu, încântat de „suges-
tia masturbatorie din titlu”, luminându-ne că numelui îi lipseşte 
l-ul iniţial), dar palma nu-i decât un scuipat în obrazul literaturii 
considerate o shaorma cu de toate. Piaristica vinde bine literatura-
trash. Şi Bădescu se poate recomanda că a primit de la Preşedinte, 
în 2000, „medalia «Mihai Eminescu» pentru merite culturale”. 
Meritul prim fiind, după acelaşi prefaţator, nimic altceva decât 
„faimosul – sau cum spun americanii, infamous număr despre 
Eminescu al «Dilemei»”, „creaţia lui”. Cezarul n-a vrut să dea 
Ceazarului ce i se cuvine, iar asta, după M. Cărtărescu, cel atins de 
nobelabilitate, spre a-i spune ca Ion Simuţ, ar însemna a fi 
contracultural, fapt stimabil. Un exemplu din „bijuteria” intitulată 
O călărire în zori, anexă la Tinereţile lui Daniel Abagiu?: „Curios, 
ştia că atunci când o ai sculată ţi se taie pişarea”.

În democratura noastră parţial color, revistei „Familia”, apărută 
acum 150 de ani, în iunie 1865, i s-a refuzat, cum scria LIS şi nu 
numai, finanţarea de către AFCNS a două numere, pe 2015. S-au 
plantat mine anti-personalităţi la TV? S-au plantat. Şi încă la TV1. 
S-a vorbit de monstruosul Preda, că ar fi aruncat pisoi vii în foc, 
de „criminalul” Sadoveanu, de „tinicheaua” Călinescu, de gurul 
Noica şi câte altele. Parantetic spus, pe bietul Călinescu nu l-au 
scutit de atacuri nici cenzura, nici politrucii; şi Noica, şi Călinescu 
au fost victime, au fost toleraţi, îngăduiţi, supravegheaţi. Care a 
fost statutul lui Crohmălniceanu, care s-a „reinventat”? Când a 
crezut profesorul în ce spune? În anii ’50, când avea ce-avea cu 
arta decadentă, putregăioasă, când, la Conferinţa Scriitorilor din 
1962, îl considera pe Blaga exponent al „păcătoşeniei dragostei 
trupeşti”? Sau când observa, postsocialist, că limbii române 
literare îi lipsesc cuvintele triviale (v. prefaţa la Apollinaire, tradus 
de Emil Paraschivoiu)? Acum, coprolalia e declarată marcă a 
esteticului. Ludicitatea postmodernistă a căzut în scato. Mă tem, 
cum spunea un personaj al meu din Bursa de iluzii, că reprezen-
tanţii Culturii E-O (Ejaculare-Orgasm după Martin Walser) au 
luat-o „într-o erecţie greşită”. Ca Dudu Crudu: „îi băga pula între/ 
coapse ea gemea în aer departe departe”.

În războiul purtat de tinerii „minimalişti” (sub oriflama 
găeşteanului Mihai Ilovici, cel care cerea „arderea bătrânilor”), 
dispuşi să diminueze rolul în literatură din pricina vârstei biologi-
ce, N. Breban a reacţionat de partea „bătrânilor”. Cei mai beşteliţi 
au fost şaizeciştii şi şaptezeciştii. „Haideţi, dom’le, cu anii 
cincizeci”, şi-a manifestat sila faţă de tema obsedantului deceniu 
Lucian Mândruţă, la B1TV, în 24 martie 2015. Ce puşcării 

comuniste, ce poeţi ai închisorilor staliniste, ca Gyr şi Crainic, 
dacă noi avem scriitori de DNA, analizaţi (sau denealizaţi), 
capabili să mântuie 5 cărţi în mai puţin de 5 luni sub arest?

După şaptezecişti a venit şi rândul optzeciştilor, care trebuiau 
scoşi din ierarhii şi înlocuiţi cu douămiişti, ca şi cum n-ar avea 
fiecare locul său în istoria literaturii. Şi câţi n-au intrat în Salonul 
refuzaţilor, ca defazaţi, încremeniţi în modele şi au fost trimişi la 
cimitir, Cărtărescu asigurându-le piatra tombală!

E încă-n trend să te iei de „matusalemii” romanului, ca Breban. 
Argumente solide nu s-au adus  (Omul din Belleville a fost respins 
cu un Dă-l dracu’ pe Goma!, iar Breban ca „omul serviciilor”), ci 
s-a denunţat. Dintre toate, pâra la ambasada polonă (era să zic 
Poartă) mi s-a părut cea mai reprobabilă, cea mai penibilă atitudi-
ne. Numai că Breban e, cum am spus, structură tare, de rezistent 
prin cultură. Le-o duce pe toate, e învăţat. A fost declarat „consili-
er al lui Pleşiţă” de un consilier al lui Băsescu. Ce-i drept, fostul 
preşedinte a plâns în versuri, la TV, moartea mamei sale, mamă 
care era, atunci, vie. Or, care e singura cale după Breban? 
Ficţiunea? Nu, singura cale e adevărul.

După ce a abordat un subiect periculos, trădarea criticii (sau a 
criticilor?; Gh. Schwartz vorbeşte şi el de ceea ce numeşte „trăda-
rea făţişă a criticilor generaţiei ’70 faţă de congenerii lor”, exem-
plificând cu numele lui Mircea Iorgulescu ori Alex. Ştefănescu), 
actele ostile ale cobreslaşilor s-au amplificat. Dar n-a strâns N. 
Breban împotriva lui întreg frontul credincioşilor închinători la 
Tezele din iulie ’71? În ’77, anul cutremurului, a fost cutremur 
ideologic pentru N.B. După ce a publicat Bunavestire (roman 
respins de două edituri), a devenit caz de plenară PCR, s-a 
„bucurat” de critică de plenară. Oficialul propagitator Titus 
Popovici a vociferat contra lui. Principala acuză: „adept declarat al 
filosofiei lui Nietzsche”. Culmea , Breban a fost „înfierat” cam în 
aceeaşi termeni în zilele noastre: ca adept al lui Dostoievski şi 
Nietzsche (mai exact: ar avea doar arogante pretenţii că ar face 
parte din familia celor doi şi nimic altceva), impostor, grafoman, 
nulitate, insolent etc. Un comisar Moldovan al presei a cerut „să 
se debrebanizeze” literatura. Molipsiţii de Breban, de arta de a 
crea personaje, out! Noi n-avem timp de aşa ceva, personaje, când 
putem descrie sexul în doi, în trei, în câte/ câţi vreţi.

În fapt, a enervat construcţia ca pilon al prozei mari, respiraţia 
epică amplă, romanul problematic, având „curajul întrebării”, ca 
să-l citez pe Petru Ursache. Şi când? Când tentaţia consumerismu-
lui e din ce în ce mai accentuată, când câştigă teren băşcălia şi 
superficialitatea. Răsfăţaţii criticii literare, ai juriilor de premieri 
sforărite sunt cei mai buni?

Sunt autori mai bine citiţi şi mai bine vânduţi (asta da!) decât 
Breban. Stupra se vinde bine, abuzul de limbaj verde se vinde 
bine. Cine le-a rupt la vânzări pe „femeile flexisexuale”, care au 
„perverserat” în a ne explica (la Pro TV, la popa Tabără) cum se 
face sex cu un dildo, sex anal cu sticla, cum se scrie cu o cariocă 
vârâtă în vagin? Gloriolei Claudia Golea nu i-a fost străină 
zoofilia. Oare societatea pentru protecţia animalelor n-a avut nimic 
de zis?

Vă mai amintiţi de revista „Oblio”? Cu nuduri obscene în 
alb-negru, cu „exegeza” despre cele opt feluri de muşcătură 
erotică, plus cinci moduri de a-ţi zgâria partenera? În interbelic, 
avangarda a scos revista scato „Pula”, dar nu m-aş fi aşteptat ca 
într-o emisiune culturală, Parte de carte, să se intre datorită 
repetitivului cuvânt cu f. Când Dan C. Mihăilescu a avut oarece 
rezerve privind „universul spermatic” al prozatoarelor Baetica şi 
Golea, al prozatorului Ionuţ Chiva,  care ne informa cum „se 
penetrează” un curcan, a fost băgat în corzi; i s-a reproşat că ar 
avea o conştiinţă culturală precară, ba-i chiar necunoscător (ca să 
nu zic ignorant) de estetica nouă, aliniată Vestului prin carnal. 
Cantonat în Eliade, Cioran şi alţi criterionişti, Dan C-ul s-ar fi 
arătat plin de prejudecăţi privind ingredientul sex. Iar emisiunile 
lui Tabără despre cele 7 orificii au continuat mult şi bine.

Şi acum s-a întâmplat neîntâmplatul: N. Breban a acuzat 
scabrozitatea literaturii cu pu şi pi, rostind în clar cuvintele. Ce 
vuiet, ce zbucium! O ploaie de injurii consternate şi consternante 
au căzut pe capul academicianului. Cum să se audă astfel de 
cuvinte neacademice la Academie? Cum să se rostească astfel de 
vorbe la TV? Dar cele ale eseistului Patapievici (cur, pişat, à 
propos de poporul român şi istoria lui) ce-or fi fiind?

Ştiţi ce s-a putut auzi pe scena Casei FILIT (5 oct., 2014), în 
Noaptea Albă a Poeziei? Ştiţi care a fost poemul final al galei? 
Iată-l: „Un căcat la pătrat/ Dă un pătrat de căcat”, pandant, 
pesemne, la Text de tot căcatul de Sorin Stoica. E un „mesaj” 
înălţător, nu-i aşa? Îmi aduc aminte că editorul cărţii mele, Bolile 
spiritului critic. Eseuri atipice (Libertas, Ploieşti, 2006) n-a vrut 
cu nici un chip să tipărească textul Linia fierbinte a prozei. L-a 
acceptat Aura Christi, în următoarea mea carte, Pe muchie de 
hârtie (ed. Ideea europeană, Bucureşti, 2007). De ce? 
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Ion POPESCU-BRĂDICENI  / Transmodernismul - un nou curent literar (II)

Mihai Eminescu: „O istorie frumoasă: Ieronim şi 
Cezara”. Mihai Eminescu intră şi iese, de fiecare 
dată, din labirint. Nici o probă nu-l dezorientează. 

Semnificaţia labirintului este dublă: un traseu infernal având ca 
finalitate iluminarea; în centrul tainei omul se găseşte pe sine 
însuşi (gnoti seauton), îşi înţelege propriul eu, oglindit în propria 
conştiinţă; în fundul labirintului, este aşezată deseori o oglindă, în 
care Ieronim descoperă ultimul mister al căutării sale: Deus 
absconditus/ monstrul este el însuşi: „Deodată ochii lui se oţărâ-
ră...Dinţii începur-a-i clănţăni ca de friguri... el se temea - se 
temea de el însuşi - de păreţi...”. [1 - 6]

Ca un nou Tezeu, cititorul romanului eminescian „O istorie 
frumoasă: Ieronim şi Cezara” străbate un labirint, spre un centru 
ce se revelează a fi, pe rând, iubirea sau moartea, creaţia sau 
reveria. Căutările scriitorului, oscilaţiile între poezie şi proză, 
drumurile paralele trasează o configuraţie dedalică itinerariului 
spre acest centru absolut (s.m.).[7 - 12]

Eforturile Feliciei Giurgiu13 se încrucişează pe axele verticalită-
ţii şi orizontalităţii. Raiul vădindu-se în cele din urmă un anti-rai, 
Eminescu părăseşte teritoriul mimesis-ului aristotelian şi se 
instalează pe tărâmul anti-mimeticului, al narcisismului textual, 
preborgesian, anticipând transromanul actual.

Întorcându-se mereu asupra lui însuşi, textul pare a povesti 
mereu aceeaşi poveste; exact „cum se face un text a cărui semnifi-
caţie este chiar facerea acelui text”.14

De fapt insula li se dezvăluie lui Ieronim şi Cezarei precum o 
capcană labirintică: „Adesea ea se prefăcea că se supără şi se 
ascundea prin tufişele labirinticei grădini”. Cezara „era nebună, ca 
un copil rătăcit într-o grădină fermecată de basme” „dar care fu 
spaima (s.m, I.P.-B.) ei când nu văzu nici o ieşire”. Până şi apa ce 
se roteşte în jurul picioarelor ei, când ea trece lacul, pe cărarea de 
prund, spre dumbrava din insulă, reprezintă tot o figură labirintică. 
„Energia insulară se dovedeşte astfel a fi de esenţă labirintică, 
centripetală şi nu paradisiacă, centrifugală.15

Schema sensibilă a ţeserii, implicând reţele de linii ce se 
întretaie, este tot de esenţă dedalică. Motivul mrejei, la fel: având 
funcţionalitate în plan iconic, este prezent şi ca acord surdinizat al 
temei dedalice: „Deodată ea văzu prin arbori o figură de om... 
gândea că-i o închipuire a ei, proiectată pe mrejele de frunze...” 
Dar Ieronim chiar este o închipuire, aşa cum însăşi Cezara îi apare 
iubitului ei „ca o-nchipuire de zăpadă”.

Ieronim, la un moment dat, strigă: „Cezara! Eşti o închipuire, 
un vis, o umbră a nopţii, zugrăvită cu zăpada luminei de lună”. 
Carl Gustav Jung ne explică: „O femeie foarte feminină are un 
suflet masculin, un bărbat foarte viril are un suflet feminin...Dacă 
vorbim deci în cazul bărbatului despre o anima, trebuie să ne 
referim în cazul femeilor la un animus... În interiorul său bărbatul 
se lasă în voia sentimentelor, în vreme ce femeia reflectează”16. 
Cei doi amanţi există unul pentru celălalt ca reprezentare imagina-
ră (a inconştientului); se manifestă în conştiinţă ca produs incon-
ştient, oarecum ca o viziune sau ca o halucinaţie. Pe o treaptă 
primitivă (să nu uităm: Eminescu îi întoarce pe Ieronim şi Cezara 
în primitivitate), imaginea interioară se transpune (s.m. – I.P.-B.) 
uşor în spaţiu sub forma unei viziuni sau a unei halucinaţii 
auditive, orfeice. O asemenea imagine se numeşte „Imagine a 
sufletului”. „La bărbaţi, sufletul este de regulă înfăţişat de incon-
ştient sub forma unei persoane feminine; invers la femei”.17

În cazul în care sufletul se identifică cu persona şi deci sufletul 
este inconştient, imaginea acestuia este transferată într-o persoană 
reală: Ieronim sau Cezara fiind obiect de iubire, de ură sau de spaimă 
imensă, în real, suportul care se potriveşte cel mai bine imaginii 
sufletului unui bărbat, în virtutea calităţii feminine a sufletului său, 
este o femeie, şi invers; pentru femeie, un bărbat; între Ieronim şi 
Cezara există o relaţie inevitabilă, de efect magic între sexe.

Astfel, Eminescu îşi smulge eroii din narcisism şi pe el însuşi 
din regimul patologicului. Fantezia sa, încorporându-se în ficţiune, 
cunoaşte ambele accepţii: de fantasmă şi de activitate imaginativă.

Eseurile de specialitate dedicate acestor solide concepte 
psihologice de Jung fiind mai mult decât suficiente, în contextul 
demersului de faţă, să reamintesc neiniţiaţilor că fantasma, deşi se 
poate baza iniţial pe rememorarea unor imagini legate de trăiri 
efective, conţinutul ei nu corespunde unei realităţi exterioare, ci 
este, în esenţă, emanarea activităţii creatoare a spiritului, sacru în 
situaţia lui Ieronim (Hieros + Animus). Fantezia eminesciană este 
una activă, deci, căci în ea fuzionează, sub forma unui produs 
comun şi unificator, personalitatea conştientă şi inconştientă a 
subiectului. „O fantezie astfel constituită poate fi expresia supremă 
a unităţii unei individualităţi şi poate chiar să o producă pe aceasta 
din urmă, fiind tocmai expresia desăvârşită a unităţii ei.”18 Deşi 
prozatorul apelează la „vis”, care este o fantezie pasivă, el o 
supune unei critici conştiente. Ştim că fantezia activă nu are 
nevoie de această critică, ci doar de înţelegere, de-o atitudine 
hermeneutică, neohermenutică mai precis transmodernă/transmo-
dernistă.19

Chipul Cezarei se apropie, sub înfăţişarea liniştitoare a icoanei, 

de ideea sau de visul frumuseţii. Inocenta instinctualitate a Cezarei 
descoperă spontan valoarea liniştitoare a frumuseţii, imobilizată în 
icoană. Absenţa femeii este o condiţie de i-realizare a imaginii ei, 
de transformare (s.m., I.P.-B.) a imaginii în icoană., „Evident - 
conchide Ioana Em.Petrescu în studiul ei „Eminescu - modele 
cosmologice şi viziune poetică” - nu este singura mişcare a eroticii 
eminesciene”...20

În structura de „poveste» a idilei eminesciene, suportul mitic şi 
cel filosofic sunt straniu acordate regimului purificărilor/abluţiuni-
lor (prin somn, ca Ieronim sau prin cufundare în apele mării, ca 
Cezara). În transromanul reconstituit „O istorie frumoasă: Ieronim 
şi Cezara”, femeia apare ca prezenţă ce reflectă, delimitează şi 
defineşte prin reflectare fiinţa celuilalt. Ea primeşte virtuţile unui 
spaţiu-oglindă şi devine condiţia recunoaşterii sinelui, care-şi 
depăşeşte înstrăinarea prin iubire, care, substituindu-se credinţei, 
rearmonizează eul, redându-i principiul unificator şi înscriindu-l 
pe calea mântuirii.

Acest principiu, pentru a fi eficient, din dubla perspectivă a 
„noului umanism” şi a integralismului, trebuie să intre într-o orien-
tare de ansamblu convergentă, corelată cu o proiecţie transdiscipli-
nară. Astfel noul eon, transmodern, urmează să reinstaureze 
atitudinea generală de încredere în posibilităţile omului, proiectat, 
din nou, pe zările aspiraţiilor lui universale.

Lui îi corespunde, în triplul plan axiologic/ gnoseologic/
ontologic: o nouă paradigmă: cea a raţionalităţii imaginative, a 
unificării fundamentelor: o privire trans-panoramică asupra tuturor 
curentelor literare/artistice ori mişcărilor ideologice/estetice şi 
chiar asupra tuturor ştiinţelor culturii până la extracţia chintesenţei 
de natură primară/secundară...; „motivaţia ultimă a studiilor 
umaniste - cum caută a ne convinge salutar savantul clujean 
Mircea Borcilă şi a mi se alătura idiomatic/ revoluţionar21 aceea de 
a descoperi, pentru om, adevărul fiinţei sale înseşi. Acest adevăr 
rezidă, prin maximă reducţie, în mântuire, în speranţa că în Hristos 
„s-ar împăca neliniştea contradicţiilor ce-l sfâşie pe om în fiinţa sa 
cea mai ascunsă, că s-ar anula în el distanţa dintre finit şi infinit”. 
„Cristosul lui Eminescu - se pronunţă Rosa del Conte în 
„Eminescu sau despre Absolut” - seamănă... cu Cristosul lui 
Hegel”22. Împotriva creştinismului oficial, romancierul Eminescu 
afirmă dreptul unei religiozităţi intime, transreligioase şi transuma-
niste, mult mai severă şi mai nobilă în totala sa libertate faţă de 
schemele dogmatice. Ca atare, natura insulei euthanasice este 
aceea în care spiritul se integrează în totalitate, o dată cu refacerea 
cuplului edenic; Ieronim-Cezara, protagonist şi el al unirii cu 
întregul naturii. Natura aceasta este cea a romanului însuşi închis 
într-o trainică/mirabilă scriere. „Totuşi - citez acum oportun din 
F.W.J. Schelling23 - dacă s-ar putea dezvălui enigma, (inclusiv a 
transromanului eminescian - n.m., I.P.-B.) am recunoaşte în ea 
odiseea spiritului care, minunat iluzionat, fuge de el însuşi 
căutându-se pe sine».

În acest cadru în care întreaga natură se încarcă de feminitate şi 
eros, în acest topos cu patru transparente dimensiuni: paradisiacul 
/ miticul / imaginarul / oniricul şi cu trei interstiţii, Cezara lui 
Eminescu transfigurează lumea reală prin intermediul visului...; 
dimpreună cu Ieronim ea se repliază în spaţiul stării originare de 
nevinovăţie, la care face apel Hegel vorbind despre unitatea 
spirit-natură24. Însă, când această perspectivă originară / naturală 
este pierdută, survine - după cum observă judicios Ştefan Melancu 
- „inevitabila cădere -echivalentă ... cu destrămarea visului şi, 
implicit, a erosului... prin moartea Cezarei” (în varianta/ capitolul 
„Moartea Cezarei”).

Andrei Pleşu apreciază corect: „Sentimentul naturii nu e o 
formă de agape, ca sentimentul propovăduit de religia tradiţională. 
Este o formă a erosului, înţeles ca „iubire păgână”, pigmentată 
pasional, fără a exclude, de altfel, „sublimările” de tot felul. Erosul 
e mai cuprinzător decât agape, dar tocmai de aceea mai lax şi mai 
patetic. În sfera lui, iubirea de natură se întâlneşte - tipologic - cu 
iubirea dintre bărbat şi femeie”25.

Eu avansez încă o lege a transmodemismului, inspirată de 
ştiinţele exacte, ca să putem intra în secretul transromanului 
eminescian „O istorie frumoasă: Ieronim şi Cezara”. Să-i zicem 
simbolic/holografic/ virtual curba/clopotul lui Gauss reflectat în/de 
oglindă sau tricornul/trigonul lui Napoleon. De altfel, orice 
capodoperă literară este succesiv o curbă / un clopot al lui Gauss 
- unde maximul curbei este transmodernismul -, şi un tricorn/ 
trigon al lui Napoleon, unde privirea în apă dublează originalul cu 
o copie identică, narcisiacă, produs al iubirii de sine, al unui EU 
aflat în căutarea şi visarea perpetuă, ca şi imaginea acestui EU, 
„vălul” ce se cere mereu dezvăluit şi trăit pe cele mai inaccesibile 
culmi ale Cuvântului/ Transcuvântului26.
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Dan CULCER / Serii şi grupuri. O şedinţă de partid în redacţia revistei «Vatra» (1986) - III

JURNALUL UNUI VULCANOLOG

Un moment important în viața redacției a fost angajarea 
lui Cornel Moraru, la recomandarea lui Mihai Sin, care 
îl cunoștea din Făgăraș. Cornel Moraru era profesor la 

Liceul «Radu Negru» din Făgăraș. A debutat cu critică literară în 
Vatra, în 1972. A mai colaborat fiind și titular de rubrică, la 
Flacăra lui Adrian Păunescu. În momentul când s-a creat posiblita-
tea unui nou post, Romulus Guga, convins de calitatea scrisului lui 
Cornel Moraru, a făcut demersuri pentru transferul și angajarea 
acestuia la Vatra. Doar că procedura, ce părea s-a blocat misterios, 
deși părea că toată lumea e de acord.

Am intervenit pe lîngă redactorul-șef cerându-i să nu lase 
nelămurită situația. Misterul mi se părea dăunător atât redacției cât 
și lui Cornel Moraru, căci plutea o suspiciune nedefinită asupra 
persoanei. În condițiile din România o astfel de situație era chiar 
periculoasă.

În vreme de război, dar și mai înainte, adică după1938, presa 
românească era cenzurată, ca toată presa lumii, uneori gazetele 
apărând cu pagini pe jumătate albe. Intervențiile mărunte nu erau 
semnalate, se interziceau subiecte sau se calcula repartizarea, 
diseminarea lor pentru a reduce impactul unei știri dezagreabile. 
Era o cenzură prealabilă, specifică stării de război, preocupată de 
secretul militar sau de manipularea opiniei publice în spirit antide-
fetist.

Cenzura în societatea românească postbelică reală, adică după 
1945, nu a lăsat decât puține urme de acest tip, în presă. Mai apoi, 
adică după 1948, presa era controlată cu alte instrumente. Se 
desființase presa liberă, ceea ce rămăsese, împreună cu presa nouă, 
o presă partinică, nu mai erau instituții autonome, fiindcă cenzura 
intrase în interiorul redacțiilor. Cenzura nu mai era o doar o 
instituție exterioară, se combinase cu cenzura conducerii 
redacționale și cu autocenzura, prin infiltrarea unor ofițeri de 
informații acoperiți sau prin restructurarea integrală a componenței 
grupului de ziariști, recrutați pe criterii politice, apartenența la 
P.C.R. , sau dependența totală de acesta. 

În arhivele redacțiilor, sursele sunt rare, au rămas doar umbre. 
Nu fiindcă presa nu ar fi fost cenzurată ci fiindcă, bolnavi de frică, 
de o neglijență patologică, deloc motivați să marcheze pentru viitor 
diferența dintre redactarea inițială și produsul tipărit, redactorii 
marei majorități a publicațiilor tipărite după 1945 au distrus poate 
de rușine, poate din conformism, sigur din lipsă de conștiință 
istorică, din dorința de a șterge semnele contradictorii ale cenzurii 
și autocenzurii, eventual din lipsa unui spațiu de arhivare specific, 
șpalturile și periile, așa încât sunt foarte rare resturile unor arhive 
de acest tip, păstrate de redacții sau depuse la Arhivele Naționale. 

Nu mă refer la celalte tipuri de documente produse de o redacție, 
corespondență, documente administrative, dosare personale de 
cadre. Acestea din urmă se aflau adesea la instituția editoare, pentru 
presa culturală și politică, Ministerul Propagandei, Ministerul 
culturii, Uniunea scriitorilor, Consiliul culturii, sau la Partid. 

Corespondența primită sau trimisă a fost tratată adesa ca o 
corespondență privată, eventual păstrată acasă de redactori, în cel 
mai bun caz. Nici arhivele naționale nu au arătat interes pentru 
tratarea arhivistică a acestei acumulări de documente culturale, 
desigur și politice. Se știe că între cultură, literatură și politică a 

existat un raport de dependență, al cărui instrument instituțional de 
impunere, de menținere, a fost cenzura. 

Am putea crede că serviciile specifice din cadrul Ministerului 
Propagandei, ulterior Direcția Presei și Tipăriturilor, pînă la 
dispersarea ei — așa zisă desființare din 1977 — pe multiple 
paliere de control, de la cel superior, Direcția publicații a 
Consiliului culturii și educației socialiste, la cele intermediare și 
inferioare, prin redactorul-șef, secretarul de redacție, la redactorul 
de rubrică, ar fi singurele concretizări instituționale ale cenzurii în 
România.

Dar nu este așa. Controlul și îndrumarea, orientarea, dirijarea, 
îmblânzirea, dresarea ideologică a culturii, a presei, se realiza prin 
multiple căi, filiere, la nivele a căror vizibilitatea era marcată de 
natura specifică a unei activități care, prin definiție, nu trebui să 
lase urme vizibile, interpretabile de către dușmanii politici. După 
1977 Securitatea a preluat efectiv unele din funcțiile de suprave-
ghere. (A se vedea sinteza privind activitatea informativ-operativă 
de securitate pe linia editurilor, accesibilă în arhiva CNSAS, în 
care se trec în revistă editurile din București și din provincie la 
finele anului 1986), Extragem un singur exemplu de analiză.

MINISTERUL DE INTERNE  STRICT SECRET
DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI
Direcția I SMB
Nr..../16 decembrie 1986
[Copiat de CNSAS/29 OCT 2007/Dir. Cercetare]
R A P O R T
La ordinul dumneavoastră privind activitatea informativ-opera-

tivă de securitate pe linia editurii ”Cartea Românească” raportăm:
„Cartea Românească” este principala editură profilată pe 

literatura contemporană, avînd cele mai multe titluri în planurile 
editoriale anuale (173 în 1986) și cel mai mare portofoliu de 
manuscrise din întreg sistemul editorial.

Este încadrată cu 27 de persoane, din care numai 9, respectiv 8 
redactori și directorul, sînt implicate direct în procesul de lecturare 
și avizare a manuscriselor, restul fiind personal tehnic, financiar și 
administrativ.

Controlul informativ de securitate este asigurat cu un număr de 
3 surse din cadrul editurii, la care se adaugă alte posibilități din 
rîndul colaboratorilor și referenților externi.

Sînt cuprinși în baza de lucru 3 redactori, 2 lucrați prin dosare 
de urmărire informativă și unul supravegheat informativ prioritar în 
cadrul dosarului de problemă, semnalați cu preocupări de promova-
re a unor manuscrise lipsite de mesaj politic angajant și care 
întrețin relații apropiate cu scriitori cunoscuți cu atitudine necores-
punzătoare.

În contextul activității specifice desfășurate în cadrul editurii, 
am acționat, mai ales în ultima perioadă, pentru prevenirea publică-
rii unor cărți cu probleme de conținut. Astfel, de la începutul anului 
1985 pînă în prezent, în baza semnalărilor noastre, au fost restituite 
sau modificate un număr de 13 manuscrise deficitare din punct de 
vedere ideologic. Totodată, prin surse și alte posibilități din cadrul 
editurii, s-au exercitat influențe pozitive asupra unor autori, între 
care MIRCEA DINESCU, BUJOR NEDELCOVICI, STELIAN 
TĂNASE, pentru a-i determina să renunțe la acțiunile protestatare 
preconizate, iar în cazul numiților NORMAN MANEA, LILIANA 
URSU și NICOLAE MANOLESCU să accepte modificările 
solicitate de factorii competenți.

Cu toate acestea, la editura ”Cartea Românească” a apărut în 
1985 romanul lui MORGAN SALOMIE, intitulat „Amnezii de 
iarnă”, conținînd referiri tendențioase la unele deficiențe din viața 
social-economică, retras din circuitul public după difuzare. De 
asemenea, în același an, a fost aprobată de conducerea editurii 
tipărirea cărții „Vitrina cu păsări împăiate” de MARIUS TUPAN, a 
cărei difuzare a fost prevenită prin informarea conducerii 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Cu această lucrare 
editura a cheltuit circa 43 000 de lei.

Relevant este și faptul că în ultimii ani” Cartea Românească” a 
editat mai multe cărți cu conținut neangajant, cu o viziune sumbră, 
pesimistă asupra vieții și realității, aparținînd unor autori ca 
AUGUSTIN BUZURA, OCTAVIAN PALER, ION BAIEȘU, 
MIHAI SIN, MIRCEA CĂRTĂRESCU și NORA IUGA.

Neajunsurile manifestate la „Cartea Românească” în activitatea 
de lecturare și avizare a manuscriselor propuse spre editare se 
datorează, în principal, următoarelor cauze :

- Existența în editură a unor redactori cunoscuți cu rude sau 
legături în străinătate, care cultivă relații în rîndul scriitorilor cu o 
poziție politică necorespunzătoare. Elocvent este că majoritatea 
manuscriselor deficitare din punct de vedere ideologic au fost 
promovate și susținute de către acești redactori.

- Modul defectuos de lucru și slaba implicare a conducerii 
editurii în selecția și aprobarea manuscriselor spre publicare. Avem 
în vedere îndeosebi aprobarea editării cărților fără obligativitatea 
prezentării de către redactori a unor referate privind conținutul 
acestora și neasumarea răspunderii de către director și redactorul 
șef care nu au lecturat cărțile susceptibile a avea probleme de 
conținut.

- Controlul insuficient și lipsa de fermitate manifestată de către 
factorii cu atribuții din cadrul Centralei editoriale.

Pentru îmbunătățirea activității de selecționare și editare a 

manuscriselor prezentate editurii” Cartea Românească”, C.C.E.S. a 
dispus următoarele măsuri :

- transferarea la o altă editură a redactorei GEORGETA 
DIMISIANU, care susținea în mod vizibil publicarea unor lucrări 
deficitare din punct de vedere ideologic ;

- întărirea spiritului de răspundere și a fermității conducerii 
editurii prin atenționarea directorului GEORGE BĂLĂIȚĂ și 
destituirea redactorului șef CORNEL POPESCU.

Editarea unor cărți, cu deficiențe din punct de vedere ideologic, 
evidențează neajunsurile care persistă în dispozitivul informativ-
preventiv de securitate din cadrul acestei edituri.

Totodată, nu a existat o conlucrare corespunzătoare cu conduce-
rea editurii, pentru luarea unor măsuri de natură să sporească 
răspunderea și fermitatea în activitatea redacțională.

La neajunsurile menționate a influențat și fluctuația ofițerilor 
care au avut în responsabilitate munca de securitate în cadrul 
acestei edituri în ultimii ani.

Conducerea Securității municipiului București, în contextul 
măsurilor organizatorice întreprinse în cadrul serviciului” artă-cul-
tură” a hotărît ca de editura” Cartea Românească” să se ocupe 
nemijlocit lt. col. Oprișor Onițiu, șeful colectivului” creație literară-
presă”.

Pentru îmbunătățirea activității specifice de ansamblu din cadrul 
editurii” Cartea Românească” și prevenirea oricăror fapte de natură 
să prejudicieze politica partidului și statului nostru, vom acționa 
prioritar în următoarele direcții :

1. Dezvoltarea capacității de cunoaștere prin recrutarea a 4 noi 
surse, precum și extinderea relațiilor operative în cadrul editurii sau 
în rîndul colaboratorilor acesteia.

2. Reinstruirea potențialului informativ existent, cu accent 
deosebit pe semnalarea promptă a oricăror fapte sau fenomene 
negative care ar putea favoriza apariția unor lucrări cu conținut 
politic necorespunzător sau interpretabil.

3. Luarea în controlul Direcției I a cazurilor din cadrul acestei 
edituri și implicarea activă în soluționarea lor.

4. Semnalarea operativă a conducerii Centralei editoriale și 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste cu privire la eventualele 
probleme de conținut ale unor manuscrise ce vor fi depusela 
redacție pentru dispunerea măsurilor necesare în vederea prevenirii 
tipăririi în forma inițială.

5. Informarea Comitetului municipiului București al P.C.R. în 
legătură cu neajunsurile manifestate în activitatea de selecționare și 
editare a manuscriselor la „Cartea Românească”.

ȘEFUL DIRECȚIEI I ȘEFUL SECURITĂȚII MUNICIPIULUI
Colonel   BUCUREȘTI
Rațiu Gheorghe  General-maior
    Bucurescu Gianu

Paradoxul caracteristic perioadei de după 1948, în cultură, în 
presă este mărirea distanței dintre tratarea fenomenelor complexe 
devenite subiectele presei și natura rigidă a ideologiei care se 
adapta prea lent acestei complexități. Odată cu apariția necesității 
integrării unor specialiști în redacțiile a căror control și unitate 
ideologică fusese asigurată, într-o primă fază, de activiștii de partid, 
trecuți prin școli de partid, cu care fuseseră încadrate, cenzura 
internă nu mai era doar o activitate de rescriere în limbaj ideologic 
a unor texte insuficient conformizate, standardizate, cum fusese 
cazul pe vremea lui Silviu Brucan sau Sorin Toma, la Scânteia, sau 
Mihai Novicov, Nicolae Moraru, Paul Georgescu, Paul Cornea, Ov. 
S. Crohmălniceanu, la Gazeta literară, Viața Românească, ci una 
de înlocuire a semidocților și analfabeților recrutați pentru puritatea 
originii sociale și de reorientare oportunistă, adaptativă, a cerberilor 
ideologici, a dulăilor de pază, după 1960, la noile cerințe.

În cadrul unei cercetări despre cărțile interzise, despre cenzură 
și autocenzură, despre relațiile dintre scriitorii români și puterea 
politico-polițistă înainte de 1990, cercetare care includea și necesi-
tatea accesului la dosarele de urmărire informativă sau la cele de 
rețea, produse de Securitate și aflătoare acum în arhivele CNSAS, 
am solicitat, firește, printre alte demersuri, accesul la dosarele 
grupului de la Vatra, în prima sa configurație, dintre 1971 și 1983, 
data morții redactorului șef-fondator al seriei a II-a, Romulus Guga.

Precizez că am solicitat în primul rând propriul meu dosar 
(DUI2 „DINU”) despre a cărui existență aflasem grație unor 
fragmente publicate în presa post-decembristă, apoi în Cartea albă 
a Securității, antologia de rapoarte și note informative realizată, 
după criterii invuabile sau nedeclarate, la comanda SRI, pe vremea 
lui Virgil Măgureanu, de către Mihai Pelin, fost prozator, extrase 
dintr-un dosar tematic, colectiv, („ETERUL”), dedicat postului de 
radio Europa liberă și relațiilor acestuia cu cetățenii români, cu unii 
intelectuali, literați în special.

După multe insistențe, reveniri, etalate pe câțiva ani, în ciuda 
lentorii enervante și frustrante din desfășurarea transferului unei 
părți a arhivei Securității (nu vreau să scriu fostei), am obținut cele 
cinci dosare care îmi fuseseră dedicate, cuprinzând vreo 900 de 
pagini recto, uneori recto-verso (cu multe repetiții). Am publicat o 
parte din aceste documente pe un blog la adresa (http://asymetria.
blogspot.com/), copiate brut. Ele necesită note explicative pe care 
nu am avut atunci răbdarea și detașarea de a le redacta, dar pe care 
am început să le formulez în acest studiu. 
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Am întrerupt temporar editarea întregului, paginile care lipsesc 
fiind transcrieri de convorbiri telefonice sau scrisori cenzurate, 
trimise și primite.

Din dorința de a contribui la scrierea istoriei revistei Vatra, a 
grupului de redactori și colaboratori apropiați ai acesteia, așa cum 
cred că ar trebui scrise și istoriile altor publicații importante ale 
perioadei comuniste, incluzând bio-biografiile redactorilor, am 
solicitat (sau voi solicita, din aceiași sursă, îndată ce voi avea 
răgazul), spre o cercetarea cu scop istoric, și dosarele colegilor mei 
Romulus Guga, Mihai Sin, Anton Cosma, Gavril Ședran, Serafim 
Duicu, Cornel Pogăceanu, Ion Calion, Atanasie Popa, Ioan Radin-
Peianov, Nicolae Băciuț, Angela Marinescu (căsătorită sau doar 
conviețuind o vreme cu un informator deconspirat, poetul-trompe-
tist Paul Daian). Dintre colaboratorii apropiați cred că ar interesa în 
acest cadru de proiect și dosarele grupului «Școlii de la Târgoviște» 
� :Radu Petrescu. Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, 
Alexandru George, Tudor Țopa, Petru Creția, ca și cel al 
«textualiștilor» Gheorghe Crăciun, Gheorghe Iova, Mircea 
Nedelciu, Al. Mușina, a informatorilor care ne înconjurau, de tipul 
Mara Nicoară („Dona Alba”

Pentru Cornel Moraru, prin Direcția de Cercetare, am consultat 
acum doi ani un dosar de urmărire informativă (DUI, 
«PROFESORUL», nr. 3 719/1975), cota CNSAS I 143 886, din 
care am xeroxat 60 de file privind ancheta la care a fost supus de 
Securitate în 1975 și 1976.

Rezum faptele care au atras atenția Securității asupra lui Cornel 
Moraru, pe atunci profesor la Liceul „Radu Negru” din Făgăraș. 
Dosarul de urmărire informativă pe numele lui Cornel Moraru a 
fost deschis la 8 august 1975 (cu terminologia profesională a 
securiștilor, dosarul în care a fost lucrat numitul C. M.) pe baza 
unui raport al Inspectoratului județean Cluj al Securității.

Din acest document, care nu figurează in paginile extrase de 
mine din DUI Moraru, reiese că dintr-o analiză a materialelor 
obținute în (D. U. I.) dosarul de urmărire infomativă OȘANU, prin 
care este urmărit Gagea (sic !) Vasile, de fapt Gogea Vasile, fiul lui 
Gavril și Elena, născut la 7 august 1953 în Sighet, student la cursul 
fără frecvență în anul al II-lea al Facultății de filozofie din Cluj, 
citez, « rezultă următoarele aspecte :

• orașul Făgăraș în prezent este un centru al rezistenței legiona-
re. În oraș domiciliază cîteva persoane care dețin biblioteci în care 
sunt cărți cu conținut legionar și sunt difuzate la persoane de 
încredere.

• în cadrul liceului „Radu Negru” din Făgăraș, fostul său 
profesor de română [Moraru Cornel], în diverse împrejurări (la 
orele de cursuri, cenacluri literare etc.), vorbește laudativ despre 
activitatea desfășurată de revista Gândirea, condusă de Nichifor 
Crainic, cît și de activitatea unor filozofi ca : Cioran, C. Noica, P. P. 
Negulescu [nume tăiat de ofițerul de Securitate, care a aflat poate 
că Negulescu nu era legionar] și alții.

În vederea întocmirii planului de măsuri pentru a elucida 
informațiile (s. n.) lui OȘANU s-au făcut primele verificări la 
Făgăraș. Cu această ocazie a fost identificat fostul profesor de 
limba română a lui OȘANU, în persoana lui MORARU CORNEL. 
Despre acesta se dețin date că este stăpînit de aceste concepții 
filozofice și că întreține relații cu G. N. (arătat în materiale și de I. 
J. Cluj), cu P. V. Din comuna Ilieni, semnalat și acesta cu 
predilecții spre filozofia idealistă (s. n.) și chiar cu unele comentarii 
tendențioase (s. n.). »

Câteva comentarii și precizări pe marginea acestui paragraf 
dintr-un document secret sunt aici necesare.

1. Se vede că, în anul de grație 1975, filozofia idealistă și 
comentariile tendențioase se află, pentru funcționarii Securității, la 
același nivele de periculozitate socială. Este important de subliniat 
că securiștii erau funcționari politici, foarte bine plătiți, care 
controlau, în sens preventiv și punitiv, nu doar acțiunile ci și 
opiniile tuturor grupurilor sociale. Pentru a fi considerați social-
mente utili securiștii trebuiau să definească și să supravegheze 
obiectul muncii, adică devianța social-politică a cetățenilor, sau să-l 
inventeze, în caz că acesta refuza să existe. Iar prin menținerea 
presiunii asupra societății civile cu efectul și instrumentul ei, frica, 
acțiunea securiștilor risca să ducă, dacă lucurile ar fi durat, la 
dispariția obiectului muncii, adică a opoziției și contestării regimu-
lui. Din situație dilematică se putea ieși pe trei căi : schimbarea 
regimului ; variațiunile de presiune – slăbirea și accentuarea 
presiunii politico-polițiste ; provocarea.

2. Publicistul și scriitorul Vasile Gogea, studentul mai sus 
pomenit, a fost unul din persoanele urmărite și ulterior de 
Securitate, pentru fapte mai grave decât lectura unor cărți interzise 
sau suspecte, printre care colaborarea la ziarul Libération, unde va 
relata despre revolta din Brașov.

3. Cărți de genul celor care excitaseră vigilența unor informatori 
și vigilența Securității, s-au găsit cu ocazia perchiziției ordonate, în 
biblioteca lui Cornel Moraru. Probabil că sinceritatea sau limbuția 
lui Vasile Gogea cu ocazia unor discuții cu colegi de facultate sau 
prieteni, a fost prilejul unor note informative care au încărcat 
propriul său DUI de la Cluj. Nu e vorba deci de informațiile lui 
Oșanu, transmise vreunui ofițer ci de acelea care, furnizate de un 
informator din cercul apropiaților săi, au fost depuse în dosarul 
Gogea (OȘANU). E o chestiune de sens și de gramatică la securiști.

Lectură și discutarea unor cărți interzise, chiar într-un cadru 
privat dar, mai ales în cadrul școlar, ar fi fost o circumstanță 
agravantă în cazul în care denunțul, mascat de nota informativă, ar 
fi putut fi probat, în sensul stabilirii unei legături între o organizație 
secretă legionară și grupul de cititori, elevi, foști elevi și profesori.

Partidul Comunist nu accepta ideea că educția tineretului s-ar 
putea face în afara cadrului ideologic stabilit de doctrina oficială. 
Circulația unor publicațiil  interzise amenința chietudinea 
analiștilor Securității și Partidului Comunist, după ce provocase, la 

un prim nivel, vigilența ideologică,  revoluționară și oportunistă a 
unui informator din mediul studențesc clujean în 1975.

Precizăm că, la 1975, unele dintre cărțile pe care securiștii le 
depistaseră, cu ocazia perchizițiilor, la domiciliul celor implicați, 
nu mai erau de fapt interzise, sau, chiar dacă figurau în bibliotecile 
publice la fondul documentar sau secret, erau ușor de citit, cu o 
simplă recomandare a unui profesor universitar, sub pretextul 
cercetării în vederea redactării unei lucrări științifice, teză de 
licență sau doctorat. Accesul la aceste publicații rămânea 
restricționat pentru elevii de liceu, a căror îndoctrinare era monopo-
lul unei programe școlare strict controlată, purificată.

Iată titlurile cărților sau periodicelor interzise, extrasă din 
Anexa 1,(p.4 /DUI),

1. Mustul care fierbe de Octavian Goga
2. Finalitatea ideală a existenței umane de Constantin Micu, ed. 

1943
3. Evoluția ideilor liberale: Către tineretuil liberal, către 

tinerimea cultă și către socialiștii și lucrătorii din România Mare de 
Dimitrie Draghicescu, 1921

4. Revista Gândirea
5. Portretele foștilori regi Carol al II-lea și Mihai  I
6. Roza vânturilor, publicistică de Nae Ionescu, 1926-1936
7. Reconstrucția filozofică de Mircea Florian, ed. 1944
8. Istoria logicii, curs universitar de Nae Ionescu, ed. 1929-1930
9. Logica, curs universitar de Nae Ionescu, 1934-1935
10. Hier et demain de Gustave le Bon
11. Un Nouveau Moyen âge de Nicolas Berdiaeff,ed. 1930
12. Voyage au bout de la nuit, roman de Louis Ferdinand Céline 

O parte din publicațiile citate figurează în listele de Publicații 
interzise, tipărite de Ministerul Propagandei sau de Direcția Presei 
(cenzura) din 1945 încoace. Pentru verificare am consultat ediția 
sintetică apărută în 2004 sub îngrijirea fostului deținut «reeducat» 
de la Pitești, sociologul Paul Caravia.

Un plan de măsuri
Planul de măsuri stabilit de Direcția I-a (informaţii Interne) din 

Ministerul de Interne la 6 septembrie 1975, înregistrat cu nr. 
110/N.T./ 00126. 083, STRICT SECRET, Exemplar nr. 3, precizea-
ză că « Inspectoratul județean de securitate Brașov-Biroul de 
securitate Făgăraș- vor întreprinde următoarele măsuri :

vor fi luați în lucru prin dosar de urmărire informativă numiții :
MORARU CORNEL, fiul lui Tudor și Iuliana, născut la 24.X. 

1943 în Pietrarii de Jos — Vîlcea, membru PCR, absolvent al 
Facultății de filozofie, în prezent profesor de limba română la 
Liceul «Negru Vodă» din Făgăraș. Ca legătură a lui va fi lucrat și 
PÎRVU VASILE din Ilieni.

GRUIA NOVAC, fiul lui Mihai și Maria, născxut la 27. V. 1954 
în Făgăraș, student anul II la Facultatea de filozofie din București, 
legătură a lui «OȘANU» și cu relații în rândul unor filozofi ca C. 
NOICA, AL. BOBOC, AL. VALENTIN, AL. DUMITRIU și alții.

În cadrul dosarului de urmărire informativă se va urmări a se 
stabili :

— poziția prezentă — ideile, concepțiile politice față de orându-
irea socială și de stat din țara noastră pe care le exteriorizează în 
cercul său de relații;

— elementele, cauzele care au contribuit la formarea 
concepțiilor idealiste, ostile față de orâmduirea din țara noastră;

— dacă în activitatea lor urmăresc să inoculeze [termen 
medical, tradițional folosit în negativ de limbajul propagandei 
comuniste. n. ed.] elevilor cu care vin în contact concepțiile lor, 
cum le realizează (ore de curs, meditații, cenacluri literare etc.];

— clarificare naturii relețiilor lui MORARU CORNEL și 
GRUIA NOVAC cu C. NOICA, AL. NOBOC, AL. DUMITRIU, 
AL. VALENTIN etc., precum și cu fratele lui HOROA SIMA 
— «ȚEPOSUL» care dimpciliază în comuna Mândra;

— identificare legionarilor sau altor persoane care ar deține 
materiale de propagandă legionaro-fascistă și le difuzează.

— verficarea dacă la domiciliile celor de mai sus cât și la 
locuința lui «OȘANU» din Făgăraș nu sînt materiale cu conținut 
neavenit3;

— verificarea afirmației făcute de « OȘANU » că în Făgăraș 
există un puternic centru legionar.

Pentru realizarea sarcinilor manționate se vor lua următoarele 
măsuri : 

Pentru profesorul MORARU CORNEL
Supravegherea informativă la locul de muncă se va realiza în 

prima perioadă - neavând alte posibilități - cu inf. «MIRCEA» care 
va stabili :

 relațiile pe care le are obiectivul în rândul cadrelor didactice, a 
alevilor;

natura acestor relații și ideile pe care le exteriorizează față de 
aceștia dacă dă meditații la domiciliul său pentru elevii din acel 
liceu.

Sarcină permanentă
— Pentru cunoșterea concepțiilor, a felului cum abordează 

problemele în rândul cadrelor didactice, cât și prin discuții indivi-
duale la locul de muncă cît și în anturaj – la nivelul profesorilor 
– va fi recrutat prof. GREAVU TRAIAN.

[ Nota mss a ofițerului ] Da. Greavu Doina 
Termen : 25 sept. 1975
Răspund : Lt. Pop Florin ajutat de Cpt. Bîlbă Ion
— La începutul anului școlar se vor stabili clasele în care 

obiectivul are ore și în funcșie de aceasta se va proceda la recruta-
rea de informatori—în special la clasele mai mari— pentru a 
verifica dacă transmite în duscuții idei idealiste, dacă invită pe 
cineva acasă pentru meditații etc.

[ Nota mss. a ofițerului. ] La 25. XII 75. se va efectua recruta-
rea a 2 surse elevi. Se va verfica dacă are dirigenție, la ce clasă și 
măsuri.

Termen : 30 sept. 1975

Răspund : Lt. Pop Florin ajutat de Cpt. Bîlbă Ion
Având în vedere că prof. MORARU CORNEL este inițiatorul 

cenaclului literar din cadrul Casei de cultură Făgăraș unde ține și 
expuneri, se va stabli prin inf. «CORDUN»  poziția și atitudinea 
acestuia acolo.

Tot în acest scop vor fi trimiși de la Brașov inf. 
«BRAȘOVEANU»,  «TOPOLOGU» care vor participa la ședințele 
cenaclului și vor căuta să intrețin relații cu prof. MORARU C. 

[Nota mss. ] Cenaclul își începe activitatea în decembrie.
Sarcină permanentă Răspund : Cpt. Baiaș și Lt. Pop Florin
Pentru cunoașterea poziției lui MORARU CORNEL la domici-

liu se vor lua măsuri pentru instalarea mijloacelor speciale.
[Notă mss.] S-a propus și s-a aprobat 
Termen : 20 sept. 1975
Răspund : Lt. Pop Florin ajutat de Cpt. Bîlbă Ion
— Verificare bibliotecii lui MORARU CORNEL se va realiza 

prin rețeaua informativă sau prechiziție secretă sau deschisă, în 
raport de condițiile pe care le oferă imobilul.

[Nota mss. ] prin R.I: - parțial Termen : 20 sept. 1975
Răspund : Cpt. Bîlbă Ion și Lt. Pop Florin
 — Cu ocazia părăsirii orașului Făgăraș, cu destinația Cluj-

București-Sibiu sau alte localități, va fi luat în filaj.
Răspunde : Lt. Pop Florin
— Pentru cunoașterea relațiilor pe care le are cu C. NOICA, 

CIORAN atât el cât și legăturile sale PÎRÎU VASILE, «OȘANU» 
va fi folosit « SIBIANUL».

De elucidarea acestor aspect răspunde lt.col Dănilă de la I:J: 
Sibiu.

— Persoanele cu care întreține releții în șțară și străinătate prin 
corespondență vpr fi idemntificate prin Unitatea Specială «S»  
[Nota mss. ] Da

Sarcină permanentă
Răspunde : Lt. Pop Florin
— Verificarea relețiilor dintre fratele lui H. Sima și MORARU 

CORNEL, «OȘANUL» se vor realiza prin inf. «P. 
MĂGUREANU».

 Răspunde : Lt. Col. Pațache – șeful serv. 1 Brașov
Supravegherea informativă : pentru a stabili persoanle care îi 

formează anturajul prezent la locul de muncă, la domciliul, atitudi-
nea și manifestările se vor realiza cu informatorii «ADRIAN» și 
«CORDUN»  [Nota mss. ]  Da

Sarcină permanentă
Răspunde : Lt. Pop Florin
Pentru cunoașterea comportării și ideilor pe care le transmitea 

elevilor în clasă în timpul meditațiilor, în discuțiile particulare în 
timpul liber, se vor face recrutări din rândurile acestora, în special 
din clasele mai mari.

Termen : 10 oct. 1975
Răspunde : Lt. Pop Florin
Cunoașterea relețiilor pe care le are, a poziției lui la domiciliu, 

se va realiza și cu ajutorul măsurilor speciale ce se vor instala.
Termen : 15 sept. 1975
Răspund : Cpt. Bîlbă I. și Lt. Pop Fl.
Verificarea, dacă la domiciliu, loc de muncă nu deșine literatură 

legioanră, sau alte materiale scrise de persoane cu antecedente 
politice se va realiza prin efectuarea unor perchiziții secrete.

Termen : 15 sept. 1975
Răspund : Cpt. Bîlbă I. și Lt. Pop Fl.
Vor fi luate măsuri de cunoașterea raporturilor pe care le are cu 

familia STĂNESCU (locuiește în aceiași curte), cu nepotul și 
mama legionrului MATEIAȘI VIRGIL.

Dacă eventuale GRUIA NOVAC și alți colegi au venit în 
contact cu acesta în timp ce MATEIAȘI VIRGIL își vizitează 
mama și măsura în car acesta ar fi putut exercita influență asupra 
obiectiviului.

Pentru aceasta vor fi folosiți informatorii «MIRONESCU» și 
«SĂVULESCU».

Răspund : Maior Porojnicu Alex. și Lt. Pop Fl.
Lucrarea lui GRUIA BNOVAC în București cu ocazia susținerii 

examenelor la facultate sau cu prilejul altor deplasări se va realiza 
de către Direcția I-a serviciul 6.

Răspunde : Lt. Maj. Oancea Traian
Pentru a putea cunoaște permenent relețiile dintre «OȘANU» și 

relațiile lui din Făgăraș, vor fi identificați studenții din Făgăraș care 
urmează facultatea la Cluj sau cadre didactice ce deja [sic!] la Cluj 
sau Făgăraș și îi cunosc pe ambii, trecându-se la efectuarea unor 
recrutări.

Răspund : lt. Pop Floarina și lt. Mak. Heta
Termen : 20 XII 1975
Înrucât în materialul obținut de I. J. Cluj rezultă că și tatăl lui 

«OȘANU» (GAGEA VASILE) [sic!] are concepții dușmănoase, se 
ocupă cu redactarea memoriilor, s-au inițiat măsuri pentru lucrarea 
lui împreună cu organele C. I. [Contra Informații, probabil] din 
Făgăraș, deoarece este angajat la o uniate militară din Făgăraș.

Pentru clarificarea aspectelor privind ecistența unor persoane 
care dețin materiale legionare, existența unui centru legioanr de 
exlatare a ideilor lui NOICA, se va acționa astfel :

— Instruirea întregii rețele informative din problema legionară, 
pentru a se cunoaște peresoanle care transmit, colportează ideile lui 
«OȘANU».

In acest scop vor fi trimiși și informatori cu posoibilități din 
orașul Brașov, care au fost deja selecționați.

Răspund :: Lt. Col. Pațache -șeful serv. 1- Brașov și Mr. 
Porojnicu Alex.

—Foștii profesori  de la Loceul «Negru Vodă» cunoscuți cu 
antecedente polticie-legioanri și P.N.Ț. - PRODEANU MIHAI, 
SĂBĂDUȘ DIONISIE, SIPOȘ ION, NICA ȘTEFAN, COMĂNICI 
NICOLAE, cu domiciliulm în Făgăraș și FLORSCU OCTAVIAN din 
București, precum și foști conducători legionari MATEIAȘI VIRGIL, 
COMȘA ION, DAN ION vor fi luați în lucur activ pentru a verfica 
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... Serii şi grupuri...
- dacă au materiale cu conținutr legionar sau fascist la domici-

liul lor;
- dacă vin în contact cu tineri cărora să le inociuleze concepții 

antimarxiste;
- dacă sînt semnalați cu manifestări dușmănoase, releții suspecte 

etc. 
Aceste aspecta se vor realiza orin  informatorii «IONIȚĂ», « 

LUPEANU», «DOBRIN», «MÎNDREANU» cu posobilități de 
informare pe lîngă cei de mai sus.

Sarcină permanentă
Răspunde Lt. Col. Pațache I și Mr. Porojnicu A.
Toși legionarii cu pregătire intelectuală vor fi selecționați și 

supravegheați în mod activ pentru a le cunoaște preocupările în 
vederea indentifgicării persoaneri sau persoanelor la care se referă  
«OȘANU».

Sarcină permanentă
Răspunde : Mr. Porojnicu Alex.
Acțiunile informativ eprivind pe MORARU CORNEL și 

GRUIA NOVAC și măsurile inițiate pe linia problemei legionare 
vor fi analizate lunar la nivelul adjunctului șefului securității și se 
vor iniția noi măsuri, în rapor de datele obținute.

Se va coopera ci I. J. Cluj prin Direcția I-a.
De realizarea sarcinilor din plan răspund : 
Din partea Direcției I-a   Din partea I.J. Brașov
Lt. col. Nagy Tiberiu   Lt.col. Marinescu Ion
lt. maj. Oancea Traian ss descifrabil

În anteteul documentului au fost înscris de mînă următoarele :
— Cazul să fie luat în control de Serv. 1
— Serviciul 1 și 6 să asigure executarea sarcinilor și măsurilor 

propuse în plan
— La 30 oct. 1975 să se prezinte cazul la analiză și măsurile ce 

urmează a fi luate ăn continuare.
ss. Lt. Col. GH. NĂSTASE 6.09.1975

Amploarea agitației pare exageratî, dacă considerăm doar 
numărul persoanelor direct implicate în lectura sau eventual 
discutarea unor cărți potențial interzise.

Dincolo de acest fapt, am atras deja atenția asupra temerii 
paranoice a Securității, deci a Partidului comunist, prin Serviciului 
I : față de eventualitatea difuzării în mediul tineretului școlar și 
universitar a unor aspecte ale ideologiei legionare, eventual legată 
de organizarea subterană a unor grupuri filo-legionare. Este 
semnificativă continuitatea între asiduitatea supravegherii, evanta-
iul măsurilor de informare și violența reprimării oricăror presupuse 
coalizări dintre foștii legionari și tineret.

Subliniem faptul că în 1975 Constantin Noica mai era conside-
rat în dosarele Securitîții, un filosof legionar. Nu putem lăsa 
nemenționată ignoranța Serviciului I în domeniul filozofic, de 
vreme ce se amestecă în lista de publicații presupuse legionare, cu 
o terminologie aproximativă idealismul, fascismul, antimarxismul 
și «neavenitismul», concept ultralarg, care putea înghiți orice, dup 
bunul plac al ideologilor de partid și al securșitilor de serviciu. 

Să ne mai mirăm că în 1990 Ion Iliescu, fost membru al CC al 
PCR și fost prim secretar de județ, deci șef real al Securității, 
desemna legionarii și PNȚ-ul ca inamici ai loviturii sale de stat, 
intrată în istoria României cu pseudonimul Revoluție? 

Asupra naturii și conținutului publicațiilor, asupra modului în 
care le-a obținut, păstrat sau difuzat, Cornel Moraru va reveni în 
cel puțin două declarații autografe aflat la dosar, cu detalii și 
motivații. Ele nu trebuiesc citite neapărat ca expresie a opiniilor 
celui anchetat, deși, în lipsa unor precizări în opera publicată, el pot 
fi chiar opiniile criticului. Sub această rezervă, vom cita câteva 
pasaje din declarația  datată 11 iunie 1976, adică la 18 zile înainte 
de clasarea DUI «Profesorul».

Citat declarație olografă
Interesul istorico-literar al documentului se completează cu 

elementele sociologice și politice pe care le conține, definind 
lecturile unei eminent critic literar și cercetător, dificultatea de a se 
informa și de constitui o bibliotecă personală în deceniile șapte și 
opt ale secolului trecut, obligatoriile manevre retorice pentru a 
evita acuzele de îndoctrinare ilegală a unor elevi, acuze care putea 
duce, în anumite împrejurări, la excluderea din învățământ a 
învinuitului.

« Cele mai multe din cărțile de față și cărțile vechi pe care le 
am eu le-am procurat în timp ce eram student la filozofie, din 
„talcioc”. N-aș putea preciza însă anul exact. Altele le-am procurat 
de la Stanciu Lucian (domicliat în București, str. Emil Gârleanu, nr. 
21, sector IV) Pe Lucian Stanciu l-am întâlnit de fapt tot în 
„talcioc”, dar l-am ragăsit apoi la filozofie. Aveam nevoie de 
cursuri, cărți. N-am avut niciodată sentimentul (și nici acum nu am) 
că prin aceasta am comis un act insurgent (s. a.) de cultură (antipar-
tinic sau antistatal). Și cred că întotdeauna le-am receptat dintr-o 
perspectivă marxistă justă.  [Aici  intervine o necesară retorica a 
dezvinovățirii. Nota d. c. ] Mărturisesc, de asemnea, că nici nu 
le-am citit pe toate sau nu le-am citit integral, preocupările de 
literatură luându-mi foarte mult timp.

Dar să le iau pe rând :
1) «Istoria filosofiei moderne» Cred că am cumpărat-o de la 

Stanciu Lucian, prin anul II, 1970 (de la filosofie). Îmi lipsește vol 
III. Cred că au mai consultat-o parțial (și eu tot parțial am citit-o) 
Greavu Traian, Novac Gruia, (dar cred că o are și el), Haș Petru, 
Elena Gîțu (nu sunt sigur) și prof. Funariu.

2) Mircea Florian  : «Cunoaștere și existență». Originea : 

același lucru. Cine a mai citit-o ? Cred că numai eu (parțial), Novac 
(dacă nu o are și el).

3) Mircea Florian : «Îndrumare în filosofie». Originea : 
talcioc (totuși cu aproximație). Au mai citit-o cred și cei de la 
punctul I, poate și Pîrîu Vasile (deși bănuiesc că o are și el).

4) Mircea Eliade, «Le Chamanisme». Sursa : Stanciu Lucian, 
cu aproximație 1972. Au mai citit-o Petru Haș (cred că cel mai seri-
os), Cornea Pantelimon,(cu aproximație totiuși), Elena Gîțu, poate 
și prog. Funariu.

5) «Logique du sens» de Gilles Deleuze. N-am citit-o. 
Aparține lui Vasile Pîrău. A primit-o probabil din Franța în cadrul 
schimburilor culturale.

Angajarea lui Cornel Moraru la revista Vatra, unde criticul 
literar debutase în 1972, ar fi trebuit să aibă loc în această perioadă. 
Prin denunțul care l-a atins, în ricoșeu, ca la o lovitură de biliard, 
formalitățile angajării au fost blocate trei ani.

Din corespondența cu Cornel Moraru, în calitatea mea de 
responsabil cu sectorul criticii literare, din acea perioadă, aflată 
acum în arhive publice, se pot extrage detalii. Dar acum importantă 
mi se pare descrierea contextului secret.

Redactorul șef, Romulus Guga, fusese convins de la început de 
calitatea scrisului lui Cornel Moraru. Vatra avea interesul să-și 
întărească sectorul de critică, pentru a acoperi o activitate editorială 
foarte dinamică în aceea perioadă, și asta s-a făcut prin angajarea 
succesivă a lui Serafim Duicu, adus de Guga, a lui Anton Cosma, 
recomandat și adus de mine, și a lui Cornel Moraru, care fusese 
recomandat în 1972 de Mihai Sin, ca făgăreșean.

Dar intervenția Securității, evident discretă, care luase aspectul 
unei telegrame secrete de la Făgăraș la Târgu Mureș, blocase proce-
sul administrativ de angajare.

 
Iată documentul (p. 100/DUI)
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este lucrat prin d.u.i. Pentru manifestari de nuantza legioanra 
numituș moraru cornel profesor de literatura romana la liceul ‘’radu 
negru’’ fagaras. Informativc a rezultat ca de la 1.02.1976 numitul 
s-ar transfera ca redactor la revista „vatra” rugam a verifica de 
urgentza si a ne comunica daca numitul are aranjat intradevar 
transferul la revista ‘vatra’ sau alta revista din tg-mures intrucit 
cazul se afla in atnetzia conducerii directziei 1-a.

Ofitzer specialist 1
capitan bilba ion
transmite sandru nicoleta. Rog cnf
cfm cecalacea cecalecean rew my rew . 2

Guga nu părea suficient de decis, ca să nu zic curajos, ca să 
înfrunte anularea acordului inițial obținut și nici să caute explicații 
pentru această schimbare oficioasă de atitudine din partea 
Serviciului de cadre al PCR, de a cărui acord prealabil depindeau 
transferul dintr-un județ în altul și, în final, angajarea unui redactor. 
În aceste condiții, a trebuit să insist pe lângă Romulus Guga 
cerându-i să nu lase dosarul blocat fără a-i da celui vizat, adică lui 
Cornel Moraru, o explicație și, mai ales, o pistă pentru a putea să 
limpezească acele turnătorii sau manevre a căror prezență o puteam 
presupune dar despre a căror sursă și natură nici el, nici noi nu 
aveam cunoștiință atunci.

Deși la 29 iunie 1976 Securitatea Făgăraș propunea, după 
diverse perchiziții, interogatorii și declarații acumulate, într-o 
notă-raport, închiderea dosarului de urmărire informativă, și 
transfera acțiunea în domeniul de competență directă al partidului, 
situația angajării la Vatra nu s-a deblocat imediat. Cornel Moraru a 
devenit redactor la revista Vatra din Târgu-Mureş în 1979, apoi 
redactor-şef al revistei din 1983, după moartea lui Romulus Guga, 
la propunerea mea, adresată direct primului secretar al județenei 
PCR, Nicolae Vereș. Voi reveni asupra argumentației mele.

Iată concluzia Notei-raport.
«Întrucât faptele relatate mai sus nu întrunesc laturile constituti-

ve ale vreunei infracțiuni și ținând cont de pregătire și calitatea de 
profesor pe care o are numitul MORARU CORNEL- care era în 
măsură să analizeze conținutul cărților din bibliotecă, să-și dea 
seama de pericolul ce-l prezintă împrumutul unor asemnea cărți la 
tineri ca GOGEA VASILE, GRUIA NOVAC, PIRAU VASILE; 
HAS PETRU si ROMAN ELENA -

PROPUNEM  îîncjiderea dosarului de urmărire informativă nr. 
3719/1975 și sesizarea Comitetului Orășenesc P.C.R. Făgăraș cu 
rezultatul cercetărilor pentru a lua măsurile ce se cuvin pe linie de 
partid. Ofișer de C.P: Cpt. Mihai Gheorghe. Ofițer operativ. Lt. Pop 
Florian. De acord Lt. Col. indescifrabil

Operat c/ 17 iulie 1976 3
Dosarul de la CNSAS nu conține elemente pentru cunoașterea 

reacției și a măsurilor luate de conducerea organizației orășenești 
de partid Făgăraș.

(Endnotes)
1 O excelentă descriere a naturii acțiunii de supraveghere, presiune și 

amenințare la care erau supuse persoanele cărora li se deschideau dosare 
de urmărire informativă (D.U.I.) se află la Sorin D. Ivănescu, Documentele 
Securității și cercetarea istorică, în Xenopoliana, vol. X, 2001, Iași. « 

Dosar de urmărire informativă (D.U.I.) Era forma superioară de lucru 
instituită de Securitate. Bazele începerii urmării le puteau constitui 
antecedentele politice ale unei persoane, dar mai ales acţiunile întreprinse 
de aceasta, care ar fi putut pune în pericol siguranţa regimului comunist. 
Important e faptul că pentru întocmirea acestor dosare nu se respecta 
principiul cronologic, plecându-se de la premisa că ele trebuiau să 
răspundă în principal muncii informativ-operative, ele fiind grupate pe 
criteriul apartenenţei (note informative, rapoarte de investigaţii, de filaj 
etc.), încât cercetarea unui astfel de dosar devine foarte greoaie. Un dosar 
de urmărire informativă cuprindea mai multe piese: Raport cu propunerea 
ofiţerului de caz de deschidere a D.U.I., aprobat de şeful ierarhic; 
Materiale informative care au stat la baza începerii acţiunii (note informa-
tive); Biografia urmăritului, rude apropiate, persoanele din anturaj; Plan de 
măsuri în care erau stabilite mijloacele şi metodele ce urmau a fi folosite, 
termene precise, ofiţerii care aveau responsabilităţi; Rapoarte de analiză 
periodică, efectuate de ofiţerii de caz împreună cu şefii ierarhici, în care 
erau trasate măsurile ce urmau a fi luate pentru soluţionarea cazului (în 
cadrul acestor analize se aduceau corecţii planului de măsuri iniţial; Note 
informative date despre persoana care făcea obiectul urmăririi informative; 
Rapoarte de investigaţie; Rapoarte de filaj (în care se menţiona când a 
început acesta, când a fost ridicat, momentele importante), buletine radio; 
Rapoarte rezultate din cercetarea informativă (mijloc prin care diferite 
persoane erau cercetate, fără angrenarea organelor de justiţie); Rapoarte 
privind rezultatul percheziţiilor secrete (pentru ca o astfel de percheziţie să 
poată avea loc la domiciliul urmăritului, ofiţerul realiza un raport în care 
prezenta motivul acestei acţiuni, modul în care se va desfăşura, planul 
apartamentului, vecinii şi programul acestora, varianta de retragere în caz 
de eşec şi legenda pe care o va folosi). Aprobările intrau în competenţa 
ofiţerilor cu funcţii de comandă; Rapoarte rezultate din folosire tehnicii 
operative (de această problemă se ocupa D.G.T.O. - Direcţia Generală de 
Tehnică Operativă, în componenţa ei intrând Serviciul T - responsabil cu 
introducerea tehnicii de ascultare şi de redare a interceptărilor, Serviciu S 
- interceptarea sau reţinerea scrisorilor, obţinerea probelor de scris; 
Serviciul R - ascultarea şi interceptarea transmisiilor radio); Procese 
verbale de interogatoriu; Raport cu propunere de închidere a acţiunii de 
urmărire informativă (documentul era aprobat de şeful ierarhic superior 
celui ce aprobase deschiderea. În cadrul acestui document se rezumau 
motivele care au stat la baza deschiderii dosarului, măsurile ce au fost 
aplicate şi rezultatele obţinute. În finalul raportului se menţiona dacă 
persoana ce fusese urmărită informativ rămânea sau nu în evidenţele de 
Securitate. Decizia operativă de scoatere din evidenţă era luată când se 
constata că persoana în cauză fusese greşit "luată în lucru", când faptele nu 
erau importante pentru siguranţa statului sau când aceasta deceda. În cazul 
în care decizia era aceea de menţinere în evidenţe (cele mai multe cazuri), 
lucrătorii Serviciului "C" operau pe fişa de evidenţă, unde pe lângă datele 
biografice se menţionau data deschiderii şi închiderii dosarului, indicativul 
unităţii şi ofiţerului, esenţa informaţiilor, şi apoi eventualele modificări 
survenite (schimbarea locului de muncă, al adresei urmăritului etc.) şi se 
trecea numărul fondului operativ de la arhivă unde putea fi regăsit dosarul. 
»  (Sursa Internet : http://institutulxenopol.tripod.com/xenopoliana/
arhiva/2001/pagini/6.htm#5.

2 O argumentare a folosirii aceste etichete valorizante și definitorii nu 
a fost suficient dezvoltată de Dan Culcer la vremea ei. Ca atare persistența 
folosirii ei în publicistica literară este o ciudățenie. Eticheta a iritat pe unii 
sau pe toți cei etichetați astfel. Ei au încercată să-și dezlipească de pe 
frunte eticheta dar nu au reușit. Anticipasem, observ acum, scriind nota, 
această situație dezagreabilă, ba chiar enervantă, în Serii complete, o proza 
parabolică introdusă la finele volumului Serii și grupuri, din 1981. Dar, așa 
cum reiese mai ales din Jurnalul lui Radu Petrescu, toți scriitorii pomeniți 
de mine în acest cadru se cunoșteau între ei, se frecventau cu asiduitate, 
dialogau continuu, se citeau reciproc și își comunicau opiniile pozitive sau 
critice, cu sinceritate crudă sau edulcorate. Așa cum reiese din jurnalul lui 
Radu Petrescu, aceste relații nu erau nici de același nivel, nici de aceeaș 
intensitate. Ba, dimpotrivă, existau adesea tensiuni declarate sau nedeclara-
te, definite sau nedefinitei, dar reale, nu atât între ei (căci nu se cunosc 
încă jurnalele eventuale ale celor citați) cât între Radu Petrescu și ceilalți. 
Totuși, toți simțeau nevoia de a păstra un contact cu Radu Petrescu, un 
lider informal, stimat, a cărui opinie despre opera fiecăruia conta pentru cei 
în cauză, care îi citeau din scrierile lor, îi ofereau exemplare cu dedicație, 
deși este evident că nu se așteptau la vreo promovare literară directă, 
gestul lor fiind eliptic de interese sociale. Activitatea aceasta era adesea 
contrariantă pentru Radu Petrescu, îi răpea din timpul dedicat creației 
proprii, totuși o accepta și poate că o și dorea. Nu știu cum s-ar putea 
explica altfel fraza scrisă în 1974, tipărită la pagina 239, în Pentru buna 
întrebuințare a timpului. Jurnal 1971-1976 (Ed. Paralela 45, 2009) : „ Îmi 
telefonează de la Târgu-Mureș Mihai Sin ca să-mi spună că în [Vatra] nr, 
12, care a și apărut, a intrat Tudor Țopa în locul lui Nicolae Breban — des-
pre romanul căruia zilele trecute Paul Georgescu mi-a spus la telefon o 
interesantă poveste. Iată deci realizat (dar să văd cum!) vechiul meu 
proiect al publicării de grup.” Deci Radu Petrescu dorea să construiască 
imaginea unui grup literar. Pentru mine, denumirea pe care am dat-o și 
care s-a impus în mod bizar, este cea eficientă. Nu mă refeream la o 
realitate geografică, la faptul că o Școală, în sens didactic, filosofic sau 
cultural, ar fi funcționat real la Târgoviște, că toți literații pomeniți ar fi 
trăit în acest oraș, ci la faptul că era vorba de o Cetate de Scaun, un sediu 
al puterii simbolice, al regalității simbolice a literaturii. Nu era și nu va fi 
vorba despre o Târgoviște terestră ci de cetatea celestă a Târgoviștei, unde 
toți scriitorii pomeniți se vor fi întâlnit deja sau se vor întâlni, peripateti-
zând, dialogând, pe străzile pavate cu norii lui Petru Creția, despre marile 
și eternele întâmplări ale literaturii, în Cetatea de Scaun a literaturii 
române.

3 NEAVENÍT, -Ă adj. Neîntîmplat; considerat ca inexistent. (după fr. 
non avenu); fără valabilitate. În vocabularul rapoartelor Securității 
sensul cuvântului este complet deformat, înlocuindu-l pe acela de 
inacceptabil, necorespunzător ideologic.
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Urmare din pag. 10

Mă aflu din nou, ca în fiecare an, în preajma datei de 
15 noiembrie, în faţa acestui exerciţiu, recunosc: 
pentru mulţi inconfortabil, de anamneză, şi individu-

ală, dar şi colectivă. „Vraja” – căci, să recunoaştem, există şi o 
vrajă, o fascinaţie a răului alipită celei specifice eroicului – se poa-
te risipi. A fost o perioadă în care îmi aminteam o anumită clipă a 
zilei aceleia de 15 Noiembrie 1987 sub semnul magicului. Era la 
puţine minute după ce trupele speciale de securitate, „antitero”, 
echipate cu căşti albe, scuturi şi bastoane electrificate tocmai 
desantaseră în centrul Braşovului şi, metru cu metru, „eliberau” 
spaţiul cuprins între sediul comitetului județean de partid, clădirea 
Liceului „Unirea”, sediul comitetului municipal de partid şi al 
primăriei, clădirea „Modarom”, Hotel „Capitol” şi clădirea 
Teatrului Dramatic, operaţiune în cursul căreia se efectuau şi 
primele arestări de către cadre ale Securităţii şi Miliţiei, infiltrate 
„în civil” printre protestatari. Încercam să scap din „încercuire” pe 
direcţia Teatrului Dramatic, la care eram, la acea dată, angajat ca 
referent literar, dar am realizat repede că intrarea laterală, a 
„actorilor” (ca de altfel şi cea principală)  era baricadată. Astfel că 
nu mai aveam alt culoar  „de fugă” decît spre zidul de cărămidă 
tencuită, înalt de aproape trei metri, ce despărţea micul parc din 
vecinătatea Teatrului de un mic cimitir. Cu cîţiva paşi înaintea 
zidului am auzit o voce şuierîndu-mi în ceafă: „Fugi mai repede, 
în p… mă-tii, că dacă te prind trebuie să te predau!”. Era un 
locotenent în uniformă însoţit de doi soldaţi cu vizieră şi scuturi 
care tropăiau apocaliptic în spatele meu. În momentul acela toate 
funcţiile creierului meu s-au blocat. Probabil, ca o reacţie de 
protecţie în faţa unei primejdii de moarte. Dar, după cîteva 
secunde m-am trezit de cealaltă parte a zidului, printre monumente 
funerare vechi, cu inscripţii în limbile germană şi maghiară, 
evident protestante. Ani la rînd am „vizitat” zidul acela şi nu 
înţelegeam cum am reuşit să-l escaladez! În cele din urmă am 
acceptat că „o mînă divină” m-a smuls din situaţia aceea care îmi 
punea viaţa în pericol! (Am mai trăit acelaşi sentiment, într-o 
situaţie echivalentă, doar în decembrie 1989.) Acum, la capătul 
acestui exerciţiu de memorie, ca şi cum aş fi reuşit o „regresie” 
terapeutică în timp aş spune că, mai degrabă, urmăritorii mei m-au 
„catapultat” pur şi simplu peste zid, evitînd astfel să îndeplinească 
un ordin pe care, se vede, nu-l agreau deloc!

Citiţi în rîndurile de mai sus şi o pledoarie pentru exigenţa ca 
evenimentele majore ale istoriei să fie scrise de istorici 
profesionişti. Neînregimentaţi, nesubordonaţi decît adevărului 
istoric, care pot să-şi pună în paranteză propria subiectivitate şi 
eventuale implicări personale.

Iată, însă, că depoziţia unui martor neaşteptat, indirect şi direct 
totodată, făcută în noiembrie 2010 m-a adus, fără nici o “vrajă”, cu 

picioarele pe pămînt. Pe pămîntul patriei mele! Este vorba despre  
mărturia unui soldat, şi nu a unui ofiţer sau gradat oarecare, chiar 
dacă trecuseră, iată, 23 de ani de la “evenimente”!

 Acesta începe citînd (deja prea cunoscute) cuvintele Monicăi 
Lovinescu:

 „Acuma, cred că nu putem despărţi Braşovul de faptul că dacă 
s-a aflat tot ceea ce s-a petrecut la Braşov în amănunţime, cu date, 
cu precizie, o datorăm curajului unui om (…), care în momentul în 
care gazetarii occidentali nu puteau să vorbescă la Braşov cu 
nimeni, toată lumea era terorizată, erau evitaţi gazetarii occiden-
tali, nu numai că a primit, i-a luat acasă la el pe gazetarii occiden-
tali dar, în L’Evenement du jeudi , graţie lui, toată desfăşurarea 
evenimentelor de la Braşov cu o precizie care nu este numai a unui 
martor , ci şi a unui sociolog, s-a aflat în acele pagini excepţiona-
le”.

 Nu uită să-l “deconspire “, cum o făcuse, de altfel şi Monica 
Lovinescu, şi jurnaliştii de la  L’Evenement du jeudi, Michel Labro 
şi Alexandra Lavastine, “omul acela a fost Vasile Gogea…” 

 Dar ceea ce urmează este, aşa cum a subliniat la data mărturi-
sirii publice (pe blogul meu, Gogea’s Blog, 12 noiembrie 2010), 
istoricul Ovidiu Pecican: 

“Ca istoric, dragă Dane (e vorba despre poetul Dan Moşoiu, 
n.m.V.G.), îţi mulţumesc pentru importantissima precizare. În 
general, chiar şi atunci cînd n-au ajuns să scoată armele în stradă, 
trupele de ordine implicate în evenimente păstrează cu mare 
atenţie tăcerea. Mă gîndesc că în cei 20 de ani şi ceva scurşi de la 
evenimente, măcar un ofiţer sau subofiţer al armatei noastre putea 
atrage atenţia asupra mobilizării anumitor trupe de Securitate din 
capitală pentru a „pune la pămînt” Braşovul sub insurecţie. Uite că 
asta nu s-a întîmplat pînă acum, ceea ce „rimează” bine cu 
angajarea oştirii noastre în asaltul asupra civililor Timişoarei, pe 
Calea Girocului şi în alte părţi, în decembrie 1989. Să nu mi se 
mai vorbească mie despre onoare militară pe Dîmboviţa şi la 
Carpaţi, dacă un soldat îşi pune probleme de conştiinţă în legătură 
cu ordinul revocat în acele zile, iar superiorii lui nu.” 

Iată mărturia “soldatului” de atunci, poetul de azi, Daniel 
Moşoiu:

“Noiembrie 1987 m-a prins într-o unitate militară (de securita-
te, precizez – n-a fost alegerea mea, deşi Comisia de încorporare 
m-a întrebat cam pe unde aş vrea să fac armata; am răspuns: cât 
mai aproape de casă; bine, atunci o să te trimitem la Tulcea; m-au 
trimis, din Zalău, în Capitală…) în Bucureşti, aveam câteva luni 
de armată. La un moment dat, s-a dat semnalul: alarmă! alarmă! 
Şi nu era un simplu exerciţiu, cum credeam. Am fost „echipaţi” ca 
de război. În încărcătoare aveam gloanţe adevărate. Îmbarcaţi în 

camioane, am pornit urgent la drum. Am aflat doar că plecăm la 
Braşov, nu ştiam de ce şi pentru ce. Mai apoi, nu ştiu cum, s-a 
răspândit în unitate vestea revoltei de la Braşov. Revenind, am 
mers două-trei ore, îngrămădiţi in camioanele cu copertină, după 
care, brusc, maşinile s-au oprit, au întors şi au făcut cale întoar-
să. Am înţeles mult mai târziu: revolta de la Braşov fusese 
înăbuşită, nu mai era nevoie de „ajutorul” nostru…

Dar, de atunci, n-am încetat să mă întreb: ce-aş fi făcut, 
dacă…” 

Da, aş vrea să aud această întrebare pusă de cine e în drept şi, 
mai ales, acelora care ar trebui obligaţi să răspundă! Chiar şi 
acum, după 28 de ani!

ANAMNESIS

Vasile GOGEA / Memento Braşov 15 noiembrie 1987. O mărturie fundamentală, ignorată în 
continuare de istorici, parchetul militar dar şi de Asociaţia 15 Noiembrie 1987,

din Braşov

Pentru că, excedată de aşa-zisa proză din care sar în ochi toate 
f-urile, a ultrasexistelor doamne şi domnişoare, proză ivită din 
„părţile personale”, am adus dovada , ca să nu par o pudibondă, 
că avem o literatură de pu şi pi, stuprarealistă.

Într-o pagină de jurnal, G. Liiceanu, vizitat de „calul negru”, 
notează: „Creştinismul care, asociind plăcerea cu păcatul, a vrut 
să ucidă „calul negru” din noi. Aşa s-a născut, în Europa, 
Infernul”. De acord, dacă egoficţionarele noastre n-ar fi sărit toţi 
caiii, ca Baetica, de pildă: „Peste noapte, sperma lui mi se usca 
pe piept, pe umeri şi pe gât, aşa încât dimineaţa o dezlipeam  de 
pe mine ca pe un strat de epidermă prea bronzată. Încet, în fâşii 
lungi, cu precauţie, făcând apoi între degete bobiţe minuscule de 
spermă uscată, pe care le strecuram în pasta de dinţi”. Dacă 
hârtia revistei mai suportă astfel de  citări, iată şi una din premia-
ta Bradea (pentru Băgău), al cărei personaj se topeşte când 
iubitul de Marius „se scarpină pe burtă” sau „face pişu în timp ce 
mă spăl eu pe dinţi”.

Critici cu deplină înţelegere pentru scato au lăudat acest soi 
de paper back, ca eliberare de cenzura comunistă. Aşa cum violul 
a fost declarat sex-surpriză, porno-literatura a fost declarată 
„literatură nevrotică”, egoficţiune total liberă, desuet fiind să scrii 
cu perdea. Pe cale de consecinţă, proza nu are perdele, nici 
poezia. Dar teatrul? Toate-s fără perdea, ca apartamentul cucoa-
nei  pânditoare prin fereastră, de la parterul blocului meu.

Cui foloseşte literatura obscenă? Cum, cui? Plăcerii cititoru-

lui. Aşa că librăriile s-au umplut cu proze despre dezbrăcăciuni şi 
orgasmecanisme, histories de cul etc.

Octavian Soviany, într-un „Jurnal naţional” de iulie 2007, 
scria: „Lumea s-a dez-vrăjit”. Cum să mai existe sentimente 
romantice la cei care se uită de la 4 ani la filme porno?, întreba 
poetul. De unde magie, mister… la celălalt?

Daniel Cristea-Enache l-a ironizat pe Emil Brumaru cu soluţia 
melesteul. Poetul, dedat la compoziţii sotadice în „Plai cu boi” 
(„Şi ne băgăm în pivniţi prin gârlici/ Ca să ne futem dulce fii cu 
fiici,/ Ş-apoi c-un degeţel plin de fecale/ Să desenăm pe zidurile 
goale/ Un milion de pule şi lindici”), a obţinut la ţanc Steaua 
României în grad de ofiţer „pentru realizări artistice remarcabile 
şi pentru promovarea culturii”.

„Zburdariile cele trupeşti” fiind medaliate, c-aşa-i trendu’ (n-a 
dat însuşi preşedintele Băsescu, poreclit Băsexy de Dragoş 
Pătraru, un interviu într-o revistă porno şi – stupoare – n-a 
devenit, pe vremea lui Patapievici, preşedinte de onoare al ICR?), 
cum să placă atitudinea igienizatoare a lui N. Breban? De ce vrea 
N.B. să ne eliberăm de biologie? Ia să-l acuzăm că-i gata să-i 
împuşte şi pe filosofi, şi pe eseişti, şi pe miei, şi pe cai, şi pe 
boi…

„Ieşire vulgară, fără rost”, a opinat şeful ICR, Radu Boroianu 
(filmul Aferim, unde se înjură ca la carte, l-a aplaudat). Grigore 
Brâncuş a cerut şi e „puţină decenţă”, de unde se vede câtă 
literatură indecentă a citit.

În opinia mea, nu cele două cuvinte spuse de N.B. pe şleau, la 
mânie, au deranjat (poezia, proza, teatrul, filmul debordează de 
ele), ci modul tranşant de a pune problema, nealinierea scriitoru-
lui, cu văzul şi auzul în alertă, la dictatura non-valorii.

În ce mă priveşte, m-am convins: spiritul critic e suspect şi-n 
comunism, şi-n postcomunism, iar influenţa publicului e mai 
mare decât ne-am aşteptat cu toţii în acel Decembrie. S-a sfârşit 
(sau am crezut eu că s-a sfârşit) cu activul de partid, dar avem 
activ de partide. Sintagma „intelectualii lui Băse” (asta fură, din 
păcate!) a supărat peste poate grupul celor care au aderat din 
ţeapănă convingere la cauza marinarului. Breban a sesizat că 
după Cântarea Ceauşescului a venit Cântarea următorilor preşe-
dinţi. A refuzat şi lista PSDR (pentru Senat) şi lista lui Coposu, 
iar editurile Humanitas şi ICR-ul l-au scos din listele lor. A 
semnat vreun intelocrat de curte băsescă acel Apel pentru 
salvarea culturii vii, din septembrie 2006? Că nu ştiu.

Re-direcţionat spre Boc, tot pe loc, în 2009, Apelul n-a avut 
ecoul scontat. De altfel, solidaritatea de (şi între) generaţii la 
scriitorimea română e în creştere zero, ca ramura industriei grele.

Breban a avut puterea să se revolte, ştiind de la maestrul său: 
„ceea ce nu mă doboară mă face mai puternic”. Şi-a provocat 
încă o dată destinul de insurgent. Iar atitudinea sa igienizatoare 
va rămâne în istoria culturii române, sunt sigură. 

(M.U.)

...Un scriitor greu de ucis: Nicolae Breban
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Constantin Brâncuși a manifestat  în sculptură sa încă din 
tinerețe un interes deosebit pentru  Elementele  
Fundamentale/Primordiale care stau la baza construcției 

universului și a omului, conform filosofilor antici presocratici.
O dată cu lucrarea Cumințenia Pământului realizată în anul 

1907-1908, lucrare absolut nouă  în concepția sculpturală a lui 
Brâncuși,  ni se relevă sensul și semnificația acesteia, prin recursul  
pe care îl face la antropomorfismul civilizațiilor vechi agreste. 
Cumințenia Pământului provoacă scandal atunci când este expusă 
de Brâncuși pentru a IX- a expoziție  organizată pe 11 Aprilie 
1910, de societatea Tinerimea Artistică. În general cronicile vremii 
nu îi sunt favorabile - cu excepția lui Tudor Arghezi -  saltul de la 
figurativul practicat nu se regăsește deloc la acest bloc cioplit, cu 
elementele de expresie ale capului mai mult incizate, părând că 
vine dintr-un vechi sit arheologic. Această sculptură e singulară în 
creația lui Brâncuși și este asociată de unii cercetători cu statuete-
le de cult (1) din trecutul îndepărtat al civilizației umane. 
Cumințenia Pământului semnifică pământul prin compoziția 
statică, monolitică, în ciuda dimensiunii reduse 50 cm, dar și prin 
atemporalitatea sa ce ne conduce cu gândul la vechimea pământu-
lui a mineralului.

Pe parcursul creației sale, în diferite etape, temele și motivele 
sculpturii îmbracă conținuturi simbolice și energetice ale elemen-
telor fundamentale/primordiale. 

Eliberat de modelajul de influență Rodin, al cărui elev fusese 
(Capetele de copii, Orgoliu,  Supliciul, Somnul), depășit datorită 
intensului travaliu de căutări în direcția găsirii propriului drum, 
Brâncuși depășește această etapă de tinerețe, printr-o tehnică 
sculpturală grea și complexă :cioplirea directă. Realizează că, 
pentru ceea ce dorea el să facă și semnifice, doar această tehnică îl 
poate conduce către  obținerea esenței lucrurilor fundamentale. 
Aceasta tehnică, coroborată cu o gândire artistică-filosofică  în 
care se întâlneau mitologii și sensuri estetice ancestrale ale culturii 
arhaice românești, cu noile provocări ale avangardelor artistice 
europene de la începutul secolului al XX-lea, îl vor conduce către 
eliberarea de mimesisul lumii obiectuale, sculptura lui fiind de 
acum încolo sinteză a esenței lucrurilor, ființelor și fenomenelor. 

Cea mai reprezezentativă lucrare a acestei perioade, care 
semnifică despărțirea de influența maestrului de la Meudon, este 
lucrarea Somnul, veritabil manifest al desprinderii lui Brâncuși de 
reprezentarea realist/naturalistă. Sculptura din marmură păstrează 
prin tehnica cioplirii directe urmele dălții în partea umbrită, fiind 
lăsată intenționat în stare de eboșă vibrată și este șlefuită până la 
luciu în zona unde primește lumina. Lumina și umbra își dispută 
dramatic supremația, semnificând somnul greu teluric, sugerat de 
cele două tratării diferite ale materialului mineral. Urmărind opera 
lui Rodin constatăm că Brâncuși a realizat o replică la lucrarea 
maestrului său de tinerețe, dar i-a conferit o cu totul altă 
semnificație, mult mai profundă.

De aici, din acest punct al creației brâncușiene, prin numeroase 
reducții și simplificări ale formei, va pleca seria ovoidelor,  
majoritatea concepute în același plan al orizontalității, atemporale, 
parcă existând de la începuturile creației universului. 

Muza adormită, Prometeu, Sculptură pentru orbi, Începutul 
lumii, Noul născut „Păsările în zbor/de aur/în văzduh,“ sunt tot 
atâtea exemple ale situării sculpturii lui Brâncuși în planul 
semnificării elementelor fundamentale. Astfel el transferă acestor 
forme sculpturale energii ale apei, aerului, focului și pâmântului, 
transfigurând formele în simboluri elementare/fundamentale. 
După ce se desprinde de pământescul unor teme și motive 
(Somnul, Danaidă, Sărutul (1907), Cumințenia Pământului, 
Brâncuși va căuta permanent să situeze sculpturile sale într-un 
plan al ascendenței/imponderabilității aeriene (Măiastra, Seriile 
„Pasărilor de Aur“, „Păsările în zbor/văzduh“, „Coloanele fără 
sfârșit“, „Țestoasa zburătoare“). Metamorfozele formelor și 
materialitățile sculpturii sale împrumutând din simbolismul, 
dinamica și pulsiunile cromatice ale focului (Prometeu, Principesa 
X, Cocoșul , (Pasărea de aur și Pasăre în zbor, variantele de bronz 
șlefuit), sau împrumută energiile vitale acvatice (Seria „ Peștilor “, 
Narcis, Leda, Miracolul, Foc,) 

Cea mai relevant lucrare ce se situează sub auspiciile funda-
mentale ale apei este Peștele. În cele câteva lucrări din această 
serie, niciodată realizate din același material și schimbându-le 
soclul sau suportul, artistul găsește esența elementară a peștelui. 
Brâncuși nu dorește să reprezinte un pește cu cap, coadă , înotă-
toare, solzii și alte elemente figurative. El plăsmuiește o formă 
dinamică, esențializată, nonfigurativă din materiale diverse, 
marmură, sau bronz șlefuit,  pe care le  așează pe un disc de oțel/
oglindă, sau alte socluri compoziționale. În unele cazuri el fixează 
această operă pe un suport care îi permite rotirea formei eliptice, 
pentru a-i conferii o cât mai mare cinetică. Brâncuși simbolizează 
astfel dinamica mișcării peștelui în apă, deci o esență primordial/
fundamentală. Dincolo de prezența formei stilizate  a peștelui, este 
evocat mai cu seamă în cel din marmură gri (Peștele 1930), mediul 
acvatic, străfulgerarea mișcării lui în apă.  Discurile de oțel 
șlefuite pe care își poziționează unii pești, servesc de asemenea la 
evocarea poetică a luciului apei,  precum și la  multiplicarea 
imaginii, Brâncuși fiind un pionier al cineticii. 

Aceată dragoste pentru elementul acvatic o găsim și în 

„Aforismele“ lăsate de Brâncuși. Nu întâmplător el alege să 
situeze „Masa Tăcerii“, lucrare din triada sculpturală a 
Ansamblului Monumental Calea Eroilor, în proximitatea Jiului, 
beneficul râu de de munte care a fost martor al Jertfei Eroilor 
Gorjeni.

Aspirația aeriană a lucrărilor lui Brâncuși este cel mai clar 
semnificată de Coloanele din lemn, (ulterior „Coloana fără 
sfârșit“ de la Târgu Jiu ) de seria „Păsărilor în zbor/spațiu/
văzduh“și de variațiunea „Cocoșilor„. Fascinația despriderii de 
terestru, a zborului este o preocupare constantă care îl va însoți pe 
artist ăn creație  toată viața.

Brâncuși realizează o lucrare pe care o numește „ Măiastra „ 
(1910-1912), în perioda când începe lunga seria sculpturală a „ 
ovoidelor „(Muza adormită, Narcis, Domnișoara Pogany I,.
Prometeu, Sculptură pentru orbi, Începutul lumii) Cu această  
lucrare Brâncuși va începe aventura cuceririi spațiului aerian, în 
lungul său proces de esențializare a formei, de la cântul fascinant 
și vrăjit al „Măiastrei, „ trecând prin încercarea de desprindere și 
zbor al Păsării de Aur și până la plutirea aeriană a numeroaselor 
variante a „Păsărilor în zbor „ din marmură sau bronz șlefuit.

Având mereu în gând „mediul aerian„  unde dorea să-și 
situezee creațiile, Brâncuși simplifică tot mai mult această formă 
simbolică a păsării, lucrând asiduu și realizând victorii după 
victorii în lupta cu materia pe care reușește să o transfigureze în 
zbor, situund-o în elementaritatea aeriană. El nu face doar să 
„cânte piatra „ așa cum afirma într-un aforism, o face chiar să 
zboare în imaginația noastră, prin tensiune, echilibrul  și dinamica 
formelor elansate. 

„Va atribui anumitor variante titlul de Pasărea în eter sau 
Pasărea în spațiul celest. Pasărea în zbor devine un fel de rachetă, 
prinsă de pământ doar printr-un minuscul punct de sprijin, înde-
lungat studiat de artist, greutatea corpului părând a fi suspendată 
pe o bază de numai un centimetru. “(2) 

Este interesant că și alți artiști ai avangardei  franceze au fost 
interesați de elementaritatea aerului și de aparatele de zbor mai 
ușoare decât el . Brâncuși vizitează în jurul anului 1914, împreună 
cu Marcel Duchamp și Fernand Leger, salonul Aviației de la Grand 
Palais. Se spune, de către unul dintre distinșii artiști evocați, 
prieteni ai sculptorului, că Brâncuși, oprindu-se în fața unei elice 
de avion care îi trezise interesul ar fi exclamat: „De acum  înainte 
sculptura nu ar trebuie să fie mai prejos decât aceasta“.

În planul evocării focului Brâncuși ne propune o situare  a lui 
foarte subtilă în sculptura sa, preponderent în cea a formelor zvelte 
șlefuite oglindă. Aceste lucrări sunt realizate de regulă în metal 
sau în  bronz polisat de mâna artistului.. Focul solar sau mai 
degrabă lumina lui este ceea ce dorește Brâncuși să ne transmită în 
unele lucrări ale sale care se situează sub auspiciile focului. Este 
un foc alchimic îndelung conceput în creuzetul atelierului său, 
obținut prin multe experimente și observații, multe dintre ele 
fixate pe peliculă. Mi-am pus de multe ori întrebarea: De ce a 
șlefuit Brâncuși lucrările sale din bronz până la a le conferi 
proprietăți reflexive? Răspunsul nu a venit și nu o să vină nicioda-
tă de la maestru, ci de la lucrările lui. Mi –am adus aminte de 
sfatul sculptorului: „Priviți  lucrările mele până le vedeți … „ 
Fotografiile, adevărate documente ale modului de citire a operei,  
pe care ni le-a lăsat Brâncuși, sunt grăitoare asupra  felului în care 
trebuie privită și înțeleasă opera sa. La diferite ore ale dimineții, 
amiezii sau înserării el fotografia în atelier într-o regie proprie și 
un ecleraj studiat  „ păsările în spațiu/de aur „  captând  “focul 
solar” și reflectându-l pe peliculă în adevărate efluvii de energii 
luminiscente, radiante. Energiei metalului teluric pur, provenit din 
adâncul pământului, Brâncuși i-a adăugat prin dragostea și geniul 
său focul energetic blând al aurului din lumina solară (Pasărea de 
aur, Pasăre în zbor, Pasăre în văzduh, Mica pasăre). 

Nu întâmplător el afirma: „ Artistul trebuie să știe să scoată la 
suprafață ființa din interiorul materialului și să fie unealta care dă 
la iveală însăși esența sa cosmică, într-o existență cu adevărat 
vizibilă“(3)

Respectul lui Brâncuși pentru materie și tratarea cu atenție a 
fiecărui material în  spiritul lui, l-a făcut pe M. Duchamp să afirme  
într-un interviu apărut în Art News datând din 18 noembrie 1933, 
următoarele: „Brâncuși pătrunde substanța materialelor sale și 
lucrează cu moleculele și cu atomii așa cum o făceau chinezii.“ 

Conchidem cu un aforism al lui Brâncuși care este conform 
tezei acestei lucrări, reflectând concepția artistică și filosofică a 
marelui artist: „Când creezi  trebuie să te confunzi cu Universul 
și cu Elementele“(4).

Note:

1.Cf. Constantin Noica, „ Essai  sur la Sagesse de la Terre “, 
Petre Comarnescu, Mircea Eliade, Ionel Jianu. Constantin Noica,  
Brâncuși. Introduction, temoignages, Paris, Arted, 1982, p.21

2..Doina Lemny, Brâncuși artistul care transgresează toate 
genurile, Editura Humanitas, București, 2012, p.50

3.Constantin Zărnescu, Brâncuși cioplitorul în duh, Aforismul 
nr. 21, Editura Sagittarius, Iași, 2001, p.24

4.Op.cit., Aforismul nr. 69,  p.36

VASILE FUIOREA / Prezenţa Elementelor Fundamentale în sculptura lui Constantin Brâncuşi

Somnul, 1908

Prințesa X. Princess X, 
1909-16

Pasărea în spațiu, 
1925

 Mica pasăre, 1928 Cumințenia pământului. 
Wisdom of the earth, 1908

Marele pește,  1930

Miracolul

Țestoasa
 zburătoare, 1943
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Olimpia IACOB / ANNELISA ADDOLORATO  

TRADUCERI

Din Oracolul caldean I

Hecate 
îmi întinde mîna
prin valurile
simţămîntului întunecat
Şoptind
copiii ei
cresc
ţesînd
vălul
cerului
citind
despre trecut
cu o adiere de vînt 
        
Din Oracolul caldean II

Pentru o clipă
un înger
înfrunzit
ca un copac
antic
străluceşte
îmbrăţişîndu-i 
razele
nude
răsucite în spirală
pe propriu-i destin
nu poţi  
decît 
să dansezi

Strigătul  nou-născutului  

dintr-un ancestral
neant
legat
de peretele
eternităţii
cu coama
centaurilor 
pierduţi

Acest cor sinuos

îmi întunecă
mîna
albastră
şi
între  
degete
văd
nodurile îngheţate
ale oceanului  

Să dai
 
un sărut 
vîntului 
înseamnă 
să aţîţi
dunele
iarba
în
filtrele 
imaginilor

Să-ţi muşcăm

braţul de ceară:
buzele
vor arde 
de invidie 

Umbra îngheţată

se ridică 
se îneacă
deschide intrarea sfinţilor
o binecuvintează şi se dizolvă

Umbra îngheţată

urmăreşte zborul
berzelor
îşi pierde echilibrul
ajungînd aripă solitară

Umbra îngheţată

îi şopteşte iubirii 
departe
departe
o floare se deschide
departe 
departe

Umbra îngheţată

operează 
inima neagră a pisicii
iar o pisică roşie
coboară
scările
mieunînd

Umbra îngheţată

nu recunoaşte
albastrul strălucitor
al cometelor
şi rupe 
marginea 
lunecînd
de-a lungul cîmpurilor însorite 

În cutele 

lungi
ale feţelor 
noastre
strălucesc 
sori noi
cu raze
împletindu-se
─ îmbrăţişîndu-se strălucitor ─
aratînd
drumul

Piatră sculptată
prin mîngîieri
ciocul
lebedei
cheamă
roca 
mînioasă  

Nomadul
picioarele lui
fi-vor
semne de apă
în deşert

Înflăcărat 
pasul simplu
al ciobanului
domneşte
peste cărarea
bătută

În mîna mea
semnele
renaşterii
Seminţe duse de vînt 

Şi glasul vulcanului

vesteşte 
prăbuşirea  
coloanelor 

În linişte
cedează   

Îngeri

ţintuiţi
în albastru 
se eliberează
în rîul
dorinţei 

Cîteodată 

dorinţa
nu se lasă
stinsă
doar
preschimbată

Noi medalioane de lumină

modelate şi dăltuite 
ca o piatră
tare şi scumpă

Femei

ale ţinutului mlăştinos
făpturi
ale ţărmului
coborînd,
păstraţi-vă
murmurul
ferecat
în 
izvoare mici
înflăcărate 

Femeie

din argint lichid 
cîntă-ţi frenezia
notele 
şi 
calmul
paşilor tăi 
neîndurători. . . 

Triadă 

Ridică-mă
să  mă dizolv
în cer
în nori
de ceară
Caută
dimineaţa
printre
rănile tale
ţintuite
în gheaţă
pe altarul

lui Ares
Vreau 
să îmi aduci
vălul
alb spuzit de stele
După război
din nou va fi cusut

Aripile

coborînd
feresc
pădurea
În urechi
marea
din piatră născută  
repetă
bocetul 

Euforbia

Zorii sosesc
petrecuţi 
în jurul
gleznelor tale 
alese
ca stelele
distante 
ca 
tunetul

Balaurul 
sfidînd
rîzînd din depărtări
se furişează 
din crinul
cules
din visul meu
cu 
muşcătură de tigru

(My Voice Seeks You / La mia voce ti cerca. 
The Selected Poems of Annelisa Addolorato. 
Translated by Maria Bennett and Bill Wolak. 
Cross-Cultural Communications, Merrick, New 
York, 2013) 

S-a născut în Lodi, Italia. A copilărit şi a studiat în Italia şi 
Spania. Scrie în italiană şi spaniolă. Scrie poezie [volume bilingve: 
(Mariposas y falenas─Farfalle e falene (Endymion, Madrid, 2004; 
La palabra ‘lasca’o la reconstruccion de Pompeya─La parola 
‘favilla’ o la ricostruzione di Pompei(Amargord, Madrid, 2008); 
My Voice Seeks You, Cross-Cultural Communications, Merrick, 

New York, 2013, etc. ], proză (nuvele) şi lucrări critice[( La Parola 
danzante: Octavio Paz tra poesia e filosofia, 2001; Viaje entre 
palabras: Poesia y prensa como comunicacion y mediacion: Clara 
Janes, 2009]. În perioada 2003-2013 a predat la Universităţile din 
Milano şi Pavia (Universitatea din Milano i-a conferit titlul de 
doctor în literatură spaniolă contemporană). Multe dintre poemele 

Annelisei sunt incluse în cîteva antologii, putînd fi citite în 
italiană, spaniolă, engleză arabă, germană,chineză, japoneză, 
turecă, hindi, coreeană şi în dialectul din Orissa, India. A primit 
premiul Santinelli la categoria  critică de artă; a obţinut cîteva 
burse de studiu în Barcelona şi Madrid. 

În prezent scrie şi traduce. 
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Flori BĂLĂNESCU/ Mişcarea Goma – memorialul românesc al solidarizării*

PAUL GOMA 80

Duminică, 5 iunie 1977. Postul de radio Europa Liberă 
transmite, prin vocea lui Noël Bernard, cîteva scrisori 
primite din România pe adresa redacției. În comenta-

riul introductiv, Bernard contextualizează cu exactitate motivația 
acestor epistole supărate. La 1 aprilie 1977, Secția de Propagandă 
a Comitetului Central al PCR a ordonat campania „împotriva 
diferitelor aspecte ale așa-zisei decadențe din Occident: șomaj, 
droguri, mizerie”, au fost organizate ședințe de partid în toată țara 
în care s-a prelucrat directiva de a riposta „propagandei occidenta-
le”. După modelul bine știut și practicat de Securitate, oamenii au 
fost montați să reacționeze public împotriva dușmanilor interni și 
externi. Dacă Goma a primit zeci de amenințări și critici, atît 
telefonic, cît și în scris, acum se reedita atacul, ieșind din „particu-
lar”, dar cu o mînă de combatanți, practic, fără efect benefic 
pentru strategia celor de la București. În timp ce scrisorile 
obișnuite erau cenzurate, cele menite „compromiterii” au avut 
permis de liberă trecere.

Conform spuselor lui N. Bernard, care comentează elegant, dar 
ironic, numai 12 astfel de misive critice au fost primite de redacția 
românească a Europei Libere:

„Țin să vă comunic secției de agitație și propagandă a 
Comitetului Central că, în total, am primit 12 scrisori, mari și late, 
de acest fel, din România. Ceea ce, la numărul de două milioane 
de membri cîți are partidul, mi se pare profund nesatisfăcătoare�.

Bineînțeles că nu toate scrisorile sînt chiar atît de necioplite ca 
aceea a domnului Huluban. Pentru ca, totuși, expeditorii acestor 
scrisori să nu rămînă nerăsplătiți de forurile superioare ale partidu-
lui, aș vrea să menționez numele și adresele acestor persoane. (...)

Le mulțumesc tuturor acestor ascultători pentru scrisorile lor, la 
care cel mai bun răspuns sînt emisiunile noastre, pe care sper că 
vor continua să le asculte cu aceeași [cuvînt lipsă în transcriere] ca 
și pînă acum, pentru ca, în viitor, atunci cînd ne scriu, să fie cel 
puțin la fel de bine documentați”1.

Implicarea Securităţii în inițierea (și controlul) corespondenţei 
unor români către Radio Europa Liberă este probată de „Notă 
cuprinzînd unele măsuri întreprinse pentru diminuarea efectului 
activității ostile țării noastre desfășurate de postul de radio 
«Europa Liberă»”2, emisă de Direcția I la 25 iunie 1977. În primul 
rînd, au fost luate măsuri informativ-operative asupra celor despre 
care se știa că urmăresc emisiunile, au luat legătura, prin 
corespondență sau telefonic, cu postul de radio. La data respectivă, 
erau în această situație 135 de persoane, cărora li s-au aplicat 
„măsuri de contracarare”: avertizări, punerea în discuția colective-
lor de muncă (9 cazuri). În cazul a 84 de persoane, etichetate de 
Securitate „aventuriere, fără o ocupație binedefinită, parazitare, 
huliganice, multe dintre ele prezentînd dereglări psihice, predispu-
se a polariza în jurul lor alte elemente și a comite acte necontrola-
te, s-au făcut propuneri pentru a li se aproba plecarea definitivă 
din țară”. Securitatea încerca prin toate mijloacele să evite pertur-
barea politicii „statului nostru”. „La sugestia și sub controlul 
organelor de securitate”, mai mulți semnatari ai Scrisorii Goma au 
fost determinați să se dezică prin scrisori trimise Europei Libere. 
Documentul îi dă ca exemple pe Martin Wagner din Sighișoara, pe 
actorul Victor Mavrodineanu, pe Nicolae (Constantin) Munteanu și 
pe criticul literar Ion Negoițescu, din București. Cel din urmă a 
fost nevoit să publice un text și în revista Uniunii Scriitorilor, 
„România literară”, „în care, abordînd problema patriotismului de 
care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean, a luat atitudine față de 
cei care denigrează țara, vizînd emigrația reacționară și postul de 
radio sus-menționat”. 

Dacă metoda convingerii unor persoane mai cunoscute din 
lumea culturală de a se dezice de gestul solidarizării a avut efectul 
scontat de Securitate, nu același lucru s-a întîmplat și în urma 
îndrumării și controlului exercitat asupra a „36 de cetățeni români 
[care] au trimis scrisori conducerii postului de radio «Europa 
Liberă» prin care luau atitudine de demascare a caracterului 
calomniator la adresa României a emisiunilor transmise de acest 
post de radio”, deoarece numai una din cele 36 de scrisori a fost 
citită de la microfonul postului de radio. Analizînd măsurile 
aplicate pentru discreditarea Radio Europa Liberă, Securitatea a 
conchis că în viitor este nevoie de mai multă atenție în selectarea 
expeditorilor (principalul criteriu: nivelul de școlarizare și cultură), 
în sensul „de a acorda o mai mare atenție modului în care sînt 
concepute și expediate, pentru a nu lăsa impresia unei campanii 
[sic!]”. 

Omnipotenta instituție nu a economisit nicio modalitate de a 
discredita Mișcarea pentru drepturile omului, pe inițiatorul ei și pe 
toți cei implicați, de la folosirea lui Eugen Barbu, prin revista 
„Săptămîna”, drept tribună de contracarare pe plan intern a 
efectelor „propagandei” externe, și a unor reviste precum 
„Flacăra”, „Contemporanul” sau „Cinema”, în care au apărut texte 
Fragment din cartea recentă GRUP CANAL ’77. „Paraziții sociali” și 
MIȘCAREA GOMA pentru drepturile omului (studiu de caz), Editura 
Ratio et Revelatio, Oradea, 2015.
1 Așa e în transcrierea Securității; în logica textului: satisfăcător.
2 DUI 2217, vol. 11, ff. 158v-159.

ce „demascau” Europa Liberă și „viața din Occident”, de la 
„exploatarea informativă a surselor” care au făcut călătorii 
particulare în Occident, „care au avut un nume politic sau cultural 
în regimul socialist, cum sînt Aurel Baranga, Eugen Barbu și 
Constantin Chiriță”, „intelectuali foști condamnați”, „tineri 
membri ai Uniunii Scriitorilor, care pot fi corupți prin flatare sau 
bani”, pînă la instrumentarea unor surse informative „cu 
posibilități pe lîngă corespondenți ai presei occidentale cunoscuți 
că au legături” cu Radio Europa Liberă, dar și „pe lîngă 
funcționarii postului de radio «Europa Liberă» și alte persoane din 
străinătate care colaborează cu acest post”. Din punct de vedere al 
agenturii, în stabilirea planului de măsuri un rol major l-a avut 
sursa „Artur” (poetul, fost deținut politic, Ion Caraion).

Trei zile mai tîrziu, pe 8 iunie 19773, Securitatea emite un 
document din care aflăm că Monica Lovinescu a informat în 
emisiunea „Radiomagazin” despre Conferința de presă de la Paris, 
desfășurată pe 6 iunie, în cadrul căreia a fost prezentat „Memoriul 
românesc”, în care „se arată felul în care România nu respectă 
prevederile Actului final de la Helsinki și felul în care sînt violate 
în România drepturile omului”. Este vorba despre un document 
pregătit pentru Conferința de la Belgrad, care pe 6 iunie 1977 a 
fost prezentat agențiilor de presă. Au luat cuvîntul Adrian 
Silvestru, care a spus că memoriul a fost trimis atît participanților 
Conferinței de la Belgrad, prin intermediul ambasadelor lor de la 
Paris, cît și președintelui Franței, președintelui Adunării Naționale, 
președintelui Senatului, ministerului francez al Afacerilor Străine, 
foștilor președinți de Consiliu și șefilor principalelor partide 
politice: Chirac, Poisson, Schreiber și Mitterand. Totodată, secției 
franceze a Amnesty International și secției franceze a Drepturilor 
Omului. Radu Cîmpeanu, fostul președinte al Tineretului Liberal, a 
prezentat partea din memoriu corespunzătoare primului COȘ4 de la 
Helsinki, Grigore Chilipi a rezumat partea corespunzătoare 
Coșului al doilea5, iar Dinu Zamfirescu pe al treilea6. Propunerile 
finale ale memoriului au fost rezumate de Mihai Cornea. La 
conferința de presă au fost prezenți și doi aderenți ai Mișcării: 
Roxana Marcoci (arestată și anchetată la sediul Securității din str. 
Beldiman) și Șerban Ștefănescu, despre care am vorbit deja. Cei 
doi au răspuns întrebărilor ziariștilor. Aceste cazuri, precum și 
multe altele, de la arestări, condamnări și internări în azile prishia-
trice și pînă la Paul Goma, despre care opinia publică franceză 
avea cunoștință, au constituit „exemplificarea concretă a 
«Memorialului românesc» pentru Belgrad”. 

În timp ce Securitatea pune în practică scenarii de influențare, 
demascare, discreditare și anihilare a mișcării civice, opinia 
publică internațională este îngrijorată de soarta inițiatorului și a 
semnatarilor: 

„Onorabilul Jonathan B. Bingham din New York – În Camera 
reprezentanților, miercuri 4 mai 1977
3 MAI, Dir. I, STRICT SECRET, nr. 00327802 din 25 iunie 1977, 
semnată de col. Nicolae Mihai, ibidem, ff. 270-272 r-v.
4 BULETIN „E.L.” nr. 156, 8 iunie 1977, DUI 2017, vol. 11, f. 176 r-v.
5 Referitor la inviolabilitatea frontierelor.
6 Cooperarea europeană între cele două Blocuri (comunist şi occidental).

«D-le președinte, deoarece fac parte dintre cei care au sprijinit 
continuu îmbunătățirea relațiilor cu România sînt oarecum îngrijo-
rat de recentele știri din presă cu privire la acțiunile guvernului 
român împotriva autorului Paul Goma și a suporterilor scrisorii 
sale deschise adresate participanților la Conferința de la Belgrad. 
D-l Goma, ale cărui romane au fost publicate doar în Vest, a trimis 
apelul la începutul lui februarie protestînd împotriva neglijării de 
către guvernul țării sale a drepturilor și libertăților garantate de 
Constituția României și de acordurile de la Helsinki. După 
LONDON TIMES, scrisoarea a cîștigat sprijinul a peste 200 de 
români.

Ca urmare, d-l Goma a fost în permanență hărțuit și i s-a impus 
domiciliu forțat. Agenția ASSOCIATED PRESS anunță că scriito-
rul dizident a fost arestat din nou la începutul lui aprilie și de 
atunci nu se mai știe de el; alți 8 semnatari ai scrisorii au fost 
internați, în mod forțat, în tabere de muncă; 16 baptiști au fost 
arestați în aceeași perioadă; cîteva ambasade occidentale din 
București au fost înconjurate și vizitatorii lor opriți, percheziționați 
și deseori li s-a interzis accesul. 

Sînt în joc drepturile fundamentale ale celor care au ales 
disidența față de politica guvernelor lor și a celor care doresc să se 
reunească cu familiile lor aflate peste hotare. Astfel de acțiuni 
amenință să altereze poziția României la viitoarea conferință de la 
Belgrad și să-i slăbească poziția în ceea ce privește prelungirea 
clauzei națiunii celei mai favorizate. Ele ar putea, dacă vor 
continua, să oprească drumul ascendent pe care l-a cunoscut 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

În lumina acestor fapte consider că este important să public 
textul integral al scrisorii lui Paul Goma, împreună cu o scrisoare 
de protest împotriva hărțuielilor la care a fost supus Goma, 
scrisoare adresată președintelui Carter de Roger N. Baldwin, 
distinsul președinte de onoare al Ligii internaționale pentru 
drepturile omului»”7.  După o trecere în revistă a situației, Baldwin 
încheie cu un aspect de natură să creeze îngrijorări regimului de la 
București: „dată fiind semnificația creditelor și ajutorului american 
acordate guvernului român, exprimarea îngrijorării dvs. ar putea fi 
de mare importanță”8. 

 „Zgomotul” făcut de Membrii Grup Canal 77 era parte în 
aceeași piesă a drepturilor omului, atît de deranjantă pentru 
regimul Ceaușescu, piesă de a cărei funcționare, măcar la nivel 
formal, depindea reînnoirea acordării Clauzei națiunii celei mai 
favorizate. Este motivul pentru care aparatul represiv a recurs la 
un complex de măsuri pentru punerea surdinei, la metode aparent 
nonviolente, însă, profund anticonstituționale și împotriva dreptu-
rilor omului. Faptul că membrii grupurilor ce-și revendicau dreptul 
la liberă mișcare se cunoşteau între ei le-a indus, probabil, un 
sentiment de minim confort. Se poate spune că grupurile au avut 
cîștig de cauză nu doar pentru că membrii lor au fost împreună, ci 
și mai ales datorită solidarizărilor externe, care au întreținut o 
atmosferă de urgenţă și panică guvernului de la București.
7 Respectarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.
8 DUI 2217, vol, 11, f. 164.



www.centrulbrancusi.ro 19

NR. 32, noiembrie / 2015 ,,Când ştii, asta e ceva şi când eşti, asta e altceva.˝

Când  a scos marfa măruntă pe tarabă, la vreo... ora 
unsprezece, îi apare în lumina ochilor Gina, mică 
rotunjoară, cu privirea puţin discretă, ochii fugindu-i 

unul spre făină altul spre slănină, de câte ori  încerca să fie 
galantă, să privească pe cineva, aşa cum ea ştia. 

Grandiţa s-a aruncat la ea şi a vrut să o stoarcă de toate; veştile 
pe care le are de mulţi ani, de când nu mai locuieşte în oraş, După 
ce s-au recunoscut şi îmbrăţişat, femeia aflată în grabnică trecere a 
început cu o poftă de poveste pe care nu o arătau prea multe dintre 
cele oprite la chioşc, să-şi verse amarul sau dulceaţa sufletului. 
Sunt în străinătate, a început ea, de aproape cincisprezece ani; 
numai cu oameni străini, abia mai vorbesc limba noastră. Dacă 
asculţi atentă, ai să observi ce mi-a spus un profesor pe care l-am 
întâlnit la statuia lui Michel, să ştii că ţi se împuţinează cuvintele. 
Tu uiţi nu pentru că memoria se perimează de bătrâneţe, ci pentru 
că ai gândul cel tare prins între banchizele tinereţii ce nu te slăbesc 
să te poţi adapta la ceea ce toţi bătrânii cred; că au trecut prin viaţă 
şi sunt cineva. Tu ai rămas tânără şi eşti doar tu, cea de cândva, 
neatinsă de daravelele orgoliului pe care toate îl exhibă. Bine, mă 
socoteşti prea de tot, o morală, o cine ştie ce. Nu degeaba am învă-
ţat facultatea de mecanică fină şi am ajuns la balastieră. Umblam 
prin nisip în şlapi şi pantaloni scurţi şi ochii bărbaţilor sfârâiau pe 
picioarele mele, pe pieptul bobat ca un strugure. Nu era atunci 
vremea să-l las pe careva  să-mi îmbale sânii cu saliva lui. 
Directorul îmi vorbea numai de frumos, numai de bine şi vedeam 
cum pupilele i se dilatau şi mă confisca în ochii lui albaştri, având 
ca fond burta reflectată. Când mă cuprindea pentru două minute în 
ochii săi, simţeam că mă dizolvă vintrele unui şarpe. Şi spunând, 
se oprea din visare, pipăindu-şi carnea frăgezită ca după înviere şi 
mintea goală ca o catedrală catolică.

Hou, fost-ai!… Acum…Dacă încep să îmi amintesc traiul meu 
acolo, plâng. Am ajuns să îngrijesc un bărbat obsedat sexual cu 
barbă pe care o îngrijeşte în fiecare dimineaţă. Se scoală ca într-un 
spectacol, e o aschimodie, şi îmi sugerează că e bărbat încă, deşi 
pe mine nu mă interesează nebunul. Nu m-am culcat cu el în doi 
ani de când îl slujesc şi nu o voi face nici în următorii; e un 
libidinos care te scutură continuu cu prostiile pe care le rosteşte în 
limba sa cântată. Ce porc, ce porc poa’ să fie. Aminteşte sexul la 
fiecare trei vorbe. Da? înseamnă că ai dimineţi plăcute…Pe dracu! 
Am o scârbă continuă. Nu-ţi poţi închipui. Să-i pregăteşti micul 
dejun şi el să pronunţe despre mădularul său-quazo durro…

Să-şi rânjească dinţii, gura aceea ca o…
Ce să faci, dragă? Are bani, te plăteşte, stai şi rabzi…ăh! Să nu 

fim nevoite, am sta pe-acolo, bătaie de joc?
Şi cât ne-am dori şi noi care zăcem prin chioşcurile astea, 

anonime, fără un deliciu!…
Mai bine stai aici şi eşti în siguranţă, eşti pe vatra ta. Dacă ai 

un cartof îl mănânci, dacă nu, rabzi şi pui capul pe pernă liniştită.
Are şi momente bune când stă la masă, faţă în faţă cu tine şi 

bea un pahar de Bacardi. Atunci vorbeşte despre tinereţea sa. Îşi 
aminteşte lecţiile de vioară pe care le lua în copilărie; de la cinci 
ani: mergea la maestro Pergoli şi câte trei-patru ore îmi explica, se 
juca printre păpuşi cu mine şi abia la final, în ultima oră mă punea 
să cânt şi eu. Îi plăcea enorm cum evoluam. La şase ani, mi-a dat 
să cânt Paganini şi a spus public că sunt un geniu. Dar doamnă, 
acesta a fost doar începutul personalităţii mele; eram prea tânăr şi 
a fost atât de plăcut să-mi obişnuiesc creierul cu bemoli, cu 
înălţimi cu distanţe şi proporţii muzicale.

Şi astea trebuie să le asculţi tu zilnic? Să îngurgitezi amintirile 
astea pe care le debitează? Cum să-ţi spun?, da. Omul nu este 
tâmpit; a fost cel mai mare tenor al lumii la vremea sa. Şi poves-
teşte el mai departe: pe la şapte ani a înflorit vocea mea copilă-
rească, pricină de mirare pentru toţi profesorii şi artiştii care mă 
ascultau. La finalul oricărui fragment, nu mă mai scoteau din 
“bravissimo!”. Şi în vreme ce îşi aminteşte, se entuziasmează, 
râde, se aplaudă, îi dau lacrimile, strigă, apoi cade obosit ca după 
un mare, mare efort. Ştii cum e? În vreme ce trece doar cu mintea 
prin vremile de demult, el trăieşte fiecare clipă la intensitatea de 
atunci. Extraordinar!…Pe cuvânt! aşa spune. Uneori dă spectacole 
în somn, cântă, dă replici, are lumea lui. Şi tu nu te sperii? Fii 
sigură că mă lua spaima, dar de la o vreme am început să intru în 
joc şi eu. Când îl auzeam murmurând La Traviata, puneam discul 
cu orchestraţia şi cânta rolul principal până la capăt, până cădea 
cortina. Asta însemnează că ai două-trei ore de spectacol. Exact! 
După aceea râdea prin somn, se destindea. Îmi pare a bea o bere şi 
a chicoti cu colegii, apoi doarme, doarme până după-masa.

Nu ştiu ce să spun de viaţa ta, femeie! Însemnează că ai zile 
palpitante alături de el. Da, sunt, nu pot să spun, nu! Are însă 
zilele proaste, în care se ceartă, devine agresiv în somn. Îl înjura 
odată pe un regizor pentru că a fost total nemulţumit de felul cum 
a cântat la repetiţia generală şi l-a trimis acasă. I-a dat liber şi el 
repeta: Nu mai veni! Basta! Închipuie-ţi că s-a dus acasă la părinţi 
şi a stat la ferma de la ţară, un an de zile. A repetat, a cântat, a 
studiat zi de zi şi a primit o siguranţă, stăpânire de sine de neexpli-
cat. După aceea, toată cariera a mers ascendent, continuu, dumne-
zeieşte, spuse doamna, căzând oarecum pe gânduri…a mers, ca 

oricare, până la o vreme, reluă cealaltă. Ei, bine, da. Mai bine 
decât majoritatea artiştilor. A avut parte de o viaţă lungă, vreo 
şaptezeci şi şapte de ani şi a cântat până cu un an şi ceva înaintea 
sfârşitului. Unii spuneau, de pildă Kochklender, că-i bate vocea şi 
nu mai merge, dar de la un timp nu mai conta faptul că interpre-
tează sau nu corect, ci doar prezenţa lui care era ieşită din comun. 
E adevărat că a avut mai multe căsătorii, iubite? Da, fireşte. Se 
îndrăgostea foarte repede, îi plăceau femeile ca pralinele. Era un 
consumator, un devorator…şi numai din cele de condiţie înaltă. La 
el relaţiile nu durau prea mult pentru că era continuu în turneu. Ca 
un militar, avea întotdeauna valiza făcută pentru alarmă, pentru 
plecare. Da? Deci viaţa lui nu era una plăcută, de leneveală, de 
dolce farniente. Da de unde? Numai pe scenă era radios, fericit, 
numai zâmbet şi miere, în rest, destul de stresat, de hăituit…aaa! 
Deci viaţa de artist…daaa! Şi atunci iubirile erau pentru el 
prelungirea lumii artificiale pe care o trăia pe scenă. Uneori îl 
aştepta câte una la terminarea spectacolului cu o trăsură gen 
Schönbrunn  şi îl ducea la un mare local pentru a rămâne cu el 
peste noapte. Spunea de atâtea ori că era obosit mort, şi câte o 
nimfomană cu titlu de contesă, care pusese în scenă ochii pe el, îl 
amăgea cu deliciile unei mese bogate, şampanie, pentru a dormi 
apoi împreună. Mi s-a plâns de atâtea ori: eu adormeam la masă; 
eram atât de lipsit de vlagă, şi apoi, pentru totul, dădeam în 
schimb câteva acorduri în privat, îmbrăţişările mele, şi, mai ales, 
tristeţea de după. Şi asta seară de seară?…întrebă oarecum naivă. 
Nu, una da, una nu. Erau totuşi destul de dese. Vezi, e prea mult, 
mi-a spus de atâtea ori;  îmi pierd hormonii, mă debilizez. Am 
senzaţia că astea se folosesc de mine ca de o floare la petrecerea 
de gală. Mă aşează după ureche pentru că miros frumos, apoi mă 
aruncă. Nu aşa, nu aşa! i-am spus eu de atâtea ori. Vai, dimineţile, 
când era deprimat şi nu se putea ridica din pat! Era deprimat din 
pricina băuturii? Nu, era bolnav. Era bolnav de o psihoză maniaco-
depresivă şi în fazele de cădere nu avea energie vitală. Se plângea 
că…şi cum se apropie o clientă şi cere un ac de prins părul, s-a 
oprit din poveste, i l-a căutat pe raftul al treilea, în stânga, sub 
papiotele de aţă şi a luat doi bani ca pe o pomană, apoi ascultă iar: 
se plângea că nu poate repeta, că.. dar toate astea. El le ştia fără 
prea multă străduinţă. Aşa ni se părea, dar ardea cu repeziciune şi 
nu ar fi crezut cineva că va trăi atâţia ani; acum e la şaptezeci şi 
opt… Daţi-mi o pastă de dinţi! se aude. Au întors capul spre vocea 
atât de muzicală amândouă şi bărbatul bătrân semăna izbitor cu 
tenorul rămas la mii de kilometri, acasă, în scaunul cu rotile. Am 
venit eu, mi-a fost dor de tine. I-a spus şi a dispărut ca o vedenie, 
lăsând-o mirată şi ruşinată. Aşa-i, suferinţa artiştilor nu-i de 
povestit, a spus femeia aproape plângând.

 Pe la opt-opt şi jumătate, rânduia în partea de jos a 
raftului din stânga, cum se intră în chioşc, şi abia apucă să-şi ude 
gâtul cu puţină cafea ness pe care o bea de ani şi se simţea prost 
după ea. Le sfătuia pe prietenele sale că e periculoasă pentru corp, 
dar de câte ori o prietenă generoasă aducea câteva plicuri, o invita 
înăuntru şi sorbeau din pahare de plastic cu o plăcere de apucate. 

Nu mai trecuse de câteva săptămâni domnul care înşira cucii pe 
aţă, apoi îi băga într-un lighean cu apă să se umezească şi să cânte. 
După cinci minute de stat în lichidul peste care s-a presărat praf 
roşu şi domnul ar fi rostit câteva fraze în versuri ritmate, cucii 
încep să cânte şi să zboare prin chioşc. Dacă s-a rătăcit unul şi 
zboară până la Harşânica - ţiganca, îl strigă blândă-pi, pi, pi!, pune 
mâna pe el şi îl duce înapoi. După zece minute, face un fel de 
semn  cu mâna dreaptă, în care ţine o baghetă argintie, şi cucii se 
opresc din cântec şi zbor, coboară în lighean şi se întind ca morţi. 
Nişte gâgâlici de nisip şi var cu burta rotunjită ca o batjocură. 
Nimeni nu intră înăuntru când cucii zboară. Trecând prin apropie-
re, în miez de iarnă, părintele Pantelican, de la biserica Sfinţii 
Apostoli avu senzaţia că are vedenii, arătări. “Vade retro!”, a spus 
făcând sfânta cruce şi mişcând mai departe spre mesele lungi, 
pline cu mere, cele mai multe aduse din străinătate. Nici mere nu 
mai avem de-ale noastre, şi-a zis popa amărât. Fie de unde o fi, 
cumpăr două kile şi mai încolo, capăt bun! 

Cucarul e bun de ghicit; ăsta aşa poa’ să-ţi spună tot ce 
gândeşti şi ce-ai făcut şi ce noroc vei avea, spunea încrezătoare 
tanti Arina venită cu linguri tocmai de la Vâlcea. Dubano, îi strigă 
în ureche fină-si, de bună seamă poate face dezlegări şi legări, da 
cu presupusul femeia neagră la faţa rotofeie, cu trupul scund, însă 
grasă, ce mai, aproape cubică. Şi nu mănânc mai nimic, dado! Da 
te-ngraşi cu apă, aer şi tămâie, femeie? Mă îngraş! La şaizeci şi de 
ani, ce să mai faci? Crezi că vei fi subţire la vârsta asta? Cred, aşa 
mi-e felul. Uite-l, a ieşit Cucarul! Omul are faţa bărbierită proas-
păt şi ochelari cu ramă de plastic, dar de calitate. Părul îi este 
întreg, negru, dat în dreapta. După el iese până afară şi proprietara, 
Matroliţa, numai miere şi vorbă de lapte: Mailuş, nu bei o cafea; 
Mailuş, să-ţi fac un ceai; Mailuş, nu doreşti…Nu Matro, sunt 
foarte sătul de toate. Altădată, cu mare plăcere. Plec. Pleci? Da, 
pleacă Cucarul, şopteşte Arina. Amândouă îl privesc la secret pe 
sub gene, fără să ridice capul. După ce trece, Dubano: am o durere 
de cap, de să ferească!…Înseamnă că-l ai. Îl am, altfel, cum mi-aş 
purta toate cele. Tu ce crezi, Cucarul este vrăjitor? Şi Cucarul şi 

Matro. El vrăjeşte cucii, îi învie, îi zboară; ea îl vrăjeşte pe el. 
Altfel nu ar veni să stea închis cu ea ceasuri. Doamne, cum e 
lumea asta, se formulă Arina. Cât eşti tânăr, crezi că… Că ce? Că 
nu ştiu ce se-ntâmplă atunci când…Ce să se întâmple? E ceva ca şi 
când faci păsat. Mergi la râşniţă şi roteşti. Aşa, maică! De la o 
vreme nu mai pui preţ…Cucarul intră printre mese şi Matroliţa se 
întoarce după meşterita-i vorbă, no bine, servus! Femeia se 
întoarce înăuntru şi se gândeşte să mai primenească marfa de pe 
masa de afară. Mai adaugă lămâi, chibrituri, pastă de dinţi, cremă 
de ghete. Cu ce să vă serves? Spune adesea fără să termine 
cuvintele. O întreabă pe doamna Ari, o vecină de la bloc a pieţei. 
Nu cumpăr acum. Am ieşi numai să văd una-alta, să mai iau aer. E 
atât de plicticos statul în casă! Să fii bătrân, să nu te înţelegi cu 
fetele, bătrâne la rândul lor, şi să aştepţi moartea. Vai cum vorbiţi 
de moarte? Dumneavoastră care sunteţi aşa bine, o laudă 
Matroliţa, un pic bbâlbâită, emoţionată. Mi-a venit aici cea de la 
Băicoi, stă în casa ei mare, făcută de ginere-miu şi ce crezi că face 
toată ziua? Îl trimite pe şoferul pe care i l-a dat soţul ei, să-i aducă 
gin şi whisky, bat-o Dumnezeu de băutură. Nu găteşte, nu spală 
vas, nu dă cu mătura. Totul face şoferul din Piteşti, un fel de 
majordom chipeş, dar tăcut, încuiat. Se plânge că i l-a dat pe ăsta 
ca să o păzească. Ce să te păzească la şaizeci şi şase de ani, dragă? 
I-am aruncat ca într-o doară, spune Ari privind în pământ. Şi ce 
crezi, Matro, că mi-a răspuns: Să ştii că nu sunt moartă, încă. 
Fire-ai să fii! Ce bine semeni pe mintea lui taică-tău, nebunul ăla, 
care mi-a acrit viaţa. Ei, lăsaţi că nu e chiar aşa! Toate spunem că 
soţii ne-au stricat vieţile, dar noi pe ale lor?!…Ce poate face o 
femeie în faţa unei dihănii, pornită să bea şi să se culce cu toate 
matracucile? Să umble ca pe şfar-linie, să grijească de copii, să 
spele, calce costumele; să fie jupânul la dungă, băga-l-aş în mă-sa! 
Ai, ce-am început să debitez, să te plictisesc cu gândurile astea 
vechi, de-acum cincizeci de ani. Nu sunt plictisitoare şi nici 
învechite. Lumea este veşnic la fel. Dar totuşi, diferită. O fi cum o 
fi. Degeaba, nu-mi mai bat capul cu ce va fi; este gata de mine. 
Cum spuneţi aşa? Cum auzi, dragă! Ce să mai aştepţi de la lumea 
aceasta ameţită? Numai războaie peste tot, preţurile mari de nu 
ajunge pensia, numai zece zile şi ce să mai spun de medicamente? 
Raaaabzi până te ia Magogul! Şi măcar dacă ai avea oameni cu 
care să te înţelegi? Tibalt stă la ţară, are grijă de mamă-sa, iar 
Julieta care este bolnavă, cu trupul zdrenţuit, stă pe capul meu, nu 
are niciun venit, umblă din bărbat în bărbat, bea, fumează, face 
toate drăciile.

Fragment din romanul: 
Precupeţie de nebunii şi tristeţi

Victor ȘTIR / Toate spunem că soţii ne-au stricat vieţile
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De cum a sosit de la Rectoratul Inst. Pedagogic act că 
sunt într-adevăr studinte bi-filologist, circumspecţia 
ironică a „personalului” a încetat subit, s-a trecut de la 

pertu la Dvs şi pe loc transferat de la „comun” la o rezervă de doar 
două paturi. Faţă cu adăpostul ... familial1,  ori dormitoarele-cazar-
mă, „saloanele”-spital sau „camerele” promiscuu-studenţeşti 
(pentru 4 proiectate, dar date la 6-8 paturi-claie-grămadă iute, din 
pricina neomeniei de Atunci), pot zice că Atunci eu am fost cazat 
şi-ncă pe gratis, cel mai Domneşte-n cei 25 de ani vecuiţi! O 
lăsaseră moale şi cu „insu-linica” matinală, ceaiul leorbăit la 
comun. Mîncam civilizat în sala de mese, cu tacîmurile complete, 
autoservindu-mă ca la studenţi, vecin cu personalul şi el flămînd, 
mai ceva ca noi. Deşi ei nu se tratau cu insulină... Aveam voie să 
mă preumblu ca Vodă prin loboda Socolei, în pijama-ştoc şi 
halat-puf-moltonel, cu cipici domneşti noi... 

Ce, mai: Trai pi Vatrai, Neneacă, cu papa din popota medicală, 
la fel cu a pacienţilor! Numai că, a trebuit să le „mersi”2 şi io cu 
ceva-niscaiva... Întîia oară, mi-au dat în grijă (Serios, nu gogori-
ţesc!) un ţigănuş frumuşel cam ca Adrian Pintea, pe cînd nu se da 
rrom, ci-i da cu rom cubanez şi kenturi, făcîndu-o pe Jianul, pe 
Porumbescul, pe Irina... Anii săi cei mai de glorie. Revin la 
„Răzvanul” meu, fără Vidra lui din piesă... Că aşa l-am botezat 
vocal, de cum a fost adus în rezervă, explicîndu-i şi motivul 
Legendei - pusă-n dramă de BPH3. Încîntat nevoie-mare, el pe loc 
m-a apelat Romi, Romalo... Io, nu şi nu: io sunt Nicu, Nicolas, de 
la Neculai-bază... Frate-miu e Romică... El, în dulcele grai de pe la 
Ciurea ori Zece prăjini: Nu, bre, thu, Romalo cu mine, adică Frate!  
Şi, uite-aşa am luat prima lecţie de... grai rrom-alo! Au fost şi alte 
cuvinte, dar s-au întors de unde-au plecat, după ce au intrat printr-o 
ureche, ca să iasă pe cealaltă. Şi mai avea un „talent” flăcăul de 
poate 17 ani: era gimnast-acrobat-contorsionist; şi, cînd lovea cu 
pumnu-strîns în perete, într-un anume fel, ajungea-n cărămidă fără 
a se zdreli... Am încercat şi eu de cîteva ori, încurajat că de prima 
dată am boţit varul. Apoi, de durere, m-am lăsat păgubaş. 

După cîteva oare de paşnic trai, într-o dimineaţă, numai ce mă 
trezesc cu „Răzvan” al meu la oglinda lavaboului camerei, tot 
pieptănîndu-se de zor, cu claia părului dat pe spate. Se tot pieptă-
na, admira narcisic, din faţă şi din profiluri... S-a întors apoi spre 
mine, zîmbind visător, ca într-o vestită „poză”: - Ei, ce zici?

- Ce să zic, parc-ai fi Eminescu, Răzvane...
- Ce răzvan, băi, io S-hunt ieminescu!
- Nu te cred...
- Nu mă ch-rezi, hai?... Ce să-ţi recit?
- Păi, ce... „Luceafărul” - îl pun eu la-ncercare. 
- Nu vrei somnoroase-păsărele-pe-la-cuiburi-se-adună sau 

codrule-codruţule-ce-mai-faci-drăguţule?
- Nu, că pe alea toţi copiii le ştiu. 
- Luceafărul zici, fie Luceafărul... A-fost-odată-ca-n-poveşti-a-

fost-ca-niciodată... (PA-U-ZĂ)... A-fost-odată-ca-n-poveşti-a-fost-
ca-niciodată... (PA-U-ZĂ) ... A-fost-odată-ca-n-poveşti-a-fost-ca-
niciodată... (PA-U-ZĂ) ...

- Din rude mari, împărăteşti, o prea-frumoasă fată... 
Ca trezit din morişcă:  
- Da-da...,  A-fost-odată-ca-n-poveşti-a-fost-ca-niciodată-din-

rude-mari-împărăteşti... (PA-U-ZĂ)... A-fost-odată-ca-n-poveşti-a-
fost-ca-niciodată-din-rude-mari-împărăteşti... (PA-U-ZĂ) 

... A-fost-odată-ca-n-poveşti-a-fost-ca-niciodată-din-rude-mari-
împărăteşti... (PA-U-ZĂ) ... 

După ce l-am stăpînit cu greu să nu mă caftească, atraşi de 
zgomot, răgete, Ajutor (eu)... Au venit doi zdrahoni în uniforme 
albe, mi l-au luat din braţe (scenă ca de Charlot cu boxerul), l-au 
vîrît în sacul-cămaşă... Şi dus a fost!

Unii ajung cu treburi pînă şi pe la Pocola (Beiuş); alţii sunt 
duşi-aduşi la Socola fără de vină şi fără de nici o treabă... Aşa 
păţisem şi eu, hăă-ăt de hramul cu iarmaroc de Sîntă-Maria-Mare, 
din tîrgu’ Romanului, în final estival 1971. Cum de-am ajuns, am 
mai povestit şi nu reiau. Ce-a fost a fost, bine că n-am şi recidivat. 
Deşi prilejuri să..., mi s-au pus în cale mai mereu. Să-ncerci să ţii 
piept ticăloşiilor, vicleniei şi minciunii sociale sistemice de unul 
singur, cei carii au ‚cercat, ştiu bine că nu-i de glumit. Şi chiar 
cînd nebunii te fac nebun, fiindcă nu accepţi să li te asameni, să 
devii turmaş, e chiar dramă... Ca în şah, cîştigă cine ştie să afle, 
prevadă şi prevină la fiece mutare, paşii următori ai partenerilor 
perfizi. Ori - ca prin judecăţi - să te aperi mai bine, decît nu sunt 
dispuşi s-o facă apărătorii ce pretind a fi plătiţi în devans şi 
niciodată după cîştig ori pierdere pricină... 

Am fost scăpat de eminescul de pe unde era el, dar nu şi de 
următorul oaspe. Nu vi-l divulg, înainte de a mai relata ceva tare 
nostim, cît am cohabitat cu răzvănuşul. Dintre infirmierele de gardă, 
una avea de împletit nu glumă, pesemne... Că ne tot aducea sculuri 
de lînet, alte textile colorate, să le facem gheme. Era şi asta ceva-n 
monotonia aşteptării schimbării mele-n mai bine. Săritor, răzvanul 
s-a oferit primul la ghemurit. Dar ce şi cum făcea, lucrul ieşea ca un 
bolohan nerostogolit, din care rotocoalele se desprindeau fără să fie 
de ajutor mîţele. Cînd am trecut eu „la probă”, am izbutit un sferoid 

1  cuib primitor, e drept; dar nu luxos şi nici comod; căci paturile plebee nu erau 
pentru tîndălit în ele, ci doar numai să ai unde-ţi întinde ciolanele a somn, noaptea; 
ori unde să poţi boli cînd te betegeşti...
2  (lat. merce = salar, plată la mercieri, marchitani, negustori!)
3 desigur, marele, unicul filolog, lexicograf şi supra-senzorial Bogdan-Petriceicu 
Haşdeu

atîta de strîns şi de perfect încolăcit, că am fost lăudat pe la toate 
amatoarele de împletit la andrele... Care tot nu pricepeau cum de se 
poate aşa iscusinţă şi încă la un bărbat. Şpilul era simplu, dar nu vi-l 
spui pe text, că nu tuturora le place asta4. Iar, cînd a dispărut ţigoine-
lul, cel mai mult a suferit amatoarea de gheme... Cine să-mi mai ţie 
mie sculurile, cînd nu era-n turele de gardă ea; deşi io alta rîmneam 
de la ea să-mi ţină, flăcău stătut la sfert de veac, chiar dacă studinte. 

Şi, pesemne, sătulă ca-n gărzile de noapte să-mi ţină doar cele 
sculuri la tras în gheme, mi-a adus un moşneguţ hîtru, costeliv ca 
şi mine şi cam cocîrjat - din prăjina de om ce fusese. Şi mai fusese 
la viaţa-i Felcer Comunal şi secretar de partid. Care, alături de 
soaţa-i Moaşă tot Comunală, au avut la degetele lor mici soarta 
sănătăţii şi sporirii şeptelului uman din vreo şase sate. Că din 
ţinutul Hîrlăului, că de pe la Huşi, asta nu-nţelesesem bine din 
peroraţiile-i bălmăjit-incoerenente, ce nu i le opreau decît unele 
letargii subit diurne, plus sforăielile nocturne, de credeai că dau 
ruşii cu tancurile peste socolă. În rest, părea împăcat cu soarta, 
avea patru şi odori şi odoare, toate medici „la Ieşi”. Îi era dor să-i 
mai vadă, dar cum să-şi lase băbuşca singură şi cam beteagă, 
sărmana, de atîtea moşite, născute şi dînsa. În a mea nerozie, i-am 
zis că Este la Ieşi, pesemne că la unul dintre copii. Semne erau şi 
foarte desele pachete cu delicatese de terţi aduse, din care molfăia 
fără păs de mine. Iar eu mai pe ascuns de el, ca după ani de 
insaţiabilă foame, cu vai de capul lor „mese”... 

Atunci, numai ce s-a nedumirit către mine: - Da’uni sunt?... 
Eu, nediplomat: - La Socola!
- Da, ci să cat io la Socola, că io nu-s din Socola... Că, Acolo 

io cu don’şăf di post i-am dus pi mai tăţ’ nebunii satului. Cari nu 
ţîneau cu partidu’, cu colectiva, ci cu popa, stuchi-l-ar mîţele, că 
mult ne-am mai ciorovăit noi, di buni megieşi ci am fost... Păi, 
sicretar di partid, aveam şi io răspundere, nu ca iel, numai cu 
aiasma şî doamni-miluieştii pisti tăt... Musai să agiung acasă, că 
ni-i baba beteagă şî copchii duşi în lumi, la domnii, iar di jiti 
cin’să ţîi, di nu-s io, ha, zî-i... !?

- Da, da, mergem repejor acasă, la băbuşcă, la jiti - îl îngînam 
eu... Îl ajutam să-şi adune bruma de lucruşoare în sacoşe de pe 
atunci5, îi dam cîrja (da!, avea drept la cîrjă) şi-l ajutam la coborît 
amarul de scări dintre etaje, pînă în puţin spus imensa curte... Pe 
unde, tot rătăceam pe alei „în drum cătră casă”, pînă dădea semne 
de oboseală vădite. Numai că, pîn’ la obosirea lui, eu eram cel cu 
limba di-un cot, deşi de trei-patru ori mai tînăr... 
4  Ba, vi-l spui, că nu-i secret: şi la bunica vitregă (mamă eroină!), şi la a bunicului 
de pe mamă – ambii ceangăi -, primele lucruri familiare pe care le-am descoperit 
au fost cele cu care mă deprinsesem din frageda pruncie la ţaţa Ileana cu fata ei şi a 
mea verişoară, Marşic-hăi: în bătătura cu bordei, şopron, pătule, şură şi grajd; 
poiata, cocina şi... umblătoarea, cît mai în fundu-grădinii. În bordeie: tinda cu scară 
la pod şi cu cîte o uşă pentru cîte odăi se întocmeau, plus cămara (cilerul, dolia, din 
peretele nordic). În odaia cea mai spaţioasă, luminoasă: vatra şi blidarul de o parte 
şi alta a uşii; apoi un pat larg, de la vatră, la peretele icoane şi cruci (la ai tatii 
– ortodoxe, la ai mamei – papistăşeşti) şi candelă. În restul pereţilor, numai laiţe 
(bănci) cu lăicere; iar pe pereţi – păretare şi ştergare. Pînă şi în geamuri, pînă a nu 
se fi cuconit gospodinele, perdelele erau făcute din pînzet de ştergar ţesut în casă. 
În unele case, războiul de ţesut nu părăsea niciodată odaia vetrei, plasat cît mai la 
lumină. Pentru tot ce se ţesea ori împletea-n gospodării, se foloseau caiere textile 
vegetale sau animale, scule toarse din caiere şi gheme înşirate din scule sau torturi. 
De tot ce ţinea de îmbrăcăminte, acoperăminte se ocupa partea feminină. Dar, la 
depănat mai ajutau şi copii, bătrînii de ambele genuri; ba, chiar bărbaţii cînd 
vremea rea îi obliga să steie la adăpost. Oaspete cam bicisnic al lor, ca să-mi merit 
adăpostul şi locul la masa scundă comună, pe trei picioare, eu mă străduiam cu 
lucruri după puterea şi priceperea mea; între care şi depănatul firelor de pe fusuri: 
în sculuri pentru spălare, decolorare ori vopsire; în gheme, pentru împletit, croşetat; 
în mosoare pentru suveicile folosite la războaiele de ţesut. Aşa că, ajuns peste ani 
la ... Socola, pentru mine a fost floare la ureche să mă arăt tot mai măiestru cu fiece 
tort tras în gheme.
5  Nici nu auzisem, nici pomenea de „pungi din plastic”!

Aceeaşi infirmieră cu ghemele, confesivă de parcă-i eram 
duhovnic, s-a descărcat de năduful unor ani. Zicîndu-mi că, de 
peste un cincinal, l-au internat pe bătrîn feciorii şi fetele, medici 
de vază în tîrg. Ca să-i vîndă agoniseala de-o viaţă, promiţîndu-i 
că-l „ţin ei”... Şi-l tot „ţin aici” fără să-l vadă măcar odată de-
atunci, dar trimiţînd pachete prin portar... „Şi, Doamne-fereşte, să 
te atingi de vreo portocală, banană, ciocolată-acolo, că doar ştiţi 
cum e azi!”... 

Ştiam, cum să nu fi ştiut, amar mie... Aici ajuns (cum am 
ajuns!), totuşi am primit bucate la timp şi chiar mai bune ca-n 
primul an de profesională6. Nu ca lăturile celorlalţi doi ani, după ce 
şcoala s-a desfiinţat, iar noi „vărsaţi” la un mamut şcolar cu 
aproape 2.000 de suflete fără noroc. Şi mult mai gustoase ca în 
armată sau studenţie, unde tot cu lături eram „serviţi”, doar că pe 
soldele şi pe banii noştri! Ciocolată, portocale, banane acasă - cîte-
va, numai de sărbători şi doar de aveam bani... De nu, cozonac tare 
ca pîinea, numai nu „pe cartelă”. Ci frămîntat în sudori de mama, 
dospit pe rolă şi în ea copt, la foc potrivit cu o dibăcie ancestrală în 
sobe cît din tablă, la începuturi; cît, peste ani, din teracotă lutuită, 
cu şamote sau lespezi de rîu căptuşite. Nu degeaba mama era fiică 
de sobar: din te mieri ce şi mai nimic încropea o sobă de vară sub 
streaşina largă a părţii de casă, extinsă din ce de la Aron sau Avrum 
cumpăraseră. Ori, „îndemînată” de unul dintre ai săi fraţi (mezinul, 
mi se pare) au „tocmit” fumuri direct în peretele dintre bucătărie şi 
antreţel; ce, astfel se păstra cald şi după ce nu mai era foc în sobă. 

Tata avea alte talente, cînd nu se ... chilea: tăia măiestru orice 
lemn, de la creangă şi brac, la trunchi şi butuc oricît de cioturos. 
Nimic nu-i scăpa nefăcut lemn util casei, ori de foc şi de surcele. 
Joagăr vertical, beschie orizontală, fierăstrău asortat esenţelor de 
lemn, topoare şi pene de despicat, bardă pentru ţepuşe la araci le 
mînuia de parcă se născuse cu ele în curte. De fapt, ce nu deprin-
sese acasă de la fraţii mai mari, nevoia slugăritului şi corvezile 
lagărelor l-au dus la pricepere!... Mic, priveam la dînsul uimit ce-i 
ieşea din forţa braţelor şi „ghibăcia” minţii. Şi eram tare mîndru, 
dacă mă lăsa să mă apuc de capătul beschiei şi fierăstrăului, cu 
chip să îl ajut, deşi mă purta du-te-vino ca pe mîţi: spre hazul 
curţii şi-al meu mic nacaz... Pe atunci, necrezînd, nebănuind eu că 
toate acelea îmi vor servi şi mie în viaţă!

... Şi tot „menajul” meu cu bătrînul felcer, în august-septem-
brie-acela torid ar fi fi fost bun, deşi nu avea putere, nici voinţă să 
ţină cuminte un scul în vrejii braţelor sale. Am folosit un taburet 
(că de cînd cu el, eram serviţi în cameră, ni se adusese mescioară, 
scaune) să pot ghemuri7 şi cînd infirmiera nu era-n gărzi de 
noapte. Întors cu cracii în sus, la picioarele mele, treceam sculul 
pe după craci, apoi era numai bun de depănat gheme. Iar pricepe-
rea mi se făcea măiestrie... C-un ghem perfect sferic izbutit într-o 
noapte (inspirat de sînii prea fermi ai infirmierei ce-mi ţinea 
sculul!), am spart şi ultima pojghiţă de scorţoşenie din partea 
„personalului”, care mă saluta cu zîmbet tot mai familiar... 

Nu numai că mă întremasem din „pielea-pe-os”, din auşviţul 
ambulant adus la ei, dar urît de tot nu eram; şi mai eram şi student şi 
mai eram şi priceput: să stau la taclale despre cîte-n lună şi stele cu cei 
dispuşi, să fac gheme, să mi se dea pe mînă „pacienţi”, fără temeri... 
6 Unde – după mîncărurile epic-boier-moldave din sînul familiei Ciuchi! – am avut 
parte de cele mai gustoase mîncăruri ardelene din viaţa mea! Fiindcă şi muncitori 
puţini (cam cît şi ucenici: cam 120-30x2), dar şi vreo 4-5 bucătărese (mai ceva ca 
nişte mame pentru noi, mereu flămînzii adolescenţi) erau conduşi drept de doi 
directori integri (al Atelierului RMR, al Profesionalei) care nu făceau rabat de la 
demnitate, disciplină, Omenie.
7  pronunţie aproximată: ghe-muri; invenţie lexicală culăină, prin verbalizarea 
nomenului comun ghem.

Nicolae CIOBANU  / Ţigănuşul-eminescu. Felcerul cu patru odrasle, medici „ieşi-oţi”. Gheme&Ghemuri existenţiale
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Vlad CIOBANU / O lectură a mitului Meşterul Manole (VIII)
(urmare din numărul trecut)

Cioplitor în stele
lui Vlad CIOBANU

ascultă-mi vorbele
şi ascuteţi privirea
îi spuse într-o bună zi mama sa
şi ia aminte cioplitorule-n stele

acum vei vedea cum apele mării se vor învolbura
cum păsările vor încremeni-n zbor
cum din pământul uitării se va ridica copacul vieţii
iar din frunzele sale 
precum un şarpe mare şi roşu
se va naşte timpul

toate astea au să se-ntâmple 
cioplitorule-n stele

atunci vei auzi din pustiu un glas ce te cheamă
pe numele tău cel dintâi
iar lacrimile mele vor umple albia mării
şi râurile vor da peste maluri
şi se va revărsa potop de ape
până ce plânsul meu va îngheţa noianul acela

atunci şi numai atunci
cioplitorule-n stele
vei înţelege ce este chemarea pustiului
şi dragostea lui pentru tine!

Doru STRÎMBULESCU

Poate că tocmai faptul că știi un anumit lucru dintotdeau-
na, tocmai faptul că te simți cosubstanțializat cu el îți 
împiedică o corectă analiză. Obiectivitatea îți va fi 

perturbată de complicitatea care se instaurează pe măsură ce petreci 
mai mult timp cu lucrurile, locurile, ființele, situațiile, mesajele pe 
care le știi dintotdeauna. prin complicizarea unei relații, se tocesc 
sensibilitățile și se atenuează spiritul de observație. Așa se întâmplă 
și cu textele literare pe care le-am parcurs în timpul școlii, mai ales 
dacă ai avut neșansa de a avea un profesor care să te oblige la litera 
manualului, fără să încurajeze nici cea mai mică inițiativă, să nu 
accepte nici măcar bruma unei păreri personale. “Știu asta de când 
m-am născut!”  e de natură să subiectivizeze și, prin consecință, să 
genereze abordări greșite metodologic. În situația asta ne aflăm față 
de ceea ce se consideră a fi miturile noastre fundamentale, 
“Miorița” și “Meșterul Manole”.Analizarea unui mit cu instrumente 
inadecvate nu poate duce decât la concluzii străine de însăși natura 
lui, de semnificația spațiului mitologic și de ceea ce el, mitul, 
conține și și-a propus să transmită. Cel mai frecvent am întâlnit 
situații în care se practică scoaterea faptelor din universul mitologic 
pentru a fi investigate cu instrumente inadecvate, istorice, morale, 
etc. Spre exemplu, interpretarea din perspectiva mentalității zilelor 
noastre poate conduce, s-a întâmplat deja acest fapt, la concluzia că 
acceptarea cu atâta seninătate a morții de către baciul mioritic și de 
către Ana lui Manole se plasează în zona stupidității. Nenumărați 
comentatori au peiorativizat lipsa oricărei reacții de apărare a celor 
doi, considerându-le, nici mai mult nici mai puțin, dovada unei 
subnormalități mentale și, prin urmare, de-a dreptul jignitoare 
pentru condiția umană. O prea mare vehemență, cu totul neanaliti-
că, ridică temperatura unor afirmații! Spre exemplu, uneori oameni 
remarcabili de cultură își exprimă convingerea că în “Miorița” 
avem mitul unui jaf însoțit de crimă iar în “Meșterul Manole”, un 
voievod tiranic, arbitrar, și criminal, aflat în întunericul unei 
maladii mentale, operează discreționar și fără nici o acoperire 
logică cu toate celelalte personaje, rămânând singurul 
supraviețuitor. De peste o sută cincizeci de ani se afirmă și se 
susțin aceste, nu pot să le calific altfel, aberații! Consecința ? 
Teorii susținute aproape cu pumnul în masă conform cărora, 
poporul român, într-o măsură mult mai mare decât alte popoare, 
prin naștere, este predispus la hoție, crimă, lene, delațiune, 
resemnare patologică, lirism bolnav. Acestea sunt calificativele pe 
care intelectualitatea României moderne le-a acordat poporului 
său, plecând de la felul în care au interpretat cele două legende. Și, 
toate acestea, prin toate mijloacele - manuale, reviste, almanahuri, 
carți, teorii, conferințe, simpozioane, romane, filme, piese de 
teatru… inclusiv la radio și televiziune. Toată artileria ! Nu s-a 
ratat nici o posibilitate ! De peste o sutăcincizeci de ani intelectua-
lul român îi spune părintelui său, poporul român, că nu are 
mijloacele de intrare în istorie, că boala lui este de natură genetică, 
de vreme ce primele ei simptome se manifestă încă din illo 
tempore și se exprimă prin chiar miturile inaugurale. Consecințele? 
Sunt multe, mai mari și mai mărunte… 

Una dintre ele ar fi aceea că în mod curent, la nivelul de bază 
al limbii, cele două ocupații principale ale acestui popor în timp au 
devenit peiorative. Ca și satul ! În mod frecvent întâlnim 
expresiile: “băi țărane!”, “băi ciobane!” sau “țărănoaia”, “la 
țărănoaia”, “la Pocreaca”, “la Cucuieții din Deal”, etc. Aproape de 
la bun început, aproape în totalitate, cu toate bunele sale intenții, 
întors din străinătățuri, purtând un mesaj neingurgitat, intelectualul 
român a încercat o operație de grefare a soluțiilor de modernizare. 
Putem înțelege și faptul că primii noștri modernizatori erau boieri 
educați în occident care, acasă, priviseră poporul român din 
cerdacul conacului. Știm foarte bine că natura și parcursul unui 
fapt depinde într-o foarte mare măsură de momentele inaugurale. 
În felul acesta, cu toate câștigurile care nu pot fi negate decât cu 
rea credință, s-a creat o progresivă distanțare între intelectualitate 
și poporul ei, mai ales față de lumea satelor. Un popor precum un 
copil, bombardat cu mesajele unor judecăți aspre și lipsită de 
înțelegere, se va închide în sine, se va înstrăina, încărcându-se în 
același timp cu un funciar fond de neîncredere în el însuși precum 
și în celălalt.De fapt, părintescul popor român și-a trimis copiii la 
marile universități ale occidentului tocmai pentru că era conștient 
de decalajul pe care istoria l-a produs, tocmai cu intenția de a face 
din acești fii înalt-școliți instrumentele emancipării sale. Și, a 
reușit. Cu ajutorul acestor remarcabile generații, poporul român 
și-a pus în acord eternitatea cu clipa reînscriindu-se pe orbita 
amplă a istoriei. A ieșit din timpul mitic intrând în cel istoric, din 
memoria mitică și orală în cea istoric, administrativ-birocratică. 
Poporul, care cu o covârșitoare majoritate locuind în sate, nu 
beneficia decât în mică măsură de aceste reforme și le înțelegea și 
mai puțin. Unii, cei mai săraci, s-au mutat la oraș, devenind jupân 
Dumitrache Titircă, Nae Ipistatu, Nae Girimea, Rică Venturiano 
sau Simion în varianta caricaturizată de Caragiale, sau, mai 
degrabă, Grecescu-perierul, Zamfirescu-bodegarul și Ion 
Georgescu Gorjan, în varianta uimitoarei biografii a lui Constantin 
Brâncuși. Chiar această biografie - “un șir de minuni”, după cum 
el însuși și-o proiectează, este poate cel mai bun argument în 
direcția celor afirmate. Revenind la țăran, toate reformele, toate 

schimbările care i s-au impus au fost rezultatul unor analize «de 
cancelarie», din perspectiva satisfacerii nevoilor celor de la oraș. 
Aceasta a fost calea îndepărtării, înstrăinării. Încet dar sigur, 
implacabil, lumea satelor a devenit exotică astfel încât pentru 
orășean țăranul român este într-un anume fel, mai aproape de 
exotismul african, sud-american, aborigen, ș.a. m d. Cine pierde? 
Bineînțeles că noi toți! Lumea satelor s-a destructurat sub 
comandamentele unei modernizări aplicată fără gramatică și fără 
discernământ iar orășenii privesc spre propriul lor trecut nu prea 
îndepărtat, ca printr-un geam aburit, cu un mare fond de neîncredere 
și cu o opacă suficiență. E greu să reziști unui dispreț argumentat 
din punct de vedere teoretic, mai ales când această desconsiderare 
vine de la copilul tău, pe care l-ai crescut, l-ai trimis la școli și știi 
că e cu mult mai deștept decât tine. Trăirea ta în mitologic a fost 
taxată drept retardare, datinile și obiceiurile au fost (des)calificate 
drept superstiții și, încet dar sigur, inexorabil, la tine acasă, ai ajuns 
îngăduit, tolerat și disprețuit. Un intelectual care s-a remarcat chiar 
la Paris, era de-a dreptul ultragiat de faptul că e român, resimțea 
“Miorița” și “Meșterul Manole” ca pe niște jigniri personale.

Abia după unirea cea mare, din necesități ușor de înțeles, 
colectivul condus de Dimitrie Gusti, formată dintr-o mână de 
intelectuali cu adevărat remarcabili, a coborât în lumea misterioasă 
a satelor. Atunci s-a văzut că, practic, poporul român era de fapt 
două popare romăne: unul care izvora genuin, cu misterele, 
ritualurile, datinile, obiceiurile și rânduielile sale, altul mai nou, un 
transplant înfăptuit de istorie, grefat în trunchiul primului. Erau 
două falii geologice suprapuse, deplasându-se diferit și fără prea 
multe elemente de legătură între ele. A fost o revelație! Din păcate, 
împrejurările istorice și venirea războiului au împiedicat valorifi-
carea acestei întâlniri. O nouă viziune asupra lumii rurale și asupra 
universului ei a fost impusă de apologeți trimiși de la Moscova au 
produs stricăciuni, multe dintre el ireparabile. Un festivism de 
mucava a înșfăcat această lume, coroborată cu o violență extremă. 

(Va urma)
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Mălina CONŢU

Ca de obicei selecţia de mai jos se bazează pe criterii subiecti-
ve. Am ales câteva proiecte care mi-au atras atenţia, fie pentru 
modul în care au relaţionat cu tema ediţiei din acest an, fie pentru 
modul în care au fost articulate din punct de vedere vizual pentru a 
transmite idei legate de politica actuală într-o manieră artistică.

Pavilionul Chile. Paz Errazuriz – Lotty Rosenfeld: Poetica 
unui disident

Compus dintr-un film şi o serie de fotografii, pavilionul 
republicii Chile a ilustrat în acest an tema periferiei, prin raporta-
rea la anumite categorii sociale marginale: oameni cu deficienţe de 
vedere, oameni blocaţi în ospicii psihiatrice sau bordeluri de 
travestiţi. Sunt metafore ale marginalităţii/marginalizării Americii 
Latine şi a Republicii Chile în contextul geopolitic actual. Din 
perspectiva autorilor acestui proiect imaginile ilustrează procesul 
de trecere al ţării, de la dictatura militară la post-tranziţia demo-
cratică, un proces care a presupus şi presupune încă ciocniri de 
limbaj, putere şi gen. Corpurile oamenilor prezentaţi în fotografii 
sunt „epavele” exploatării economice, simboluri ale abandonului 
public, ale absenţei unor drepturi de protecţie civilă, imagini ale 
privării de justiţie şi icon-uri ale rupturilor din interiorul corpului 
obligaţiilor sociale. Par „apariţii” care provin din alte timpuri, 
imemoriale, dintr-un imaginar al alterităţii create cu scopul de a 
ilustra dislocarea, marginalitatea, periferia Americii Latine în 
contextul global.

Pavilionul Marii Britanii. Sarah Lucas

Pornind de la modelele suprarealiste, dar neocolind modelul 
oferit figurinele cicladice greceşti sau de cele pre-hispanice din 
zona Mexicului, lucrările artistei britanice tematizează, fără 
menajamente, subiecte legate de gen şi sexualitate pe care le 
prezintă în ipostaze şocante, atipice tocmai pentru a evidenţia 
posibilele devieri ale comportamentelor actuale, ce preferă 
substituenţi precum fumatul, pornirilor erotice fireşti. Asociind în 
mod inedit obiecte de larg consum abandonate cu figurine de 
ghips, instalaţiile sale inedite frizează ludicul. Alături de aceste 
serii, în încăperile pavilionului britanic ne mai întâlnim cu o a 
doua serie de „apariţii” neaşteptate ale artistei, la fel stranii. Sunt 
un fel de figurine de plastilină la scară mare, deformate la limita 
vizibilului şi colorate pentru a părea de „plastifiate” dar exhibând 
şi ele organele sexuale. Sunt alte aspecte ale devierilor societăţii 
de consum, pe cât de sfidătoare pe atât de familiare la privire.

Pavilionul Japoniei. Chiharu Shiota: Cheia din mână

Japonia ne prezintă la această ediţie a bienalei un proiect plin 
de semnificaţie şi poezie, o instalaţie care împresoară spaţiul 
pavilionului dar şi percepţia noastră atunci când îl privim. O reţea 
de fire roşii susţin mii de chei de mici dimensiuni care ne hipnoti-
zează, luându-ne ceva vreme să realizăm ce sunt. Această reţea de 
chei şi fire sunt absorbite de două bărci care le captează. Dincolo 
de orice, predomină cheia, cea care deschide mii de uşi ale 
memoriei. Privită ca simbol al valorilor pe care le „încuiem”, 
cheia pe care o strângem în palmă şi o încălzim este, pentru artista 
japoneză, depozitarul celor preţioase gânduri şi amintiri ale 
noastre. Cele două bărci care adună aceste amintiri preţioase sunt 
simbolul celor două palme care strâng ploaia de amintiri ce „cade” 
din cer, simbolizat aici de tavan. În paralel, rulează filme care 
redau copii strângând chei/amintiri de dinainte şi de după naştere. 
Privind acest flux, artista se aşteaptă ca noi înşine să descoperim, 
propriile amintiri valoroase care ne leagă de cei din jur, deschi-
zând o poartă către comunicare.

Pavilionul Coreei. Moon Kyungwon şi Jeon Joonho: 
Modurile de a plia spaţiul şi a zbura

O instalaţie video a cărei naraţiune se compune pe mai multe 
ecrane, lucrarea celor doi artişti coreeni ne provoacă să imaginăm/
visăm/sondăm, prin intermediul artei şi fanteziei, relaţia dintre 
trecut şi viitor, al cărei unic loc de întâlnire este mintea omului, 
conştiinţa. Pe câteva ecrane de mari dimensiuni, personaje din 
trecut şi din viitor încearcă să comunice, primul prin intermediul 
luminii lumânării iar a doua prin intermediul unei reţele sofisticate 
care o ajută să „citească” gânduri şi să o transpună în alte timpuri. 
Descinzând din vechea cultură taoistă, cei doi artişti pun în 
imagine două concepte specifice: chujibeop şi bihaengsul. Primul 
face trimitere la o metodă ipotetică de a contracta spaţiul fizic şi 
de a permite parcurgerea unei distanţe apreciabile într-un timp 
foarte scurt. Al doilea se referă la puterea supranaturală de a levita 
şi de a călători în timp şi spaţiu.

Sunt două idei exploatate pe larg de cultura est-asiatică prin 
practicile meditative specifice acesteia, menite a asigura depăşirea 
completă a limitelor corpului uman prin intermediul emancipării 

Chile_Paz Errazuriz si Lotty Rosenfeld Poetica unui disident (1)

Chile_Paz Errazuriz si Lotty Rosenfeld Poetica unui disident (2)

Chile_Paz Errazuriz si Lotty Rosenfeld Poetica unui disiden (3)

Marea_Britanie_Sarah Lucas (1)

Marea_Britanie_Sarah Lucas(2)

Marea_Britanie_Sarah Lucas (3)

Pavilionul_japoniei_Chiharu Shiota_Cheia din mână (2)

/ All the World’s Futures. Pavilioane naţionale la Bienala de la Veneţia
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minţii. Ele reflectă aspiraţiile omului de a depăşi barierele care ne 
leagă. Dincolo de fantezia pe care o inspiră, aceste idei, puse în 
imagini de cei doi artişti au capacitatea de a ne fermeca simţurile 
prin misterul pe care naraţiunile îl emană. Pentru că, în final, 
viitorul, necunoscut nouă, poate fi un final dar şi un punct de 
pornire, o origine. Depinde de imaginarul nostru.

Pavilionul României. Adrian Ghenie: Camera lui Darwin

Pavilionul românesc din acest an fost reprezentat de opera lui 
Adrian Ghenie, artist, pe cât de faimos în afara ţării pe atât de 
criticat de co-naţionali: o atitudine tipică de altfel… Dincolo de 
critici, Camera lui Darwin pune problema supravieţuirii într-un 
viitor incert, configurat de un prezent dominat de bani, putere, 
dorinţă şi nevoia de spectacol mediatic. O perspectivă diferită de 
altfel faţă de evoluţionismul biologic darwinian. Pornind de la 
modelele marcate pentru conştiinţa contemporană ale istoriei 
(Lenin, Duchamp etc.), acest laborator îşi propune să devină un 
incubator al viitorului cu scopul de a reconfigura valorile sociale 
ale prezentului, aşa cum Darwin a (re)configurat prin teoria lui 
perspectiva asupra viitorului. Pe scurt, nu prea reuşeşte pentru că 
imaginile emană prea mult estetism. Dar are capacitatea de a 
arunca o îndoială asupra naraţiunilor fabricate ale trecutului, 
prejudecăţi care au configurat viitorul atunci şi nu ar mai trebui să 
îl configureze acum.

Pavilionul Serbiei. Ivan Grubanov: Decedatele Naţiuni 
Unite

Pavilionul Serbiei din acest an a pus o problemă interesată. 
Pornind de la ilustrarea metaforică a unor imperii (Otoman, 
Austro-ungar, Uniunea Sovietică) sau naţiuni (Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Republica Democrată Germania) dispărute, prin 
intermediul steagurilor aruncate pe podea, artistul a diseminat, 
foarte elocvent din punct de vedere vizual problema actuală a ideii 
de naţiune. Din punctul lui de vedere acest proiect vorbeşte despre 
memorie într-o epocă a post-istoriei, analizând conotaţiile ideolo-
gice, politice şi culturale ale unor concepte precum naţiune, stat, 
stat format din naţiuni care toate, au trecut printr-un proces de 
formare, dominaţie şi dispariţie. Multe dintre ele au cunoscut acest 
proces în ultimul veac, pe parcursul desfăşurării Bienalei de la 
Veneţia din 1895 până azi, o ediţie care şi-a propus să aducă 
împreună naţiunile prin artă. Se pune întrebarea cum mai funcţio-
nează azi ideea de naţiune într-o epocă a post-globalizării, când 
statele naţionale lasă loc structurilor transnaţionale sau supranaţio-
nale de organizare, precum alianţele politice, militare, sau econo-
mice, ce exercită extrem de multă putere şi influenţă în lume?
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