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Note inutile
BOGDAN
C|LINESCU

Statul mafiot
Atunci c`nd a `nceput criza `n 2008, politicienii de prin toate ]\rile atinse s-au precipitat
s\ ne asigure c\ vor rezolva problemele. „Statul, ne-au spus ei cu m`ndrie, va servi de amortizor la criz\ [i `i va lua `n grij\ pe cei care
vor suferi“. Dup\ trei ani, situa]ia e pu]in
diferit\… ~n mai multe ]\ri – Grecia, Spania,
Italia, Fran]a, Statele Unite… – Statul e `n pragul falimentului [i se cere ajutor pie]elor financiare pentru a salva ce se mai poate `nc\
salva. Tot `n 2008, politicienii francezi – de
st`nga [i de dreapta – au considerat c\, pentru
a sc\pa de criz\, ar trebui „moralizat capitalismul“, ale c\rui „derive“ s`nt la originea catastrofei economice [i financiare… Nu revin
acum asupra adev\ratelor cauze ale crizei.
Le-am men]ionat de mai multe ori `n aceste
pagini. ~ns\, atunci c`nd aud c\ cei care ne

guverneaz\ ne dau lec]ii de moral\, nu m\ pot
ab]ine s\ nu reac]ionez, mai ales c\ actualitatea le e, din nou, defavorabil\. Afl\m, spre
exemplu, c\ `n anii ’90, un sistem de comisioane a fost organizat odat\ cu v`nzarea c\tre
Pakistan a mai multor nave de r\zboi franceze.
Banii ob]inu]i pe comisioane – mai multe zeci
de milioane de franci – ar fi fost utiliza]i pentru campania preziden]ial\ a fostului premier,
Edouard Balladur. Atunci, directorul de cabinet al lui Balladur nu era altul dec`t… Nicolas
Sarkozy. Tot `n septembrie am aflat de la un
fost „om din umbr\“ c\ valize pline cu bani au
fost trimise de mai mul]i dictatori africani
unor personalit\]i din Fran]a, printre care
fostul pre[edinte Jacques Chirac. Acesta e deja
acuzat de mai multe infrac]iuni de pe vremea
c`nd era primar al Parisului… S`nt pu]in pierdut. Ace[tia s`nt cei care vor s\ dea lec]ii de
moral\ capitalismului? ~ntr-o ]ar\ `n care doi
fo[ti pre[edin]i [i cel actual s`nt b\nui]i de
f\r\delegi grave, mai mul]i fo[ti prim-mini[tri
[i mini[tri s`nt condamna]i, mi se pare c\ primul lucru care trebuie f\cut e o cur\]enie `n
s`nul Statului!

Parisul [i ]iganii
Ministrul de Interne francez, Claude Guéant,
a declarat `n septembrie c\ peste 10% din infrac]iunile penale `n Paris s`nt f\cute de rom=ni. Prin rom=ni se `n]elege ]igani, dar nu

numai. V\d zilnic grupuri de ]igani – mai ales
fete – c\ut`nd victime `n metrou. Chiar sub biroul meu de pe avenue Mac-Mahon, o b\tr`n\
cer[e[te, iar de partea cealalt\ a str\zii s`nt 3-4
juni rom=ni campa]i pe trotuar [i vreo 5-6
b\tr`ni ]igani str`n[i `n cerc, st`nd la taclale cu
sticla `n m`n\, `ntr-o putoare insuportabil\. Nu
`n]eleg tot ce spun, e un amestec de rom=ne[te
[i de ]ig\ne[te, `ns\ subiectele principale s`nt
alcoolul [i banii. E adev\rat c\ situa]ia a devenit intolerabil\ [i autorit\]ile par a fi dep\[ite.
De ce s`nt l\sa]i pe trotuar `n mijlocul arondismentului 17, la doi pa[i de Champs-Elysées?
Francezii s`nt exceda]i iar imaginea Rom=niei
e complet devalorizat\. E [i vina autorit\]ilor
rom=ne care nu reu[esc s\ pun\ la punct o list\
cu numele infractorilor. Toat\ lumea politic\
nu vorbe[te dec`t de Europa. ~ns\ s`nt incapabili s\ rezolve problema ]iganilor.

Universitatea liberal\
La sf`r[itul lui august, s-a ]inut la Aix en
Provence Universitatea de var\ a economi[tilor liberali. A fost edi]ia num\rul 32. De la
sf`r[itul anilor ’70, economi[tii liberali din
Fran]a – Jacques Garello, Florin Aftalion, Pascal Salin, Betrand Lemennicier, Jean-Pierre
Cen]i… – critic\ Statul [i politicile publice.
Ceea ce era de neconceput atunci, ast\zi a devenit posibil. Atunci c`nd Reagan [i Thatcher
erau ale[i, Fran]a se angaja pe calea na]ionali-

z\rilor [i a etatismului. ~n 1983, dup\ ce francul a fost devalorizat de trei ori, Mitterrand a
schimbat politica economic\ [i a lansat politica „nici-nici“ (nici privatiz\ri, nici na]ionaliz\ri) soldat\ tot cu un e[ec teribil. ~n acea perioad\, economi[tii liberali au fost singurii care
au tras semnalul de alarm\ [i au spus c\ de fapt
interven]ia Statului e cauza problemelor economice. Culmea e c\ [i ast\zi `nc\, ace[ti economi[ti s`nt marginaliza]i `n Fran]a iar cei care
au fost la originea catastrofelor – politicieni de
st`nga, consilieri precum Jacques Attali sau
Alain M`nc etc. – s`nt invita]i la principalele
emisiuni economice [i politice. Ziari[tii nu au
avut niciodat\ memorie…

Libia a fost eliberat\
Fa]\ de importan]a lui, evenimentul a fost
pu]in prezentat `n mass-media. Pre[edintele
Sarkozy a fost aclamat de mul]ime la Benghazi. Poporul libian a fost debarasat de dictatorul Gaddafi, iar Sarkozy e cu siguran]\ cel
mai implicat dintre cei care au participat la
coali]ia militar\. E totu[i extraordinar s\
asist\m la c\derea unui sinistru dictator al secolului al XX-lea ce va avea probabil soarta
lui Saddam Hussein. Gaddafi a fost [i el `nl\turat `n urma unei interven]ii militare externe.
Deci se poate. Bush nu era chiar a[a de nebun
cum l-au descris c`]iva anali[ti fini.
(Paris, octombrie 2011)

CAPRICORN

Mesianism filosofic
OVIDIU PECICAN
Dup\ Cioran, „...`n ]\rile germanice sim]ul
ridicolului nu s-a prea dezvoltat“ (scrisoarea
nr. 407, Paris, 16 martie 1981). Remarca s-ar
putea extrapola [i c\tre culturile mimetice care
fac din spiritul german nu una dintre zonele de
fire[ti schimburi de sugestii culturale, ci o
destina]ie [i o surs\ de emana]ie exclusiv\. ~ncerc`nd s\ prelu\m lucrurile de valoare, se
poate `nt`mpla s\ copiem mai cu seam\ ticurile, rictusurile, emfaza, grandilocven]a, pre]iozitatea. Ca s\ vezi acest detaliu de relevan]\
`n teritoriile istoriei civiliza]iei [i al istoriei
mentalit\]ilor trebuie `ns\, probabil, s\ te afli
la Paris. {i, la drept vorbind, s-ar putea s\ fie
nevoie s\ fii chiar Cioran.
Se prea poate `ns\ ca, de at`ta sim] al ridicolului, latin, f\r\ `ndoial\, s\ rat\m ceva
important. Dup\ ce ai spus totul, mereu mai
`ncape c`te ceva, nu?
{i atunci se isc\ `ndoiala: dac\, totu[i, odat\
dep\[it aerul acesta st`njenitor al fraz\rilor lui
Gabriel Liiceanu pe seama prietenilor s\i mai
tineri, „restul“ este suficient de important pentru a deschide, prin el `nsu[i, o alt\ cale, nea[teptat\? Mai trainic\, mai viabil\… Ce se
str\duie[te dl. Liiceanu, at`t de ne`ndem`natec
[i de bolov\nos, s\ comunice, de fapt? Poate
c\ acele con]inuturi s`nt cu adev\rat demne de
interes, serioase; pre]ioase chiar. Poate c\ glos\rile acestea rom=no-germane – dar, de fapt,
mai cu seam\ germano-rom=ne – ascund un
g`nd ad`nc pe care nu l-am observat `nc\.
S\ lu\m, deci, `n discu]ie, cu [i mai mult\
seriozitate, propunerea autorului bucure[tean.
Ceea ce pare acesta s\ spun\ este c\ exist\ mai
mul]i tineri care, `mpreun\, prin mai multe
calit\]i ale lor (dovedite `n timpul instruc]iei
universitare, masterale [i doctorale, prin
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activitatea de cercetare materializat\ `n publica]ii, particip\ri la colocvii etc.) s-au apropiat
suficient de mult ca fel de a fi `n interiorul
op]iunii lor filosofice `nc`t s\ poat\ fi privi]i ca
un grup; [i `nc\ unul de performan]\. Altitudinea op]iunii, a g`ndului lor filosofic [i a
modului `n care `n]eleg s\ `l pun\ `n pagin\ ar
fi at`t de `nalte, `nc`t contemporaneitatea unora
cu ceilal]i, ca [i faptul adun\rii lor `n acela[i
nucleu ar fi un fapt at`t de rar [i de mirabil,
`nc`t se inaugureaz\ o v`rst\ distinct\ a g`ndirii
filosofice rom=ne[ti [i, prin aceasta, a culturii
noastre `nse[i. }`[nind at`t de mult `n fa]\,
devenind – altfel spus – un soi de avangard\ a
cunoa[terii a c\rei `n\l]ime spiritual\ este
vizibil\ de la distan]\, devine imposibil s\
crezi, cum ar putea ap\rea la prima vedere, c\
este vorba despre o simpl\ [i `nt`mpl\toare
coinciden]\ istoric\.
La mijloc nu poate fi dec`t o investitur\ ce
dep\[e[te dimensiunea umanului, c\ci ei au
fost mandata]i cu o misiune, expedia]i `ntr-un
loc [i timp anume – evident, `n Rom=nia actual\ – pentru a o aduce la o demnitate cultural\ at`t de `nalt\ [i de nou\, `nc`t poate fi asimilat\ unei metanoia („«trimi[i `ntr-un loc anume»,
[i apoi aduna]i `n «v`rful de lance» pentru a fi
elibera]i [i a str\luci `ntr-o nou\ v`rst\ a filozofiei rom=ne[ti, gra]ie g`ndirii lui Heidegger“).
Ca o direct\ consecin]\ a acestei situa]ii, singurele atitudini demne de evenimentul fundamental [i cople[itor al acestei prezen]e colective – „fenomenul la care noi s`ntem contemporani [i pe care merit\ s\-l con[tientiz\m“ –
s`nt extazul [i vigilen]a („Noi, ceilal]i, care
s`ntem contemporani cu el, avem obliga]ia de
a participa la el admir`ndu-l [i ocrotindu-l“).
Felul `n care decurg consecin]ele din premisele g`ndului exprimat de Gabriel Liiceanu
este – sau pare – logic. Dar g`ndul ca atare
reproduce, `n mecanica lui intim\, extazul
mistic `n fa]a unei manifest\ri a sacrului. Aterizarea meteoritic\ `n timpul [i `n ]ara noastr\
a unui grup de investi]i cu datele unei avangarde a g`ndirii, solidare `n capacitatea de a
asigura deplasarea `nainte `ntr-un orizont al
cunoa[terii corespunde, ca viziune, unui mesianism p\gubit de referin]a lui tradi]ional\ [i
explicit\, de trimiterea clar\ la cadrul religios

`n care era chemat s\ se manifeste, ca
mesianism.
Expresia pe care o `mbrac\ este cea a unui
mit cultural de inspira]ie religioas\, manifest`nd – poate instinctiv, nu con[tient, dar sigur
– preten]ia de explicare `n termeni filosofici a
fenomenelor acestei lumi, dar r\m`n`nd, `n
fapt, `n orizontul de a[teptare dinaintea seculariz\rii. Aceasta chiar dac\ f\r\ curajul de a
exprima con]inuturile `n forma lor cea mai
adecvat\ (sintetizabil\ `n formularea: „Zeul a
trimis pe p\m`nt Salvatorii!“).
Retorica de factur\ cultural-filosofic\ salveaz\ de ridicolul inadverten]ei at`t `n raport
cu omul religios, c`t [i cu cel laic. Din nefericire, ea nu salveaz\ de inadecvare [i de o disimulare cu aparen]\ de ipocrizie. La urma urmei, ce l-ar putea `mpiedica pe autorul g`ndurilor comentate aici s\ exclame concis, `ntr-o
rom=n\ f\r\ cusur c\ este convins de investitura divin\ a discipolilor pe care `i binecuv`nteaz\ ca un bun p\rinte?
Pentru c\ nu `ndr\zne[te s\ formuleze cu
toat\ acurate]ea un asemenea g`nd – ce poate

fi interpretat, la urma urmei, [i ca o metafor\
cultural\, nu doar ad litteram – dl. Liiceanu se
g\se[te `ntr-un soi de decalaj fa]\ de sine.
Desigur, nu trebuie uitat factorul mod\. Stilul
de g`ndire socotit `ntr-un anume context istoric a fi reperul de excelen]\ al mediilor cultivate luate ca far de o `ntreag\ elit\, numeroas\
ori ba, `[i exercit\ nestingherit tirania. Dl.
Liiceanu pariaz\ consecvent pe con]inuturile,
dar [i pe retorica discursiv\ a lui Martin
Heidegger. A vorbi `ntortocheat, manierist,
`ncifrat atunci c`nd po]i formula cu limpezime
ceea ce-]i trece prin minte, a inventa sau a
importa noi cuvinte, precum acesta, pare s\
vin\ la pachet odat\ cu decizia de a-l celebra,
imita sau a-l folosi [i propun\ ca surs\
nesecat\ de inspira]ie.
Adev\rata surpriz\ a desfolierii g`ndului
care st\, s-ar zice, la baza exult\rii meritelor
discipolilor vine, `n cazul analizat aici – acela
al recomand\rii dlui Liiceanu pe seama grupului s\u de apropia]i – este s\ consta]i c\
`nd\r\tul cuvintelor se ascunde un mit de sorginte mesianic\; b\t\torit, `ns\ reciclabil.
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Final de tranzi]ie `n Rom=nia
Ceau[e[tii intr\ `n campanie electoral\
SORIN
BOCANCEA
Ceau[e[tii s`nt sco[i la `nc\lzire pentru
campania electoral\. ~n cei 20 de ani de tranzi]ie, familia Ceau[escu (`ndeosebi membrii
ei activi politic: Nicolae, Elena [i Nicu) a fost
adus\ `n spa]iul public cu intermiten]\, raport\rile fa]\ de ea fiind dintre cele mai diverse.
La fiecare 26 ianuarie, c`]iva nostalgici s-au
adunat la morm`ntul cuplului dictatorial pentru comemorare, C. V. Tudor [i A. P\unescu
nu au `ncetat s\-i considere „eroi ai neamului“, iar personaje din preajma lui Nicu (M\d\lin Voicu, Serghei Mizil [. a.) au povestit la
diverse emisiuni mondene „picanterii“ din
via]a acestuia. Cu toate acestea, `n con[tiin]a
public\ familia Ceau[escu a ocupat un loc
negativ, fiind socotit\ cauz\ a r\ului produs
cel pu]in `n ultimul deceniu comunist din
Rom=nia.
Intrarea `n sezonul de toamn\ 2011 a mass
media a adus `n pia]a public\ un demers ce nu
a mai fost probat p`n\ acum: cele mai importante televiziuni de [tiri dedic\ ore `ntregi
unor pseudo-dezbateri, la care s`nt invita]i tot
felul de „speciali[ti“ `n analiza fenomenului
totalitar (actori, sportivi, politicieni, sindicali[ti, psihologi, astrologi, Ciuvic\, Tatoiu [i
Octavian) pentru a comenta picanteriile din
via]a familiei Ceau[escu. A venit momentul
ca familia Ceau[escu s\ fie [i ea tabloidizat\.
Se porne[te de la serialul documentat din

cotidianul Adev\rul, se ia c`te un subiec]el pe
fiecare sear\ [i se toac\ m\runt. La aceast\
surs\, se mai adaug\ filme [i declara]ii „`n
premier\“. Bine`n]eles, `n premier\ pentru
acest `nceput de deceniu, fiindc\ ele s`nt
ciorbe re`nc\lzite, s`nt demersuri jurnalistice
care au mai fost prezentate [i `n anii ’90, dar
atunci nimeni nu avea chef de ele. Astfel, se
compun seriale tip „Elodia“ ce fac un rating
de invidiat.
La o prim\ vedere, ar p\rea c\ motivul
apari]iei Ceau[e[tilor la televizor mai mult
dec`t atunci c`nd erau la putere este unul strict
comercial. Ceau[e[tii „se v`nd bine“, dup\
cum cu profesionalism ne arat\ ratingul. Dar,
cred c\ dincolo de aceast\ pojghi]\ se afl\ [i
alte motive.
Spuneam c\, `n anii tranzi]iei, Ceau[e[tii
au reprezentat partea negativ\ a comunismului. Chiar nostalgicii ce invoc\ perioadele `n
care `ntregul popor muncitor mergea la mare
`n concediu (pentru a ar\ta greut\]ile de ast\zi) ajung s\ recunoasc\ faptul c\ Ceau[e[tii
au gre[it pentru c\ au ]inut oamenii `n frig [i
pentru c\ nu au dat p`ine poporului (mai pu]ine
repro[uri fa]\ de absen]a libert\]ilor). Dac\
anticomunismul a avut succese trec\toare,
anticeau[ismul a avut un succes incontestabil.
De fapt, anticeau[ismul lansat din primele
zile ale Revolu]iei a pus la ad\post comunismul rezidual, fiind schema ideologic\ ce a
provocat e[ecurile anticomunismului. ~n
condi]iile `n care comunismul a fost asimilat
cu ceau[ismul, orice demers anticomunist
f\r\ a fi [i anticeau[ist a fost socotit ca inutil,
ca activitate de „lins dosare“ [.a.m.d. Pentru
mo[tenitorii comunismului, care au lansat anticeau[ismul ca anticomunism, comunismul a
murit odat\ cu executarea cuplului dictatorial, orice discu]ie ulterioar\ despre comuni[-

tii r\sp`ndi]i prin toate partidele fiind considerat\ inutil\ sau r\uvoitoare.
A existat [i exist\ `n Rom=nia un curent
anticomunist ce nu a mu[cat din momeala anticeau[ist\. Ultima lui manifestare public\ a
fost `n timpul campaniei electorale preziden]iale, c`nd Mircea Geoan\ a fost prost sf\tuit
s\ mearg\ la Timi[oara s\ semneze nu mai
[tiu ce pact simbolic, unde a fost primit cu
hiuduieli de c\tre anticomuni[tii de acolo [i
(vorba sloganului) „din toat\ ]ara“. S-a putut
vedea atunci c\ anticomunismul nu s-a topit
total `n anticeau[ism. Lucru pe care anticeau[i[tii nu l-au uitat. {i cred c\ readucerea `n
prim-plan a Ceau[e[tilor, „de acum, `ntr-o
nou\ formul\“, este o repliere a acestora.
Anticeau[ismul le-a asigurat comuni[tilor
recalifica]i la [coala „democra]iei autentice“
un trai bun `n perioada de tranzi]ie. La ad\postul acestei scheme ideologice ei au putut
s\ se prezinte ca social-democra]i, liberali,
democra]i, ]\r\ni[ti, liberal-democra]i, populari, ecologi[ti [.a.m.d. Dar, ca orice schem\
ideologic\, [i anticeau[ismul [i-a atins limitele. E timpul unei reconfigur\ri.
Imaginea Ceau[e[tilor odio[i nu mai atrage aten]ia, este una supraexpus\, uzat\. De
aceea, a venit momentul rebrenduirii Ceau[e[tilor ca produse politice. Afl\m acum, sear\ de
sear\, de la cele dou\ televiziuni-partid (Antena 3 [i Realitatea), despre preferin]ele cuplului dictatorial, despre aman]ii Elenei
Ceau[escu, despre cumin]enia lui Nicolae
Ceau[escu, despre inteligen]a [i bunul sim] al
lui Nicu Ceau[escu, despre b\t\ile pe care
„Prin]i[orul“ le lua de la tat\l s\u etc. Ceau[e[tii devin oameni ca noi to]i, cu bune [i cu
rele, cu bucurii [i necazuri `n familie.
De ce i-om fi ur`t at`ta timp?! ~n fond, ce
au f\cut at`t de r\u? Ne-a luat democra]ia min-

]ile! C\ uite la \[tia `n ce criz\ ne-au b\gat, cu
americanii lor cu tot. Ne-au t\iat pensiile, nu
mai dau „servici“ [i case copiilor no[tri, nu ne
mai duc la mare. De bine de r\u, Ceau[escu a
construit ceva `n ]ara asta, c\ bine a zis Nicu,
c\ nu vom reu[i s\ d\m cu var tot ce a
construit taic\-su.
Rebrenduirea Ceau[e[tilor urmeaz\ o cunoscut\ schem\ de putere: `n perioade de criz\ e nevoie de recursul la o tradi]ie pe care
electoratul o percepe ca bun\ `n raport cu
prezentul. Pensionarii `n majoritatea lor au
aceast\ propensiune spre evocarea perioadei
comuniste, iar tinerii nu au cunoscut atrocit\]ile comunismului pentru a putea fi anticomuni[ti. „Epoca de aur“ este numai bun\
pentru a[a ceva, singura problem\ a ei fiind
Ceau[e[tii demoniza]i `n perioada de tranzi]ie. De aceea, o ajustare a imaginii acestora
poate salva `ntreaga construc]ie. Dup\ 20 de
ani era momentul ca Ceau[e[tii, `n calitate de
persoane private, s\ se `ntoarc\ la munc\,
fiindc\ cei care i-au suplinit dup\ ce i-au
izgonit au nevoie de via]a lor privat\ ce
devine acum un capital politic.
~n perioada tranzi]iei, comuni[tii mo[tenitori („neo-nuferii“, cum li s-a spus) din toate
partidele s-au prezentat prin contrast cu
Ceau[e[tii ca persoane publice. Schema le-a
mers. Acum, c`nd CNSAS-ul i-a mai deconspirat pe ici pe colo, se vor prezenta ca demni
continuatori ai Ceau[e[tilor ca persoane private, ai acestor simpatici pe care nu ei i-au
dus `n fa]a plutonului de execu]ie, ci vremurile. Vor fi `n]eleg\tori, umani, utili,
aproape de oameni `n vremuri grele. Terenul
este preg\tit. S\ a[tept\m campania pentru a
vedea pentru cine. Anticeau[ismul moare,
tr\iasc\ Ceau[e[tii! {i, pe cale de consecin]\,
comunismul.

Capitalismul original
BOGDAN C. ENACHE
De cur`nd, Ministerul Economiei a prezentat un proiect de lege privind angajarea [i
remunerarea de „manageri priva]i“ `n firmele de stat, cu scopul de a le eficientiza activitatea, `ns\ singurul efect garantat va fi discreditarea ideii [i a[a [ubrede pe care [i-o
face public rom=n despre capitalism.
Capitalismul este un sistem institu]ional
care se bazeaz\ pe proprietate privat\, schimb
liber [i domnia legii, care garanteaz\ respectarea libert\]i individuale [i a drepturilor contractuale convenite. Ca urmare, pre]urile relative pentru factori de produc]ie (teren,
capital, for]\ de munc\) se stabilesc `n mod
liber pe pia]\, `n conformitate cu a[tept\rile
antreprenorilor [i deciziile consumatorilor
suverani, cre`ndu-se astfel condi]iile care permit o alocare eficient\ a resurselor. Sistemul
de pre]uri, ancorat `n respectul dreptului de
proprietate [i al libert\]ii individuale, este cel
care creeaz\ incitative pentru utilizarea c`t
mai judicioas\ a resurselor economice,
r\spl\tind succesul cu profituri [i pedepsind
e[ecul cu pierderi.
Un pre] ridicat pentru un anume factor de
produc]ie sau bun de consum indic\ raritatea
relativ\ a acestuia, `n timp ce un pre] sc\zut
pentru un anume factor de produc]ie sau bun
de consum indic\ abunden]a sa relativ\. ~n
cadrul pie]ei, profitul [i pierderea – dou\ elewww.timpul.ro

mente derivate ale sistemului de pre]uri, care
alc\tuiesc binomul fundamental al activit\]ii
capitaliste – ac]ioneaz\ `n direc]ia egaliz\rii
randamentelor `ntre firme (eficien]a static\
alocativ\), dar [i `n direc]ia descoperirii de
moduri noi de utilizare a resurselor (eficien]a
antreprenorial\ dinamic\). ~n absen]a propriet\]ii private, nu exist\ pre]uri libere care
s\ indice valoarea relativ\ a resurselor economice [i s\ creeze incitative pentru c\utarea
c\ilor cele mai eficiente de a le `ntrebuin]a,
iar `n absen]a pre]urilor antreprenorii [i managerii nu `[i pot evalua activitatea prin testul
profitului sau al pierderii.
~n cazul firmelor de stat, rigorile sistemului capitalist s`nt abolite [i, ca urmare, eficien]a economic\ este diminuat\. Spre deosebire de firmele private (fie ele societ\]i cu
r\spundere limitat\, societ\]i pe ac]iuni,
grupuri [. a. m. d.), care tr\iesc [i mor conform dorin]ei consumatorilor, exprimat\ zi de
zi [i `nregistrat\ la finalul anului `n bilan]ul
contabil, firmele de stat `[i desf\[oar\ activitatea `n conformitate cu alte obiective, dictate
de diverse ra]iuni politice, care trec adesea `n
fa]a obiectivului esen]ial al eficien]ei economice [i, ca urmare, ele nu s`nt supuse suveranit\]ii consumatorilor [i incitativelor de
urm\rire a satisfac]iei acestora. ~n cazul lor,
profitul [i pierderea nu reprezint\ un test de
supravie]uire, av`nd tot timpul posibilitatea
de a recurge la puterea de taxare a statului
pentru a-[i acoperi g\urile financiare. ~n consecin]\, bun\starea consumatorului are de

suferit, mai `nt`i pentru c\ este servit cu
bunuri sau servicii inferioare, iar apoi pentru
c\ alternativa apari]iei unor bunuri [i servicii
superioare este `mpiedicat\ de men]inerea `n
via]\ a firmelor ineficiente de stat; `n sf`r[it,
povara contribuabilului – cel care subven]ioneaz\ existen]a firmelor de stat – cre[te.
Angajarea de manageri cu experien]\ `n
sectorul privat la conducerea firmelor de stat
[i remunerarea acestora cu milioane de euro,
pe baza unor coeficien]i birocratici raporta]i
la salariul mediu din interiorul firmei, num\rul de angaja]i [i cifra de afaceri, la care s-ar
ad\uga ca prim\ o cot\ din profitul companiei, nu solu]ioneaz\ problema institu]ional\
fundamental\ a incitativelor atenuate [i distorsionate `n privin]a cre[terii eficien]ei care
caracterizeaz\ managerii firmelor de stat datorit\ except\rii lor de la suveranitatea consumatorilor [i de la testul supravie]uirii pe baza
profitului [i pierderii. ~n primul r`nd, managerul nu se confund\ cu antreprenorul, cel
care `[i asum\ riscul de a `ncerca noi combina]ii de produc]ie, noi produse sau noi pie]e
de desfacere, av`nd ca far c\l\uzitor doar sistemul de pre]uri [i propria judecat\ [i realiz`nd uneori adev\rate revolu]ii tehno-economice. ~n al doilea r`nd, incitativele `n favoarea unei bune gestiuni nu pot fi simulate
`ntr-un mediu institu]ional diferit de cel pur
capitalist, prin acordarea unor prime [i
remunera]ii mai mari, at`t timp c`t obiective
de alt ordin dec`t cel al eficien]ei economice
primeaz\ sau au un rol important `n activita-

tea unei firme de stat. Dimpotriv\. Cre[terea
remunera]iilor [i primelor, `n astfel de condi]ii, poate avea consecin]e perverse neinten]ionate, cum ar fi de pild\ cre[terea profitului
contabil pe termen scurt al companiei (`n
conformitate cu ciclul electoral, s\ zicem)
concomitent cu decapitalizarea firmei pe
termen lung.
Singura m\sur\ realmente eficace de cre[tere a eficien]ei firmelor de stat [i, `n acela[i
timp, de asanare a economiei `n ansamblu
este reintegrarea acestor firme `n sistemul
capitalist, supunerea lor disciplinei pie]ei [i
suveranit\]ii consumatorului, cu alte cuvinte
– privatizarea companiilor de stat. ~n acest fel
s-ar elimina o surs\ important\ de distorsiuni
[i ineficien]\ din economia rom=neasc\ [i, `n
plus, s-ar preveni cre[terea confuziilor `n privin]a a ceea ce este [i ce nu este capitalismul.
A angaja manageri cu experien]\ `n domeniul privat la conducerea unor firme de stat
nu constituie o m\sur\ `n favoarea capitalismului, ci o cre[tere a sectorului mixt, a economiei clientelare [i a capitalismului original
oricum mult prea prezent `n Rom=nia. Ceea
ce asigur\ succesul unui manager nu este at`t
fi[a de post, c`t mediul institu]ional al pie]ei.
A crede c\ un manager luat din sectorul privat
va reu[i s\ fac\ minuni `n sectorul public nu
relev\ dec`t o grav\ ne`n]elegere a unor no]iuni de baz\ a economiei politice.
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Aspecte ale pred\rii limbii rom=ne
1
ca limb\ str\in\
GABRIELA
GAVRIL

Tradi]ia pred\rii limbii rom=ne
ca limb\ str\in\...
Pe c`teva dintre site-urile unor universit\]i
prestigioase din Rom=nia, tradi]ia `ndelungat\
a pred\rii limbii rom=ne ca limb\ str\in\ –
uneori de peste patru decenii, se spune – este
invocat\ ca o garan]ie a profesionalismului [i
a seriozit\]ii programelor de studii propuse `n
anii din urm\ [i realizate, se insist\, `n deplin\
conformitate cu recentele norme europene2.
Oric\rui vizitator al acelor pagini web i se
inculc\ ideea c\ `nv\]\m`ntul rom=nesc, cel
pu]in din aceast\ pricin\, ar sta sub semnul
continuit\]ii, ar fi avut a[adar o dezvoltare fireasc\, `n condi]ii normale (i.e. democratice).
C`t de `ndrept\]it\ este `ns\ avansarea ideii
continuit\]ii `ntre `nv\]\m`ntul „reglementat“
prin decretele lui Ceau[escu3 [i de cenzur\4 [i
cel organizat dup\ norme europene?
O analiz\ atent\ a modului [i a circumstan]elor `n care s-a predat limba rom=n\ pentru
str\ini `n perioada comunist\ nu s-a f\cut `nc\.
Ne-am fi a[teptat ca speciali[tii `n domeniu s\
discute despre cum s-a `ncet\]enit limba de
lemn `n manualele propuse str\inilor, despre
mitologia na]ional-comunist\ [i protocronismele din acele volume, despre decalajul fa]\
de `nv\]\m`ntul occidental, despre distorsiuni
[i obedien]e, despre impactul ideologiei oficiale asupra con]inuturilor [i metodelor de
predare. Dinamica num\rului studen]ilor str\ini sosi]i `n Rom=nia `nainte de 1989 [i ]\rile
lor de provenien]\ s`nt de asemenea importante pentru a `n]elege obiectivele politicii
cultural-lingvistice din perioada comunist\.
Cum rezult\, de pild\, din Hot\r`rea Consiliului de Mini[tri RSR, nr. 425 din 24 aprilie
1974 [i din Decretul nr. 291 din 1977, Ceau[escu dorea s\ atrag\ c`t mai mul]i studen]i
str\ini din ]\rile „`n curs de dezvoltare, precum [i din R.P. Albania, R.P.D. Coreean\, Republica Cuba, R.P. Mongol\, R.D. Vietnam“5.
~n condi]iile `n care, `n perioada comunist\, contactele cu str\in\tatea erau strict limitate [i supravegheate, posibilit\]ile de informare [i de stabilire a unor leg\turi cu mediul
academic occidental erau minime. Cum publica]iile str\ine ajungeau foarte greu sau deloc `n Rom=nia, cei care lucrau `n universit\]ile rom=ne[ti, indiferent de `nzestrarea lor
intelectual\, erau obliga]i s\ recurg\ la teorii [i
metode dep\[ite. Dezbaterile privind politicile
lingvistice, `ncepute `n Occident `nc\ din anii
’60, aveau s\ fie cunoscute `n Rom=nia abia
dup\ 1990, dac\ nu dup\ 2000. ~n vreme ce, `n
anii ’80 – ’90 ai secolului trecut, `n predarea
limbilor str\ine `n Occident se impun modelele interactive, comunica]ionale, se aplic\
noi tehnologii, rom=nii s`nt obliga]i s\ mearg\
anual cu ma[inile de scris la mili]ie.
Am dori s\ mai amintim un aspect, doar
pentru relevan]a sa pedagogic\. Av`nd drept
misiune formarea „omului nou“, `nv\]\m`ntul
rom=nesc din perioada comunist\ era `n esen]a sa unul coercitiv, bazat pe „a supraveghea
[i a pedepsi“ [i pe `ndoctrinarea de la v`rste
foarte fragede. Studen]ii str\ini afla]i `n Rom=nia comunist\ au fost [i ei o ]int\ a propagandei epocii [i supraveghea]i `ndeaproape,
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cum o dovedesc, de exemplu, „Planul de m\suri privind intensificarea activit\]ii politicoeducative `n r`ndul cet\]enilor de peste hotare“
(adoptat de Secretariatul Comitetului Central
al PCR `n 1978) [i „Planul de m\suri“ al Ministerului Educa]iei [i ~nv\]\m`ntului din
19856. ~n ultimii ani, au ap\rut `n presa rom=neasc\ numeroase articole despre persoanele
recrutate special pentru supravegherea studen]ilor str\ini din Rom=nia `n anii comunismului, chiar despre retribu]ia primit\ `n
schimbul inform\rilor f\cute7.
~n aceste condi]ii, `n predarea limbii rom=ne ca limb\ str\in\, principii de baz\, precum cele enun]ate de reputata Wilga M.
Rivers, „Ten Principles of Interactive Language Learning and Teaching“, care ar trebui
s\ constituie decalogul oric\rui profesor, nu
au avut cum s\ func]ioneze `n Rom=nia. S\ nu
ne imagin\m c\ principiul al doilea (Language learning and teaching are shaped by
student needs and objectives in particular circumstances.) sau cel de-al patrulea (Classroom
relations reflect mutual liking and respect,
allowing for both teacher personality and
student personality in a non-threatening
atmosphere of cooperative learning.) au fost
vreodat\ respectate `ntocmai. Contau `n primul r`nd interesele propagandei de partid, iar
nu cele ale studen]ilor, ini]iativele mai `ndr\zne]e erau de cele mai multe ori z\d\rnicite de
cenzur\, iar despre „respectul mutual“ [i
„atmosfera ne-amenin]\toare“... ne pot spune
multe dosarele CNSAS-ului.

„Ce faci cu f`nul?“
„...culoarea albastr\ folosit\, (sic!) denot\ genialitatea arti[tilor moldoveni“
Reluarea rela]iilor cu universit\]ile str\ine,
schimburile de studen]i prin mobilit\]ile europene, `nfiin]area Institutului Limbii Rom=ne
[i programele propuse de aceast\ institu]ie,
deschiderea de noi lectorate de limb\ rom=n\
au prins filologia rom=neasc\ nepreg\tit\.
Existau unele manuale multigrafiate, de „uz
intern“, [i caiete de exerci]ii, manualul semnat
de Grigore Br`ncu[, Adriana Ionescu [i Manuela Saramandu, Limba rom=n\: manual
pentru studen]ii str\ini, din 1981 (reeditat `n
1991, la Editura Didactic\ [i Pedagogica? din
Bucure[ti), cel al lui B. Cazacu din 1966,
Cours de langue roumaine: introduction à
l’étude du roumain à l’usage des étudiants
étrangers (cu edi]ii succesive la Editura
Didactic\ [i Pedagogic\ `n 1967, 1973, 1976,
1978) [i alte c`teva, datate prin con]inutul lor.

Pentru a r\spunde cererii de manuale de
limb\ rom=n\ pentru str\ini, s-au reeditat `ntro prim\ faz\ volume mai vechi, f\r\ modific\ri semnificative de metod\, care ar fi solicitat un timp mai `ndelungat de elaborare [i un
proces de analiz\ [i de documentare mai complex. Matilda Caragiu Mario]eanu [i Emilia
Savin `[i republic\ `n 1993 manualul de limba
rom=n\ pentru str\ini din 19768, care pare mai
cur`nd un „document de epoc\“ dec`t un „manual modern“, cum `l recomand\ subtitlul de
pe copert\. Probabil pentru studen]ii care s-ar
`ncumeta s\-l foloseasc\, textele ar mai putea
avea un anumit farmec, pentru c\ le-ar evoca
genera]ia p\rin]ilor lor. (Nici pe vremea copil\riei noastre de pionier nu se mai dansa pe
muzic\ de magnetofon...) Putem g\si `n paginile edi]iei din 1993 multe dintre ingredientele ideologice ale anilor ’80, cu descrierea de
rigoare a „frumuse]ilor patriei“ [i o prezentare
adecvat\ a unui film de propagand\, „Dacii“.
Manualul din 1991 al Lianei Pop9 este, folosind spusele autoarei, „suficient de riguros
`n partea sa gramatical\“, iar „lexicul a fost
explicat `n limbile francez\ [i englez\, prin
echivalen]e contextuale“. Exerci]iile mizeaz\
`n general pe repetare, `nlocuire, reformulare,
ajut`nd `n mic\ m\sur\ la formarea competen]elor de comunicare `n limba ]int\, ci doar la
exersarea unor drills. S`ntem foarte aproape
de „army method“, criticat\ `nc\ din 1964 de
Wilga M. Rivers, `n cunoscutul s\u volum
The Psychologist and The Foreign Language
Teacher. ~n urm\toarele edi]ii ale manualului
s-au eliminat unele formul\ri nefericite (nu [i
replicile cu, s\-i spunem, umor specific), s-au
mai corectat erorile, dar metoda, `nvechit\ de
la conceperea volumului, a r\mas aceea[i.
Autoarea nu sesizeaz\ absurdul dialogurilor oferite doritorilor de a `nv\]a limba rom=n\. ~n carte, personajele s`nt rom=ni – Alin
[i Sanda M\rgineanu, `ntr-un loc – care vorbesc limba matern\ ca pe una artificial\, ca
androidul Data din Star Trek (sau ca ni[te persoane cu anumite dizabilit\]i). Am verificat,
de curiozitate, `n mai multe manuale – de polon\, de ceh\, de turc\, de german\, de maghiar\, de spaniol\, de italian\, de neogreac\ –
[i nic\ieri nu am `nt`lnit o asemenea bizarerie,
creatoare de umor involuntar. Regula este ca,
pentru a construi o situa]ie de comunicare verosimil\, unul (sau mai multe dintre personaje) s\ fie str\in(e) `n mediul lingvistic respectiv. Vorbitorii nativi `i acord\ mai mult\ aten]ie str\inului, de aceea explica]iile, repeti]iile,
detaliile despre mentalit\]ile sau buc\t\ria locului etc. apar firesc `n dialoguri, f\r\ s\-]i
lase sentimentul de alienare, specific teatrului

absurdului. La Liana Pop, personajele – repet\m, rom=ni – par a intra prima dat\ `n via]a
lor `ntr-un restaurant, i se adreseaz\ chelnerului de parc\ ar fi de pe alt\ planet\ [i cer
„Da]i-mi, v\ rog, lista cu meniul (sic!)“10.
Unit\]ile se `ncheie, deseori, cu proverbe moralizatoare, propuse str\inilor spre lectur\ – de
felul „Cine vorbe[te multe face pu]ine. Cine
nu lucreaz\ nu m\n`nc\.“ – sau cu anecdote cu
tematic\ rural\.
Dac\ ezit\rile [i chiar erorile din varianta
din 1991 a manualului mai pot fi scuzate [i
puse pe seama lipsei de experien]\, surprinz\toare este p\strarea aceleia[i maniere de redactare a dialogurilor `n materialele pentru
predarea limbii rom=ne rezultate `n urma
grantului CNCSIS nr. 20/136511. ~n U2 pentru
Nivelul A1, personajul care ajunge la hotel,
Dan Cosma, trebuie s\ completeze un formular („Fi[\ de `nregistrare“) cu datele personale
[i s\ precizeze „Scopul c\l\toriei `n Rom=nia“. ~ntre cel care dore[te s\ se cazeze [i recep]ioner(\) are loc urm\torul dialog ionescian: „Liftul e foarte bun, domnule./ – A!
Liftul e bun?!...“. ~n U5 se caut\, la po[t\, o
carte de telefon pentru Cluj, urm`nd ca `n respectiva carte s\ fie g\sit\ numita Mihaela Pop
care, probabil, [i-a schimbat numele de familie dup\ c\s\torie. ~n U11, prezentarea
„casei“ ne aduce la cuno[tin]\ viziunea colectivului de la Cluj asupra spa]iului de locuit,
asupra rela]iilor matrimoniale [i a planific\rii
familiale: „Apartamentele au un hol, o buc\t\rie, o sufragerie, un birou, dormitorul p\rin]ilor, camera copiilor, o baie sau dou\.“. Secven]ele „Info“ cuprind formul\ri care ar
speria orice profesor de gimnaziu: „Studen]ii
str\ini care studiaz\ `n Rom=nia e nevoie s\
cunoasc\ regulamentul actual pentru mobilit\]ile studen]ilor `n Europa.“. ~n unele secven]e, precum aceasta din U12, dezacordul
`ntre subiect [i predicat este la loc de cinste –
„Majoritatea rom=nilor `ncep (sic!) lucrul
diminea]a la 7 [i termin\ la ora 15.“.
Confuzia `ntre numeralul cardinal [i cel
ordinal, care ne izbea `n manualul din 1991,
este p\strat\ [i `n materialele redactate `n
cadrul grantului CNCSIS nr. 20/1365. Ea este
chiar fixat\ `n mintea utilizatorilor prin
exerci]ii. Ne `ntreb\m dac\ nu e o marc\
regional\.
Textele propuse pentru nivelurile B2 – C1
ne `nt\resc convingerea c\ nu este suficient\
specializarea `n lingvistic\ aplicat\ pentru
alc\tuirea unor manuale acceptabile de limba
rom=n\ pentru str\ini, ci e nevoie de cuno[tin]e din domeniile literaturii, istoriei literare,
folclorului, istoriei ideilor, sociologiei, [tiin]elor politice. Cel pu]in. Cei care preiau [i adapteaz\ texte pentru manuale trebuie s\ fie con[tien]i c\, astfel, pun `n circula]ie teorii [i constructe social-politice ap\rute `n diverse contexte istorice. Absolut inacceptabil\ [i descalificant\ este reluarea unui text protocronist,
scris `n stilul lirico-bombastic al anilor ’80 de
c\tre Virgil V\t\[ianu12 – „culoarea albastr\
folosit\, (sic!) denot\ genialitatea arti[tilor
moldoveni, care, cu un acut sim] artistic, au
f\cut din Vorone] simbolul Moldovei.“. Ne
`ndoim c\ zugravii greci sau vene]ieni (care
treceau prin Moldova spre Rusia) [i cei moldoveni, r\ma[i anonimi, aveau un asemenea
ideal `n epoca respectiv\. Sau: „Armoniile
tonale, nuan]ele [i culorile s`nt `n realitate cele
care (sic!), cu sensibilitate artistic\, arti[tii
zugravi le-au filtrat din mediul natural.“ Din
c`te [tiam noi, pentru ob]inerea celebrului „albastru de Vorone]“ (folosit [i la M\n\stirea
Humorului) s-a utilizat azuritul, iar tehnica
este cea bizantin\. ~nc\: „~n registrul al patrulea, la mijloc, apare (sic!) cump\na care c`nt\re[te faptele bune [i pe cele rele, [i lupta dintre
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demoni [i `ngeri pentru suflete.“. S-ar fi impus m\car o corectur\, pentru a elimina gre[elile de limba rom=n\.
Insensibilitatea la discursul propagandistico-protocronist ne face s\ b\nuim c\ autorii
selec]iei textelor nu au [tiin]\ – [i nici nu s-au
g`ndit c\ ar trebui s\ aib\ – de existen]a studiilor [i volumelor semnate de Mircea Martin,
Eugen Negrici, Lucian Boia, Katherine
Verdery, Alexandra Tomi]\ [.a.
Articolul Adrianei Babe]i din 200713,
adaptat de c\tre cercet\toarele din echipa
„AutoDidact“ pentru limba rom=n\, care
sus]ine manifestarea „unui multiculturalism
avant la lettre“ `n Banat, „de peste 250 de
ani“ [i dep\[irea „limitelor acestuia printr-o
interculturalitate fertil\“ este un text interesant, dar nu tocmai potrivit pentru un material
didactic. Nu este locul s\ polemiz\m aici cu
opiniile autoarei timi[orene despre Banat [i
literatura central-european\. Ne m\rginim s\
semnal\m doar studiul lui Septimiu Chelcea,
Why Did Banat Region Became „Multicultural“? Social Transformations and Collective
Memory in a Region from Romania, care –
urm\rind rela]iile etnice din anii ’20 ai secolului trecut p`n\ `n prezent – amendeaz\ ideea
c\ toleran]a ar fi fost o „condi]ie natural\“ `n
Banat, consider`nd-o un rezultat al modific\rilor produse `n statutul grupurilor etnice, al
disputelor politice regionale [i na]ionale, precum
[i al contextului interna]ional. S. Chelcea argumenteaz\, de asemenea, c\ socialismul a jucat
un rol esen]ial `n transformarea identit\]ii regionale a Banatului.
Oameni ciuda]i14, un fragment ce aminte[te
de Ag`rbiceanu prin moralismul lui transilvan
– cu ]\ranul care „m`n\ caii“ la t`rg, la Sibiu,
[i nu vrea s\-[i v`nd\ f`nul avocatului care l-ar
arunca pe marginea drumului `n loc s\-l duc\
acas\ („E f`n muncit. L-am cosit, l-am uscat.“
{i „E p\cat.“) – e o alegere complet neinspirat\. Ce profil al utilizatorului materialelor
didactice vor fi avut `n minte cercet\toarele?
C\rui str\in, `n afara vreunui pasionat de pagini de literatur\ rom=n\ cu scene campestre,
i-ar putea folosi vocabularul din aceast\ secven]\? E oarecum anacronic s\ vii cu „f`nul“
pentru `nv\]area limbii rom=ne [i cu morala
]\r\neasc\ `n fa]a tinerilor de ast\zi, pentru
care imaginea unei ma[ini remorcate de o c\ru]\ s-ar putea s\ nu fie una familiar\.
~n spatele ambalajului european [i al strategiilor mai mult mimate dec`t `nsu[ite, se `ntrev\d metehnele manualelor de limb\ rom=n\
pentru str\ini de dinainte de 1989 [i reflexele
de predare din acea perioad\. Beneficiarele
grantului CNCSIS nr. 20/1365 continu\ s\-i
„educe“, s\-i moralizeze [i s\-i `ndoctrineze
pe poten]ialii utilizatori ai site-ului (care trebuie convin[i de „genialitatea poporului rom=n“, de dimensiunea paradisiac\ a unor regiuni, de multiculturalitatea lor dintotdeauna
etc.), ne`n]eleg`nd c\ rolul unor astfel de materiale didactice nu este unul propagandistic,
ci acela de a-i `nv\]a pe str\ini s\ foloseasc\
limba rom=n\ `n mod corect, `n diferite situa]ii de comunicare.
De[i destul de bine alc\tuit `n partea de
descriere a sistemului gramatical al limbii rom=ne, cu exerci]ii variate, manualul semnat
de Ana Dorob\] [i Mircea Fotea15 p\c\tuie[te
prin lipsa de discern\m`nt `n alegerea „lecturilor suplimentare“. Un redactor bun de carte
le-ar fi f\cut un serviciu autorilor dac\ le-ar fi
eliminat din volume sau ar fi scos cel pu]in
c`teva – „Patria“ lui Zaharia Stancu, „Un soldat al lui }epe[“ sau „P\rin]ii“ de Ana Blandiana [.a. Acela[i redactor ar fi contribuit substan]ial la `mbun\t\]irea manualului Rom=na
de baz\ dac\ observa ceea ce le scap\ speciali[tilor – `n 1999, `n Rom=nia, existau deja
faxul, internetul [i multe alte minuni ale
tehnicii [i [tiin]ei.
Inten]ia autorilor de a preda limba rom=n\
ca limb\ str\in\, f\r\ a l\sa la o parte literatura, este c`t se poate de l\udabil\. (Eugen
Co[eriu sus]inea, dup\ cum [tim, c\ limba [i
literatura nu se pot studia separat, deoarece
numai `n literatur\ limba se manifest\ `n
deplin\tatea sa16.) Din p\cate `ns\, viziunea
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lor despre literatura rom=n\ este cea din anii
’70 – ’80 ai secolului trecut, netulburat\ defel
de nenum\ratele dezbateri din presa cultural\
([i nu numai) despre canonul literaturii rom=ne, despre c`t de exportabile s`nt operele
autorilor no[tri.

Principiul modul\rii
Language-learning software
~n cadrul oferit de Centre interuniversitaire de recherches et d’études roumaines
(CIRER), Gheorghe Doca [i Alvaro Rocchetti
au elaborat o metod\ de limba rom=n\ pentru
francezi, pe principiul modul\rii, care presupune adaptarea la posibilit\]ile [i problemele
specifice ale grupelor de studiu. ~n locul unui
manual cu unit\]i ce-ar trebui parcurse de fiecare cursant, indiferent de preg\tirea, de interesele [i de motiva]iile sale, se propune un
ansamblu de materiale didactice, `n centrul
c\rora se plaseaz\ Comprendre et pratiquer le
roumain17. Metoda contrastiv\ de prezentare a
problemelor de gramatic\, cu referire la limba
francez\, dar [i la alte limbi romanice, faciliteaz\ at`t „`n]elegerea“, c`t [i „practicarea“
structurilor. Un mare plus al volumului `l constituie op]iunea pentru prezentarea func]ional\ a gramaticii limbii rom=ne, insist`ndu-se pe
regulile generale [i pe expunerea unitar\ a
chestiunilor de gramatic\. La volumul Comprendre et pratiquer le roumain se adaug\
exerci]ii de pronun]ie [i de gramatic\, un manual de conversa]ie curent\18 [i diferite dialoguri pe teme de cultur\ [i civiliza]ie19.
Plec`nd de la metoda modular\20, am c\utat
s\ redact\m [i s\ le oferim studen]ilor polonezi de la Cracovia seturi de materiale didactice care s\ ]in\ seama de problemele specifice pe care le are vorbitorul unei limbi slave
atunci c`nd `nva]\ limba rom=n\. Cum studiile
contrastive rom=no – polone s`nt relativ pu]ine, am `nceput prin a detecta diferen]ele cele
mai importante `ntre sistemele celor dou\
limbi [i a stabili un model func]ional, regulile
cu cel mai mare grad de generalitate. Limba
polon\ nu are articol, de aceea prezent\rile [i
tipurile de exerci]ii care merg pe oferirea
echivalentelor din francez\ sau englez\ (de
tipul calul – the horse) se dovedesc inadecvate pentru studen]ii polonezi, sporindu-le
confuzia, descuraj`ndu-i [i d`ndu-le sentimentul – cum au m\rturisit direct sau au scris pe
forumuri21 – c\ nu vor ajunge s\ `nve]e niciodat\ bine limba rom=n\. Ideea c\ unele chestiuni de gramatic\ ale limbii rom=ne pot fi
doar „intuite“ (studentul urm`nd s\ se bazeze
numai pe „instinct“) este una profund neproductiv\. Noi am propus o formalizare accesibil\ [i am enumerat regulile ce permit folosirea
corect\ a articolului `n aproape 80% din
situa]ii22. Redactarea exerci]iilor s-a f\cut ]in`nd cont de aceste reguli, astfel `nc`t studen]ii
s\ le [i practice, construind ei `n[i[i enun]uri.
Am preferat metoda dinamic\ a „povestirii“ (TPRS) [i am scris special pentru studen]i

micro-nara]iuni cu personaje contemporane,
m\rind progresiv num\rul de cuvinte utilizate,
oferind echivalentele `n limba polon\. Episoadele au structura unor mici scenete, cu dialoguri construite atent [i cu didascalii, ceea ce a
permis dramatizarea lor `n sala de curs. Atunci c`nd am dorit s\ insist\m asupra unor
structuri gramaticale, dar s\ [i semnal\m c\
astfel de exprim\ri s`nt artificiale `n limba rom=n\, am recurs chiar la conven]ia personajului SF. De la un episod la altul – `ntr-o desf\[urare picaresc\ –, personajele trec prin diferite peripe]ii urbane [i trebuie s\ caute solu]ii.
Studen]ii au fost provoca]i s\ imagineze continu\ri ale pove[tilor. Rezultatele au fost uimitoare, tinerii s-au prins `n jocul de creative
writing [i au dep\[it natural blocajul `n comunicarea (oral\ [i scris\) `n limba rom=n\. Explicarea unor expresii [i frazeologisme din
limba rom=n\ – pe baza unei abord\ri contrastive, folosind DLR [i Slownik frazelogiczny jezyka polskiego – s-a f\cut firesc, la
solicitarea studen]ilor [i cu ajutorul lor.
Portofoliul de texte `n limba rom=n\ pentru
nivelele B2 – C1 a cuprins fragmente de proz\
din autori contemporani (din Tudor Octavian,
Petru Cimpoe[u, Lucian Dan Teodorovici,
Bogdan Suceav\, Florin L\z\rescu [.a.), scenarii de film (Nae Caranfil, Cristian Mungiu),
fragmente din interviuri [i eseuri23, cu note
explicative [i vocabular `n limba polon\. ~n
portofoliul multimedia am inclus materiale
accesibile pe internet – clipuri publicitare,
reportaje (precum cele despre m\n\stirile din
Moldova realizate de TVR), diverse emisiuni
de televiziune, secven]e de teatru radiofonic,
scheciuri cu actori rom=ni celebri, ecraniz\ri
dup\ momentele [i schi]ele lui Caragiale
(`nso]ite de textele `n limba rom=n\ [i de traducerile `n polon\) [.a. Un astfel de ansamblu
de materiale didactice nu ar mai putea fi cuprins `ntr-un manual clasic, ci doar `ntr-unul
multimedia.

***
Acordarea de granturi pentru realizarea
unor manuale tradi]ionale de limba rom=n\,
cu o prezentare grafic\ modest\ sau cu site-uri
nefunc]ionale, este doar o risip\ de fonduri,
uneori chiar o subven]ionare a pseudocercet\rii. Mult mai util [i chiar mai ieftin ar fi s\
se achizi]ioneze software pentru language
learnig [i s\ se alc\tuiasc\ echipe mixte de
umani[ti (nu numai filologi specializa]i `n
lingvistica aplicat\) [i informaticeni, care s\ se
ocupe de realizarea manualelor multimedia.
Nu am avea nimic `n mod special de inventat, costurile ar fi minime, con]inuturile ar
putea fi adaptate periodic, `n func]ie de
schimb\rile din societate [i de mentalitate, cei
care predau limba rom=n\ ca limba str\in\ ar
fi sili]i s\ treac\ printr-un benefic proces de
dezv\]are – `nv\]are, iar str\inii ar avea `n
sf`r[it la dispozi]ie manuale utile de limba
rom=n\.

1
O versiune a acestui text – cu o Addenda [i tabele
realizate de Manuela Cazan – a fost prezentat\ la Simpozionul Interna]ional Grigore Bostan – 70. Probleme
actuale de filologie rom=n\, care-a avut loc la Universitatea Na]ional\ „Yuriy Fedkovych“ din Cern\u]i (10-12
octombrie 2011).
2
Tradi]ia ce trebuie realmente amintit\ este cea a
pred\rii limbii rom=ne `n universit\]ile din Europa
secolului al XIX-lea. Lectoratul de limba rom=n\ de la
Universitatea din Torino [i Catedra de limba rom=n\ a
Universit\]ii din Budapesta s`nt `nfiin]ate `n 1864, la
Universitatea Carolin\ din Praga [i la Universitatea din
Zagreb, limba rom=n\ este disciplin\ de studiu `n 1882, iar
la Universitatea din Leipzig, limba rom=n\ este studiat\
ne`ntrerupt din anul 1893. Vezi http://www.edu2025.ro/UserFiles/File/LivrabileR1/diagnostic_panel5.pdf .
3
Vezi fi[ele de pe www.crimelecomunismului.ro. ~n
Codul Penal din 1968, la Titlul I, articolul 166 se referea
la „Propaganda `mpotriva or`nduirii socialiste“, iar articolele 155-157 la „tr\dare“. Sub inciden]a articolelor
citate puteau intra cu u[urin]\ cei care stabileau orice fel
de rela]ie cu cet\]eni str\ini. Iar pedeapsa prev\zut\ era
„cu `nchisoare de la 5 la 15 ani [i interzicerea unor drepturi“. Exista obligativitatea de a raporta „organelor“ orice
contact cu cet\]eni str\ini; la `nceputul anilor ’80 se `ntocmeau liste cu persoane care `ntre]ineau „rela]ii neoficiale
cu str\inii“ sau aveau rude `n str\in\tate.
4
Legea Presei din RSR din 1974 prevedea `n mod
expres c\ „presa are menirea s\ militeze pentru traducerea `n via]\ a politicii P.C.R.“. P`n\ `n 1977 func]ioneaz\
Consiliul de Stat al Presei [i Tip\riturilor, care cenzureaz\
orice volum, orice scriere. Chiar dac\, `n 1977, se declar\
eliminarea cenzurii (prin desfiin]area Consiliului de Stat
al Presei [i Tip\riturilor), `n fapt aceasta se multiplic\.
Fiecare institu]ie, fiecare redac]ie, fiecare publica]ie are
acum cenzorul/ cenzorii ei. Dup\ celebrele „teze“ din
1971 ale lui Ceau[escu, s`nt interzise c\r]i, reviste, spectacole, filme etc. Vezi [i Tiberiu Troncot\, Rom=nia
comunist\. Propagand\ [i cenzur\, Editura Tritonic, 2006.
5
Dup\ 1981, din cauza presiunilor poli]iei politice [i
a condi]iilor tot mai grele de trai din Rom=nia, num\rul
acestora va sc\dea `n mod sim]itor. Vezi [i Analiza
Diagnostic „Universit\]ile `n contextul europeniz\rii“ [i
globaliz\rii, coord. conf. univ. dr. Remus Pricopie,
raportor prof. univ. dr. Lumini]a Nicolescu.
(http://www.edu2025.ro/UserFiles/File/LivrabileR1/
diagnostic_panel5.pdf)
6
~n acestea se prevedeau, printre altele, „vizite inopinate cu Mili]ia“ ale cadrelor care predau la studen]i
str\ini, `n c\minele `n care ace[tia locuiesc.
7
Doar ca un exemplu: `n 1983, un actual deputat, era
recrutat pentru „cunoa[terea [i prevenirea unor fapte
negative de natur\ sa pericliteze securitatea statului din
partea studen]ilor str\ini caza]i `n complexul studen]esc
«Tei»“ (http://www.ziare.com/stiri).
8
Matilda Caragiu Mario]eanu, Emilia Savin, Rumänisch für Sie. Ein Moderner Sprachkurs fürErwachsene,
Editura Ma[ina de scris, 1993.
9
Liana Pop, Rom=na cu sau f\r\ profesor, Editura
Echinox, 1991.
10
Alte explica]ii sun\ astfel: „Dac\ s`ntem amatori de
dulciuri, m`nc\m [i ceva dulce.“ sau „Dup\ aceea, bem o
cafea, iar dac\ s`ntem fum\tori, fum\m“. Aveam noi o
b\nuial\ c\ nefum\torii s-ar ab]ine de la fumat [i cei care
detest\ dulciurile nu s-ar repezi la ele... Memorabil\ este
[i definirea m\m\ligii „ca garnitur\“. Trebuie s\ m\rturisim `ns\ c\ un mic dialog a reu[it s\ ne surprind\. ~l transcriem: „Bun\ ziua!/ – Bun\ ziua! Ce dori]i?/ – Un bilet
Cluj-Bucure[ti, v\ rog./ – Pentru c`nd?/ – Pentru m`ine
diminea]\ la 9./ – Numele dumneavoastr\?/ – Ionescu
Ion./ – Buletinul, v\ rog!/ – Pofti]i. C`t cost\ biletul?/ –
620 de lei. Pofti]i./ – Mul]umesc. Pofti]i banii. La ce or\
pleac\ autobuzul?/ – La 8“. L\s\m la o parte nepotrivirea
de or\, dar nu avem [tiin]\ s\ se fi cerut `n Rom=nia, `n
1990, buletinul pentru a cump\ra un bilet de autobuz.
11
http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/index.html
12
Dup\ Virgil V\t\[ianu, Pictura mural\ din nordul
Moldovei, Bucure[ti, Editura Meridiane, 1974.
13
Dup\ Adriana Babe]i, Dilema, Anul IV, nr.191 – 08
octombrie 2007.
14
Dup\ Octavian Paler, Judec\]i [i prejudec\]i (pe site
nu este indicat\ edi]ia).
15
Ana Dorob\] [i Mircea Fotea, Rom=na de baz\
Institutul European, Ia[i, 1999.
16
Eugen Co[eriu, Despre temeiul studiului limbii [i al
literaturii, `n „Cercet\ri de limb\ [i literatur\“, tomul XII,
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2005.
17
Gheorghe Doca, Alvaro Rocchetti, Comprendre et
pratiquer le roumain, Bucure[ti/Paris, Editura Academiei
Rom=ne/Uniunea Latin\, CIRER, 1992; reeditare Editura
Teora, 1998, 2002.
18
Gheorghe Doca, Roumain: Manuel de conversation
courante, Paris, CIRER, 1993.
19
Converser en roumain: Treizeci de dialoguri pe
teme de cultur\ [i civiliza]ie/Trente dialogues sur des thèmes de culture et de civilisation roumaines, Bucure[ti/Paris, Editura Didactic\ [i Pedagogic\/CIRER, 1995.
20
Vezi Gheorghe Doca, Predarea limbii rom=ne ca limb\ str\in\: o structur\ modular\, http://www.unibuc.ro.
21
Pentru orice profesor de limba rom=n\ ca limb\
str\in\ [i pentru orice autor de materiale didactice, dar [i
pentru finan]atorii unor proiecte [i granturi, forumurile de
discu]ii pe care intervin str\inii care `nva]\ rom=na s`nt
deosebit de utile – ofer\ un feedback important pentru
autoevaluare.
22
Vezi Gabriela Gavril, Oana Constantinescu, Myslec
po rumunsku. Klopoty z rodzajnikiem w nauczaniu jezyka
rumunskiego, Universitas, Kraków, 1999.
23
Vezi http://editura.liternet.ro.
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POLEMICI CORDIALE
BURSA C|R}ILOR

Luciana M. Jinga, Florin S. Soare
(coord.), Corina Dobo[, Cristina Roman,
Politica pronatalist\ a regimului Ceau[escu, Vol. 2: Institu]ii [i practici, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului [i Memoria Exilului Rom=nesc,
Cuv`nt `nainte de Mihaela Miroiu, Editura
Polirom, Ia[i, 2011, 312 p.
~n cadrul blocului comunist, Rom=nia
nu a fost singurul stat `n care `ntreruperea
sarcinii era interzis\ prin lege. Modul `n
care regimul comunist din Rom=nia [i-a
conceput politica demografic\ [i efectele
acesteia asupra popula]iei au f\cut `ns\ ca
`n scurt timp cazul rom=nesc s\ devin\
unul excep]ional. Comparativ cu celelalte
]\ri comuniste din Europa Central\ [i de
Est, Rom=nia a formulat [i aplicat cea
mai restrictiv\ legisla]ie privind accesul
la `ntreruperea voluntar\ a sarcinii, `nso]it\ de lipsa promov\rii m\surilor contraceptive moderne [i de o politic\ socioeconomic\ dictat\ de interesele statului
comunist, [i nu de nevoile concrete ale
familiilor cu mul]i copii.

Volumul analizeaz\ legile `mpotriva
avortului, precum [i repercusiunile acestora la nivelul societ\]ii, de la mortalitatea matern\ [i infantil\ p`n\ la condi]iile
improprii de `ngrijire a copiilor `n cre[e,
gr\dini]e sau leag\ne. ~mbin`nd interpretarea documentelor cu studiul mecanismelor institu]ionale, autorii subliniaz\
obtuzitatea regimului care [i-a p\strat
nealterate proiectele chiar [i atunci c`nd
toate semnalele primite indicau falimentul politicii sale demografice.
Corina Dobo[ (P\l\[an) (n. 1980) este
doctorand `n istorie a Universit\]ii Bucure[ti [i a University College London,
cercet\tor `n cadrul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului [i
Memoria Exilului Rom=nesc.
Luciana M. Jinga (n. 1982) este doctor
`n istorie al Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i [i al Universit\]ii din
Angers, Fran]a, `n cadrul laboratorului
Centre de Recherches Historiques de
l’Ouest (CERHIO), cercet\tor `n cadrul
Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului [i Memoria Exilului
Rom=nesc.
Cristina Roman (n. 1976) este doctorand al Facult\]ii de Istorie, Universitatea
din Bucure[ti, cercet\tor `n cadrul
Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului [i Memoria Exilului
Rom=nesc.
Florin S. Soare (n. 1984) este doctorand al Facult\]ii de Istorie, Universitatea
din Bucure[ti, cercet\tor `n cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului [i Memoria Exilului Rom=nesc.
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{coala lui Nae Ionescu (IV)
ADRIAN NI}|
Cursurile de logic\ ]inute de Nae Ionescu
(`ntre 1920 [i 1938) s`nt urm\toarele: 6 cursuri de logic\ general\ (cele din anii 1920-21,
1926-27, 1927-28, 1928-29, 1933-34, 193435), 2 cursuri de istoria logicii (1924-25,
1929-30) [i 2 cursuri despre logica colectivelor (1934-35, 1935-36). Trebuie spus c\
aproape toate s`nt publicate, fie `n anii ’40,
fie reeditate `n ultimii ani, unele `n volum,
altele `n reviste (Logica colectivelor `n
Revista de filosofie).
De-a lungul anilor, Ionescu a schimbat
ordinea expunerii, dar punctul de vedere general pare s\ nu se fi schimbat semnificativ.
A[a se face c\ cel mai elaborat curs, cel care
d\ imaginea exact\ a dimensiunii logice a
,,operei“ lui Ionescu este cursul din 19341935, practic ultimul curs de logic\ (publicat
`n 1943 la Imprimeriile Statului [i reeditat `n
1993 la Humanitas).
Trebuie spus de la `nceput c\ nici unul
dintre cursurile de logic\ nu este... de logic\,
ci de filosofia logicii, adic\ reprezint\ o reflec]ie despre o serie de probleme din c`mpul
logicii. Acest aspect este important [i ar trebui spus de la bun `nceput, pentru ca un student ce ar vrea azi s\ `nve]e dup\ acest ,,curs
de logic\“ s\ nu pice examenele, sau pentru
cazul `n care o persoan\ ce ia contact pentru
prima oar\ cu logica s\ nu cread\ c\ asta se
`nva]\ (sau ar trebui s\ se `nve]e) la un curs de
logic\.
Definind logica drept [tiin]a empiric\ a
g`ndirii formulate, Ionescu vrea s\ pun\ `n
leg\tur\ cunoa[terea nemijlocit\ a realit\]ii
(tr\irea) cu ceva care s\ poat\ `ntemeia aceast\ cunoa[tere. A[a se face c\ demersul s\u urm\re[te `n permanen]\ s\ str`ng\ leg\turile
dintre logic\ [i teoria cunoa[terii (probabil c\
fenomenologia, cu care el a luat contact `n
perioada preg\tirii doctoratului, [i-a pus o
important\ amprent\ pe g`ndirea sa). Cum
contactul cu realitatea se face prin sim]uri,
sau cu ceea el nume[te ,,intui]ie“ (probabil
influen]at de Kant), noi avem `ncapsulate `n
con[tiin]\ anumite elemente care pot contribui la transmiterea unei cuno[tin]e odat\ ce
a fost dob`ndit\. Acest cadru, condi]ie de cunoa[tere a realit\]ii, este conceptul, crede
Ionescu. Din acest punct de vedere, conceptul preexist\ unui obiect. Mai `nt`i, noi avem
un contact cu realitatea, ne form\m un concept, apoi select\m un obiect din realitate [i
cu ajutorul conceptului putem s\ facem o
afirma]ie despre acest obiect.
Este clar c\ o discu]ie despre preexisten]a
conceptului nu poate fi l\murit\ aici, a[a c\
vom mai z\bovi asupra altor aspecte legate
de concept. Astfel, Nae Ionescu consider\ c\
un concept este ,,tranzient“, adic\ se raporteaz\ la realitate, indic\ o categorie de obiecte reale (p. 70; facem referiri la edi]ia cea
mai recent\). Fiind un instrument, [i nu esen]\ a realit\]ii, conceptul ,,e o condi]ie limit\
de existen]\“. Se vede c\ tranzien]a reprezint\ o proprietate esen]ial\ a conceptelor. ~n
plus, pe baza tranzien]ei el vrea s\ explice
posibilitatea coresponden]ei dintre minte [i
realitate: exist\ o coresponden]\ `ntre conceptele din con[tiin]a mea [i obiectele din
afara mea (p. 78).
~ntr-o recapitulare pe care o face la `nceputul cursului al XVI-lea, cu privire la distinc]ia dintre concept [i judecat\, Ionescu
sus]ine c\ un ,,concept devine o judecat\, [i
c\ nu este nici o deosebire de con]inut `ntre
ceea ce pune `n circula]ie un concept [i o judecat\; c\ anume `n judecat\ este `n plus

aceast\ not\ existen]ial\, care de la Aristotel
nu poate s\ formeze nota unui concept“ (p.
148; vezi [i pp. 128-129). Faptul c\ deosebirea dintre concept [i judecat\ este c\ judecata
con]ine `n plus nota existen]ei este o idee
greu de `n]eles. Din punctul de vedere al con]inutului, oricine [tie c\ un concept cuprinde
ansamblul propriet\]ilor pe care le au obiectele din sfera no]iunii, `n schimb, judecata e
format\ din subiect [i predicat. Considerate
drept concepte, acestea au [i ele sfer\ [i con]inut. Con]inutul este, desigur, identic cu con]inutul oric\rui alt concept. Dac\ asta era
ideea lui Nae Ionescu, nedumerirea se risipe[te. Dar atunci cum face existen]a deosebirea dintre concept [i judecat\? ~nclin s\ cred
c\ Nae Ionescu face aici o confuzie. Logica
aristotelic\ opereaz\ numai cu termeni referen]iali (adic\ termeni care au referin]\; sau,
pe `n]elesul lui Nae Ionescu, concepte c\rora,
`n realitate, li se subsumeaz\ obiecte). Astfel,
o propozi]ie categoric\ aserteaz\ existen]a
subiectului (ceea ce se nume[te `n logic\
,,import existen]ial“), deci func]ia predicativ\
o implic\ `ntotdeauna pe cea existen]ial\.
Probabil, Nae Ionescu a mutat aceast\ necesitate de la judecat\ la concept, dar schimb`nd sensul ideii (adic\ a uitat pe drum faptul
c\ o judecat\ este alc\tuit\ din dou\ concepte,
dar ambele trebuind s\ fie denotative). Faptul
c\ el se situa pe o pozi]ie kantian\, `n ce prive[te argumentul ontologic, nu `l face mai
pu]in culpabil de un sofism cu ochi [i urechi.
{i `n privin]a ra]ionamentului, Nae Ionescu
a f\cut afirma]ii care au [ocat audien]a. De
exemplu, el sus]ine c\ ra]ionamentul transmite mijlocit, prin `nl\n]uirea g`ndurilor, un
adev\r nemijlocit, adic\ o intui]ie (p. 171).
Ra]ionamentul nu poate exista f\r\ intui]ie,
c\ci aceasta este elementul s\u pozitiv (p.
178). ~ntr-adev\r, ra]ionamentul este o construc]ie logic\ format\ din mai multe propozi]ii (premise [i concluzii). De[i se sus]ine,
corect, c\ ra]ionamentul nu e o simpl\ `nl\n]uire, ci este o rela]ie puternic\ `ntre judec\]i,
numit\ implica]ie, Nae Ionescu face eroarea
s\ introduc\ `n discu]ie intui]ia, ca [i cum
aceasta ar fi ceea ce transmite nemijlocit un
ra]ionament. Dar oricine [tie c\ `ntr-un ra]ionament validitatea depinde nu de con]inut, ci
de form\. ~ntr-un ra]ionament de tipul modus
ponens, de exemplu (adic\: ,,dac\ p, atunci q;
dar p; deci, q“) nu conteaz\ care este semnifica]ia literelor propozi]ionale. ~n acest caz,
este imposibil ca premisele s\ fie adev\rate
iar concluzia fals\; sau, `ntotdeauna c`nd premisele s`nt adev\rate, concluzia va fi adev\rat\. Propozi]ia final\, aflat\ pe ultima linie a
unei scheme de ra]ionament, ,,deci, q“ nu e
nicidecum o intui]ie, dup\ cum nici nu transmite vreo intui]ie. Propozi]ia ,,deci, q“ nu e
ceva tr\it, ceva dat `n sim]uri, [i atunci ce s\
`nsemne afirma]ia ,,ra]ionamentul transmite
mijlocit un adev\r nemijlocit, adic\ o intui]ie“? Avem aici o alt\ afirma]ie [ocant\, epatant\, `n cazul `n care nu este pur [i simplu un
sofism: ra]ionamentul este o construc]ie din
judec\]i; judec\]ile s`nt formate din concepte;
conceptele preexist\ [i s`nt bazate pe intui]ii.
Dup\ prezentarea [i analizarea unor aspecte de detaliu cu privire la logic\, s\ trecem
acum la c`teva considera]ii mai generale. ~n
Cuv`nt `nainte, editorii (Floru, Noica, Vulc\nescu) sus]in c\ aici profesorul ,,schi]eaz\
planul unui adev\rat sistem de logic\. ~nceputul redact\rii definitive a c\ruia [sic!] moartea
a surprins pe profesor“ (p. 7). Ei rezum\ ideile lui Nae Ionescu ar\t`nd c\ pozi]ia despre
logic\ a profesorului eviden]iaz\ pozi]ia tragic\ a logicului `n filosofia sa; temeiul cunoa[terii fiind tr\irea realit\]ii, aceasta este
individual\ [i incomunicabil\; pentru a fi formulat\, avem nevoie de instrumente logice.
Astfel, Nae Ionescu a fost un eliberator al
av`nturilor reflexiei, `n condi]iile `n care intui]ia se transmite prin concept, iar logica
apare ca un fel de ,,poli]ist al `n]elesurilor“
(pp. 9-10). Sintagma ,,schi]eaz\ planul unui
adev\rat sistem de logic\“ nu numai c\ nu are

nici un rost aici, dar denatureaz\, deformeaz\
[i chiar manipuleaz\ `ntregul material. Unde
este sistemul de logic\?
~n plus, acest curs de filosofia logicii abund\ `n inexactit\]i, erori grosolane, contradic]ii [i, ce ni se pare cel mai grav, erori inten]ionate (sofisme). Iat\ c`teva exemple.
Vorbind despre raporturile dintre no]iuni (el
confund\ no]iunea cu conceptul; dar e un fapt
care i se poate trece cu vederea unui conferen]iar preocupat mai mult de politic\ [i de
femei dec`t de logic\), el spune c\ ,,raportul
de coordonare“ (azi e numit de ,,ordonare“)
nu ]ine nici de sfer\, nici de con]inut, sau ,,m\
pot raporta [i la sfer\ [i la con]inut“ (p. 115).
Dar orice elev de clasa a cincea [tie c\ dou\
no]iuni s`nt ordonate dup\ criteriul sferei,
adic\ al obiectelor con]inute, nu dup\ con]inut, adic\ al propriet\]ilor obiectelor.
Dac\ la pagina 98 spune c\ trebuie s\ existe o ,,concordan]\ `ntre calitatea obiectelor
[i calitatea conceptelor“, peste dou\ pagini
(`n acela[i curs) vorbe[te de deosebirea dintre
concept [i obiect [i spune c\ ,,atunci c`nd aveam de a face cu un obiect concret pot s\-i
enum\r toate notele, pe c`t\ vreme, c`nd am
de a face cu un concept, nu pot s\-i enum\r
toate notele“ (p. 100). Iat\ c\ avem aici o
concordan]\... discordant\. ~n plus, cum ar fi
posibil ca Nae Ionescu s\ enumere toate
propriet\]ile unui obiect, c`nd e clar s`nt `n
num\r foarte mare, practic infinit?
Afirma]ia c\ ,,notele conceptului s`nt, virtual, calit\]i ale obiectului“ (p. 101) nu trebuie luat\ `n seam\, c\ci ar `nsemna c\ dac\
un trandafir are ]epi, s\ ne temem ca nu cumva conceptul ,,trandafir“ s\ nu ne `n]epe atunci
c`nd `l folosim. A[a c\ mai d\m c`teva pagini
[i g\sim alt\ abera]ie: ,,singularitate, pluralitate, totalitate nu s`nt calit\]ile no]iunii, cum
spune logica tradi]ional\, ci s`nt calit\]i rezult`nd din confruntarea unei no]iuni cu alt\
no]iune“ (p. 107). ~n primul r`nd, dac\ ne g`ndim la no]iune, clasificarea `n singulare, plurale sau totale se face dup\ num\rul de obiecte din sfera unei no]iuni (cele singulare au un
singur obiect `n sfer\; cele plurale au mai
multe obiecte; cele totale ar epuiza universul
de discurs, ar fi ce numim azi ,,generale“ sau
,,universale“). {i atunci care s\ fie cele dou\
no]iuni necesare pentru confruntare de care
vorbea Nae Ionescu? ~n al doilea r`nd, logica
tradi]ional\ nu avea cum s\ spun\ asemenea
abera]ie.
Un ultim exemplu, c\ci nu putem continua
pe alte zece pagini de perle, demne de un bacalaureat din zilele noastre: ,,a[a-zisul ra]ionament inductiv, din punct de vedere logic,
este `n fond, un ra]ionament deductiv“ (p.
198; vezi [i p. 199). Temeiul acestei afirma]ii
este c\ induc]ia trebuie s\-[i cunoasc\ dinainte conceptul, adic\ s\ fie deduc]ie (p. 196).
Cu alte cuvinte, avem mai multe experien]e,
dar asta nu e o baz\ pentru un ra]ionament
pentru c\ nu putem trage o concluzie, ce ar
extinde adev\rul premiselor, tocmai pentru c\
e obligatoriu s\ se cunoasc\ dinainte... concluzia. Totu[i, exist\ [i induc]ie, [i deduc]ie,
dar nu a[a cum pretinde lumea, nici ca structur\, nici ca valoare“, concede superior Nae
Ionescu (p. 198).
Aceast\ filosofie a logicii prezent\ `n
Cursul de logic\ din 1934-1935, [i care ar fi
`ncununarea sistemului de logic\, reprezint\
de fapt o discu]ie `ntr-o manier\ ilogic\ a unei
serii de idei din c`mpul logicii. Afirma]iile
f\cute de Nae Ionescu au p\rut auditorilor
interesante tocmai pentru c\ au fost contradic]ii manifeste, argumente eronate inten]ionat sau pur [i simplu ni[te abera]ii.
www.timpul.ro
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Tot despre Bacovia
a pl`nge, celelalte indic\ activism, dinamism.
~n Stan]e burgheze sau `n Stan]e [i versete
analistul g\se[te „adev\rate colonii de verbe“.

CONSTANTIN
PRICOP
Probabil c\ prima expunere critic\ `n care
a fost tran[ant respins\ apartenen]a lui Bacovia la simbolism, fiind asociat `n schimb la
expresionism, este textul intitulat Bacovia din
Cartea de recitire (1972) a lui Nichita St\nescu. Acela[i spirit al reinterpret\rii operei
autorului Stan]elor burgheze, `ntreprins\ de
poe]ii [i criticii din genera]ia ’60 se afl\ `n
Sf`r[itul continuu (Cartea Rom=neasc\, 1977),
de Ion Caraion. Prezentarea argumentelor
proprii ale autorului este precedat\ de „cur\]irea terenului“ de resturile construc]iilor anterioare, demolate una dup\ alta. Nici `ncadrarea lui Bacovia printre simboli[ti, nici ideea
privind sc\derea valoric\, de la volum la volum, a scrisului poetic bacovian (Vladimir
Streinu spunea c\ stihuitorul s-ar fi dovedit
mereu „un talent declinant…“ – 32), nici afirma]iile privind „sinistritatea“ acestei poezii
(C\linescu), nici acelea despre „nihilismul
intelectual“ [i `ndemnul de a „exclude mocnit
inteligen]a“ (N. Davidescu) nu i se par acceptabile. Toate erau pentru Caraion dovezi ale
unor analize superficiale, gre[it orientate, „exterioare“; era nevoie de o nou\ lectur\, „din
perspective noi, riscante chiar“, `ntruc`t „la
cazierul inchietudinii, dezagreg\rii, defec]iunilor [i soiul s\u de dezadaptat [i dezadaptare,
la depresivitatea ce o con]ine [i o eman\ poezia sa exist\ forme de contrapunct. Printr-`nsele ea devine redutabil\.“ (37-38) Noua lectur\ a operei lui Bacovia, „din\untrul s\u“, de
aceast\ dat\, pare a fi greu de contestat, fiind
edificat\ pe metoda „statisticii“ lexicale. S`nt
puse astfel `n eviden]\ categoriile de cuvinte
folosite `n poezii. Evaluarea `n aceast\ manier\ relev\ o realitate neobservat\ p`n\ atunci
– o realitate care ar explica perenitatea artistic\ a textelor examinate. Lirica lui Bacovia e
construit\ pe un contrast categorial. Pe de o
parte, `i s`nt proprii, adev\r unanim acceptat,
triste]ea, abandonul, `nfr`ngerea [.a.m.d. –
st\ri de spirit din aceast\ categorie. Pe de alt\
parte, structura lingvistic\ a poemelor sugereaz\ altceva. Lu`nd mai `nt`i ca e[antion prima strof\ din Nervi de toamn\, eseistul constat\ c\ din 22 de cuvinte 40% (9 din cele inventariate) s`nt verbe. Verbe la timpul prezent, care dau senza]ia de dinamism, de mi[care, de ac]iune – altfel spus, via]\, nu abandon, nu pasivitate, nu univers static etc. (34)
Situa]ia nu e `nt`mpl\toare. Caraion crede c\
tr\s\tura este proprie `ntregii poezii bacoviene, fiind prezent\ `n egal\ m\sur\ `n volumele t`rzii (cele care ar tr\da, dup\ unii critici
interbelici, o incontestabil\… debilitate).
Contrastul dintre atmosfera plat\, de abandon,
de nelini[te [i descurajare [i modul viguros,
activ reie[ind din dinamica verbelor, care au o
func]ie esen]ial\ `n construc]ia acestor texte ar
explica valoarea operei. Caraion extinde cercetarea la 250 de texte apar]in`nd crea]iei
bacoviene din toate perioadele. 20% din cuvintele folosite s`nt verbe, iar verbul cel mai
frecventat nu este a abandona, sau a renun]a,
sau a sf`r[i, sau a muri etc., ci a fi. Realitate
lexical\ proprie dinamicii, energiei – nu
lasitudinii, nelini[tii, triste]ii. Din cele 385 de
verbe consemnate multe apar rar (o dat\, de
dou\, de trei ori), cu o frecven]\ de mai mult
de 10 prezen]e fiind doar 38 de verbe. E interesant s\ le men]ion\m pe cele mai des utilizate, `n ordine descresc\toare: a fi, a pl`nge, a
veni, a duce, a trece, a ninge, a sta, a ploua,
a c`nta, a [ti, a c\dea, a dormi, a spune, a
uita, a g`ndi, a face, a suna… (50) In afar\ de
www.timpul.ro

„Eu scriu
{i, poate,
Tr\dez
O criz\ moral\,
F\r\ s-o [tiu, –
Ar obiecta
Cititorul.
M\n`nc
Ca s\ tr\iesc,
Scriu
S\ m\ de[tept
– Contagiul
De tristul meu moral,
Stimate cititor,
Uit\-l, –
Dup\ alte c\r]i.“
(„Pro Arte II“, `n Opere, Editura Minerva,
Bucure[ti, 1978, p. 269)
Acestea, e adev\rat, al\turi de „piese ca
Epod\, Feude sau {tan]\ de lume, care-s
complet f\r\ verbe.“ (36)
Caraion `l asociaz\ pe poetul rom=n expresioni[tilor germani – pentru c\ ace[tia `[i propuneau s\ scrie doar cu verbe. Apropierea lui
Bacovia de expresionism este a[adar realizat\
aici nu `n virtutea unei atmosfere identice, nu
a unei ideologii comune etc., ci a unor criterii
formale, a unor similitudini `n ceea ce prive[te
construc]ia poemelor. Numele invocat pentru
posibila `nrudire este acela al unui expresionist de prim\ etap\ – August Stramm. Acesta
a scris pu]in – disp\r`nd `n plin\ putere de
crea]ie, `ntr-o misiune din prima conflagra]ie
mondial\. Textele sale s`nt la fel de succinte,
la fel de „scheletice“ ca acelea ale lui Bacovia
din a doua etap\ de crea]ie. ~n urma asocierii
celor doi autori, Caraion se `ntreab\: „practica
Bacovia expresionismul avant la lettre?“, iar
r\spunsul este o nega]ie: „Nu. A[a cum nu se
apucase s\ practice futurismul, atunci c`nd `n
versurile lui vom descoperi variet\]i ca [este
citat\ poezia Modern\ II]. A[a cum nu se apucase s\ practice dadaismul, [i totu[i va scrie –
iat\ – o astfel de n\zdr\v\nie, care nu e paralogic\ dec`t `n aparen]\ [i nici nu [i-a scos
cuvintele din p\l\ria hazardului [este citat\
Informa]ie]“. (38)

***
Pentru cei care l-au reinterpretat `n anii ’60
ai secolului trecut pe Bacovia, modelul invocat a fost expresionismul. {i Nichita St\nescu, [i Ion Caraion, [i critici ca Mihail
Petroveanu, Daniel Dimitriu [. a. vorbesc despre afinit\]ile cu mi[carea poetic\ de limb\
german\. Simbolismul este l\sat deoparte,
universul bacovian este definit prin apropierea de expresionism. S`nt invocate elemente
comune privind imaginarul [i o `nrudire `n
spirit, `n atitudinile existen]iale fundamentale.
Expresionismul ofer\ exemplul unei arte
tran[ante – poe]ii, dramaturgii dar [i arti[tii
plastici care ilustreaz\ curentul folosesc un
limbaj categoric, o cromatic\ redus\ la culorile „tari“, d`nd na[tere unor puternice contraste. }ip\tul lui Munch este emblema
acestei atitudini. Altfel, din c`te se [tie, Bacovia nu `i cuno[tea pe poe]ii din mi[carea lui
August Stramm [i Georg Trakl. Cu at`t mai
pu]in s-ar putea vorbi `n cazul s\u de un program literar expresionist. Sursele poetului
rom=n r\m`n, f\r\ `ndoial\, cele identificate
de critica din perioada interbelic\: simboli[tii
francezi. Este interesant de urm\rit cum
aceea[i materie prim\, valabil\ pentru o bun\
parte din simbolismul european a fost prelucrat\ de Bacovia `ntr-o manier\ particular\.
Manier\ care `l `ndep\rteaz\, `n fond, de esen]a simbolist\ a recuzitei `ntrebuin]ate. Ace-

lea[i modele literare determin\, `n cazul s\u,
alte rezolv\ri expresive. La Bacovia s-a vorbit
despre expresionism mai mult prin prisma
tensiunilor existen]iale induse, identificabile
de la prima vedere – ]ip\tul, angoasa, destructurarea personalit\]ii umane – dec`t prin
particularit\]i formale. S`nt invocate st\rile
existen]iale limit\. Poezia lui Bacovia invoc\
f\r\ `ndoial\ st\ri de criz\; nu e greu de conchis c\ poezia sa e un strig\t. Dup\ aceast\
„descoperire“ raportarea la expresionism pare
s\ fi devenit obligatorie, ca un gest reflex. ~n
ce m\ prive[te, cred c\ aceste echival\ri impun o anumit\ pruden]\. ~n poezie mijloacele
de comunicare s`nt totu[i mai importante dec`t
orice „con]inuturi“. Putem observa c\ [i `n
r`ndurile expresioni[tilor `nt`lnim diferen]e
stilistice considerabile. Ca tip de expresie
Bacovia se apropie de un August Stramm, a[a
cum s-a men]ionat, dar mult mai pu]in de
expresioni[tii… „retorici“ de tipul Trakl,
Ernst Stadler sau Benn. Universul existen]ial
al poeziei tuturor acestora este comparabil –
dar mijloacele de expresie s`nt cu totul altele.

***
Cel pu]in la fel de util\ ca apropierea de
expresionismul tematic mi se pare a fi punerea `n rela]ie cu familia de poe]i ai, s\-i spunem, „poeziei reduse la esen]e“, sau, dac\ o
putem numi printr-o metafor\, ai „poeziei
s\race“. Compararea universurilor existen]iale
nu poate fi mai important\ dec`t similitudinile
`n privin]a procedeelor expresive. Expresionismul tematic poate constitui un criteriu de
integrare `ntr-o categorie de arti[ti, dar este
cel pu]in la fel de important\ `ncadrarea `ntre
autorii grupa]i `n virtutea unor caracteristici
expresive comune. Stramm e f\r\ `ndoial\ un
bun exemplu, dar ca expresie el face parte din
stirpea unor poe]i ca Ungaretti [i, `ntr-o anumit\ parte a crea]iei lor, William Carlos
Williams, Aldo Palazzeschi, Vasko Popa [i,
f\r\ `ndoial\, nu pu]ini al]ii. Reprezentan]i ai
acestui gen de poezie pot fi g\si]i `n diverse
literaturi. Ei fac diferen]a `ntre poezia pletoric\ [i aceea redus\ la un minim de cuvinte, nu
o dat\… disparate. Mare parte din poezie se
situeaz\, e adev\rat, undeva `ntre cele dou\
tipuri de expresie poetic\ [i deseori exist\ la
acela[i poet exemple pentru cele dou\ tipuri
de expresie. M\ refer aici doar la zonele de
poezie care urm\resc sintetiz\ri extreme.
Poe]ii care practic\ acest tip de discurs pot
face parte din curente [i tendin]e literare diferite, uneori opozabile. Ce `i apropie este modul de a scrie poezie. Scriitorii de aceast\ factur\ reduc discursul poetic la c`teva repere;
discursul e epurat, destructurat, se renun]\ la
elementele de leg\tur\ `ntre principalele p\r]i
de propozi]ie. Nici m\car aceste p\r]i de prim\ importan]\ nu s`nt men]inute `ntotdeauna
`n text. S`nt destructur\ri despre care trebuie
spus c\ nu au nimic `n comun cu „demolarea“
limbajului literar conven]ional, practicat\ de
avangardi[ti. Nu este vorba, `n cazul „poeziei
s\race“, de subminarea capacit\]ii de a comunica a limbajului natural, ci de construirea
unor noi capacit\]i de a comunica. Pe de alt\
parte, ei nu pot fi apropia]i nici autorilor
poeziei cu aspect perfect retoric (Valéry, Ion
Barbu din Joc secund), dar care nu comunic\
`n sensul limbajului comun pentru c\ `[i
propune din proiect s\ nu comunice.

***
Se repet\ neobosit c\ cititorul operelor literare, [i `n primul r`nd cititorul de poezie,
„colaboreaz\“ cu autorul. Dar `n cazul poe]ilor din familia lui Bacovia punctele care ofer\
sugestii de comunicare s`nt puternic distan]ate, devin ni[te „insule“ semantice, `nc`t procesul de transmitere a unui mesaj `[i „deformeaz\“, `[i schimb\ natura. „Dificultatea“

descifr\rii unui asemenea tip de text vine din
rarefiere. Avem de-a face cu un tip de scriitur\
literar\ care se `ndep\rteaz\ puternic de modul de descifrare comun, `nt`lnit `n conversa]iile cotidiene. Cuvintele „de leg\tur\“ `ntre
termenii principali ai discursului s`nt eliminate, lectorul se afl\ `n fa]a unor lexeme „plasate“ cu abilitate ici [i colo `n fluxul lecturii.
„Relativizarea“ citirii nu este o consecin]\, nu
este un adaos, ea devine condi]ia acestui tip
de discurs literar. Vagul nu e `ns\ introdus prin
expresie, prin metafore, simboluri [.a.m.d.
Elementele verbale ale acestor poezii nu
introduc atmosfera „poetic\“ prin procedeele
cunoscute; atmosfera se na[te, se strecoar\
printre cuvintele plasate `n text cu parcimonie.
Se renun]\ la expunerea coerent\, „logic\“ din
poeziile descriptive, tradi]ionale sau moderne; ligamentele lingvistice s`nt l\sate la `ndem`na imagina]iei cititorului. Imagina]ia e provocat\ nu de ceea ce i se ofer\, ci de ceea ce
nu i se ofer\. Poeziei `i este proprie sugestia –
dar `n acest caz, repet, nu mai este vorba de
sugestie prin tropi – metafore [i alte procedee
specifice –, ci de o reducere a textului la
limita a ceea ce mai poate sugera o coeren]\.
Este poezie esen]ializat\, sintetic\ – „s\rac\“!
– fiind, `ntr-adev\r, din punctul de vedere al
poe]ilor pletorici, s\rac\. Exist\ nu numai
critici „lipsi]i de organ“ pentru o astfel de
poezie (un Marian Popa, at`t de comprehensiv
`n multe alte privin]e, scrie despre ultima faz\
a poeziei lui Bacovia c\ este realizat\ sub
semnul… demen]ei…, iar despre Cogito c\
„…textul apar]ine unui alienat mintal inofensiv“ – Marian Popa, Istoria literaturii rom=ne de azi pe m`ine, Editura Semne, Bucure[ti, 2009, vol. I, p. 1012 ), ci [i poe]i (poe]ii
s`nt `n general mai receptivi `n ceea ce prive[te
arta lor) pentru care sobrietatea dus\ p`n\ la
limita descifr\rii, esen]ializarea [.a.m.d. s`nt
un… „prea pu]in“ (dac\ mi se permite, acestea
erau concluziile unor discu]ii purtate cu Petre
Stoica, autorul unei evidente poezii pletorice,
discursive, sau chiar cu Marin Mincu, poet [i
critic cu deschidere pentru poezie…).

***
Sigur c\ ne putem `ntreba de ce poe]ii genera]iei ’60 au fost primii care au sus]inut o
nou\ interpretare a poeziei lui Bacovia, de ce
reorientarea nu s-a datorat `n primul r`nd
criticilor… Explica]iile s`nt simple. Criticii au
mai mult respect fa]\ de „adev\rurile“ stabilite de colegii lor cu autoritate. ~n leg\tur\ cu
Bacovia s-a creat rapid un soi de unanimitate
`n r`ndul comentatorilor interbelici importan]i. Fa]\ de judec\]ile literare consacrate beletri[tii au mai pu]ine complexe, judec\ dup\
criterii interne ale genurilor practicate. Nu
poate fi omis\ nici tendin]a, specific\ literaturii rom=ne de a favoriza retorica, discursul,
teatralitatea, efectele de tot soiul, `n detrimentul sobriet\]ii, al „poeziei s\race“, care limiteaz\ f\r\ ezitare elementele expresive, prefer`nd crochiul, ceea ce ]ine de esen]a picturii
„primitive“…
Acesta este modelul pe care `l ofer\, `n
condi]iile resuscit\rii poeziei rom=ne[ti din
anii ’60, George Bacovia. E vorba, desigur, de
atmosfera mizer\, la limit\, zon\ existen]ial\
care constituia un element de atrac]ie pentru
autorii pe punctul de a intra `n literatura anilor
’60, sastisi]i de atmosfera artificial senin\, de
optimismul insipid al realismului socialist.
Acesta este totu[i doar un aspect al poeziei
bacoviene. Dincolo de atmosfer\, mai important `n ceea ce prive[te poezia era modul de
expresie. Poezia s\rac\, redus\ la insule
semantice adecvat plasate, o modalitate de
expresie promi]\toare, nefrecventat\ `n poezia
noastr\, n-a g\sit ecouri importante `n poezia
genera]iei ’60 (poate doar `n lirica unui
Daniel Turcea). Ea r\m`ne [i ast\zi un punct
de plecare, urm`nd a fi exploatat, poate, de
genera]iile viitoare.
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Locul lui Paul Zarifopol

1

Note din dosarul recept\rii critice
ANDREEA
GRINEA
MIRONESCU
Este aproape un cli[eu afirma]ia c\ o anumit\ personalitate reprezint\ „un caz“ `n istoria culturii rom=ne. {i, totu[i, aprecierea `n
cauz\ i se potrive[te foarte bine lui Paul Zarifopol, eseistul contestat [i admirat deopotriv\
`nc\ de la primele sale texte – publicate `n
Cronica (1915), `n Via]a rom=neasc\ (1920)
[i `n volum (1926), except`nd articolele publicate `nainte de r\zboi `n Germania –, `n perioada c`nd colegii s\i de genera]ie (Zarifopol e
cu trei ani mai t`n\r dec`t G. Ibr\ileanu) se
afirmaser\ deja `n peisajul critic rom=nesc.
Admirat pentru profunzimea lecturilor sale
francofone [i pentru critica de pe pozi]ii junimiste a societ\]ii contemporane lui, `ns\ repede contestat pentru rele dintre cele mai
diverse, printre care estetismul, sub]irimea de
g`ndire [i de spirit, negativismul `mpins la
extrem, lipsa de orientare `n literatur\, anticlasicismul `nver[unat, erorile grave de gust –
majoritatea fiind rezultatul unor rezistente
ne`n]elegeri de lectur\ –, Zarifopol `[i consolideaz\ totu[i prestigiul, ajung`nd la apogeul
autorit\]ii `n 1934, care e totodat\ [i anul dispari]iei sale premature. De aici `nainte, personalitatea lui Paul Zarifopol intr\ `ntr-un con de
umbr\. Victim\ a mali]ioasei exegeze c\linesciene („repulsia fa]\ de clasicitate ia o form\
grotesc\“, „prin defini]ie inteligen]a lui e de o
calitate secundar\“, „Zarifopol e un mare moftolog, lipsit de gravitate, de sim]ul sublimului“,
de[i „lectura sa dep\[e[te cu mult `n unele
privin]e pe a contemporanilor s\i `n critic\“2),
`nt\rit\ `n anii ’70 [i ’80 ai secolului al XX-lea
de Nicolae Manolescu3, eseistul interbelic apare `n posteritatea sa critic\ drept o figur\
excentric\ [i, implicit, secundar\ a epocii.
Reversul acestei imagini deforma(n)te a
fost `mpins progresiv `n umbr\: cu studii `n
Germania, la Halle, autor al unei teze de doctorat despre Richard de Fournival (pentru care
a studiat filologia medieval\ [i filozofia) [i al
primei edi]ii critice a operei lui I.L. Caragiale,
apropiat al grupului de la revista ie[ean\ „Via]a rom=neasc\“ (bucur`ndu-se mai ales de pre]uirea lui G. Ibr\ileanu), coleg cu t`n\rul C\linescu la „Adev\rul literar [i artistic“ `n anii
’30, redactor-[ef al „Revistei Funda]iilor Regale“ `n ultimul an de via]\, cunosc\tor `ndeaproape al mi[c\rilor modernit\]ii occidentale
[i al promotorilor ei – Paul Zarifopol a reprezentat pentru contemporanii [i epoca sa o
autoritate.
Opera lui Paul Zarifopol se compune –
condi]ie intrinsec\ genului eseistic – exclusiv
din studii, eseuri, recenzii [i tablete, din care
autorul reu[e[te s\ publice cinci culegeri cu
titluri reprezentative pentru spiritul de frond\
inteligent\ pe care l-a impus: Din registrul
ideilor ginga[e (1926), Despre stil (1928), Arti[ti [i idei literare rom=ne (1930), ~ncerc\ri
de precizie literar\ (1931), Pentru arta literar\ (1934). Celelalte au r\mas `n periodicele
vremii (`n special „Adev\rul literar [i artistic“, „Via]a Rom=neasc\“ [i „Revista Funda]iilor Regale“), de unde editorul Al. S\ndulescu le-a recuperat selectiv [i `n edi]ii ce se
completeaz\ par]ial, `ncep`nd cu anul 1971, `n
condi]iile impuse de regimul politic de atunci.
Dup\ 1989 apar `nc\ dou\ antologii `n care
s`nt incluse [i multe dintre eseurile cenzurate,
fapt care marcheaz\ un nou pas `n exegeza
operei lui Zarifopol, dar nu [i o recalibrare a
statutului s\u din epoc\.
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A[a cum am precizat, Paul Zarifopol
apare, ast\zi, ca unul dintre autorii nedrept\]i]i ai literaturii rom=ne. Receptarea sa pare s\
aib\ la baz\ o judecat\ favorabil\ (spiritul critic e tr\s\tura cardinal\ a scrisului lui Zarifopol) cu efect de bumerang, care se `ntoarce
`mpotriva esen]ei pozitive pe care o exprim\,
r\sturn`nd-o (spritul critic nu are valoare prin
el `nsu[i, ci doar dac\ e dublat de o oper\ de
construc]ie, care ofer\ o alternativ\ punctual\,
clar formulat\, la obiectul criticii – ceea ce
Zarifopol, sus]ine majoritatea exege]ilor s\i,
nu ofer\ – cel pu]in, nu `n mod explicit). A[a
cum arat\ o interven]ie recent\ dintre pu]inele
dedicate lui4, Zarifopol e perceput ca un „sanitar al ideilor literare, al complexelor [i al
mofturilor“, dar a c\rui inteligen]\ „s-a exersat mai mult `n nega]ie“, c\ci „cele c`teva
exerci]ii de critic\ pozitiv\ le-a f\cut tocmai
unde nu se cuvenea“ [`n receptarea prozei lui
Minulescu [i Al. O. Teodoreanu, n.n.]5. De[i
studiul lui Al. Cistelecan, din al c\rui captatio
am extras citatele de mai sus, are ca scop
restituirea lui Paul Zarifopol ca „partizan al
«adev\rului critic integral»“, autorul apeleaz\
dintru `nceput la etichetele de critic negator
(Zarifopol `nsu[i ironizeaz\ distinc]ia dintre
criticii „negatori [i constructori“, a[a cum era
ea `n]eleas\ `n epoc\) [i dezorientat, f\r\ a le
anula explicit `n cadrul demonstra]iei ulterioare, ceea ce face ca tabloul critic final s\
r\m`n\ unul discordant.
Istoria recept\rii lui Paul Zarifopol abund\
`n astfel de contradic]ii [i exemple de lectur\

par]ial gre[it\ a operei, fapt explicat [i de
opacitatea stilului eseistului, care miza pe
(auto)ironie, studii de caz [i diverse pl\smuiri
livre[ti, pl\cerea mefistofelic\ a deconstruc]iei, op]iunea pentru o fraz\ elegant\ [i provocatoare. {i dac\ `nzestrarea stilistic\ [i
talentul literar nu i-au fost contestate aproape
niciodat\, ideile, judec\]ile, op]iunile [i
atitudinile estetice ale lui Zarifopol au fost
deseori ]inta ironiei sau a dezaprob\rii criticilor s\i. O discu]ie a operei lui Paul Zarifopol
nu poate ignora, a[adar, istoria sinuoas\ a
recept\rii critice.
Trei s`nt momentele recept\rii lui Paul
Zarifopol, urm`nd o cronologie a (re)public\rii operei, corelat\ cu muta]iile din spa]iul
cultural rom=nesc:
1. Perioada interbelic\, cuprinz`nd reac]iile
prilejuite de „debutul“ eseistului `n „Via]a
rom=neasc\“ [i de activitatea jurnalistic\ sus]inut\, de lansarea celor patru volume de studii [i articole, de directoratul la „Revista Funda]iilor Regale“, momentul marcat de dispari]ia sa [i apari]ia volumului ultim. ~n aceast\
perioad\ `[i manifest\ adeziunea sau polemizeaz\ cu Paul Zarifopol G. Ibr\ileanu, Camil
Petrescu, M. Ralea, Ionel Gherea, E. Lovinescu, Mihail Dragomirescu, Mircea Eliade,
Mihail Sebastian, Tudor Vianu, Ion Chinezu,
Pompiliu Constantinescu etc. ~n ciuda lipsei
de aderen]\ la actualitate care i s-a repro[at,
Zarifopol e un partener de dialog activ pentru
majoritatea dintre ace[tia, cu care polemizea-

z\ direct [i cordial (Ibr\ileanu, Ralea, Ionel
Gherea) sau indirect [i caustic (Camil Petrescu, Mihail Dragomirescu, „tinerele genera]ii“). Erudi]ia, inteligen]a disociativ\ [i rafinamentul stilului s`nt principalele calit\]i
atribuite aproape `n unanimitate scrisului lui
Zarifopol de c\tre cei cita]i anterior. Tot acum
iau na[tere [i cli[eele negative, cu o carier\
foarte rezistent\: lipsa unui sistem de referin]\
pozitiv [i, `n consecin]\, gratuitatea scepticismului s\u critic (Camil Petrescu), izolarea de
problemele literaturii actuale (Ion Chinezu),
slaba orientare [i lipsa gustului pe terenul literaturii rom=ne (E. Lovinescu), anticlasicismul
(G. C\linescu). Primul moment al recept\rii
se `ncheie probabil o dat\ cu Istoria literaturii
rom=ne de la origini p`n\ `n prezent (1941),
unde Zarifopol este fixat `ntr-un portret critic
minimalizator [i meschin.
2. P`n\ `n anii ’70 [i ’80 ai secolului trecut,
c`nd apare sub `ngrijirea lui Al. S\ndulescu
prima restituire a operei sale din periodice,
dar [i din plachetele publicate antum, autorul
~ncerc\rilor de precizie literar\ cade `ntr-o
relativ\ uitare, datorat\ at`t contextului istoric
neprielnic, c`t [i lipsei de circula]ie a operei.
Tot acum, `n deceniile opt-nou\, apar numeroase studii critice dedicate eseistului redescoperit, precum cele ale unor Eugen Simion
(acesta scrisese despre Zarifopol un articol
`nc\ din 1956), Al. S\ndulescu, Ion Vlad, Ov.
S. Crohm\lniceanu, Al. Protopopescu, Al. Paleologu etc., [i c\r]ile unor C. Trandafir [i
Mircea Muthu. E acesta momentul de a-l
`ncadra pe Paul Zarifopol unei tradi]ii a criticii [i a eseului rom=nesc, p`n\ la a-l considera
chiar un teoretician literar (Ion Vlad, Mircea
Muthu). Printre `ncerc\rile de a reconstitui un
sistem de g`ndire pozitiv al eseistului Zarifopol se deosebe[te atitudinea lui Nicolae Manolescu, care `n c`teva lu\ri de pozi]ie `n care
`nt\re[te portretul esen]ialmente negativ f\cut
de G. C\linescu6.
3. Momentul ’89 [i perioada urm\toare,
marcat de recuperarea pe scar\ larg\ a operelor [i a autorilor atin[i de cenzur\, aduce publicarea eseurilor cenzurate ale lui Zarifopol,
`nso]it\ de mai multe articole `n pres\ [i `n
volume semnate de Al. S\ndulescu. Sporadic
scriu despre Zarifopol Henri Zalis, Eugen
Simion, C. Trandafir, Nicolae Manolescu,
Dan C. Mih\ilescu, Al. Cistelecan etc. ~n ultima mare sintez\ a literaturii rom=ne7 (2008),
Nicolae Manolescu `[i nuan]eaz\ aprecierile
anterioare, recuper`ndu-l pe Zarifopol ca editor al lui Caragiale [i eseist pe teme socio-culturale (de[i, `n mod paradoxal, continu\ s\ `l
eticheteze ca fiind cu totul `n afara actualit\]ii
vremii sale).
~n principiu, parafraz`nd titlul unui articol
polemic semnat de Paul Zarifopol, criticii
care au interac]ionat cu personalitatea [i opera
acestuia pot fi clasifica]i `n „negatori“ – cei
care au insistat pe caracterul anticonstructiv,
neactual [i, `n consecin]\, diletant al criticismului lui Zarifopol – [i „constructori“ – care
au pus `n eviden]\ coeren]a de sistem a judec\]ilor sale – cu precizarea c\, desigur, nu exist\ tipuri pure `n cele dou\ categorii. Criticii
care au tins s\ vad\ `n Paul Zarifopol un spirit
minor [i negativ s`nt E. Lovinescu, G. C\linescu [i Nicolae Manolescu, iar principalii
sus]in\tori ai voin]ei de sistem din opera lui
Zarifopol s`nt, printre al]ii, G. Ibr\ileanu (care
`i repro[eaz\ totu[i practica estetismului `n
defavoarea „criticii complecte“) Camil Petrescu, Mircea Muthu, Ion Vlad, Al. Paleologu. Dintre ace[tia, merit\ o men]iune special\ Camil Petrescu, autorul unor Note
despre Paul Zarifopol, `n care descoper\ ini]ial un spirit afin, ca s\-l acuze apoi de
donquijotism, g\sind c\ valoarea unificatoare
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Recitiri
a scrisului lui Zarifopol este una moral\, criticismul acestuia fiind o emana]ie direct\ a
personalit\]ii, caracterizat\ de un „exces de
pudoare“8. Ra]ionamentul corespunde teoriei
lui Zarifopol despre „arta ca exces“ controlat,
con[tient, asupra datelor esen]iale ale personalit\]ii, f\c`nd din Camil Petrescu unul dintre
pu]inii exege]i (al\turi de Al. Paleologu) care
l-a „citit“ pe Zarifopol conform preceptelor
formulate de acesta.
A[a cum preciza Marin Mincu `ntr-o interven]ie `n favoarea lui Paul Zarifopol, „fiecare
se ap\r\ singur prin propria-i oper\ [i deocamdat\ cred c\ opera zarifopolian\ rezist\ oric\rei demol\ri“9 – sensul pozitiv al operei lui
Zarifopol rezid\ tocmai `n existen]a acestei
opere [i a concep]iilor critice care o anim\. O
acuza]ie extrem\ precum cea a lui Camil Petrescu, care distinge `ntre dou\ tipuri de critic\, una „activ\“, valoroas\ prin activismul
ei, [i una „`n principiu“, „teoretic\“ – prin urmare, nul\, se dovede[te, din acest punct de
vedere, a fi fals\. Chiar de dou\ ori fals\, de
vreme ce izolarea, lipsa de aderen]\ la realit\]ile contemporane lui – invocate de Camil
Petrescu, dar [i de Ion Chinezu („izolat [...]
colaborarea implic\ complicitate, neconform\
cu propriul ideal“), G. C\linescu sau Nicolae
Manolescu, s`nt acuza]ii nefondate. Dimpotriv\, interven]iile lui Zarifopol, `n special cele
pe teme din via]a politic\, social\ [i cultural\,
s`nt foarte bine sincronizate cu `nsu[i ritmul
acestei vie]i. {i eseurile literare manifest\ o
bun\ aderen]\ la actualitate; nu trebuie uitat
faptul c\ Zarifopol [i-a publicat toate studiile
`n gazete [i reviste literare, iar pe cele despre
autorii „`nvechi]i“, cu care a debutat, le-a antologat ultimele `n volum. Partener de polemic\ activ, care nu uita s\ dea, fie [i indirect,
replica, chiar doritor de polemici civilizate,
dup\ cum `i m\rturise[te lui G. Ibr\ileanu la
`nceputul colabor\rii la „Via]a rom=neasc\“,
Zarifopol nu avea cum s\ fie „izolatul“ despre
care vorbe[te majoritatea exege]ilor s\i.
De pretinsa lips\ de participare la via]a
literar\ comun\ se leag\ un alt cli[eu de receptare, [i anume scepticismul sau negativismul,
prezent `n diferite grade `n scrisul lui Zarifopol [i aproximat drept cople[itor de cel care
`l sanc]ioneaz\. ~n aceast\ privin]\, separa]ia
`ntre cele dou\ tendin]e critice caracteristice
lui Paul Zarifopol, realizat\ `n articolul comemorativ din „Revista Funda]iilor Regale“ – o
critic\ pozitiv\, referitoare la crea]ie, „ne[ov\itoare [i normativ\“, versus o critic\ negativ\, „deprimant\ prin empirismul ei“ [i refe-
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ritoare la public, subliniind „imposibilitatea
de racordare `ntre dou\ lumi substan]ial diferite, universul artei [i psihologia insuficient\ a
cetitorului“10 reprezint\, credem, un diagnostic corect pentru scrisul despre literatur\ al lui
Zarifopol, dac\ trecem cu vederea u[oara improprietate a termenilor ecua]iei. ~ntr-adev\r,
spre deosebire de criticii „umani[ti“ din familia lui Sainte-Beuve, rezultatul criticii pragmatice (orientate spre raportul oper\-receptor)
profesat\ de Paul Zarifopol poate fi interpretat
ca unul „pesimist“ (`n termenii vremii sale), de
vreme ce, `n viziunea sa, literatura – mai
exact, adev\rata literatur\ – este o art\ care nu
poate fi gustat\ dec`t de speciali[ti.
~n sf`r[it, al treilea dintre cele mai rezistente cli[ee de receptare a operei [i personalit\]ii lui Zarifopol este anticlasicismul s\u
(structural). De[i Al. Paleologu a l\murit
metodic chestiunea `n studiul Anticlasicism [i
crea]ie auroral\ din volumul Ipoteze de lucru
(1980), printr-o compara]ie cu anticlasicismul, mai virulent, al lui E. Lovinescu, pot fi
aduse c`teva preciz\ri. Prin natura studiilor
sale doctorale [i a lecturilor literare formatoare, Zarifopol cunoa[te `n am\nunt [i specializat clasicismul francez, a c\rui carier\ epigonic\ o denun]\ prin argumentul u[or verificabil al inadecv\rii stilului (vorbirii) clasic(e)
la limba `n uz a secolelor al XIX-lea [i al
XX-lea, ca [i prin acela, mai subtil, al
inadecv\rii dintre sensibilitatea modern\ [i
suma de precepte morale [i estetice din epoca
lui Ludovic al XIV-lea.
Date fiind fragmentarismul operei [i ocultarea sistematic\ a teoriei sub anecdote livre[ti
cu moral\ estetic\, fand\ri ironice sau volute
stilistice, reconstituirea sistemului de g`ndire
al lui Paul Zarifopol trebuie s\ porneasc\ de la
grupajele de eseuri dedicate de acesta, de-a
lungul timpului, scriitorilor [i faptelor pe care
eseistul le consider\ reprezentative pentru comunicarea literar\. I. L. Caragiale, la care
Zarifopol admir\ „arta ca exces“, dar [i `nclina]ia flaubertian\ c\tre „me[te[ugirea“ prozei;
Ion Minulescu [i Al. O. Teodoreanu – preferin]e bizare, care au fost catalogate unanim
drept gafe de gust – dar `n ale c\ror jocuri
parodice, `n spiritul lui Creang\ [i France,
Zarifopol vedea nu doar un gest de frond\, ci
[i unul de „art\ pur\“, „gratuit\“, similar\
(de[i pe alt plan) poeziei barbiene; moralistul
La Rochefoucauld, „impresionistul“ Montaigne, inovatorii Shakespeare [i Eminescu,
tragicul Dostoievski s`nt principalii scriitori
din a c\ror oper\ Zarifopol dezvolt\ o idee

capital\ pentru concep]ia sa despre literatur\
[i discursul critic.
De o modernitate deloc superficial\ apar,
astfel, pledoariile lui Paul Zarifopol pentru judecata estetic\, tehnic\, a operei de art\, pentru specificitatea artei literare (emancipat\ de
canoanele retoricii), care trebuie izb\vit\ de
finalitatea pedagogic\ sau moral\; ata[amentul pentru primatul „tehnicii“ textuale; abolirea grani]elor [i prescrip]iilor specifice fiec\rui gen `n abordarea fenomenului literar; `nl\turarea biografismului, psihologismului, a
sociologiei [i a istorismului `n critica literar\
[.a.m.d. Sensul unei astfel de critici este `ns\
unul eminamente pozitiv. Cu mult\ dreptate
afirm\ Alexandru Paleologu c\ polemistul
Zarifopol se sprijin\ pe o credin]\, nu pe idiosincrazii, iar aceast\ credin]\ – `n fapt, „sistemul“ criticului – este una implicit exprimat\.
Zarifopol practic\ o critic\ `n acord cu literatura pe care o aprecia: iconoclast\, structural
polemic\, ironic\, de o mare subtilitate
(inclusiv tehnic\) a frazei.
Acknowledgement: Realizarea acestui articol a fost
finan]at\ de Fondul Social European din Rom=nia, prin
Autoritatea de Management pentru Programul Opera]ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 [grant POSDRU/88/1.5/S/47646].
Andreea Grinea Mironescu este doctorand\ la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i.
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Ruxandra Anton, Cartea lumilor
disp\rute, poezii, Cu texte liminare [i
ilustra]iile autoarei [i m\rturii critice de
Liviu Antonesei, Liviu Ioan Stoiciu,
Iulian Grigoriu, Lana Moscaliuc [i
Horia G`rbea, Editura Tracus Arte, Bucure[ti, 2011, 128 p.
Ruxandra Anton a debutat t`rziu,
`ns\ `n for]\, cu volumul Izvorul zidit
din 2005, a[tept`nd [ase ani pentru a-l
tip\ri pe al doilea. Avantajele unui asemenea mod de a proceda s`nt evidente –
nu mai citisem un asemenea debut matur, puternic, `n poezie, de foarte mul]i
ani, de[i citisem destule prime volume
m\car interesante. Dar strategia autoarei are [i dezavantaje, cel mai `nsemnat
fiind acela c\ astfel nu intri pe deplin `n
con[tiin]a criticii literare, mult mai
atent\ cu autorii mai zgomoto[i, mai
gr\bi]i s\ publice carte dup\ carte, de
parc\ ar fi `ntr-o competi]ie cantitativ\,
nu una calitativ\. Adaug la asta ghinionul autoarei de a-[i face intrarea `n literatur\ tocmai atunci c`nd criticii „b\-

tr`ni“ au cam demisionat din magistratura ce-i consacraser\, iar „junii“ manifest\ un „rasism de v`rst\“ de ne`nt`lnit
`n istoria disciplinei p`n\ acum. S-a umplut literatura de promisiuni geniale,
care n-au confirmat la a doua carte, pe
c`nd scriitori cu adev\rat substan]iali, cum
e [i Ruxandra Anton, au r\mas `ntr-un
nepermis con de umbr\. Nu sus]in c\ nu
au existat [i debuturi remarcabile la
v`rst\ fraged\, dar nu cred c\ s`nt at`t de
numeroase pe c`t sus]in colegii lor de
genera]ie [i nu neap\rat e cazul numelor
celor mai pomenite.
Acum, Ruxandra Anton a „recidivat“ cu Cartea lumilor disp\rute, un
diptic – Poezie str`ns\ cu u[a [i Visele
mele povestite de Lana. Noul volum
este cel pu]in la fel de bun ca anteriorul,
dac\ nu chiar mai bun. Formula liric\
r\m`ne aceea[i, dar este parc\ mai bine
conturat\, mai precis\ `n liniile sale de
for]\. Nici o imagine nu este `n plus,
nici un cuv`nt n-ar trebui schimbat, de
ad\ugat nici n-ar putea fi vorba – de
obicei, c`nd ad\ug\m ceva unei poezii o
[i „stric\m“. Ca `n cazul celuilalt volum, l-am urm\rit [i pe acesta `n vreme
ce se construia, fiind, ca [i atunci, mirat
c\ o poet\ a[a de sigur\ `n ceea ce scrie
putea fi at`t de nelini[tit\ `n leg\tur\ cu
ceea ce a ie[it `n urma actului scrierii.
Ruxandra Anton a publicat una dintre
cele mai puternice c\r]i de poezie din
anul care se apropie de sf`r[it. E foarte
bine a[a. Dac\ [i critica va fi mai atent\,
va fi [i mai bine. (Liviu Antonesei)
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Poeme de Michael Swan
Am fost s\ v\d muzeul.
Are cinci etaje.
L-am v\zut pe b\iatul
care `[i ducea bietul frate
`n spate.
I-am v\zut ochelarii
b\rbatului care a fost identificat
doar dup\ ochelari.
Aceste poeme s`nt traduse `n cadrul Proiectului Interna]ional Poetry PRO, coordonat de Lidia Vianu, Director al
Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan – Universitatea Bucure[ti, http://mttlc.ro.

{i numele
celor care au fost identifica]i
doar dup\ nume.

Michael Swan este un nume de referin]\ `n domeniul
gramaticii limbii engleze. Ceea ce pu]in\ lume [tie este c\ el
scrie poezie [i o face foarte bine, fiind c`[tig\torul a numeroase premii. Primul s\u volum de poezii a fost publicat `n
2003, iar cel de-al doilea anul acesta. A[a cum el `nsu[i
m\rturise[te, dorin]a de a scrie poezie vine ca o „`ncercare
disperat\ de a demonstra c\ [i gramaticienii au suflet“.
iar `ntr-o zi i-a dat mamei sale

Aici
un ora[ evalueaz\
propria distrugere.
Pe podea
trei fete cu gen]i de [coal\ galbene

Trebuie s\ ]inem leg\tura

toate florile ei presate;

mergeau ]in`ndu-se de m`n\.

M-am `nt`lnit cu mine `nsumi

Anne s-a m\ritat cu po[ta[ul

~n sta]ie

la o petrecere.

[i a f\cut [ase copii,

un b\iat cu un balon ro[u

Exista cu siguran]\

nu to]i cu el;

o anumit\ leg\tur\:

Luc,

acela[i loc,

un informator al poli]iei;

gusturi comune,

Maurice,

s`nt la distan]\ de cincizeci de ani de noi, dar

care [i-a pierdut piciorul `n r\zboi,

a[a s-au petrecut lucrurile atunci.

miop, bun la numere;

~n timp ce b\iatul pl`nge

atitudini
nu at`t de diferite.
Dar,

Philippe, cu respira]ie ur`t-mirositoare.

ei bine,
[tii cum e la petreceri.
Dup\ o vreme
am `nceput s\ ne t`r\m picioarele,
s\ ne uit\m primprejur,
am f\cut schimb de c\r]i de vizit\,
ne-am spus
hai s\ ie[im la un pahar
`ntr-una din zilele astea.

cade [i pl`nge.
Copii

[i se ]ine de mama lui,

Cineva a f\cut un model

`n timp ce fetele merg

cu craniile lor.

se g`ndesc c\ bomba
care plute[te `n lumina soarelui, acum

Nagasaki

poate s\ cad\ de la cincizeci de metri `n\l]ime.

~n Nagasaki
seminarul a mers bine.

Hai s\ vorbim despre seminar.

Ce pot s\ mai spun?
Traducere de Raluca Mizdrea

Da, bine.

Trebuie s\ ]inem leg\tura,
b\tr`ne,
trebuie s\ ]inem leg\tura.

Les catacombes
Marie, care cre[tea curcani
[i a c\zut `n pu];

~NGERII {I LUCR|RILE LOR

De dezvoltat…
EMIL BRUMARU

Jean-Pierre,
bun la popice;
Zoltan refugiatul
(cu nasul `n v`nt
care umbla mereu dup\ fete);
Vincent,
el vorbea despre Dumnezeu
[i avea bra]e foarte p\roase;
Rosalie, c`nd era mic\
era at`t de frumoas\;

~ngerul meu p\zitor
Are sub arip\ un sucitor
Cu care m\ pocne[te `n cap,
Desf\c`ndu-mi-l ca pe-un dovleac,
Dac\ gre[esc…
Acolo,-ntre ma]e [i s`mburi,
Se v\d stric\ciunile
Din vise [i g`nduri
{i fur\ciunile [i toate minciunele
Pe-a bunele…

avea o pisicu]\,
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„Instinctul e superior
ra]iunii“
La sf`r[itul lunii august, scriitoarea Nora
Iuga a fost invitat\ de onoare a Festivalului
interna]ional Zilele poeziei [i vinului, organizat `n ora[ul sloven Ptuj. Cu acest prilej, a
participat la dezbateri, a citit din antologia
de poezie Feti]a cu o mie de riduri, ap\rut\
`n acest an la Ljubljana, `n traducerea lui
Aleš Mustar, a acordat interviuri `n massmedia. Puplic\m `n continuare interviul
ap\rut `ntr-unul dintre principalele cotidiene
slovene, Delo, acordat ziaristului Peter Rak,
c\ruia `i mul]umim [i pe aceast\ cale pentru
c\ a fost de acord cu reproducerea lui.
„Feti]a cu o mie de riduri“ este titlul primului volum de poezii ap\rut `n Slovenia [i
Nora Iuga, poet\, prozatoare [i traduc\toare,
func]ioneaz\ conform acestui titlu. Dup\ cum
spune, `n via]\ omul are posibilitatea s\
aleag\ `ntre a fi fericit sau nefericit. Ea a ales
s\ fie fericit\, `n pofida `mprejur\rilor nefavorabile – a tr\it la `nceput sub Hitler, apoi
sub Antonescu, [i cea mai mare parte a vie]ii,
sub Ceau[escu. Evident, rezisten]a `i este `nscris\ `n gene, iar vitalitatea, dup\ cum
afirm\, este urmarea faptului c\ a avut p\rin]i
tineri – mama a n\scut-o c`nd avea [aisprezece ani –, din acest motiv p\rin]ii i-au fost
prieteni.

Asta m\ deranjeaz\. Cel pu]in `n Rom=nia,
poezia erotic\, senzual\ este de regul\ asimilat\ sexualit\]ii, chiar pornografiei, de[i erotica este mult mai mult. Dac\ vorbim despre
erotic\, vorbim despre iubirea trupeasc\, despre psihic [i spirit – toate aceste trei componente alc\tuiesc un `ntreg. Omul simplific\
din ce `n ce mai mult rela]iile interumane,
de[i, trebuie s\ spunem, e posibil s\ iube[ti
extrem de mult pe cineva pe care nu `l vezi ani
`ntregi, uneori tipul \sta de iubire este mult
mai puternic. Jose Ortega y Gasset a scris c\
desp\r]irea partenerilor este unul dintre cele
mai importante elemente pentru o iubire
durabil\.

Scriu ca s\ nu trebuiasc\ s\ g`ndesc – sun\
motto-ul Dumneavoastr\.

Desp\r]irea este pentru iubiri ceea ce este
v`ntul pentru foc – le stinge pe cele mici [i le
`nte]e[te pe cele mari.

Ar fi exagerat s\ spun c\ nu g`ndesc deloc
atunci c`nd scriu, dar scriu pe baza unui impuls interior, e vorba de o senza]ie pe care o
resimt fizic. Termenul inspira]ie azi st`rne[te
z`mbete, `ns\ mi se pare c\ este cel mai precis.
Nu m\ g`ndesc la un fel de inspira]ie divin\, ci
mai cur`nd la un fenomen fiziologic, un instinct corporal, a[ putea spune: carnea g`nde[te. Poate c\ acest sentiment ar putea fi
comparat cu dorin]a de sex a unei tinere femei
sau a unui t`n\r b\rbat. C`nd reflectez, m\
expun vr`nd-nevr`nd analizei, introspec]iei,
`ncep s\-mi disec sentimentele, iubirea, ura,
furia [i asta reprezint\ un blocaj insurmontabil
`n procesul de crea]ie. C`nd scriu, vreau s\
simt o pl\cere, iar ra]iunea nu aduce niciodat\
pl\cere, ci numai triste]e.
Cum se identific\ cititorii cu aceast\ art\
poetic\ foarte subiectiv\?
Cred e mai u[oar\ identificarea cu corpul
dec`t cu ra]iunea cuiva, ra]iunea genereaz\
mai multe diferen]e `ntre noi dec`t o face corpul. Instinctele s`nt foarte primare, de aceea
ne fac egali, dup\ cum a spus Nietzsche, instinctul este mult mai penetrant [i vizionar
dec`t ra]iunea. Un bun exemplu este sexualitatea; `n Sexagenara [i t`n\rul, am scris c\
instinctul erotic este mult mai inteligent dec`t
inteligen]a. Fire[te c\ exist\ diferen]e, dac\
omul `[i g\se[te partenerul ideal sau dac\ e
vorba doar de o aventur\ trec\toare, dar pasiunea este comparabil\ `n cazul tuturor, `n momentul culminant al pasiunii, al orgasmului,
senza]iile s`nt aproape identice.
Cu siguran]\ e valabil pentru b\rba]i ...
{i pentru femei. Rolul principal `l joac\
aici imagina]ia, omul folose[te diferite trucuri, diferite pozi]ii, care s\ `i procure mai
mult\ pl\cere.
Vorbi]i mult despre erotic\, dar se pare c\
aceasta devine tot mai mult unidimensional\?
www.timpul.ro

~ntocmai.
~ntr-unul din textele Dumneavoastr\ `l
cita]i pe Oscar Wilde: capriciul dureaz\ mai
mult dec`t pasiunea.
{i termenul capriciu are o conota]ie
negativ\ fiindc\ se refer\ la multe lucruri. De
exemplu, experien]a mea suprarealist\ ar
putea fi descris\ ca un capriciu, dar a fost
foarte important\ [i de durat\. De fapt, pe
fundal era romantismul, care [i el are azi un
sens peiorativ, aici `ns\ nu este deloc vorba
despre o epoc\ din istoria literaturii [i artei, ci
de o stare de spirit. Omul se na[te romantic
sau ne-romantic, a[adar, ne re`ntoarcem la
instinct, pe care `l pre]uiesc mai mult dec`t
ra]iunea, fiindc\ `n via]\ a dus la mult mai
mult bine. Unii calific\ multe dintre deciziile
luate pe baza instinctului drept capricii, dar
acestea au o baz\ solid\ `n incon[tient.

BURSA C|R}ILOR
Dai Sijie, Balzac [i Micu]a Croitoreas\ chinez\, Traducere din limba
francez\ de Daniela Boriceanu, Colec]ia TOP 10+, Editura Polirom, Ia[i,
2011, 168 p.

Cum spune Jung, nu numai corpul mo[tene[te ereditatea provenind de la toate genera]iile anterioare, ci [i spiritul.
Desigur, legile universului le respect\m
f\r\ voia noastr\, totul este prestabilit. ~n stele, dac\ dori]i. Cred cu convingere asta [i aici
nu e vorba de nici un fel de misticism.
Nu pu]ini autori, `n frunte cu Kundera, au
apreciat c\, `n pofida [icanelor din regimul
totalitar, din punctul de vedere al crea]iei,
epoca a fost cea mai intens\. Ave]i [i Dumneavoastr\ acela[i sentiment? ~n fond, `n
vremea lui Ceau[escu vi s-a interzis publicarea?
Dac\ e `n lan], c`inele e mai atent, mai
s\lbatic, mai agresiv, dac\ e liber, fie se pierde
vagabond`nd, fie ajunge un inutil [i dr\g\la[
obiect domestic. S`nt, bine`n]eles, bucuroas\
c\ a c\zut regimul comunist, dar urm\rile lui
se vor face sim]ite mult\ vreme. Democra]ia
se impune `ncet, vechile obiceiuri se schimb\
cu mult efort, cea mai mare problem\ este c\
masa care nu g`nde[te, care nu se pricepe la
politic\, economie [i la sistemul social [i
voteaz\ mereu pe cei nechema]i, cei care s`nt
`ns\ capabili s\ schimbe ceva nu au niciodat\
acest prilej. A[adar, minoritatea este obligat\
s\ tolereze prostiile majorit\]ii, pe care nu o
intereseaz\ cultura [i arta, ca urmare omul nu
mai e liber.

Balzac [i Micu]a Croitoreas\ chinez\ este o m\rturie original\ a unui
episod dramatic din perioada maoist\
de „reeducare“ a tinerilor „intelectuali“
(cel mai adesea adolescen]i cu liceul
ne`nceput), `n sate izolate din regiuni
montane. Romanul aduce `n prim-plan
doi adolescen]i, fii de medici, considera]i „du[mani ai poporului“, trimi[i la
„reeducare“ pe Muntele Fenixului Ceresc, `n plin\ Revolu]ie Cultural\. ~narma]i cu o vioar\, cu un de[tept\tor [i,
mai t`rziu, cu traducerile interzise ale
lui Balzac, Stendhal, Flaubert, Dumas,
Hugo, Dostoievski, Dickens, Melville,
Rolland, ace[tia `[i execut\ muncile
menite s\ le `nvioreze con[tiin]a revolu]ionar\: car\ excremente cu spinarea,
lucreaz\ `n min\ [i `n orez\rii [i vizioneaz\ filme (nord-coreene sau alba-

Cu toate acestea, afirma]i c\ a]i avut o
via]\ minunat\.
Am avut o via]\ minunat\, acum, la
optzeci de ani, am o via]\ normal\. Mai ales
`n Germania mi se repro[eaz\ asta – cum
adic\ s\ poat\ sus]ine a[a ceva cineva care a
tr\it in regimul comunist `n s\r\cie [i lipsit
de drepturi? Asta ar avea sens numai la nivel
ironic sau cinic, `ns\ eu am [tiut `ntotdeauna
s\ `mi creez un spa]iu fizic [i spiritual `n care
m-am sim]it bine. A fost via]a mea interioar\,
intim\, pe care nu au putut-o amenin]a presiunile, cenzura, interdic]ia de a publica sau
[icanele Securit\]ii. O asemenea via]\ interioar\ am [i acum, fiindc\ omul nu este
fericit sau nefericit din cauza `mprejur\rilor
exterioare, ci din cauza incapacit\]ii de a
crea lumi interioare.
Traducere [i prezentare
Paula Braga Šimenc

neze) pe care le joac\ apoi `n fa]a s\tenilor. U[a evad\rii li se `ntredeschide
`ns\ prin lectura la lumina l\mpii, departe de privirile vigilente ale primarului satului, a marilor autori occidentali pu[i la index. {i prima care trece
dincolo de ea este Micu]a Croitoreas\,
iubita unuia dintre protagoni[ti – [i ea
reeducat\, dar sentimental, de Balzac.
Unul dintre cei mai aprecia]i romancieri [i cinea[ti francezi contemporani,
Dai Sijie s-a n\scut `n 1954, `n provincia Fujian din sudul Chinei. Din
cauza originii burgheze, `ntre anii 1971
[i 1974 a fost trimis de guvernul maoist
la reeducare `ntr-un sat de munte din
provincia Sichuan. Dup\ moartea lui
Mao, a urmat studii universitare de istoria artei [i, `n 1984, a ob]inut o burs\
`n Fran]a, unde s-a stabilit definitiv,
devenind un regizor de marc\. Filmele
sale – Chine, ma douleur (1989), distins cu Premiul Jean Vigo, Le mangeur
de lune (1994), Tang, le onzième
(1998), Les filles du botaniste (2006) –
au fost apreciate de critic\ [i de publicul cinefil. Romanul s\u de debut,
Balzac [i Micu]a Croitoreas\ chinez\
(2000; Polirom, 2002, 2011), a devenit
rapid un bestseller interna]ional, tradus
`n peste dou\zeci de limbi [i ecranizat
chiar de c\tre autor. Complexul lui Di
(2003; Editura Polirom, 2004), publicat
`n peste treizeci de ]\ri [i pentru care i
s-a decernat Premiul Femina, i-a reconfirmat valoarea [i talentul literar.
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„Cazul Breban“ (III)
GABRIEL
ANDREESCU
~n acest episod vom ridica tema de fond,
constatarea CNSAS: poate fi, sau nu, inclus
Nicolae Breban `n categoria colaboratorilor cu
Securitatea ca poli]ie politic\? Multele texte
legate de „cazul Breban“ s-au `nfierb`ntat `n
jurul „colabor\rii“, parc\ neinteresate de profilul informatorilor din Sinaia ori Mogo[oaia,
nici de planurile de intoxicare folosite de Securitate, [i nici chiar de cum luptau scriitorii
cu cenzura `n anii Consiliului Culturii [i Educa]iei Socialiste. Am `nt`rziat discutarea temei
de fond pentru a arunca o privire la marea
lec]ie de istorie pe care o ofer\ consultarea
unor materiale de arhiv\ relevante.
~n ce prive[te „responsabilitatea“ scriitorului Nicolae Breban, ea are o fa]et\ formal\,
trivial de simpl\, dar [i o alta, important\, [i `n
acela[i timp dificil\, a analizei.

Din perspectiva legii,
constatarea „colabor\rii“
lui Breban e o gaf\
Pe scurt: faptul c\ departamentul juridic al
CNSAS a `ntocmit un dosar de constatare a
colabor\rii lui Nicolae Breban cu Securitatea
ca poli]ie politic\, confirmat\ de Colegiul
CNSAS, e de-a dreptul inexplicabil, av`nd `n
vedere actualele prevederi legislative.
Afirma]ia anterioar\ are `ns\ nevoie de
cuvinte l\muritoare. Norma ini]ial\, Legea nr.
187/1999, definea ca agent al organelor de securitate orice persoan\ care a `ndeplinit calitatea de lucr\tor operativ. Agen]ii erau considera]i a fi f\cut poli]ie politic\ `n m\sura `n
care participaser\ la suprimarea sau `ngr\direa
drepturilor [i libert\]ilor fundamentale ale
omului sau instauraser\, respectiv asiguraser\
men]inerea puterii totalitar-comuniste [sensul
art. 5. (1)]. CNSAS avea obliga]ia s\ publice
`n Monitorul Oficial datele de identitate ale
ofi]erilor [i subofi]erilor de securitate implica]i
`n activit\]i de poli]ie politic\ [art. 17 (2)].
P\rea evident c\, except`ndu-i pe foarte pu]ini,
to]i oamenii Securit\]ii participaser\ cel pu]in
la sus]inerea puterii comuniste. Ca urmare, c`t
timp a fost valabil\ legea adoptat\ `n 1999,
simpla descriere a fi[elor de post ar fi fost suficient\ pentru identificarea autorilor poli]iei
politice [i publicarea numelor lor. Colegiul
CNSAS ar fi putut impune aceast\ metodologie, care permitea deconspirarea securi[tilor
pe band\ rulant\. A preferat `n schimb s\ introduc\ proceduri menite s\ complice identificarea agen]ilor, limit`nd considerabil ritmul
deconspir\rii. Cu cca. 50 de ofi]eri de securitate g\si]i anual a fi f\cut poli]ie politic\, primul Colegiu CNSAS avea nevoie de 160 de
ani pentru a termina deconspirarea doar a celor 8.000 de agen]i implica]i `n crearea [i
controlul re]elei operative1.
~n ceea ce-i prive[te pe „colaboratorii organelor de securitate ca poli]ie politic\“, conform aceleia[i legi, trebuia dovedit fie c\ fuseser\ retribui]i sau recompensa]i, fie de]inuser\
locuin]\ conspirativ\, fie au fost reziden]i. Sau
eventual, c\ au dat Securit\]ii informa]ii prin
care au adus atingere, nemijlocit sau prin alte
organe, drepturilor [i libert\]ilor fundamentale
ale omului [art. 5 (3)] ori au denun]at activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist de natur\ s\ aduc\ atingere
drepturilor [art. 5 (4)]. ~n concluzie, probatoriul informatorilor trebuia s\ demonstreze
fapte, recunosc`ndu-se astfel complexitatea situa]iilor `n care s-au putut afla ace[tia.
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~ns\, `n loc s\ defineasc\ de la `nceput o metodologie care s\ aprofundeze [i s\ fixeze interpretarea documentelor din arhiv\, primul
Colegiu al CNSAS s-a lansat `ntr-o „deconspirare“ haotic\ [i nedreapt\, conform c\reia un
ofi]er odios precum Ristea Priboi n-ar fi f\cut
poli]ie politic\ (doar protestele opiniei publice au
r\sturnat decizia), `n schimb f\cuse PN}CD-istul
Vasile Veti[anu, victim\ a regimului de c`nd era
copil p`n\ `n decembrie 1989.
Iat\ c\ `n anul 2008, avocatul Sergiu Andon
ob]ine `n beneficiul clientului s\u, Dan Voiculescu, declararea neconstitu]ional\ a Legii nr.
187/1999, lege desigur imperfect\, dar nu din
perspectiva a ceea ce avea s\ urmeze. A fost
`nlocuit\ cu O.U.G. nr. 24/2008 care face
schimb\ri interesante `n procesul deconspir\rii. „Lucr\torii Securit\]ii“ s`nt angaja]ii fostei institu]ii ale c\ror activit\]i au suprimat sau
`ngr\dit drepturi [i libert\]i fundamentale ale
omului `n scopul sus]inerii puterii totalitar comuniste [art. 2 a)], iar „colaboratorii Securit\]ii“, persoanele care au furnizat informa]ii
prin care se denun]au activit\]ile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist
[i care au vizat `ngr\direa drepturilor [i libert\]ilor fundamentale ale omului [art. 2 b)].
Se poate observa r\sturnarea raporturilor
dintre cele dou\ categorii. La ofi]eri trebuie
probat c\ „au suprimat“ sau „`ngr\dit“ drepturi
[i libert\]i, ba mai mult, c\ aceasta a avut loc
`n scopul sus]inerii puterii totalitar comuniste2.
La colaboratori este suficient\ denun]area
unor atitudini potrivnice, sub o condi]ie at`t de
interpretabil\ precum faptul c\ ar fi „vizat“
afectarea drepturilor [i libert\]ilor. Cu privire
la Securitate nu po]i discuta dec`t pe baz\ de
fapte, `n cazul colaboratorilor s`nt suficiente [i
supozi]iile.
Dac\ `nainte Colegiile CNSAS serviser\
prin practic\ ofi]erii, f\c`ndu-i pe informatori
marii vinova]i ai regimului comunist, odat\ cu
Ordonan]a din 2008 aceast\ logic\ tic\loas\ a
fost cl\dit\ `n `nsu[i actul normativ ca atare.
Ca acceleratorul care arat\ spre colaboratori s\
fie turat la maximum, mai apare o noutate. ~n
Ordonan]\ a fost introdus\ [i prevederea ca
tinerilor care au dat informa]ii Securit\]ii c`nd
aveau sub 16 ani s\ nu li se aplice eticheta de
colaborator. Aceasta `nseamn\ ca informatorii
`ntre 16 [i 18 s\ intre pe lista marilor vinova]i
ai Istoriei. Anterior, at`t Colegiul CNSAS c`t [i
instan]ele de judecat\ ar fi putut hot\r` asupra
exoner\rii tuturor minorilor3. Acum nu se mai
poate, dac\ au peste 16 ani. Nu [tim care au
fost pa[ii concre]i ai elabor\rii Ordonan]ei, c`t\
rea voin]\ sau c`t\ necunoa[tere explic\ schimbarea. Oricum ar fi, ea reprezint\ o nou\ batjocorire a victimelor, o nou\ victorie a sistemului care a strivit ]ara p`n\ `n 1989.
Acesta este contextul `n care se dezbate
„cazul Breban“. L\s`nd la o parte asimetriile [i
inadecv\rile normei specifice, e de re]inut c\

niciuna dintre prevederile O.U.G. nr. 24/2008
nu acoper\ activit\]ile repro[ate lui Nicolae
Breban. ~n Ordonan]\ nu exist\ subiectul
„agent de influen]\.“4 Faptul c\ scriitorul se
declar\ de acord cu politica intern\ a PCR (nu
[i `n sectorul culturii) sau c\ `i consider\ pe
Goma [i pe Tudoran scriitori minori, faptul c\
sus]ine c\ Paul Goma, Monica Lovinescu [. a.
„nu procedeaz\ bine c`nd fac declara]ii ostile
]\rii“ nu constituie „denun]uri“ care „vizeaz\“
afectarea drepturilor.
Av`nd `n vedere dispropor]ia dintre cerin]ele legii specifice [i „fapte“, este de-a dreptul
ciudat c\ departamentul juridic al CNSAS a
putut lansa un asemenea dosar. Pe de alt\ parte, incoeren]a jurispruden]ei CNSAS [i a instan]elor de judecat\ arat\ c\ deciziile lor pot
fi complet impredictibile. Uneori, interpretarea actelor a fost f\cut\ cu suprem\ intransigen]\ (vezi cazurile Carol Sebastian, Mona
Musc\), alteori, eviden]ele responsabilit\]ilor
au fost negate cu sfidare. Amintesc doar c\ la
sf`r[itul anului 2008, ex-locotenentul colonel
de securitate, Vasile Nechita, era scos basma
curat\ de c\tre Tribunalul Bucure[ti, de[i documentele probau implicarea lui `n supravegherea, anchetarea [i luarea de m\suri administrative `mpotriva unor oameni pentru
„curmarea activit\]ii lor du[m\noase“.
Mai mul]i comentatori ai cazului Breban au
cerut s\ se am`ne verdictele polemice `n a[teptarea verdictului Justi]iei. A[teptarea este
`ns\ contrazis\ de realitatea jalnic\ a actualului
sistem de deconspirare a ofi]erilor de securitate [i a colaboratorilor. A vedea lumini]a adev\rului `n hot\r`rile ie[ite la cap\tul acestei
construc]ii institu]ionale `nseamn\ s\ te predai
unui sistem pervertit `n `ntregime. Desigur, Legea
nr. 187/1999, O.U.G. nr. 24/2008 [i CNSAS au [i
merite: e remarcabil\ posibilitatea accesului la
dosarul personal (dac\ nu se opun serviciile de
informa]ii!), e o mare [ans\ posibilitatea de a
face cercet\ri `n arhiv\. Dar `n privin]a deconspir\rii, e[ecul a dep\[it imagina]ia.

Exist\ totu[i un „caz Breban“
Acestea fiind zise, `nseamn\ c\ no]iunile
prin care judec\m trecutul – colaborator al
regimului comunist, informator al Securit\]ii,
agent de influen]\ al Securit\]ii etc. – s`nt de
utilizat altfel dec`t `n felul deviat, falsificat sau
caricaturizat al actualului sistem de deconspirare al Securit\]ii. Avem convingerea c\ degradarea [ocant\ a rela]iilor sociale, ast\zi,
reflect\ [i e[ecul `n tratarea corespunz\toare a
deconspir\rii [i concluziilor acesteia. Judecarea responsabilit\]ilor individuale `n sus]inerea
unor foste regimuri totalitare contribuie esen]ial
la configurarea societ\]ii pe care o construim.
Doar c\ ideile de „judecat\“ [i de „responsabilitate“ `nseamn\ altceva dec`t justi]iarism lipsit de empatie pentru fiin]a uman\ sau grima-

sele superficialit\]ii gen „a[a se scria pe atunci“
ori „a fost ca o blenoragie de tinere]e.“
Din aceast\ perspectiv\, exist\ un „caz Breban“, scriitor important de mare vizibilitate
social\, ajuns la un moment dat membru supleant al CC al PCR, cu lu\ri de pozi]ie `n
chestiunea politicii culturale a regimului, ostil
[i `n rela]iile private, [i `n manifest\rile publice, opozi]iei politice la regim, av`nd un statut unic `n acea perioad\, de migrant Est-Vest,
`n m\sur\ s\ nedumereasc\ contemporanii. Pe
un astfel de fundal, chestiunea „poate fi inclus
Nicolae Breban `n categoria colaboratorilor cu
Securitatea“ se ridic\ dincolo de ce fac
CNSAS-ul [i instan]ele de judecat\.
Este dificil s\ transmi]i ideea globalizatoare
pe care o las\, din aceast\ perspectiv\, cele trei
seturi de dosare aflate la CNSAS pe numele
scriitorului: Dosarul de Urm\rire Informativ\
nr. 6625 (13 volume acoperind perioada 19711987), DUI nr. 187868 (1 singur volum, pentru perioada 1988-1989) [i Dosarul SIE 8680
(documente `ncep`nd cu 1971 p`n\ `n 1979).
Vom sintetiza, pentru cititor, acele categorii de
date care au relevan]\ pentru tem\, exemplific`ndu-le doar printr-un singur extras din
documente, dintre multele posibile. Pe aceast\
baz\, aprofundarea temei ne va ajuta s\ evit\m
capcana simplelor p\reri, impresii, „intui]ii“ [i
specula]ii privind colaborarea (sau nu) a scriitorului cu autorit\]ile regimului comunist.

Categorii
O prim\ categorie de documente este format\ din stenogramele convorbirilor dintre
Nicolae Breban [i generalul Gheorghe Ple[i]\,
din 18 [i 22 februarie 1977, luate `n considerare de c\tre CNSAS ca dovezi ale colabor\rii
[i oferite de pres\ opiniei publice drept principale probe. Stenogramele `nregistreaz\ declara]ii ale lui Breban de genul: „Chiar [i Paul
Goma a spus c\ b\tr`nul [Eugen Ionescu] s-a
scr`ntit“, „{i-a permis s\ ia un ton, fa]\ de
tovar\[ul Ceau[escu, inadmisibil pentru... s\
discu]i a[a cu un [ef de stat!“ etc.
Aceste flexiuni ale demnit\]ii `n fa]a generalului au fost calificate de Ion Vianu, `ntr-un
articol publicat `n Revista 22, drept o sum\ de
„platitudini jenante, deloc agreabile“ pentru
Breban5. Nimic substan]ial nu ar fi de ad\ugat
la opinia plasat\ `ntre ghilimele. ~ns\, din perspectiva „colabora]ionismului“ cu regimul,
episodul nu are absolut nici o relevan]\, iar
acest aspect merit\ clarificat. Stenogramele
vorbesc despre implicarea lui Breban `ntr-o
ac]iune cu caracter umanitar sau cel pu]in
astfel reiese din studiul Arhivei CNSAS. Breban a intervenit atunci pentru Paul Goma, dar
[i pentru Ion Negoi]escu [i Ion Vianu, a ob]inut (prin leg\tura cu Ple[i]\) viza pentru mama
prietenului s\u Matei C\linescu etc. Interven]iile au avut loc cu concursul sau aprobarea
celor aminti]i, c`nd s-a putut. E la fel de adev\rat c\ Nicolae Breban a folosit ocazia s\-[i
promoveze propriile interese ([i a reu[it!): publicarea romanului Bunavestire, eliberarea
unui pa[aport pentru mama sa. Exploatarea
acelei situa]ii ridic\ `ntreb\ri asupra caracterului scriitorului, dar nu constituie poli]ie
politic\. Discu]iile avute de Nicolae Breban cu
Gheorghe Ple[i]\ la `nceputul anului 1977,
ast\zi la dispozi]ia opiniei publice prin publicarea stenogramelor, nu exprim\ o colaborare
cu autorit\]ile regimului comunist, precum nu
indic\ o astfel de colaborare declara]iile ditirambice ale lui Nicolae Manolescu f\cute lui
Nicolae Ceau[escu la `ntrunirea din 13 martie
19816 [i nici „platitudinile jenante, deloc
agreabile“ din memoriile lui Andrei Ple[u
adresate [efului statului dup\ scandalul Medita]iei Transcendentale7.
Cea mai important\ categorie de informa]ii
pentru tema colabora]ionismului este cea a documentelor privind implicarea lui Nicolae
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Breban `n denigrarea scriitorilor Paul Goma [i
Dorin Tudoran. Un exemplu, dintre mai multe,
este prezentarea pe care un ofi]er de securitate
o f\cea pe 31 martie 1978 interviului dat de
Breban ziaristului american Kirk Donald: „Nicolae Breban a f\cut precizarea c\ Paul Goma
este un scriitor m\runt, de atitudine oarecum
liberal\, care nu l-a `n]eles pe el (Breban), nici
pe tovara[ul Burtic\. Goma a avut o pozi]ie
«interesant\» fa]\ de perioada Gheorghiu-Dej
[…].“8 Alte note se refer\ la denigrarea celor
doi disiden]i c`nd Nicolae Breban se afla `n
str\in\tate, confirmate de surse externe,9 care
povestesc [i despre alte comportamente lipsite
de fair play ale lui Breban, nedocumentate
`ns\ `n Arhiva CNSAS.
Un alt grup de documente define[te rela]ia
dintre Nicolae Breban [i Securitate, greu de
sintetizat printr-un exemplu, c\ci includ [i
adres\rile mieroase f\cute generalului Ple[i]\,
dar [i comentarii precum cele din urm\torul
extras: „Considera [N.B. `n dialog cu ofi]erul
de securitate] c\ politica cultural\ promovat\
de partidul [i statul nostru ar contribui la diminuarea valorilor artistice [i `n principiu nu
concepe «subordonarea culturii unor momente
politice de conjunctura». […] Av`nd `ns\ `n
vedere particularita]ile temperamentale ale
obiectivului, nefiind excluse reac]ii imprevizibile din partea sa, c`t [i eventuala inten]ie de a
`ncerca pe aceast\ cale o «reabilitare» fa]\ de
Eugen Ionescu sau alte elemente din emigra]ie, se impune a fi luate `n continuare m\suri
de clarificare a informa]iei [i neutralizare a
eventualelor ac]iuni ostile […]“10
O alt\ categorie este cea a datelor privitoare
la campania sistematic\ de portretizare a lui
Breban ca agent al Securit\]ii, `n care a fost
implicat\ o re]ea vast\ de agen]i de influen]\,
unii `n contact cu Paul Goma [i Dorin Tudoran. Faptul a putut influen]a unele declara]ii
ale surselor `nregistrate `n dosare, a creat o a[teptare, o atmosfer\ propice interpret\rilor, iar
Securitatea le-a amplificat `nc\ o dat\, cum o
arat\ raportul din 29 august 1983: „Cu acest
prilej i-am relatat c\ Dorin Tudoran sus]ine `n
cercurile pe care le frecventeaz\ c\ Breban
este informatorul securit\]ii (fapt ireal). [Observa]ia din parantez\ este subliniat\ de ofi]er.]
Acest lucru l-a marcat vizibil.“11
Iat\ [i aceast\ not\ interesant\ din 12 noiembrie 1984 trimis\ de la Cabinetul secretarului de stat gral. lt. Stamatoiu Aristotel lui
Iulian Vlad, adjunct al ministrului de Interne:
„Recent, `ntr-un material destinat C.I.A., Emil
Hurezeanu, angajat – pentru o perioad\ de
prob\ – la Europa Liber\, a men]ionat c\
Nicolae Breban, fost membru al CC al PCR,
care `ntr-un timp a fost considerat a fi disident,
este `n fond un agent al securit\]ii, care, cu regularitate d\ note informative despre scriitori
[i despre emigran]ii rom=ni, el av`nd posibilitatea s\ c\l\toreasc\ nestingherit `n str\in\tate.
S-au ob]inut, de asemenea, date c\ `n 1982, `n
perioada ac]iunii provocatoare a D.S.T. `n
leg\tur\ cu Virgil Tanase, Nicolae Breban a
fost denun]at (se pare de c\tre cineva din cercul numi]ilor Virgil Ierunca-Monica Lovinescu) autorit\]ilor franceze ca «agent al securit\]ii», care ar fi implicat `n «r\pirea» lui Virgil
T\nase. Un timp sus-numitul a fost strict supravegheat de organele de specialitate franceze.“12
Ultima categorie de documente care au
relevan]\ pentru subiectul colabora]ionismului
ar fi `nregistr\rile din dosarul SIE privitoare la
atitudinea lui Nicolae Breban la sf`r[itul anilor
’80. Evaluarea comportamentelor lui Nicolae
Breban la sf`r[itul deceniului nou\ este semnificativ\, c\ci ea sintetizeaz\ „natura“ rela]iilor
avute de scriitor cu autorit\]ile comuniste `n
anii anteriori. Ne oprim la o not\ nedatat\
(rezult\ din context c\ fost `ntocmit\ dup\ luna
mai 1989): „Inten]iile lui Nicolae Breban rezult\ cu claritate din nominalizarea scriitorilor
viza]i [invita]i s\ participe la un num\r special
al revistei Les Temps Modernes], din men]iunea c\ nu dore[te s\ fie angrenat nici unul dintre scriitorii «oficiali» deoarece, prin atitudinea lor, «mult prea la[\», nu pot fi considera]i
«valori ale culturii de azi», precum [i din
www.timpul.ro
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precizarea f\cut\ `n finalul scrisorii de «a-i
scoate din iner]ie pe cei `nc\ nehotar`]i». […]
rezulta c\ ac]iunea lui Nicolae Breban [i
Dumitru }epeneag urm\re[te s\ aduc\ atingere
politicii [i statului nostru `n domeniul literaturii, fapt pentru care opin\m s\ nu se dea curs
unei asemenea activit\]i.“13

Analiza colabor\rii prin poli]ie
politic\ cu regimul comunist
Interpretarea a ceea ce spune Arhiva CNSAS
`n alte situa]ii, spre exemplu cu privire la
Adrian Marino sau Constantin Noica, pare
simpl\, confrunt\rile `ntre evalu\ri faciliteaz\
separarea adev\rului [i a falsului din documente. Odat\ separarea finalizat\, concluzia e
aproape automat\. ~n cazul Nicolae Breban,
din contr\, materialele de arhiv\ nu pun at`t
problema „proiec]iilor securiste“ din documente, c`t introduc o realitate ampl\, pe mari
por]iuni contradictorie. Avem nevoie de un tip
de analiz\ capabil s\ transcend\ impresiile,
„dat-ul cu p\rerea.“ ~n primul r`nd, vom face
diferen]a dintre colaborarea cu autorit\]ile comuniste `n general [i „colaborarea cu autorit\]ile comuniste prin poli]ie politic\“, deci
colaborare prin care s`nt puse `n pericol
condi]iile de existen]\ ale unor persoane.
Colaborarea `ntr-un sens mai larg, care a
inclus de la declama]ii pro-comuniste p`n\ la
punerea de dedica]ii pe c\r]ile oferite lui
Nicolae [i Elenei Ceau[escu are nevoie de o
tratare specific\. ~n continuare, ne vom referi
exclusiv la colaborarea prin poli]ie politic\.
Eticheta folosit\ cel mai des privitor la
„colabora]ionismul“ lui Nicolae Breban a fost
de „agent de influen]\ al Securit\]ii“. Ne vom
raporta la una dintre defini]iile cele mai
`nchegate ale no]iunii: agentul (a) a ac]ionat pe
baza unor cerin]e ale Securit\]ii; (b) a ac]ionat
pentru interese ale regimului contrare celor ale
societ\]ii (oamenilor), (c) a afectat direct via]a
oamenilor sau a operat pentru regim cu un
anumit grad de sistematicitate, coeren]\ etc.
~n dezbaterea public\ s-a pus exagerat de
mult accentul pe condi]ia (a), cu cazuistica ei
bogat\. Aproape to]i cei care au c\l\torit `n
str\in\tate au avut la un moment dat contacte
cu Securitatea [i li s-au cerut „servicii“.
Aproape to]i cei care s-au `ntors au avut de
explicat, `ntr-o declara]ie, conform legii, ce li
s-a `nt`mplat `n timpul deplas\rii [cerin]a (b)].
Dar nu to]i [i-au denun]at un coleg, nu au
ac]ionat `mpotriva unor exila]i sau `mpotriva
celor de acas\. Un alt exemplu: toate cadrele
didactice care lucrau cu studen]i str\ini aveau
obliga]ia de a informa (cu sau f\r\ angajament) despre comportamentul lor. Se poate
distinge `ntre universitarii care au f\cut poli]ie
politic\ [i cei care au dat numai note benigne
(cazul de referin]\: deputata Mona Musc\).
Or, rolul cheie `l are cea de-a doua condi]ie:
a ac]iona `mpotriva societ\]ii (oamenilor). Am
aflat deja c\ redactoarea cu nume de cod Ro-

xana ac]iona din proprie ini]iativ\ ca s\ `mpiedice publicarea unui articol al lui Nicolae
Manolescu, pe care-l judeca politic eronat.
Paul Everac propunea trecerea opozi]iei lui
Nicolae Breban fa]\ de tezele din iulie `n categoria tr\d\rii de patrie. {i nu este oare poli]ie
politic\ `n serviciul regimului actul de cenzur\
a numero[ilor redactori de carte [i [efi de editur\ (revist\) care refuzau publicarea lucr\rilor
din motive ideologice? De ce Marin Preda,
Valeriu R`peanu [i cei asemenea lor nu preocup\ opinia public\ din perspectiva colabor\rii
cu regimul comunist, c`t o fac „colaborarea“
lui Mircea Iorgulescu [i a lui Ioan Gro[an? Ar
fi vorba, credem, de o eroare de optic\, un gen
de psihoz\ a contamin\rii prin atingere, care
ajunge s\ dea mai mare importan]\ contactului
cu Securitatea dec`t naturii comportamentului
`n raport cu acele contacte.
Condi]ia (b) ar fi [i criteriul principal al
judec\rii rela]iei lui Nicolae Breban cu poli]ia
politic\. Rela]iile scriitorului cu Securitatea
sau conducerea partidului, at`t c`t o sugereaz\
dosarele, nu au fost unele de autoritate. S-au
intersectat fiecare av`nd preocup\ri ori priorit\]i distincte [i ferme. R\m`ne faptul c\, de
mai multe ori `n cele dou\ decenii ale regimului comunist despre care vorbesc dosarele
din Arhiva CNSAS, Breban a servit regimul
cer`nd exilului s\ nu-l mai critice [i a denigrat
opozan]i precum Goma [i Tudoran. Aceste
manifest\ri se probeaz\ indiscutabil [i ridic\ o
problem\ a „omului Breban“ indiferent cum
se r\spunde la `ntrebarea privitoare la colabora]ionism.
A treia condi]ie de definire a agen]ilor de
influen]\ cere ca ace[tia s\ opereze pentru
regim „cu un anumit grad de coeren]\“. Propunem o generalizare a condi]iei: statutul de
agent s\ fie stabilit evalu`nd `ntr-un mod propor]ional [i rezonabil ansamblul ac]iunilor
persoanei `n cauz\14. Sistematicitatea, coeren]a
s`nt eventual aspecte ale acestor no]iuni
cuprinz\toare.
Ne `ntreb\m deci: este oare corect, adic\
propor]ional [i rezonabil, s\ interpret\m cele
c`teva documente de arhiv\ cu referiri ostile la
adresa lui Goma, Tudoran [i a exilului militant, pe parcursul mai multor ani, drept probe
ale „colabor\rii cu Securitatea“? A avut acest
tip de manifestare sistematicitate [i coeren]\?
Schimb\ atitudinile acuzate sensul raporturilor
cu societatea ale neconven]ionalului [i impredictibilului Nicolae Breban, `ntr-un context a
c\rui importan]\ a motivat lungirea acestei
analize pe trei episoade?
Dup\ citirea integral\ a materialelor de arhiv\, consider\m c\ r\spunsul e negativ, sau
cel pu]in, c\ o interpretare opus\ dilueaz\ semnifica]ia actelor de colabora]ionism. ~n aplicarea principiilor propor]ionalit\]ii [i rezonabilit\]ii, standardele cu care lucreaz\ fiecare
pot fi diferite. Se cere `ns\ s\ fie „rezonabil“
diferite, s\ p\streze statutul de criterii stabile,
aplicate cu aceea[i m\sur\ tuturor, s\rind, cum
e chemat\ s\ fac\ justi]ia, dincolo de barocul
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istoriilor personale. Analiza „cazului Breban“
e din acest punct de vedere vulnerabil\, c\ci
Securitatea a ob]inut deja succese prin intoxicarea [i incitarea lui Breban contra adversarilor, [i invers. O mare parte din ceea ce circul\
[i ast\zi `n „cazul Breban“ se dovede[te, o
descoperim `n Arhiva CNSAS, colportarea
unor dezinform\ri. Astfel, situa]ia unic\ a lui
Breban, de a sta jum\tate de via]\ `n Occident,
jum\tate `n ]arcul ceau[ist, unde era publicat
bine-mersi, nu este rezultatul vreunui statut de
agent de influen]\, ci al faptului c\ Securitatea
a evitat, la limit\, s\ fac\ scriitor un disident
`ntr-o situa]ie pe care nu o putea controla dec`t
pe jum\tate. O `ntrebare interesant\ este cum
nu a devenit Nicolae Breban un refusnik precum Paul Goma, de[i scriitorul a avut at`tea
argumente personale, at`tea solicit\ri venite
din afar\ [i a beneficiat de at`tea posibilit\]i s\
se `ndrepte `n aceast\ direc]ie?
Tenta]ia spre specula]ie a scriitorilor o fi
constituit un teren propice al manipul\rilor
Securit\]ii, dar teza succesului intoxic\rilor [i
al dezinform\rilor are un caracter mai general.
Dosarele Securit\]ii demonstreaz\ c\ `n toat\
perioada comunist\, `n ciuda eforturilor
orwelliene, ofi]erii nu au reu[it s\ opreasc\
scrierile disidente, nici s\ previn\ ac]iunile de
protest, c`nd au fost, nici s\ blocheze informa]ia din interior s\ ajung\ afar\, [i invers. ~n
schimb, Securitatea a fost colosal de eficient\
s\-[i impun\ zvonurile [i s\ distrug\ rela]iile
umane.
1
Conform interviului dat de Germina Nag=] revistei
22, în ultimul timp s-a produs o accelerare a investig\rii
ofi]erilor de securitate. Ast\zi, CNSAS a oferit informa]ii
publice pentru mai mult de 1.300 de ofi]eri privind ac]iuni
de înc\lcare a drepturilor omului (Germina Nag`]. Interviu: „Colaborarea cu Securitatea, o chestiune de character“, Revista 22, 3 mai 2011).
2
În sensul strict al limbajului Ordonan]ei, dac\ un
ofi]er de securitate a deposedat pe un om de locuin]a sa în
scop personal, profit`nd de func]ie, el nu a f\cut poli]ie
politic\. Este fascinat s\ vezi cum banala trecere de la formularea „sau men]inerea puterii comuniste“ la „în scopul
men]inerii puterii comuniste“ a putut schimba at`t de
radical sensul unui act normativ.
3
Eventual, ]in`nd cont de context: Sorin Antohi a fost
supus unei anchete la 17 ani [i amenin]at datorit\ scrierii
unei reviste [colare iconoclaste.
4
Observa]ia a fost deja comentat\ în polemica Aura
Christi-Dorin Tudoran (vezi http://www.dorintudoran.com/2011/05/13/irealitatea-ilustrata/).
Absen]a
no]iunii este decisiv\ pentru hot\r`rea instan]ei de judecat\
care hot\r\[te pe baza O.U.G. nr. 24/2008, dar faptul nu
dilueaz\ relevan]a ei pentru semnificarea public\ a
colabor\rilor cu regimul communist.
5
Ion Vianu, „Trebuie lapidat Breban?“, http://www.revista22.ro/trebuie-lapidat-breban-10507.htm.
6
http://www.agentia.org/dosare/manolescu-l-ridica-nsl-vi-pe-ceau-escu-dar-se-scuza-c-vorbele-sale-sunt-preastinghere-34756.html.
7
Gabriel Andreescu, „Dedica]iile lui Marino fa]\ în
fa]\ cu scrisorile lui Ple[u. Asimetria standardelor“,
Revista Timpul nr. 7-8/2004.
8
Convorbirea lui Nicolae Breban cu ziaristul str\in a
avut loc în Bucure[ti (Arhiva CNSAS, Dosar I 6625, vol.
5, f. 66).
9
Unele dintre aceste manifest\ri au fost deja f\cute
publice, precum urm\toarea: „[…] s-au ob]inut date din
care rezult\ c\ Nicolae Breban, aflat temporar în str\in\tate, a ]inut o conferin]\ la Seminarul de romanistic\ al
Universit\]ii din Heidelberg, R.F. Germania, prilej cu care
l-a caracterizat pe Dorin Tudoran drept un poet „minor [i
execrabil“, afirmînd c\ acesta depune eforturi s\ ias\ din
anonimat pe c\i extraliterare. De asemenea, s-a mai referit
la „murd\ria jocului“ la care se preteaz\ Dorin Tudoran,
întrucît încearc\ s\-[i disimuleze lipsa voca]iei [i talentului literar, pozînd în persecutat politic“ (http://www.dorintudoran.com/2011/04/14/despre-detractori-in-atentiad-nei-aura-agatha-christi/).
10
Nota Direc]iei I-a din anul 1982: (Ibidem, ff. 269,
270).
11
Ibidem, ff. 294v, 295.
12
Ibidem, f. 328, 328v.
13
Ibidem., f. 21-23.
14
Ea rezult\ f\c`nd analogie cu felul în care ar trata
Curtea European\ a Drepturilor Omului restr`ngerea dreptului la onoare: acuzarea unei persoane de a fi fost colaboratoare a Securit\]ii (eventual, ca agent de influen]\) este
legitim\ dac\ se dovede[te [i „necesar\ într-o societate
democratic\“, criteriu care sintetizeaz\ cerin]ele unor
m\suri propor]ionale [i rezonabile.
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14

Simon Blackburn, Adev\rul. C\l\uza
r\t\ci]ilor, Traducere de Gabriel Nag=],
Editura Polirom, 2011, 304 p.

Mul]i dintre noi sus]in c\ se c\l\uzesc dup\ principiul adev\rului – dar ce
este adev\rul? ~ntr-o lume unde credin]ele, obiceiurile [i sistemele de valori
s`nt at`t de diferite, exist\ oare adev\r
absolut? Simon Blackburn ne duce `n
miezul unui r\zboi al ideilor cu privire
la adev\r, `n care adversarii au diferite
nume: absoluti[ti [i relativi[ti, tradi]ionali[ti [i postmoderni[ti, reali[ti [i ideali[ti, platonicieni [i pragmati[ti... B\t\lia
nu se d\ `ns\ doar `ntre taberele de filosofi [i teoreticieni, ci [i `n sufletul fiec\rui individ. Fascinant\ explorare a
evolu]iei acestui concept de-a lungul
timpului, volumul ofer\ puncte de reper
tuturor celor care cred c\ adev\rul
exist\, dar nu [tiu unde s\-l caute.
Din cuprins: Credin]\, opinie [i ra]iune; Omul ca m\sur\; Problema lui
Ishmael [i deliciile p\str\rii t\cerii;
Nietzsche: demascatorul condescendent; Posibilitatea filosofiei; Observa]ia
[i adev\rul: de la Locke la Rorty; Realismul ca [tiin]\, realismul despre
[tiin]\; Istoricii [i ceilal]i.
„Blackburn este un filosof inegalabil.“ (The Times)
Simon Blackburn este profesor de
filosofie la Cambridge University, unul
dintre cei mai aprecia]i filosofi contemporani. Este autorul multor volume de
referin]\, `ntre care bestsellerul Oxford
Dictionary of Philosophy (1994), Think:
A Compelling Introduction to Philosophy (1999), Being Good: A Short Introduction to Ethics (2001), Plato’s Republic: A Biography (2006). Membru al
British Academy [i contributor constant
la New Republic, The Independent [i
The Sunday Times.
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Istorie recent\

~ntoarcerea unui diplomat
FLOREA IONCIOAIA
Dintre personajele politice interbelice care
ne mai spun ast\zi ceva, Grigore Gafencu
este probabil figura cea mai pu]in uzat\.
Pentru posteritatea sa, acest fapt nu este
neap\rat un avantaj. Nimeni nu pare a-l
contesta, de[i a fost timp de aproape un an [i
jum\tate (`ntre 21 decembrie 1938 [i 1 iunie
1940), ministru `n diversele formule de guvern ale regimului Carol al II-lea, dup\ cum
nici nu pare a [i-l disputa cineva, ca
referin]\ ideologic\ sau intelectual\.
Este drept c\ fostul mare gazetar a disp\rut din via]a public\ intern\ `nc\ de la
`nceputul anilor patruzeci. Dar nu este vorba numai de acest lucru. Dup\ cum vom
vedea, stilistica sa public\ este dramatic de
inactual\ `n raport cu manierele curente: o
figur\ aparent neproblematic\, moderat\,
analitic\ [i realist\. ~n plus, registrul recuper\rii sale de ast\zi are un caracter mai cur`nd
canonizant, accentul fiind pus pe textele
consensuale, `ndeosebi memorialistica sa
diplomatic\ [i publicistica din exil. ~mi pare
chiar c\ aceast\ postur\ de martor la tensionatele evenimente politice care au marcat
`nceputul anilor patruzeci este mult supradimensionat\ `n raport cu perioadele de
„anonimat“, `ndeosebi cele `n care a fost
doar gazetar [i deputat. Autorul, g`nditorul
[i militantul politic Grigore Gafencu p\le[te
`nc\ `n fa]a martorului Grigore Gafencu.
Dincolo de aceste considera]ii, gestul
editurii Curtea Veche, cu suportul Institutului Diplomatic Rom=n [i al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului [i
Memoria Exilului Rom=nesc (IICMER), de
a-i consacra lui Grigore Gafencu o serie de
autor este de salutat. ~n aceast\ serie apare
acum noua versiune a celei mai importante
lucr\ri a fostului ministru de externe al lui
Carol al II-lea: Préliminaires de la guerre à
l’est1. Destinul acesteia exprim\ cel mai
bine destinul autorului `nsu[i.
Publicat\ ini]ial la o editur\ elve]ian\2, `n
plin r\zboi, cartea nu s-a putut bucura de o
receptare natural\, de[i pare-se c\ a fost reeditat\ apoi de mai multe ori [i a circulat `n
unele medii diplomatice. Oricum, R\zboiul
Rece a f\cut-o repede inactual\. ~n acela[i
timp, r\zboiul contra URSS purtat de coali]ia statelor europene asociate Germaniei `n
cadrul Axei Anti-Comitern sau r\zboiul
antibol[evic pare pe c`t de pasionant pe at`t
de contaminat de o memorie complicat\:
greu de asumat moral, greu de discutat nepasional, dificil de reconstituit istoriografic.
Préliminaires de la guerre à l’est a fost
`nceput\ `n iarna lui 1941-42, finalizat\ `n
prim\vara anului 1943 [i editat\ `n 1944.
Autorul avea `n acel moment o lung\ experien]\ de analist [i o bun\ expertiz\ `n chestiuni care priveau raporturile interna]ionale.
Vechea sa forma]ie de gazetar [i editorialist
la Argus [i Timpul, obi[nuin]a de a scrie `n
priz\ direct\ cu evenimentele l-au ajutat s\
dep\[easc\ handicapul absen]ei surselor [i a
distan]ei fa]\ de evenimente. Semi-exilul elve]ian `n care se afla `n acei ani i-au acordat
marja de libertate necesar\
Dup\ cum o arat\ [i titlul, este vorba de
un studiu cu privire la originile politico-diplomatice ale „campaniei din Est“. Formula
explicativ\ care ofer\ logic\ [i suflu nara]iunii are ca punct de plecare o schem\ de
lectur\ a evenimentelor relativ simpl\: analogia dintre campaniile lui Napeolen [i
Hitler `n Rusia/ URSS, la 1812 [i respectiv
1941. O analogie `ntr-adev\r frapant\, cel
pu]in la prima vedere. Rolul s\u este deopotriv\ de ordin euristic [i narativ, `ntruc`t `l

ajut\ pe autor s\ `ncadreze magma de evenimente haotice din jurul s\u.
Gafencu este con[tient de altfel de handicapul de a scrie „`n plin\ furtun\“, inform`ndu-se „aproape exclusiv din notele [i
h`rtiile“ sale personale. Dup\ cum ne spune
el `nsu[i, `ntr-un substan]ial Cuv`nt-~nainte,
el sper\ c\ prin aceasta va contribui la discu]iile ce vor urma `ncheierii ostilit\]ilor:
„R\zboiul nu s-a sf`r[it; dar cap\tul s\u este
previzibil. Dincolo de conflictele armate,
ra]iunea caut\ s\ g\seasc\ `nc\ de pe acum
principiile ce vor determina pacea. /.../ Trebuie cunoscute cauzele dezechilibrului spre
a [ti cum s\ le remediem. Pentru a restabili
pacea trebuie s\ [tim de ce [i cum a fost ea
tulburat\“.
Cel pu]in `n prima parte, aten]ia sa este
monopolizat\ de rela]ia dintre cei doi
„gangsteri totalitari“, cum `i numea recent
Vladimir Tism\neanu, respectiv, Stalin [i
Hitler, care subminaser\, at`t prin `n]elegerile c`t [i prin dezacordurile dintre ei ordinea [i echilibrul `n Europa de Est. Astfel,
ceea ce apropie, din punctul s\u de vedere,
cele dou\ situa]ii istorice, aflate la distan]\
de peste un veac este faptul c\, dup\ o expresie a lui Benjamin Constant, liderii implica]i
s-au `n[elat „asupra limitelor posibilului“.
Dar ceea ce face ca lucrarea s\ nu fie un
simplu exerci]iu speculativ de reconstruc]ie
istoric\ este miza sa profund\: aceea de a
propune o reflec]ie despre cum poate fi
limitatea influen]a sovieticilor `n Europa
dup\ `ncheierea ostilit\]ilor. Gafencu este
convins c\ Hitler va pierde r\zboiul (s`ntem
`n aprilie-mai 1943!), [tie c\ faptul este dezirabil pentru interesul lumii civilizate, dar
intuie[te c\ prin aceasta nici pacea, nici destinul Europei nu s`nt `ntr-o bun\ pozi]ie. Pericolul este acum URSS, dup\ cum o m\rturise[te sibilinic: „Ordinea european\, deja
at`t de `ncercat\, s-ar afla sub primejdia unei
amenin]\ri cu at`t mai `ngrijor\torare cu c`t
ea pare mai complex\ [i mai nedefinit\“.
Amenin]area sovietic\ vine at`t din ceea
ce ar putea fi „contaminarea bol[evic\“ (subl.
lui Gafencu!) a statelor europene, respectiv,
radicalizarea ideologic\ a acestor societ\]i,
c`t [i din expansionismul teritorial al puterii
sovietice. Gafencu vede solu]ia nu at`t `n izolarea URSS ca p`n\ atunci c`t `n domesticirea sa, respectiv, „integrarea printre ]\rile
occidentale“ a statului sovietic, cu condi]ia
accept\rii de c\tre acesta a „unei ordini `n
care limita este o regul\ general\, iar echilibrul, un principiu de via]\“. De asemenea, el
sugereaz\ c\ este nevoie de a fixa o limit\
expansionismului rusesc, prin construc]ia
unor contraponderi, dup\ modelul `ncercat
alt\dat\ de Metternich. Acum `ns\ era im-

perativ, crede el, ca Europa s\ se constituie
`ntr-un „bloc“, care s\ se poat\ proteja `n
raport cu cel sovietic, chinez, anglo-saxon
(american, de fapt!) etc.
}inta este evident aici Rusia, dar interesant este c\ `n aceast\ construc]ie Germania
`nvins\ urma s\ fie parte a acestui bloc, idee
cu adev\rat vizionar\ `n contextul respectiv,
[i mai ales `n raport cu ordinea stabilit\ la
Versailles, dup\ 1918. Gafencu crede c\
Germania `nvins\ poate fi integrat\ `n proiectul european, un spa]iu politic [i cultural
structurat `n jurul principiului de ordine [i
echilibru. Obiectul acesteia urma s\ fie acela
de a restabili „echilibrul general al Europei“.
Cele 14 capitole ale c\r]ii au fost organizate `n dou\ p\r]i, inegale ca `ntindere [i
diferite ca metod\ de abordare. Prima parte,
mai `ntins\, este conceput\ ca un „studiu al
evenimentelor politice [i diplomatice care
au precedat r\zboiul dintre al III-lea Reich
[i URSS“, respectiv `ntre 21-23 august 1939
(Acordul de la Moscova cunoscut drept
Pactul Molotov-Ribentrop) [i 22 iunie 1941,
`nceputul Opera]iunii Barbarossa. Gafencu
analizeaz\ aici `n capitole scurte [i pline de
tensiune cum s-a ajuns din punct de vedere
al mijloacelor diplomatice la `n]elegerile
dintre cei doi inamici ideologici, iar apoi la
atacul din 22 iunie 1941. Se reconstituie astfel procesul care a dus la decompozi]ia ordinii geopolitice proiectate de c\tre cei doi
dictatori: de la „prima fisur\“, respectiv, garan]iile acordate de Puterile Axei Rom=niei
dup\ „Arbitrajul“ de la Viena, din 30 august
1940, la disputa surd\ pentru gurile Dun\rii,
semnarea Pactului Tripartit la 23 septembrie
1940, care ignora URSS [i introducea Japonia `n joc, apropierea Germaniei de Bulgaria, acordul dintre URSS [i Iugoslavia (la 6
aprilie 1941) [i p`n\ la atacul acesteia de
c\tre Germania c`teva zile mai apoi.
Din punct de vedere istoric, aceasta este
partea cea mai interesant\ a lucr\rii, `n care
g\sim analize dense ca [i un remarcabil sim]
al contextului. Este deopotriv\ o privire de
analist ca [i o privire din interior, de martor.
Vedem aici nu doar c\ autorul prevede e[ecul german `n Rusia [i victoria URSS (scria
la finele lui 1942 [i primele luni ale anului
1943!), dar atrage aten]ia c\ `n noul context
pericolul pentru pacea Europei era URSS.
Partea a doua cuprinde cinci capitole,
este mai concentrat\, dar mai pu]in spectaculoas\ intelectual [i factologic, amestec de
reflec]ie asupra destinului ]\rilor din Est [i
propagand\ `n favoarea ]\rii sale. „Drama
]\rilor situate `ntre URSS [i al III-lea
Reich“, cum este intitulat\ aceast\ secven]\
a c\r]ii, pare scris\ `n cheia unei tragedii antice. Caracterul memorialistic este net mai
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Anglia. Ipoteza c\ Hitler ar fi atacat URSS
`n iunie 1941 pentru a lovi Anglia nu este
serioas\, fie [i pentru c\ URSS nu era `n acel
moment un aliat al Angliei! Chiar dac\ `ntr-adev\r puterea naval\ britanic\ `l jena pe
dictatorul german la fel ca pe Napoleon,
totu[i nu este u[or de v\zut c\ prin invadarea
URSS, `n acel moment aliat, Hitler [i-a
complicat situa]ia din punct de vedere militar. ~n schimb, analogia dintre acordul de la
Tilsit [i cel de la Moscova, `n ce prive[te
consecin]ele asupra Rom=niei este mult mai
verosimil\.
Textul nu pune probleme speciale editorilor. Pe c`t am putut compara, traducerea
este excelent\, facilitat\ [i de limpezimea
scriiturii lui Gafencu. Prefa]a [i notele dlui
Lauren]iu Constantiniu s`nt la obiect [i corecteaz\ sau completeaz\ textul. Ar fi fost
poate de operat unele nuan]e, mai cu seam\ `n
ce prive[te ipoteza analogiei Napoleon –
Hitler/ Alexandru I – Stalin, ca [i o scurt\ trecere `n revist\ a pozi]iei jucate de aceast\ carte `n literatura chestiunii: cum a fost primit\,
cum a fost utilizat\ de c\tre istorici etc.?
A[ remarca de asemenea excelentele condi]ii grafice, `n ce prive[te coperta mai ales,
dar [i `n felul `n care este produs\ editorial.
Un set de ilustra]ii ca [i un indice se adaug\,
al\turi de versiunea rom=neasc\, acestei noi
edi]ii a c\r]ii. A[ repro[a totu[i absen]a indica]iei edi]iei originale. Nu [tim ce versiune
se reediteaz\ [i c`nd a ap\rut aceasta.
Este evident c\ reeditarea unei c\r]i ap\rut\ cu mult timp `nainte implic\ unele riscuri, mai cu seam\ `n ce prive[te actualitatea
sa. Ce r\m=ne ast\zi din aceasta? De ce o
asemenea reeditare?
Ar fi prezum]ios s\ cerem unei lucr\ri de
actualitate politic\ redactat\ acum aproape
[aptezeci de ani s\ r\m`n\ actual\ `n toate
datele sale. Este totu[i frapant s\ observ\m

ast\zi c`t de pu]in s-a `n[elat Gafencu `n
analizele sale: at`t `n ce prive[te `n]elegerea
evenimentelor c`t [i mai ales `n ce prive[te
semnifica]ia lor. Dezavantajul de a scrie o
lucrare at`t de aproape de evenimente este
compensat de `n]elegerea intim\ a diverselor contexte [i personaje (`ndeosebi de cunoa[terea direct\ a mediilor politice [i diplomatice ale epocii), detalii care istoricului
pot sc\pa, ca [i de o anume reflexivitate,
care asigur\ coeren]\ demersului dincolo de
factualul contradictoriu.
Experien]a de gazetar [i de om politic
obi[nuit s\ se afle mereu `ntr-o anume proximitate, dac\ nu `ntr-o rela]ie direct\ cu
evenimentele, este aici decisiv\: autorul [tie
c`nd trebuie s\ fie prudent, c`nd s\ fac\
judec\]i decisive [i c`nd apeleze la tehnica
eufemismului.
Cititorul atent va descoperi `n aceast\
scriere greu clasabil\ `ntr-un gen anume,
`ntre memorialistic\, studiu politico-diplomatic, manifest politic, reportaj etc., o bun\
proz\ de idei. A[ spune de aceea c\ actualitatea aceste lucr\ri este mai `nt`i de toate de
ordin stilistic.
Acuitatea observa]iei, sim]ul doz\rii mijloacelor, capacitatea de problematizare [i de
construc]ie narativ\, puterea de analiz\,
sim]ul m\surii [i chiar o anume tehnic\ a
eufemismului se asociaz\ cu frazarea clar\
[i str`ns\, uneori nervoas\, de reporter, alteori lene[\, descriptiv\, cu titlurile vii [i expresive, care men]in cititorul `ntr-o permanent\ stare de tensiune [i fac lucrarea lizibil\, dincolo de interesul nostru „arheologic“. Aceast\ calitate a textului ne aduce
aminte de o vorb\ a unui vechi istoric francez, de altfel unul dintre cei mai intens cita]i
ca referin]e de c\tre Gafencu, Albert Sorel:
«Il n’est pas de bataille perdue qui ne se
regagne sur le papier!» Istoricul francez se
referea aici la memoriile celor care au
pierdut competi]iile istorice `n care au fost
angaja]i [i care se folosesc apoi de resursele
scriiturii pentru a-[i justifica actele [i
`ndeosebi e[ecul lor. Este o ironie care nu i
se potrive[te lui Gafencu, dar victoria sa pe
h`rtie este cert\. T`rzie, poate, dar cert\.
1

Grégoire Gafenco/ Grigore Gafencu: Préliminaires
de la guerre à l’est, De l’accord de Moscou (21 août
1939) aux hostilités en Russie (22 juin 1941)/ Preliminariile r\zboiului din r\s\rit, De la Acordul de la Moscova
(23 august 1939) p`n\ la ostilit\]ile din Rusia (22 iunie
1941), edi]ie bilingv\, Avant-propos par/ Cuv`nt-`nainte
de Teodor Baconschi, Préface, notes et index par/ Prefa]\, note [i indice de Lauren]iu Constantiniu, Traduction
par Andrei Niculescu , Colec]ia: Seria Grigore Gafencu,
Bucure[ti, Editura Curtea Veche, 2011, 592 p.
2
Grégoire Gafenco, Préliminaires de la guerre à
l’Est, Éditions Egloff et L.U.F. (Librairie de l’Université
de Fribourg), Fribourg – Paris, 1944.

de la postul omonim de televiziune,
14.02.2010, 19H05)

DETECTOR

vizibil: relat\rile sale din perioada misiunii
la Moscova s`nt pagini de proz\ de o excelent\ calitate. Obiectivul s\u este fire[te aici
de a explica de ce Rom=nia se afla `n r\zboi
de partea lui Hitler [i de ce manier\ ar trebui
tratat\ aceasta dup\ r\zboi.
Gafencu clarific\ astfel pozi]ia Rom=niei
`n noul context al `n]elegerilor dintre principalele puteri revizioniste din regiune, Germania [i URSS, reconstituie `ncerc\rile sale
patetice de a se repozi]iona geopolitic pentru a-[i prezerva integritatea teritorial\, abandonarea neutralit\]ii odat\ cu pr\bu[irea
frontului din Flandra, la 10 mai 1940. Ultimul capitol relateaz\ circumstan]ele teribile
ale ultimatumului din 26 iunie 1940 tr\ite
direct de autor. Este partea cea mai dramatic\ [i personal\ a c\r]ii.
Cititorul de ast\zi ar putea fi uimit de tonul moderat, mai cu seam\ `n ce-i prive[te
pe cei doi dictatori (Stalin [i Hitler), trata]i
aproape ca ni[te politicieni normali. Nu este
doar un reflex de diplomat. Cine este familiarizat cu stilistica lui Grigore Gafencu, fie
ca editorialist, fie ca politician [tie c\ fostul
patron al Timpului judec\ `ntotdeauna gesturile actorilor politici din prisma unui demers ra]ional. El ignor\ metodic astfel componenta ideologic\, oarecum ira]ional\, a
deciziei politice. Gafencu nu face dec`t rareori [i foarte prudent critic\ ideologic\, cel
mai adesea discut\ despre op]iuni politice,
despre mijloacele diplomatice folosite [i
despre consecin]ele lor practice. Acolo unde
unii ar vedea patologii ideologice sau mentale, el vede calcul rece, interese geopolitice, abilit\]i: un joc de putere [i inteligen]\.
De aceea nu vom g\si aici o distinc]ie net\
`ntre tirani [i democra]i. Este drept c\
aceasta ar fi fost [i contrar\ scopului practic
al lucr\rii care este acela de a contribui la
discu]ia despre cum se poate realiza pacea.
Gafencu [tie c\ trebuie s\ atrag\ aten]ia
asupra pericolului reprezentat de URSS, dar
f\r\ a-i speria pe Alia]i [i mai ales f\r\ a
aliena Rusia, care urma s\ aib\ un cuv`nt
greu de spus `n ordinea postbelic\.
Pentru el at`t Hitler c`t [i Stalin s`nt ni[te
lideri politici cu ideologii radicale, nefrecventabili ca atare, dar altminteri imposibil
de ignorat ca poli de putere. Aceasta este o
veche discu]ie, la urma urmei, ce anume
anim\ un dictator absolut de felul lui Stalin
sau Hitler: ra]iunea de stat, calculul politic,
interesele ]\rii, sau imaginarul s\u ideologic
eventual chiar impulsivitatea sangvinar\?
Pe de alt\, este oare potrivit\ compara]ia
dintre cele dou\ momente, respectiv, 1812 [i
1941, pentru a nu mai vorbi de compara]ia
dintre Napoleon [i Hitler sau chiar Alexandru I – Stalin, dincolo de un simplu joc euristic? Obsesia englez\ a lui Napoleon (cunoscut prin formula paradoxal\ potrivit c\reia r\zboiul de pe mare trebuie c`[tigat pe
uscat!) nu este la fel de puternic\ la Hitler,
care avea mai cur`nd o anume simpatie pentru
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...dar durabile, ca `n exemplele de mai jos:
28) „/.../ ceva b\ie]i dr\gu]i /.../“ (replic\
`n subtitrajul filmului Amurg de la postul de
televiziune HBO, 14.02.2010, 20H10)

Suferin]ele
limbii rom=ne

29) „/.../ b\ie]ii \[tia /.../ au avut ceva
imagina]ie /.../“ (George Zafiu, `n emisiunea
Europa expres de la postul de radio Europa
FM, 16.02.2010, 10H30)
30) „/.../ au scos ceva albume /.../“ (id.,
ibid.)

Din seriale mai vechi...

31) „/.../ `n instan]\ au ajuns ceva dosare
/.../“ (Adrian Ardelean, invitat `n emisiunea
semnalat\ mai sus a aceluia[i post de radio,
16.02.2010, 10 H 45)

27) „/.../ am c\l\torit cu trenul doi[pe ore
/.../“ (interviu la emisiunea {tirile PRO TV

Tr\im, oare – m\ `ntreb, neav`nd ce face
–, `n „obsedantul deceniu al lui... ceva?

LIVIU FRANGA

BURSA C|R}ILOR
Ruxandra Cesereanu, Marius Conkan,
}inutul Cel\lalt, Editura Cartea Rom=neasc\, 2011, 224 p.
}inutul Cel\lalt e o poveste despre un
b\ie]el [i o feti]\ bolnavi de sindromul
Down, care tr\iesc `ntr-un orfelinat [i construiesc la nesf`r[it lumi compensatorii, din
care nu se mai poate ie[i dec`t `ntr-un alt
]inut. Nu este vorba, `ns\, despre un ]inut
mental, ci despre unul al inimii `n infla]ie,
`n care inclusiv creierul de-vine inim\. }inutul Cel\lalt (The Otherland) ar putea fi
pentru vremurile noastre ceea ce, odinioar\, au fost Wonderland, Neverland,
]inutul lui Oz, planeta Micului Prin] ori
Narnia, lumi cu care, de altfel, ]inutul celor
doi prichindei interfereaz\. Cu mici excep]ii, aceast\ carte a fost scris\ `ntr-un an
(2008-2009).

I-am cunoscut pe Spuki [i Lolo `n dup\amiaza de 11 mai 2008, la sf`r[itul unui
atelier de scriere creatoare, c`nd s-a ivit,
pe nepus\ mas\, ideea `mp\rt\[it\ a celor
doi copila[i [i a felului `n care `ncearc\ ei
s\ str\bat\ lumea din l\untrul lor, dar [i pe
cea exterioar\, dincolo de nelini[ti [i opreli[ti, cu juc\u[enie, umor, ironie [i chiar cu
bucluc. (Ruxandra Cesereanu & Marius
Conkan)
Ruxandra Cesereanu s-a n\scut `n Cluj,
la 17 august 1963. Este poet\, prozatoare,
eseist\. A urmat cursurile Facult\]ii de
Litere din Cluj, pe care a absolvit-o `n
1985. Actualmente este conferen]iar la
Catedra de Literatur\ Comparat\ a Facult\]ii de Litere din Cluj. Face parte din
stafful Phantasma, Centrul de Cercetare a
Imaginarului, de la Cluj, `n cadrul c\ruia a
sus]inut ateliere de scriere creatoare `n
poezie [i proz\ (2002-2010). Este, de
asemenea, redactor-[ef adjunct la revista
de cultur\ Steaua. A publicat urm\toarele
volume de poezie: Zona vie (1993); Gr\dina deliciilor (1993); C\dere deasupra
ora[ului (1994); Oceanul Schizoidian
(1998, 2006); Femeia-cruciat (antologie,
1999); Vene]ia cu vene violete. Scrisorile
unei curtezane (2002); Kore-Persefona
(2004); Coma (2008). ~n colaborare cu
Andrei Codrescu a publicat Submarinul
iertat (2007). A publicat urm\toarele
volume de proz\: C\l\torie prin oglinzi
(1989); Purgatoriile (1997); Tricephalos
(2002); Nebulon (2005); Na[terea dorin]elor lichide (2007); Angelus (2010).
Marius Conkan s-a n\scut `n N\s\ud, la
27 februarie 1988. A urmat cursurile Facult\]ii de Litere din Cluj, pe care a
absolvit-o (nivel licen]\ [i master) `n 2011.
A participat la toate atelierele de crea]ie
din cadrul Phantasma, Centrul de Cercetare a Imaginarului. Actualmente este doctorand `n literatur\ comparat\, cu o tez\
despre lumi alternative. A publicat volumul de poezii Soporia (2009).
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Mehala Walhalla
LIVIU FRANGA
Primul text al volumului (Castanii Pa[ei,
sempitern simbol fitologic al `ntemeierii, dar
[i al supravie]uirii) punea, a[adar, `n fa]\ o istorie cu totul prescurtat\, dar `n chip fericit
redus\ la esen]ial, a Mehalei p\m`nte[ti: veche
a[ezare, aboriginar\, de pe l`ng\ poalele
cet\]ii Timi[oarei, apoi, `n timp, apropiat\ tot
mai mult [i, `n cele din urm\, `nghi]it\ de ea.
Cel de-al doilea text, intitulat Canon pentru Dumnezeu `n capitala lumii, odat\ cu saltul brusc din dep\rtarea p`cloas\ a trecutului
`n contemporaneitatea palpabil\ a prezentului
– dar, subliniez `nc\ o dat\, e vorba de un
prezent cu totul relativ [i pur personal, acela
al rememor\rii, din unghi auctorial, a v`rstei
infantil-preadolescentine, o v`rst\ doar `n
principiu, cum se va vedea, paradisiac\ –,
produce totodat\ [i o temeinic\, pentru oricare
cititor, explica]ie a alegerii materiei narative.
Prozatorul a optat `n favoarea Mehalei, a
lumii ei policolore [i polifone din `ndep\rtatul
odinioar\ al copil\riei preadolescentine, pentru nici un alt motiv, dec`t fiindc\ ea, foarte
p\m`nteasca Mehal\ de acum multe decenii `n
urm\, a fost [i se pare c\ va r\m`ne, c`t va mai
fi s\ fie, chiar „capitala lumii“ (caput mundi).
O Rom\ (`ng\duit\-ne fie compara]ia) in
nuce, adic\ acel loc sacru – `ntruc`t s-a n\scut
dintr-o voin]\ luminat\ de Sus – [i la fel de

emblematic precum ora[ul pluricolinar al
Lupoaicei. C\tre noua minuscul\ Rom\ negrescian\ duc nu toate drumurile, ci toate
vocile lumii. Mehala e singurul loc de pe p\m`nt unde, p`n\ ast\zi, se mai aud `mpletite `n
simultan „canon“ patru limbi: „nem]e[te“,
„rom=ne[te“, „ungure[te“ [i „s`rbe[te“. Iar
`n]elegerea, din totdeauna [i netulburat\,
dintre vorbitorii acestor at`t de diferite graiuri
`ntr-un singur loc se v\de[te a fi – deslu[im
noi printre r`nduri – semnul Proniei care vegheaz\ necontenit Istoria.
Aceste dou\ texte, extrem de scurte de
altfel (abia patru pagini `mpreun\) – `n ton [i
acord cu brevitatea volumului `n ansamblul
lui, c\ci, pentru Dan Negrescu, rememorarea
este un act scriptural eminamente concis,
esen]ial(izat), [i nu voluminos `n multidimensionale tomuri larmoaiante –, constituie, ca
pentru Titanul de la Bayreuth din ultimul veac
regretabil, uvertura `n fortissimo a unei opere
simfonice `n spa]iul c\reia intensitatea viziunii d\ adev\rata, ad`nca semnifica]ie, grandiosului. Exact precum `n faimoasa Tetralogie,
`nceputul corespunde perfect sf`r[itului, [i
invers. Ultimele dou\ texte, al treizeci [i optulea (Epilog la o mitologie) [i al treizeci [i
nou\lea (Mehala din ceruri, inedit fa]\ de
volumul din 1999), plaseaz\ construc]ia narativ\ `n unghi pur metafizic. Mehala de pe p\m`nt, disp\rut\ treptat prin plec\rile succesive
ale ultimilor ei locuitori de odinioar\, se mut\
definitiv `n „ceruri“: pluralul sugereaz\ tocmai imensitatea noilor spa]ii, celeste, deschise
ochilor min]ii, `n profund contrast cu `ngustimea spa]iului terestru `n care `nc\puse vechea
a[ezare. Le re`nt`lnim `n „ceruri“, dar pe o alt\
croial\ topografic\, str\lucitoare [i exact\ prin
`nsu[i invizibilul contururilor ei, pe absolut
toate personajele rememorate de narator `n

periplul Mehalei p\m`nte[ti. Istoria rescrie
metafizic [i se `nscrie, astfel, `n durat\. Lui
odinioar\ `i ia locul pentru totdeauna.
Care s`nt, prin urmare, personajele `nchise
`ntre aceste dou\ coper]i, `ntre „ieri“-ul Istoriei [i „mereu“-l Eternit\]ii, `ntre „Timp“ [i
„`n-afar\-de-Timp“? Cele 35 de texte descoper\ lecturii [i reflec]iei fauna tragic\, dar
extrem de bogat\, a comediei umane dintr-o
epoc\ [i dintr-un spa]iu date, ambele coordonate circumscrise cu mult dincolo de orice
voin]\ a grupului ori a individului de a-[i
transcende condi]ia. Istoria rememorat\ a
acestor personaje, tr\itoare c`ndva `n Mehala
unui `n[el\tor de lunecos prezent, devine, `n
ad`ncimea cea mai profund\ a semnifica]iilor
textului negrescian, ilustrarea viziunii perisabilit\]ii umanului, o perisabilitate grotesc\
prin `ncercarea disperat\ de a crede [i de a demonstra contrarul. Or, tocmai confuzia oarb\
dintre fericirea clipei [i adev\rul implacabil al
ve[niciei mut\ `n tragic vesela incon[tien]\ a
„m\h\len]ilor“ [i `i urc\, totodat\, `n simbolic.
Textele r\mase dup\ ce le punem deoparte
pe primele [i, recte, pe ultimele dou\ – alc\tuind, pe de o parte, dubla introducere, pe de
alta, dublul epilog – alc\tuiesc un corpus atent,
[i nicidecum aleatoriu structurat, de biografii
paralele. Mai exact, de fragmente biografice
paralele dispuse `n succesivitate narativ\ (nu
cronologic\), dar adeseori tangen]iale, asemenea unor mici cercuri de via]\ iscate pe o ap\
st\t\toare – a[ezarea Mehalei –, aceea[i [i mereu alta `n scurgerea doar a vremii.
Loc al tuturor, a[ezare `n-fiin]at\ de un
`ntemeietor el `nsu[i venetic (Pa[a), Mehala `i
ia la s`n `n primul r`nd pe cei sosi]i de departe,
oferindu-le – cui vrea – avantaje incontestabil
superioare migra]iei itinerante. Cel mai original [i specific personaj al acestei lumi de

trecere, `n [i prin care se realizeaz\ miracolul
transform\rii r\t\cirilor din loc `n loc `n r\m`nere definitiv\ pe loc, este personajul
colectiv. El confer\, `n opinia mea, acel
inconfundabil timbru multilingv [i plurietnic
lumii `n permanent\ facere, dar [i inexorabil\
desfacere, a Mehalei.
Dac\ nu `ntemeietoare (lipsindu-i complet
atributul statorniciei), `n orice caz constant
constituant\ comunitate m\h\lean\ a fost, din
totdeauna [i pentru mult\ vreme, cea ]ig\neasc\. Textul Burlane, fulgi [i sticle goale (pp.
55-58) `i `nf\]i[eaz\ `n ve[nica lor mobilitate
doar sezonier sedentar\: „/.../ ceea ce trezea
ne`ncredere era /.../, mai mult, nestatornicia
lor, neav`nd cas\; nu se [tia pe unde stau /.../“
(p. 55). Al\turi de ace[tia din urm\, vagan]i [i
neocupa]i din tat\-n fiu, al]ii, `n schimb, `[i
ofereau, cu tarife imprevizibil variabile, diverse servicii ambulante („droto[ii“ sau „rainipinctitorii“, adic\ tinichigiii, cump\r\torii
de sticle [i borcane goale [ocupa]ie, surprinz\tor, f\r\ denumire specific\ `n nomenclatorul
local al profesiilor [i `ndeletnicirilor], trocarii,
respectiv cei care pl\teau marfa cump\rat\ nu
cu bani, ci pe diverse alte obiecte-marf\, de
obicei de provenien]\ cel pu]in necunoscut\,
[.a.m.d. Ace[ti ]igani sezonieri ap\reau de
nic\ieri [i disp\reau `n nic\ieri, `ns\ cu o ritmicitate precis\ a recuren]elor. ~n func]ie [i de
anotimp. ~n sf`r[it, Mehala rememorat\ a cunoscut [i un caz unic, izolat – aproape simbolic pentru riscurile pe care le asuma `n comunitate op]iunea pentru sedentaritate `n
detrimentul ancestralei itineran]e –, de a[ezare a individului la casa lui. A doua parte a
textului sus-amintit este exemplificarea ilustrativ\ [i foarte sugestiv\ a exact acelor riscuri, survenite atunci c`nd `]i tr\dezi con[tiin]a
genetic vagant\.

TATUAJE

Romanul emigrantului rom=n
MIHAIL
VAKULOVSKI
Noapte bun\, copii!, romanul lui Radu
Pavel Gheo, este unul care trebuie p\strat `n
raftul de lux al literaturii rom=ne, chiar pe
l`ng\ R\d\cina de buc[\u, romanul lui O.
Nimigean, ap\rut `n acela[i timp, `n aceea[i
colec]ie a editurii Polirom. Un roman `ntre trecut [i prezent, `ntre copil\rie [i post-adolescen]\, `ntre moldoveni [i b\n\]eni, `ntre aici [i
dincolo, `ntre Europa de Est [i America, `ntre
Rom=nia [i SUA, `ntre comunismul second
hand [i capitalismul de tranzi]ie, `ntre comunismul ceau[ist [i capitalismul din capitala
distrac]iei [i a viciilor occidentale, `ntre grani]e, `ntre v`rste, `ntre viol [i droguri, `ntre
emisiunea de pove[ti „Noapte bun\, copii“ [i
filmele porno, `ntre dou\ vie]i, `ntre dou\ registre scriitorice[ti cu totul diferite… Cartea e
compus\ din cinci p\r]i, prolog, epilog [i un
cuv`nt c\tre cititor(i). Fiecare secven]\ e `mp\r]it\ `n dou\: din anii copil\riei celor cinci
personaje din centrul ac]iunii, anii ’80 (1986,
1983, ’90-’91, 1978), [i anul 2000, c`nd, vorba
c`ntecului, nu mai s`nt demult copii. A[adar,
nara]iunea cuprinde secven]e suprapuse, ceea
ce-l pune serios la `ncercare pe scriitor, dar `i
face mare pl\cere cititorului. Recunosc, am tot
am`nat lectura c\r]ii (de[i-mi place mult cum
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scrie Gheo) doar din cauza grosimii c\r]ii.
C`nd `ncepi s\ cite[ti, `n]elegi `ns\ repede c\,
a[a cum `nv\luie timpurile [i pove[tile, scriitorul prinde cititorul `n mrejele nara]iunii. {i nu
mai la[i cartea din m`ini p`n\ ajungi la sf`r[it,
la pagina 492! Noapte bun\, copii! `ncepe `n
2000, c`nd Marius se `ntoarce `n Rom=nia, de
unde emigrase imediat dup\ c\derea comunismului, `n 1990 (de[i `ncercase s\ treac\ grani]a
[i `nainte, ilegal, fire[te!). Nu vine `n vizit\ sau
din nostalgie, ci cu un scop precis, trimis de
firma la care lucreaz\ `n Los Angeles. Nu, nu-i
este dor de ]ar\, aproape c\ nici nu-l mai intereseaz\ ce se `nt`mpl\ aici, pentru c\, de fapt,
nu mai are pe nimeni aici, mama sa locuind la
el. Totu[i, `[i ia cu el ma[ina la care a visat `n
copil\rie, un Chevrolet Corvette ro[u. Radu
Pavel Gheo `l face s\-[i aminteasc\ de copil\rie [i a[a se creeaz\ al doilea plan, cel din trecut, unde g\sim o lume `ntreag\ – descrieri
foarte bine ilustrate despre satele din Rom=nia
comunist\, despre situa]ia de atunci, despre
distrac]iile copil\riei, despre prietenia [i visele
din acele timpuri. ~n centrul nara]iunii s`nt
plasa]i Marius [i cei trei amici din copil\rie –
Paul, care visa s\ devin\ scriitor, prietena lor
Cristina [i prietenul ei Leo, care-[i petrec vacan]ele `ntr-un sat de l`ng\ Timi[oara. Naratorul le urm\re[te cre[terea, via]a – din copil\rie
p`n\ `n prezent, pe trei dintre ei p`n\ la…
moarte… Foarte interesante s`nt reprezentarea
[i viziunea „t\r`mului f\g\duin]ei“ – v\zut din
mai multe unghiuri, locuri, la v`rste diferite –,
[i ciocnirea civiliza]iilor, descrierea vie]ii de
emigrant. Noapte bun\, copii! atinge, descrie
– [i chiar analizeaz\ multe puncte sensibile –
sociale, politice, literare. Marius vine `n Rom=nia s\ negocieze cu ministrul `nv\]\m`ntu-

lui o afacere nu tocmai cinstit\, pe care o rezolv\ uimitor de u[or, dup\ care e jefuit de
valuti[tii din Bucure[ti – [i asta la doar c`teva
ore distan]\. Apoi `[i aminte[te de `ncercarea
de a trece grani]a, dup\ ce vede – a c`ta oar\?
– caseta porno cu prietena lor din copil\rie, care,
dup\ ce au fost prin[i – a fost violat\ de to]i
gr\nicerii, capul r\ut\]ilor fiind unul dintr-un sat
de pe l`ng\ Ia[i, `n care se duce s-o r\zbune pe
Cristina, care a avut o soart\ foarte crud\ `n
SUA... Dar nu v\ dezv\lui chiar tot, doar v\
asigur c\ Noapte bun\, copii! e o poveste fascinant\, pe care ar fi putut-o tr\i majoritatea
colegilor de genera]ie ai scriitorului Radu Pavel
Gheo, care, apropo, el `nsu[i a tr\it experien]a
emigr\rii `n SUA, apoi s-a re`ntors `n ]ar\. A[a
se explic\ veridicitatea scenelor, c\ci, nu-i a[a?,
e mult mai simplu s\ scrii despre ce-ai tr\it
dec`t despre ce ai auzit, cum spunea [i Pascal
Bruckner. La Ia[i se `nt`lne[te, absolut `nt`mpl\tor, cu Paul, cel mai bun prieten din copil\rie, unicul din ga[ca lor care n-a mai emigrat
(prima oar\ s-a `mboln\vit [i n-a putut s\ mearg\ cu prietenii s\i, apoi pur [i simplu nu l-a
mai invitat nimeni dintre ei), dar [i-a `ndeplinit
visele din copil\rie aici, `n Rom=nia, devenind
scriitor destul de cunoscut, tradus [i publicat `n
SUA, proasp\t bursier al unei funda]ii americane cam suspecte, dar foarte eficiente [i care-i
pl\te[te o burs\ beton. Povestea lui Paul e una
despre lumea literar\, despre g\[tile din interiorul ei, despre reviste [i edituri, despre succes [i
ratare, despre profesie, dragoste [i prietenie…
Romanul e scris impecabil, g`ndit [i controlat la milimetru, nara]iunea e alert\, cinematografic\ (dac\ se face un film dup\ un scenariu
„N.b.,c“, sugerez piesa „Ga[ca de la bloc“ de
Sarmalele Reci), pove[tile curg [i se scurg una

`n alta (ca p\pu[ile ruse[ti), lexicul e foarte viu
`n p\r]ile despre `nt`mpl\rile din SUA, copil\resc [i nevinovat c`nd s`nt descrise situa]iile
din copil\rie, dur [i direct `n descrierile limit\.
Stilul este fermec\tor, ca [i scriitorul! Dac\ i-a
priit sau nu `ntoarcerea ([i temporal\, nu doar
geografic\) personajului homodiegetic –
vede]i citind cartea (sau eBook-ul!), pe care vo recomand cu convingere.
Radu Pavel Gheo, Noapte bun\, copii!,
Editura Polirom, Ia[i, 2010.

www.timpul.ro

Cronici din tranzi]ie

17

TIMPUL

Viktor Pelevin [i identitatea
„Genera]iei P“
ALIONA GRATI
Printre scriitorii care au venit ca un flux de
nest\vilit `n literatura rus\ dup\ 1986, Boris
Akunin, Viktor Erofeev, Vladimir Sorokin,
Dmitri Prigov, Tatiana Tolstaia, Vladimir Makanin, Ludmila Petru[evskaia, Ludmila Uli]kaia [.a., Viktor Pelevin este ast\zi, probabil,
cel mai cunoscut. ~nregistr`nd `ntr-o scriitur\
plastic\, cu partituri de oralitate [i ironie excesele Rusiei contemporane, scriitorul a provocat, deopotriv\, rumoare `n cercurile literare
moscovite [i admira]ie `n r`ndurile tinerilor.
C\r]ile lui au cunoscut mai multe edi]ii `n rus\
[i `n alte limbi, av`nd v`nz\ri impresionante, de
ordinul milioanelor de exemplare. Dup\ un
sondaj din 2009 de pe site-ul OpenSpace,
Pelevin a fost recunoscut drept cel mai influent
intelectual al Rusiei, iar romanul s\u Generation P a fost plasat de c\tre autorii unei enciclopedii germane pe ultima pozi]ie a celor o
sut\ de romane de maxim\ importan]\ `n secolul al XX-lea.
Scriitorul s-a lansat `n 1992 cu romanul
Omon Ra, urmat de altele, dintre care cele mai
cunoscute s`nt Ciapaev [i neantul, Via]a insectelor, Generation P, Empire V. F\c`nd parte
din cel de-al treilea val al postmodernismului
rusesc, Pelevin, `mpreun\ cu al]i colegi ai s\i
de genera]ie, `[i propun s\ duc\ p`n\ la ultimele
ei consecin]e deconstruc]ia ludico-parodic\ a
metanarativului comunist. Spre deosebire de
ceilal]i scriitori mai noi, el ignor\ aproape marasmul sovietic [i este interesat cu prec\dere de
procesele care au loc `n sfera con[tientului [i
incon[tientului colectiv `n perioada de tranzi]ie
spre o Rusie capitalist\. Prin gril\ phihanalitic\
s`nt urm\rite posibilit\]ile de manipulare `n era
tehnologiei computerizate, pseudoideologia
societ\]ii consumeriste, influen]a publicit\]ii,
efectele psihedelice, modelele de identitate,
manifest\rile contemporane ale arhetipului
na]ional etc.
Proza lui Pelevin este greu clasificabil\,
oscil`nd `ntre poetica realismului fantastic [i
postmodernism. Capacitatea de a `mpleti `n
manier\ ludic\ miturile na]ionale [i cultura de
mas\, fantasticul grotesc cu jocurile de calculator i-au asigurat recunoa[terea rolului de
inovator al prozei ruse contemporane. Crea]ia
lui dezbate `n cheia tragicomediei probleme de
filozofie, antropologie, psihologie, sociologie
[i politic\.
Critica occidental\ consider\ c\ Pelevin reprezint\ viitorul romanului rus, cu un loc asigurat `n panteonul absurdului, al\turi de Gogol
[i Bulgakov. ~n Occident este cunoscut mai
ales prin satirele sale dezl\n]uite despre via]a
din Rusia postsovietic\. Atributele acestei lumi
s`nt bandi]ii, businessmanii, mercedesurile 600,
El]`n `n stare de ebrietate, tancurile, vodka contraf\cut\ etc. ~n linii generale, reflec]iile scriitorului se orienteaz\ pe cauzele pierderii sensurilor existen]iale `n contextul devaloriz\rii
conceptelor fundamentale care sus]ineau piramida socialismului. ~n romanul Generation P
(1999), interesul se focalizeaz\ pe schimb\rile
ce au avut loc `n Rusia odat\ cu ascensiunea [i
declinul lui Gorbaciov `n r`ndul „genera]iei
care fusese programat\ pentru o via]\ `n interiorul unei paradigme socio-culturale, dar care
s-a trezit `n cu totul alta“. E vorba de genera]ia
n\scut\ [i crescut\ `n comunism, dar care `[i
`ncepe activitatea social\ `n „zari[tea“ capitalismului. Pentru c\ „`n Rusia“, scrie Pelevin `n
debutul romanului s\u, „chiar a tr\it o genewww.timpul.ro

ra]ie t`n\r\, f\r\ griji, care sur`dea verii, m\rii
[i soarelui – [i care a ales Pepsi“*. Intrarea pe
nepreg\tite `ntr-o lume a gangsterilor, a afacerilor dubioase, a cocainei [i a pie]ei libere a
avut efecte dezastruoase: „Atunci c`nd reperele lumii reale se pr\bu[esc, acela[i lucru se petrece [i `n psihicul uman“. Litera „P“ mai `nseamn\ [i „genera]ie pierdut\“ sau, `n formula
radical\, a lui Alexandru Vakulovski – „catastrof\ total\“.
~n acest nea[teptat orizont `ncearc\ s\ se integreze personajul principal Vavilen Tatarski,
unul dintre tinerii genera]iei respective, absolvent al facult\]ii de Litere, iubitor de
Pasternak [i de metafizic\, poet ratat sau, mai
bine spus, devenit inutil ca poet `n era consumerismului capitalist. Afl\m `n expozi]iunea
romanului c\ numele Vavilen descifreaz\ o
combina]ie a numelui Vassili Axionov (scriitor
disident rus) cu cel al lui Vladimir Ilici Lenin.
Implicit, jocul onomastic trimite la eterogenitatea realit\]ilor de pe miticul Babel. ~n]elegem
sarcasmul autorului pe m\sur\ ce `naint\m `n
lectura romanului care ne afi[eaz\ interfa]a
unei Rusii babilonice, golite de realitate. Noua
Rusie a lui Pelevin nu e dec`t una ref\cut\ pe
suport mediatic `n regim real cu ajutorul graficii computerizate [i model\rii 3D, iar democra]ia promis\ este, de fapt, un demo-version a
ceea ce a fost c`ndva.
Nelipsit de talent [i de discern\m`nt, Tatarski `[i g\se[te rostul `n aceast\ lume bizar\,
nu `nainte de a-[i vinde sufletul diavolului.
Printr-o `nt`mpare fericit\ acesta se angajeaz\
la o mare companie de publicitate, care se dovede[te a fi chiar centrul lumii TV. Av`nd misiunea de a adapta brandurile occidentale la
tiparele [i mentalitatea ruseasc\, el descoper\ o
alt\ realitate cu posibilit\]i infinite [i cap\t\
alte viziuni asupra a ceea ce `nseamn\ adev\rul
[i minciuna. ~n scurt timp, dup\ ce-[i convinge
comanditarii prin c`teva crea]ii publicitare reu[ite, Vavilen este ini]iat `n secretele lumii media. Afl\ cu stupoare c\ toat\ suprastructura
noii Rusii consta, de fapt, `ntr-un mozaic halucinant de reprezent\ri, fiind o crea]ie digital\,
un spa]iu modelat de noile tehnologii moderne.
Ceea ce credea el c\ supravegheaz\ mersul istoriei se dovede[te a fi simulacru f\r\ coresponden]\ `n realitate. Ca produsele de uz casnic, copios promovate, dar care `n realitate decep]ioneaz\, politicienii, de la deputa]ii Dumei
de Stat p`n\ la pre[edintele El]`n, nu s`nt dec`t
lucr\tura unui grup de designeri pl\ti]i generos, dota]i cu tehnic\ american\ performant\.
Arta reprezent\rii multimedia (demo), care
permite combinarea elementelor foto, audio [i
video `ntr-o form\ atractiv\, interactiv\,
absolv\ Puterea de eforturi suplimentare de
reeducare a omului. ~n studioul numit Silicon
Graphics oamenii reali s`nt pur [i simplu `nlocui]i cu marionete virtuale, cu un fel de holograme sau videobareliefuri dinamitate de actori [i prelucrate de graficieni [i programatori.
~n timp ce, spre exemplu, un Berezovski (milionar rus) `[i vede de afacerile profitabile, o
echip\ `ntreag\ de speciali[ti `i inventeaz\ imaginea. „Orice politician“ – afirm\ Morkovin,
colegul [i c\l\uza lui Tatarski `n tenebrele
media-holdingului – „este o emisiune televizat\. S\ punem, spre exemplu, `n fa]a camerei
de luat vederi un om real. Oricum discursurile
lui vor fi scrise de o echip\ de speechwriters,
hainele vor fi alese de un grup de stilisticieni,
iar hot\r`rile vor fi luate de comitetul interbancar. Dar dac\ se ghibrise[te – ce faci, din nou
tragi `ntreg carul?“ Cet\]eanul simplu este servit cu o imaginine inventat\ a suprastructurii,
cu o hyperPutere [i o hypereconomie atractiv\,
reprezentat\ de un „hyperEl]in“ [i un „hyperBerezovski“ etc., puterea real\ `n stat apar]in`ndu-le diriguitorilor marketingului, orienta]i s\
promoveze sensibilitatea consumatorului.
Con[tiin]a rusului eliberat de comunism este
controlat\ [i `n plin\ democra]ie de televizorul
din fa]a lui.

~mpletind documentarul [i fantasticul, Pelevin eviden]iaz\ contribu]ia imperiului TV `n
crearea simulacrelor [i a artefactelor ce `nlocuiesc realitatea [i analizeaz\ strategiile de promovare a unei antropologii apofatice care anuleaz\ omul. Menirea personajului Vavilen
Tatarschi `n roman e de a ar\ta, pe de o parte,
felul `n care pentru o sum\ de bani tinerii `[i
canalizeaz\ talentul [i munca `n slujba proiectului monstruos de manipulare a societ\]ii
prin intermediul reclamelor, iar, pe de alt\
parte, lui `i revine rolul de a reanima spiritul
critic al noii genera]ii `mpotriva unui nou tip,
ingenios deghizat, de sistem opresiv.
Nu `nt`mpl\tor, autorul las\ `n roman un
spa]iu extins cit\rii textelor de reclam\, descriind cu lux de am\nunte strategiile de creare
[i efectele de real scontate. Toate reclamele cu
produse de consum au ca pretext un model
clasic, selectat din legendele istorice, cultura
universal\ sau mitologemele na]ionale. Aceste
modele servesc ca suport valoric pentru atractivitatea unor detergen]i, ap\ de colonie sau
]ig\ri. Spre exemplu, pentru promovarea detergentului „Ariel“ s`nt folosite versuri din
Shakespeare, iar vodka este acompaniat\ cu
versuri din Tiutcev. Din multitudinea de reclame ambigue ca mesaj produse de Tatarski,
una se remarc\ printr-un sarcasm deosebit.
Este vorba de un spot publicitar care recicleaz\
discursul biblic: „O limuzin\ alb\ av`nd ca
fundal biserica Isus Salvatorul. U[a ei din spate
e deschis\ [i de acolo bate lumina. Din lumin\
se arat\ o sandal\, abia ating`nd p\m`ntul [i o
maina l\sat\ pe m`nerul u[ii. Fa]a nu se vede.
Doar lumina, ma[ina, m`ina [i piciorul. Sloganul: «ISUS HRISTOS – UN DOMN IMPOZANT PENTRU DOMNI IMPOZAN}I»“.
Kitschiul preten]ios nu pare a fi capabil s\
sensibilizeze pe cineva, totu[i, prin intermediul
acestuia [i a altor spoturi de acest gen, f\uritorii reclamelor `[i creeaz\ metodic, prin „hipnoz\ media“ repetat\, un auditoriu propriu. Or,
video-cultura tinde s\ devin\, dup\ formula lui
Alexandr Zinoviev, o seduc\toare „biseric\“ a
timpului, pentru enoria[i cretini.
Problema identit\]ii este central\ `n roman,
una pentru care Pelevin amestec\ mai multe
teorii contemporane: de la teoria dezvolt\rii
personalit\]ii lui Freud, Dzen-buddhism p`n\
la concep]ia lui Baudrillard despre simulacrele
postmodernit\]ii. Purt\t\torul acestor `n]elepciuni este spiritul lui Che Guevara cu care
Tatarski comunic\ `ntr-o [edin]\ de spiritism.
Potrivit acestui personaj suprarealist, el `nsu[i
o imagine comercializat\ intens (pe coperta
majorit\]ii edi]iilor `n limba rus\ a acestui roman Che Guevara apare `n variant\ caricatural\, av`nd pe renumita beret\ `ncrip]ia de
firm\ Nike), identitatea omului contemporan
este produsul canalelor media de informare.
Sub dicteul lui Che Guevara, Tatarski produce
un lung tratat despre identitate, cu multiple
semnifica]ii. De fapt, Pelevin face din Che
Guevara un purt\tor al cuno[tin]elor esoterice
menite s\ sus]in\ spiritul critic `n societate
consumerist\.
Din acest tratat reiese c\ identitatea omului
contemporan este total dependent\ de imageria
socio-comercial\ livrat\ de televiziune. Privind ecranul televizorului, omul face abstrac]ie de lumea `nconju\toare, identific`ndu-se cu
aspira]iile eroilor virtuali ai reclamelor. Sub
influen]a spoturilor publicitare, subiectul I,
real [i capabil de discern\m`nt, se transform\
`n subiectul II, virtual [i lipsit de spiritul reflexiv, pe care Pelevin `l nume[te [i Homo Zappiens. „Transfigurat incon[tient `n lumea emisiunii televizate Homo Zappiens nu mai este o
personalitate, ci pur [i simplu o stare“, spune o
fraz\ a acestui tratat. Aceast\ manipulare subliminal\ d\ roade atunci c`nd telespectatorul `ncepe s\ cread\ c\ doar procurarea acestui produs fermec\tor `i poate aduce starea de fericire. Dac\ magia reclamelor func]ioneaz\
corect, „se produce o structur\ iluzorie, care nu
are un centru“ real, fiind un ego fals, o fic]iune

numit\ ironic identity. Reprezentarea televizat\, discursul mass-media [i alte artefacte
culturale constituie infailibile instrumente de
stimulare a nevoilor [i de manipulare a unui
auditoriu avid dup\ ritualurile fantasmatice,
anestezice ale consumului. Reclama devine
astfel o nou\ violentare prin zombare `n mas\
a con[tientului colectiv.
Consumatorul contemporan cap\t\ `nf\]i[\ri grote[ti la Pelevin. ~n lumina disocierilor
despre identitate, acesta arat\ ca o molusc\
monstruoas\ („oranusul“), al c\rei sistem nervos `l constituie televizorul [i care `nghite f\r\
discern\m`nt produsele promovate de reclame.
E vorba de un cyborg, un fel de hibrid `ntre
ma[in\ [i organism cu identitate livrat\ [i fericire fabricat\ de video-cultur\. Spre sf`r[it, tratatul contureaz\ o previziune apocaliptic\. ~n
momentul `n care societatea se va constitui `n
mare din indivizi cu identitate cibernetic\, senza]ia de team\ privind sf`r[itul lumii, invocat\
de cre[tinism pentru a men]ine fizionomia
moral\ a omului, va disp\rea de la sine, c\ci nu
va mai exista acela pentru care moartea sinelui
va `nsemna o catastrof\: „Sf`r[itul lumii va fi
pur [i simplu o emisiune televizat\“.
Exist\, potrivit spiritului lui Che Guevara, o
posibilitate de salvare din aceast\ dependen]\ a
lumii postmoderne. La un moment dat ni se
propun trei exerci]ii buddhiste, care se cer
cultivate prin antrenament: „Mai `nt`i te ui]i la
televizor f\r\ a include sunetul. Cam vreo
jumatate de or\ pe zi c`nd vrei s\-]i vizionezi
emisiunile preferate. Atunci c`nd vei avea
g`ndul c\ se comunic\ ceva foarte important [i
interesant `ncearc\ s\-]i neutralizezi dorin]a.
La `nceput vei avea impulsul de a include sunetul, dar te vei obi[nui cu timpul. Important e
s\ nu te culpabilizezi atunci c`nd nu vei rezista.
To]i a[a au `nceput, chiar [i cei care au ajuns s\
fie lama. Apoi `ncepi s\ prive[ti televizorul cu
sunetul inclus, dar f\r\ imagine. {i doar la
urm\ ajungi s\ te ui]i la televizor c`nd el nu
func]ioneaz\. Aceasta este, `n fond, tehnica
principal\, primele dou\ fiind preg\titoare.
Ajungi s\ vizionezi toate emisiunile de nout\]i,
f\r\ a include televizorul“. Ironia lui Pelevin
func]ioneaz\ ca un catalizator al trezirii din
somnul consumerist.
Analiz`nd cu m\iestrie [i subtilitate mai
multe aspecte ale marchetingului agresiv,
Pelevin nu ezit\ a atinge teme mult mai boln\vicioase, cum ar fi ideeea na]ional\. Av`nd `n
palmaresul s\u profesional o colec]ie de reclame conving\toare, Tatarski este pe deplin derutat atunci c`nd i se comand\ un spot publicitar al b\uturii Sprite `n spiritul a[a-numitei
„idei ruse[ti“. ~n aceast\ problem\ nu-l poate
ajuta nici chiar spiritul cu care se `ntre]ine cu
succes `n alte situa]ii. Sloganul reclamei iese
caraghios, asociind gustul b\uturii Sprite cu
cel al sucului de mesteac\n. Trebuie s\ recunoa[tem curajul autorului de a parodia constant „marile nara]iuni“ ale ru[ilor.
Generation P a fost ecranizat [i a ap\rut
anul acesta `n cinematografele Rusiei. Regizorul Viktor Ginzburg, `n trecut el `nsu[i produc\tor de spoturi publicitare, a reu[it s\ imprime
filmului semnifica]iile necesare, de[i se considera c\ Pelevin nu poate fi ecranizat. Generation P are un subiect dificil, bizar, fiind construit pe fluxul con[tiin]ei personajului principal Tatarski, care, sub influen]a stupefiantelor,
descoper\ o alt\ esen]\ a lumii. ~n planul formei, romanul constituie un hibrid dintre romanul satiric, romanul psihedelic [i romanul
SF, `ngreun`nd [i munca de `nregistrare pe
pelicul\. O confruntare a na]iunii literare cu
cea cinematografic\ este `ntotdeauna binevenit\, oricum arta computerizat\ demo [i reprezentarea multimedia `[i afl\ `n film expresia
cea mai conving\toare.
* Scriitorul parodiaz\ sloganul unei reclame care, `n anii ’90, ap\rea foarte des pe ecranele televiziunii ruse.
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Pescarul de suflete moarte
ROXANA PATRA[
~n cazul noului roman semnat de Lucian Dan Teodorovici
(Matei Brunul, Polirom, 2011), mi se pare inutil\ trecerea `n
revist\ a trecutelor etape ale form\rii autorului, urmate eventual de `ncuraj\ri condescendente sau de c\ut\turi chior`[e,
cum se obi[nuie[te. {i asta pentru c\ prozatorul ie[ean a vrut
s\-[i scoat\ cartea din rama practicilor textualiste: nu `nt`mpl\tor renun]\ el acum la tenta]ia experimentului narativ, dac\
aceasta o fi exist`nd `n Celelalte pove[ti de dragoste, [i nu
`nt`mpl\tor exploreaz\ formula realismului cinematografic,
linie stilistic\ u[or de intuit `nc\ de la debut.
Matei Brunul marcheaz\, cred, o deloc ezitant\ [i pe deplin asumat\ mi[care de recul spre izvoarele compozi]iei rom=ne[ti dramatice, cu accentuate efecte filmice, dumasiene,
care insist\ mai mult asupra con]inuturilor fabulei dec`t asupra me[teririi unui discurs narativ surprinz\tor [i original.
Teodorovici nu s-a ferit, a[adar, de simetrii sau de maniheisme simbolice, de baletajul aproape desuet `ntre trecutul [i
prezentul eroului sau de asamblarea [i t\ierea cadrelor dup\
principiul autonomiei acelor tableaux din vechile tratate
`nchinate reprezenta]iei teatrale. De fapt, toate cele dou\zeci
[i cinci de capitole ale romanului Matei Brunul prezint\ un
soi de autonomie sui generis, de nuvele `nl\n]uite conform
unei logici narative nu foarte `ndep\rtate de modelul renascentist al nara]iunii jucate, puse `n scen\. Refuz`ndu-le personajelor orice moft democratic destabilizator [i `ndep\rt`nd
orice ispit\ postmodernist\, Teodorovici nu s-a ferit, apoi,
nici de ipostaza autocratic\ a naratorului omniscient sau mai
degrab\ a regizorului de film, a[ezat confortabil `ntr-un
scaun, deasupra acelor fiin]e de comèdie, agitate [i schimonosite `n a[a fel `nc`t s\ corespund\ desenului s\u interior,
[i mai ales Pove[tii ce se cere spus\.
Naratorul e aici un regizor tiranic sau, mai bine zis, artizanul unui spectacol cu marionete [i oameni, construit dup\ un
principiu poetic foarte coerent, reluat `n ecou, undeva pe la
jum\tatea romanului: „~ntr-un spectacol de marionete, trebuie
s\ avem `n vedere dou\ condi]ii esen]iale. Prima: publicul nu
are voie s\ vad\ alte mi[c\ri `n afara celor impuse de joc,
`ndelung repetate de artistul care m`nuie[te p\pu[a. A doua:
publicul nu are voie s\ aud\ alte voci `n afara celor impuse de
joc, `ndelung repetate de artistul care `i d\ glas p\pu[ii“. A[adar, cititorii lui Matei Brunul nu trebuie s\ perceap\ nimic din
str\dania p\pu[arului-prozator care, r\sturn`nd legile obi[nuite ale crea]iei, va `ncerca s\ imite arta [i nu via]a, spre a-[i
turna sufletul `ntr-o „arhiv\“ imuabil\ de caractere [i chipuri
de lemn. Transpus `n plan textual, dezideratul identific\rii cu
p\pu[a dezv\luie c\, de[i ]esut pe encadramentul unei pove[ti
bine strunite, romanul deschide un discret capitol metatextual
menit a explica leg\tura dintre prozator, personaje [i p\pu[ile
m`nuite de acestea din urm\. Nu `ntr-un sens asertiv-teoretic
`ns\. Pentru c\ Teodorovici `l `nzestreaz\ pe amnezicul Bruno
Matei cu un petec de memorie cultural\ care s\ l\mureasc\
raporturile dintre discursul romanesc [i poeticile romantice
ale teatrului, `ndeosebi cu lucrarea lui Kleist (Über das
Marionettentheater) dedicat\ chiar reprezenta]iilor de
marionete.
{i dac\, asemeni prin]ului Rama, prozatorul ie[ean vrea
s\-i `n[ele pe criticii `nv\]a]i, atr\g`ndu-i `n cursa f\r\ sc\pare
a investiga]iei intertextuale, o mic\ erezie a c\rtur\riei – cum
o numea Baudelaire – tot ar trebui s\ ne permit\, `ntruc`t
teoria kleistian\ despre „gra]ia“ p\pu[ii constituie un punct de
„irizare“ nu numai pentru `ntunecatul Bruno Matei, ci [i pentru `ntregul tablou al textelor anterioare, puse de Teodorovici
tot sub zodia repeti]iei pentru spectacole, de circ sau teatru,
miz`nd pe montarea [i demontarea iluziei vie]ii. Magistru al
ascunderii [i dezv\luirii, perfect con[tient de lucrurile ce-ar
trebui [tiute sau care, dimpotriv\, ar trebui trecute sub pecetea
tainei, romancierul, la fel ca [i autorul nuvelei Michael
Kohlhaas (faimoas\, printre altele, [i pentru c\ a fost luat\ de
Ibsen [i Kafka drept model), dezv\luie `n Bruno Matei toate
anxiet\]ile, romantic-vetuste sau postmodern-bloomiene,
provocate de infinitul cunoa[terii. Deoarece cunoa[terea,
crede Kleist, produce o dureroas\ diviziune a sinelui care,
dezmembrat [i incoerent, intr\ `ntr-o zon\ a grotescului.
Sufletul, emo]iile sau manifest\rile fortuite ale afectivit\]ii
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s`nt ridicole – crunt denun]ate, chiar –, `n vreme ce numai ea,
marioneta, inocent\ [i ne[tiutoare, poate atinge gra]ia aseptic\
a frumosului artistic sau frumuse]ea inefabil\, obsesiv\
pentru un Hoffman, a p\pu[ii mecanice. Parcimonios la culme
`n materie de confesiune, Lucian Dan Teodorovici trebuie s\
fie, `ntr-un anume sens, un scriitor cu foarte multe secrete...
Nu degeaba urm\re[te prozatorul s\ transforme psihologia
personajului `ntr-un „centru de greutate“, a[adar `ntr-o pur\
chestiune de fizic\ gravita]ional\: „La om – zice Bruno Matei
`n schi]a sa de istorie a teatrului de marionete – sufletul e o
necunoscut\. Sufletul marionetei e `ns\ u[or de g\sit, e tocmai
acel centru de greutate. {i el dicteaz\ mi[carea, ac]iunea, `i
dicteaz\ practic via]a. (...) Niciodat\ nu po]i manipula p\pu[a,
niciodat\ n-o po]i face s\ tr\iasc\ a[a cum vrei tu, dac\ nu
`nve]i s\-i controlezi `n profunzime sufletul, indiferent de
locul `n care se afl\. Sufletul sau centrul de greutate“. Ipoteza
imposibilit\]ii cunoa[terii sufletului sau chiar a inexisten]ei
acestuia, a[a cum o `nf\]i[eaz\ fragmentul citat, `nchipuie, `n
cazul pove[tii din Matei Brunul, un descensus ad inferos, o
perspectiv\ [i mai jalnic\ asupra infernului uman ce `l apropie
pe prozatorul ie[ean de maestrul Gogol. C\ci `n acest ultim
roman, Lucian Dan Teodorovici se dovede[te un `ndem`natic
pescuitor de suflete moarte. La r`ndul s\u, Matei Brunul
devine centrul de greutate al tuturor obsesiilor decantate,
chintesen]a unei mi[c\ri suflete[ti reduse la tres\ririle st`ngace sau gra]ioase ale marionetei. Scopul unui astfel de destin romanesc, oric`t de `nfior\toare ar fi concluzia, nu poate fi
dec`t m`ntuirea de suflet [i de toate tautologiile lui. Eroul
acestei adev\rate saga concentra]ionare – C\linescu ar numio f\r\ `nconjur „o Mahabharata a `nchisorilor“ – se transform\ `ns\ de bun\-voie `ntr-un „Vasilache“ sfor\rit `n marele
angrenaj propagandistic, `ntr-o entitate nutrit\ din prezentul
reprezenta]iei scenice [i al [tirilor de gazet\. Gata reeeducat [i
reambalat, Matei Brunul nu va renun]a numai la tov\r\[ia
p\pu[ii, ci [i la toat\ istoria personal\, civil\, spre a plonja
nestingherit `n istoria mare.
Dar cine e acest Bruno Matei [i, mai ales, cum a ajuns el
protagonistul unei biografii spectaculoase, cu `ntors\turi din
condei [i lovituri de teatru aproape melodramatice? P`n\ a
deveni Matei Brunul, eroul nostru este rodul unei c\s\torii
italo-rom=ne `ntre George Matei [i Chiara Pignatelli, mo[tenitoare a unui prosper lan] de m\cel\rii din sudul Italiei, pe
care familia lui se va `ns\rcina s\ `l administreze la sf`r[itul
anilor ’30 cu pre]ul renun]\rii la parfumul vie]ii din acea Rom=nie interbelic\ aproape mitic\. O eventual\ poveste alternativ\, excluz`nd din calcul marea necunoscut\ a conflagra]iei mondiale, ne `ndeamn\ s\ intuim `n Bruno Matei substan]a viscontian\ a r\sadului degenerat, a parazitului `ntre]inut, mo[tenitor al unei averi considerabile, dispus s\ o risipeasc\ pe sublime inutilitit\]i, cum ar fi [i arta m`nuirii marionetelor. Altfel, pentru a fi salvat de serviciul militar, t`n\rului
actor italo-rom=n i se produce un certificat de invalid care,
ironic, `l va urm\ri, cu efectele anchilozante ale „bolii Marie
Strümpell“, ca o fatalitate. Liber de obliga]ii cet\]ene[ti,
mo[tenitorul m\cel\riilor Pignatelli prefer\ s\ plece `n Sicilia
unde `[i face ucenicia `n cadrul unei companii de p\pu[ari
excentrici. Dar, dup\ `ncheierea r\zboiului, Bruno Matei ia
neverosimila decizie de a se `ntoarce `ntr-o Rom=nie stalinizat\ pentru a lucra la Teatrul „}\nd\ric\“ din Bucure[ti, ca
[i cum `n patria mamei sale nu ar fi g\sit nici un orizont profesional. ~n fine, aici va avea, `n sf`r[it, ocazia de a `mp\rt\[i
arta m`nuirii p\pu[ilor unor „studen]i“ [i de a ajunge, la r`ndul
s\u, un magistru. Totu[i, [irul de evenimente incredibile se
deruleaz\ cu rapiditatea cavalcadelor dumasiene: asociat cu
numele lui Lucre]iu P\tr\[canu, Bruno Matei este `nh\]at de
Securitate [i „pus la p\strare“, pe motive politice, pentru
urm\torii zece ani `n care va parcurge experien]a cumplit\ a
muncii silnice la Canal [i a `nchisorii.
~ns\ deten]ia lui Bruno Matei nu se va sf`r[i, practic, niciodat\: dup\ moartea lui Stalin, consumarea experimentelor de
reeducare (vezi Pite[ti [cl.) [i risipirea suspiciunilor politice,
eroul sufer\ un accident care `i scurtcircuiteaz\ memoria. Va
pierde – cum insist\ de c`teva ori naratorul omniscient – „fix“
dou\zeci de ani din via]\. Eliberat din `nchisoare, „Brunul“ se
supune apoi cu bl`nde]e rigorilor traiului `n regimul comunist: prime[te o garsonier\, un serviciu (e func]ionar la teatrul
de p\pu[i [i, ulterior, bibliotecar ambulant pe un [antier ie[ean), un prieten de `ncredere (tovar\[ul Bojin) [i chiar o
iubit\ (o seduc\toare [aten\ cu ochi alba[tri, numit\ `n buletin
„Eliza“, iar `n notele informative, „Elena“). Romanul reconstituie, a[adar, din simetrii [i alternan]e narative bine c`nt\rite
(`n cadrul unei societ\]i mutilate de „dublul adev\r“, de ceea
ce Orwell numea double-talk), destinul fr`nt de uitare al unui
erou care, pierz`nd [irul „schimb\rilor“ [i loviturilor de teatru
din via]a lui, ajunge s\ refuze schimbarea [i s\ se poticneasc\

exact la „grani]a“ patriei sale, mintale [i geografice, `nainte
de a face saltul `n necunoscut.
Pe scurt, Teodorovici izbute[te `n acest roman s\ imagineze istoria unui personaj f\r\ poveste, a unei con[tiin]e vide
pe care se grefeaz\ un noian de alte „pove[ti“, fiecare dintre
ele amenin]`nd, la un moment dat, s\ preia centrul de greutate
al nara]iunii: via]a de familie [i pasiunile de inventator ale
„tovar\[ului Bojin“, trecutul unor colegi de deten]ie precum
Porthos sau fl\c\ul din Maramure[, ciudata pasiune a unui
b\tr`n gardian pentru secretul mi[c\rii p\pu[ilor, atmosfera
muncii de la Canal, planurile incredibile ale unor `ndr\zne]i de
a trece frontiera blocului comunist, schi]a de personalitate a
Elenei P\tr\[canu, istoria companiei de marioneti[ti sicilieni,
biografiile p\rin]ilor lui Bruno Matei, amalgamate `ntr-o macronara]iune anistoric\, mitic\, tutelat\ c`nd de Baba Samca, c`nd
de „dracii“ Ilvala [i Vatapi, c`nd de zeul Ghatotkacha.
Oarecum lipsit de motiva]ie – „de amorul artei“, cum s-ar
spune –, cuplul format din marionetistul amnezic [i recep]ionera titrat\ `n limba francez\ `[i face planul de a fugi din Rom=nia dejist\. Dar, chiar dac\ „informatoarea“ Eliza reu[e[te
s\-l `mping\ spre o form\ de diziden]\ abulic\, Bruno Matei
`ntoarce spatele libert\]ii, cum [i chinurilor liberului arbitru,
prefer`nd s\ se mi[te, mai departe, cu „gra]ia“ [i candoarea
marionetelor. Unic\ leg\tur\ cu cronotopul celor „fix“ dou\zeci de ani uita]i, p\pu[a „Vasilache“ (botezat\ a[a, oarecum
conven]ional, de „tovar\[ul Bojin“) va trece grani]a odat\ cu
Eliza, duc`nd afar\ „lan]ul pove[tilor nespuse“, ap\sate [i de
pecetea mu]eniei marionetei, [i de amenzia eroului de roman.
De aici `ncepe istoria „gra]iei“ lui Matei Brunul, o istorie
faustic\ `ntr-un sens chiar [i mai patetic dec`t acela surprins
de mitul romantic, `ntruc`t eroul nu-[i pune sufletul la mezat
spre a cuprinde infinitul, ci `l arunc\ peste hotare, m`ntuinduse de iluziile existen]ei lui [i de orice alt\ minciun\ mai mult
sau mai pu]in metafizic\.
Provocat s\-[i devoaleze secretele de crea]ie cu ocazia
lans\rii lui Matei Brunul la Ia[i, prozatorul a m\rturisit doar
at`t: „nimic `nt`mpl\tor“. Prin urmare, coinciden]e c\utate or
fi exist`nd o mul]ime: [i suprapunerea spa]ial\ a „bisericii
catolice“ cu teatrul de p\pu[i (etimologia marionetei trimite
la `nceputurile sale cultice), [i discreta tenta]ie a parabolei
despre un sens `nalt, cathartic, al „crea]iei“ din subtextul
romanului, [i multe altele. F\r\ `ndoial\ c\, pe m\sur\ ce
romanul va fi receptat cum se cuvine, lucrul acesta `i va da
prozatorului ie[ean satisfac]ia sem\n\torului de capcane
epice [i de „adev\ruri“ abil camuflate. Nu se [tie `ns\ dac\
str`mtele cadre ale textului `l vor mai satisface pe marionetistul Teodorovici: „filmarea“ `ntregii nara]iuni `ntr-o lumin\ rece, hibernal\, neprietenoas\ te-ar `ndemna s\ ]i-l
imaginezi mai degrab\ `n postura unui regizor sever, care
face un efort supraomenesc de a ascunde forfota din spatele
camerei [i de a trezi `ntr-un public tot mai amnezic pofta de
aventur\ [i de poveste.
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SCRIITORI ROMANI DIN CANADA

Victor Ro[ca – un memorialist
al infernului carceral
arest\rii. Ob]ine diploma de inginer `n 1969, lucreaz\ pe mai multe [antiere din ]ar\ [i `n 1988
reu[e[te s\ ajung\ `n Canada, unde solicit\ azil
politic. Aici va edita din 1997, cu perseveren]\
[i cu nu pu]ine sacrificii, o revist\, Candela, la
care colaboreaz\ mul]i condeieri – experimenta]i sau `ncep\tori – cu preocup\ri [i interese
dintre cele mai variate.

MIRCEA
GHEORGHE
Victor Ro[ca este unul dintre memoriali[tii
importan]i pentru cunoa[terea sumbrelor mecanisme represive ale regimului comunist. F\r\ a
fi cel dint`i care se apleac\ asupra acestei teme,
autorul scrie despre infernul carceral prin care a
trecut. Numele lui face parte dintr-o list\ lung\
`n care intr\ nume prestigioase, printre care, pe
Ion Ioanid, cu ~nchisoarea noastr\ cea de toate
zilele, N. Steinhardt cu Jurnalul Fericirii, Paul
Goma, cu Gherla ori mai pu]in cunoscutul, dar
foarte interesantul, Mihai Ghivirig\, cu Favorizare de infractor.
Mi se pare nepotrivit, g`ndindu-ne la c\r]ile
acestor autori [i ale altor memoriali[ti asemeni
lor, cu vie]ile marcate de represiunea totalitar\,
s\ stabilim `ntre ei ierarhii literare cum s`ntem
`n mod natural `nclina]i s-o facem c`nd e vorba
de al]i scriitori. Nu „meseria de a scrie“ conteaz\ cel mai mult `n documentele produse de ei,
ci profunzimea omeneasc\, acuitatea, exactitatea [i sensibilitatea m\rturiilor. Cred c\ e nevoie
s\ precizez acest lucru `ntruc`t, de[i meritele
literare ale memoriilor lui Victor Ro[ca nu s`nt
deloc neglijabile, totu[i punctul lor de interes se
afl\ nu `n cum, ci `n ce se poveste[te.
Memorialistul s-a n\scut la 17 decembrie
1926 `n satul R`u[or din jude]ul Bra[ov. A urmat
studii liceale la liceul „Radu Negru“ din F\g\ra[, dar a fost arestat cu o zi `nainte de sus]inerea bacalaureatului, la 28 iunie 1948 [i condamnat la doi ani de `nchisoare, la care apoi s-a
ad\ugat `nc\ unul. A fost privat de libertate sub
`nvinuirea ubuesc\ potrivit c\reia existau prezum]ii zdrobitoare cu privire la inten]ia sa de a
r\sturna guvernul ales `n mod democratic `n
luna noiembrie 1946. Fire[te c\ r\sturnarea guvernului nu ar fi fost o oper\ individual\. Se
presupunea c\ t`n\rul Victor Ro[ca, `n v`rst\ de 22
de ani, era asociat cu al]i exponen]i ai clasei burgheze [i cu alte cercuri capitalisto-imperialiste
agresive. A[adar, nu fapte, ci doar prezum]ii.
Victor Ro[ca a petrecut ace[ti trei ani de deten]ie la sediul Siguran]ei (`nc\ netransformat\
`n Securitate) din F\g\ra[, apoi `n Penitenciarul
din Bra[ov, la Jilava, [i, `n cele din urm\, la `nchisoarea din T=rg[or. A fost eliberat cu `nt`rziere de c`teva luni `n 1951, dar calvarul a continuat. I s-a fixat domiciliu obligatoriu `n satul
natal [i Securitatea local\ a f\cut presiuni asupra sa s\ devin\ informator. A fost amenin]at cu
o nou\ `ntemni]are, a fost dat afar\ din serviciul
de desenator tehnic pe care tocmai [i-l g\sise la
Combinatul Nitramonia din F\g\ra[, dar nu a
cedat. ~n 1952, a fost victima unui accident grav
– un camion era realmente s\-l striveasc\ – pe
care el `l pune, cu totul plauzibil, pe seama
aceleia[i Securit\]i.
Dup\ o convalescen]\ penibil\, Victor Ro[ca
devine totu[i `n 1953 student la Facultatea de
Construc]ii Civile [i Industriale din Bucure[ti.
Dar `n anul al V-lea, `n 1958, este exmatriculat.
Se descoperise c\ fusese de]inut politic. ~n
1959, este arestat din nou [i condamnat la patru
ani `nchisoare. De ast\ dat\, era vorba de revolu]ia din Ungaria fa]\ de care el `[i manifestase
public admira]ia. Execut\ anii de deten]ie `n
Balta Br\ilei [i este eliberat prin amnistia decretat\ de Gheorghe Gheorghiu-Dej `n 1963.
Va fi re`nmatriculat `n facultate `n 1967, `n
anul al V-lea, dup\ ce sus]ine [i bacalaureatul pe
care nu apucase s\-l treac\ `n 1948 din pricina
www.timpul.ro

***
Moara lui Kalu[ek (2007) [i Experimentul
T=rg[or (2010), subintitulate ~nceputul represiunii comuniste, acoper\ perioada dintre 1948
[i 1952 [i s`nt consacrate, `n primul r`nd, evoc\rii tinerilor care s-au `mpotrivit instaur\rii
comunismului.
~n Moara lui Kalu[ek, esen]ial\ este brutalitatea represiunii, sub umbrela ocupantului sovietic. Ca `n `ntreaga literatur\ consacrat\ universului carceral, g\sim [i aici tor]ionari odio[i,
interogatorii s\lbatice, regimul de exterminare
aplicat de]inu]ilor prin `nfometare, izolare, b\taie, dela]iune, torturi scatologice etc., procese
transformate `n farse, cu condamn\ri decise de
sus [i cu avoca]i ai ap\r\rii care-[i acuz\ clien]ii.
Sistemul represiv func]ioneaz\ implacabil
doar la doi ani de la instalarea primului guvern
procomunist al lui Petru Groza. Tinerii aresta]i
`n iunie 1948 g\sesc `nchisorile echipate cu tot
ce le trebuie spre a func]iona ca ni[te infernuri
bine puse la punct: instrumente de tortur\, anchetatori sadici, gardieni brutali [i un personal
administrativ cinic [i abuziv. Despre to]i ace[tia
s-ar zice c\ se afl\ `n solda regimului de ani [i
ani de zile.
Victor Ro[ca, aflat `n `nchisoare, se num\r\
[i el printre cei care deplor\ pasivitatea rom=neasc\, lipsa de curaj a popula]iei de a se opune
dictaturii comuniste incipiente. Dar Moara lui
Kalu[ek – carte dedicat\ „memoriei celor 60 de
elevi de liceu din fostul jude] F\g\ra[ care `n
anii 1947-1957 s-au `mpotrivit instal\rii comunismului `n Rom=nia“ [i, mai ales, Experimentul T=rg[or furnizeaz\ destule argumente
pentru amendarea, cel pu]in par]ial\, a unei asemenea severit\]i.
~n Experimentul T=rg[or, este relatat\ istoria
unui episod din campania masiv\ de „reeducare“ `n `nchisori a de]inu]ilor politici. Pl\nuit\,
dup\ cum se [tie, la nivel `nalt, de cei mai importan]i lideri comuni[ti ai vremii (Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Teohari Georgescu, Gheorghe
Pintilie, Alexandru Nicolski) reeducarea a fost
lansat\ la `nchisoarea din Suceava prin studentul Alexandru Bogdanovici ca o activitate de
studiere [i `nsu[ire a ideologiei comuniste [i a
fost continuat\ apoi de sinistrul Eugen }urcanu
care a transformat-o, conform directivelor primite din partea conducerii Securit\]ii, `ntr-o form\ de dezumanizare [i distrugere a de]inu]ilor
prin tortur\. Tot ce-l prive[te pe Eugen }urcanu
[i desf\[urarea reeduc\rii la `nchisoarea din Pite[ti s`nt cunoscute `nc\ din anii ’70, c`nd la postul de radio Europa liber\ s-au citit fragmente
ample din cartea lui Virgil Ierunca, Fenomenul
Pite[ti, publicat\ apoi `n 1981 la Paris. Mai pu]in
cunoscut este `ns\ episodul premerg\tor pe
care-l descrie tocmai cartea lui Victor Ro[ca.
De la Suceava, campania de reeducare s-a
deplasat mai `nt`i la penitenciarul pentru elevi [i
studen]i din satul T=rg[or, `n apropiere de Ploie[ti, unde au fost adu[i din alte `nchisori circa
opt sute de elevi [i studen]i. O „brigad\“ de
cincizeci de de]inu]i din Suceava, membri ai
unei a[a-zise Organiza]ii a Tinerilor Reeduca]i
(OTR), numi]i de Eugen }urcanu, trebuia s\ pun\ `n aplicare o `ndoctrinare comunist\ for]at\ a
tinerilor anticomuni[ti – `n majoritate elevi.
Dar brigada nu a avut succes. Delatorii au
fost marginaliza]i [i reeducarea, cu mijloace represive variate ca intensitate – de la moderat la

sever –, a e[uat. Nu brutalitatea, b\t\ile [i abuzurile se afl\ `n centrul aten]ei `n carte – de[i
nici acestea nu lipsesc –, ci solidaritatea tinerilor, t\ria lor de caracter care au f\cut din ei, ne
spune autorul, „modele de demnitate“ acolo
unde au fost deplasa]i dup\ desfiin]area `nchisorii `n 1951, la Canal sau `n cumplitele `nchisori
de la Gherla, Pite[ti [i Aiud.
~n ce-i prive[te pe membrii OTR, misiunea
lor va fi s\ aplice la Pite[ti sau la Gherla ceea ce
nu le era permis s\ fac\ la T=rg[or, reeducarea,
prin tortur\ continu\ [i abject\. C`nd, datorit\
presiunilor interna]ionale, torturarea de]inu]ilor,
de c\tre al]i de]inu]i va fi stopat\, mai mul]i dintre tor]ionari, `n frunte cu Eugen }urcanu, vor fi
executa]i de Securitate, care va arunca asupra
lor `ntreaga responsabilitate pentru crimele din
`nchisori.
Partea a doua a c\r]ii este consacrat\ unor
m\rturii culese de la elevii de la T=rg[or care
[i-au isp\[it `n continuare anii de condamnare la
Canal, la Pite[ti sau la Gherla. Victor Ro[ca nu
s-a num\rat printre ei fiindc\ `[i terminase condamnarea [i fusese pus `n libertate cu o `nt`rziere de c`teva luni. Dar m\rturiile prietenilor
s\i supravie]uitori, pe care el le culege cu infinit
respect, s`nt cutremur\toare [i vin din partea
unor oameni care, pe vremea c`nd erau zilnic
tortura]i, umili]i, batjocori]i, aveau v`rste cuprinse `ntre 16 [i 21 de ani.
Reeducarea ca form\ de transformare a personalit\]ii opozan]ilor politici nu este, dup\ cum
se [tie, o inven]ie a sistemului represiv comunist din Rom=nia. ~n China, sp\larea creierului
(xi nao) a fost o asemenea form\ de reeducare
aplicat\ cu succes, cam `n aceea[i perioad\,
„criminalilor de r\zboi“. Cel mai celebru dintre
ace[tia a fost Pu Yi, ultimul `mp\rat chinez. Crimele comunismului maoist `n China nu s`nt cu
nimic inferioare celor staliniste din Rusia, dar
cel pu]in `n privin]a reeduc\rii trebuie remarcat\
o diferen]\ fa]\ de conceptul rom=nesc. Autobiografia publicat\ de Pu Yi mai `nt`i `n China
sub titlul Prima jum\tate a vie]ii mele ([i apoi
tradus\ `n zeci de limbi) este plin\ de sugestii
subtextuale a violen]elor de tot felul, `n primul
r`nd psihologice, la care erau supu[i de]inu]ii.
Dar scopul lui xi nao era totu[i transformarea [i
nu distrugerea acestora, a[a `nc`t fostul `mp\rat,
a devenit gr\dinar [i a sf`r[it ca membru al unei
fantomatice organiza]ii oficiale Conferin]a consultativ\ politic\ a poporului chinez.

Cu totul alta era situa]ia a[a-zisei reeduc\ri
din `nchisoarea de la Pite[ti sau `n cea de la
Gherla. Ea urm\rea `n realitate exterminarea
opozan]ilor – reali sau presupu[i, pe temeiul
apartenen]ei de clas\ – nu „recuperarea“ lor.
Pentru un om prins `n malaxorul reeduc\rii, singura [ans\ de salvare de sadismul colectiv al
tor]ionarilor era, dup\ cum toat\ lumea [tie
ast\zi, s\ devin\ el `nsu[i tor]ionar.
~n Experimentul T=rg[or ne `nt`lnim cu o
cumplit\ dram\ rom=neasc\: compromiterea pe
termen lung a viitorului ]\rii prin decimarea
programat\ [i consecvent\, `n c`]iva ani, nu doar
a elitelor zilei, ci [i a elitelor `n devenire. Consecin]a a fost un calvar durabil [i polimorf al unei
societ\]i civile care, atacat\ `n fundamentul ei,
nu a reu[it nici ast\zi s\ recupereze pe deplin ce
a pierdut atunci.
Cartea se `ncheie cu un capitol substan]ial de
note. Al\tur`ndu-l textului, autorul impresioneaz\ prin memoria sa extraordinar\, dublat\
de acribia de cercet\tor. Pe l`ng\ multele portrete de tineri din carte, s`nt amintite (cu informa]ii
esen]iale pentru cercetarea istoric\), numele altor
sute elevi [i studen]i, de]inu]i `n `nchisoarea de
la T=rg[or [i, mai t`rziu, `n altele. „T=rg[orul“,
avanseaz\ prudent autorul, „dup\ cuno[tin]a
mea a fost singura pu[c\rie politic\ din lume `nfiin]at\ pentru `ntemni]area elevilor de [coli secundare. Dar `nainte de a ajunge aici, to]i am
cunoscut cele patru trepte ale urii de clas\: tortura din anchet\, foamea din temni]a regional\,
tragicomedia procesului [i `njosirile Jilavei“.
Urmeaz\ c`teva zeci de fotografii ale unor asemenea elevi [i studen]i. Te po]i `ntreba cu triste]e, privind figurile lor inteligente [i luminate
[i g`ndindu-te la miile de al]i tineri disp\ru]i `n
`nchisori [i lag\re de munc\ for]at\, cum ar fi
ar\tat lumea rom=neasc\ din ultimele decenii [i
de ast\zi dac\ ei ar fi avut [ansa s\ tr\iasc\ `ntr-o
societate normal\, s\ `ntemeieze familii, s\
creeze, s\ g`ndeasc\, s\ f\ptuiasc\ [i s\ participe
liberi la istorie? „Comunismul s-a instalat `n
Rom=nia cu o brutalitate dificil de imaginat de
cei ce nu au tr\it aceast\ epoc\ nefast\“, observ\
la un moment dat autorul, `n Moara lui Kalu[ek.

***
Nu e deloc sigur, citindu-l pe Victor Ro[ca `n
memoriile sale, c\ rom=nii anilor ’50 ar fi fost un
„popor vegetal“ sau unul care „boicota istoria“.
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BURSA C|R}ILOR
Ilf Ilia, Evgheni Petrov, 1001 de zile
sau Noua {eherezad\, Traducere din limba rus\ [i note de Adriana Liciu, Editura
Polirom, Ia[i, 2011, 872 p.
1001 de zile sau Noua {eherezad\ grupeaz\ povestiri, scenarii, vodeviluri [i
foiletoane `n care Ilf [i Petrov parodiaz\
at`t situa]ii [i teme recurente `n societatea
rus\ a anilor ’20-’30, precum [i [abloane
verbale, lozinci, reclame din vremea aceea. Teama de epurare conduce o serie de
personaje la simularea nebuniei; `n haosul
reformei, o nou\ {eherezad\ se ar\t\ gata
s\ fascineze comisia de epurare prin pove[ti inspirate din teribila realitate a momentului, am`n`nd astfel pronun]area sentin]ei. Tematica industrial\ [i competi]ia
acerb\ pentru construirea socialismului
s`nt surprinse `n ipostaza lor de izvor nesecat de inspira]ie pentru scriitori, scenari[ti [i fotografi deopotriv\, tocmai din
buluceala acestora n\sc`ndu-se umorul.
Nici mentalitatea pragmatic-tradi]ional\
nu scap\ filtrului parodic: locuitorii unui
`ntreg or\[el se mut\ cu bunurile proprii –
inclusiv cornute, dac\ e cazul – `ntr-un
zg`rie-nori construit de un concet\]ean

`mbog\]it `n America, `ns\ tehnologia `[i
dovede[te repede caren]ele `n fa]a apuc\turilor noilor chiria[i. Rapid distrus\ din
prostie [i ne[tiin]\, cl\direa este p\r\sit\,
fiecare `ntorc`ndu-se la vechea locuin]\. ~n
timp, tonul scrierilor cap\t\ nuan]e distincte; de la `mbinarea suculent\ a comicului cu absurdul, a superficialit\]ii cu
fulgur\ri de adev\r, a vicleniei cu prostia,
esen]a scrierilor din ultimii ani ai colabor\rii dintre Ilf [i Petrov se concentreaz\ `n
ceea ce se poate numi lupta cu nep\sarea.
Indiferent de abordare, Ilf [i Petrov reu[esc s\ invoce o mul]ime de subiecte f\cute parc\ special pentru parodie, iar for]a
satiric\ a textelor lor trece f\r\ dificult\]i
proba timpului.
„Hiperbola [i ironia, proprii autorilor
acestui volum, s-au combinat cu grotescul
fantastic: ac]iunea este de cele mai multe
ori plasat\ `n lumea urban\ imaginar\ sau
real\, cu sumedenia ei de absurdit\]i. Pove[tile s`nt de o veselie sc`nteietoare [i de
un umor debordant. G\sim `n ele [i calambururi, [i nume parodice, [i jocuri de cuvinte, [i reflec]ii asupra celor mai nea[teptate lucruri, `n nota caracteristica autorilor.“ (Alexandra Ilf)
„Precum `n capodopera lor Dou\sprezece scaune, scrisul lui Ilf [i Petrov este [i
aici, pe de-o parte, imaginea jovialit\]ii,
iar pe de alta, o dare de seam\ a realit\]ilor
istorice ale `nceputului secolului al
XX-lea.“ (CNN Traveler)
„1001 de zile sau Noua {eherezad\ `[i
invit\ cititorul `ntr-o c\l\torie revigorant\
`n lumea paradoxurilor, a viselor [i a burlescului; de[i efectul lecturii este la `nceput bulversant, ame]itor, el las\ puternica impresie a unui glorios experiment
literar.“ (Publishers Weekly)
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Demonstra]ie `ntre
[tiin]\ [i protest social
CRISTINA
FLORESCU
V\ propun s\ adun\m c`teva fapte aberante, prin urmare fapte care nu se supun unui
ra]ionament, nu se alc\tuiesc pe baza unor
probe, a unor argumente conving\toare, nu au
o leg\tur\ direct\ cu limpezimea unei demonstra]ii [tiin]ifice.
Primul fapt.
Redau cu aproxima]ie un eveniment a[a
cum este el `nregistrat la rubrica de Actualit\]i de pe yahoo.fr: „Pe 28 martie, agen]ia de
pres\ rus\ RIA Novosti raporteaz\ c\ o c\dere
na]ional\ a Internetului `n Armenia a survenit
ca urmare a unei «pene de curent `n Georgia».
O s\pt\m`n\ mai t`rziu, Ministerul de Interne
georgian a anun]at c\ a g\sit vinovatul: o femeie de 75 de ani, care `ncerca s\ recupereze
cupru pentru a-l revinde, a t\iat un cablu subteran aflat l`ng\ Tbilisi, capitala georgian\.
Georgia furnizeaz\ 90% din c\ile de acces ale
Internetului din Armenia. Gestul femeii georgiene a avut consecin]e catastrofale pentru
]ara vecin\: 3,2 milioane de armeni n-au putut
accesa Internetul timp de c`teva ore bune.“
Urm\rind comentariile (pe parcursul unei
nop]i de navigare pe valurile internaute), se
poate observa c\ au rezultat o serie de consecin]e ale acelei `ntreruperi f\r\ precedent a
Internetului. O t`n\r\ armeanc\ nu s-a mai
sinucis (cum promisese) `n direct cu iubitul ei
– [i ulterior i-a pierit complet cheful pentru
gestul programat. Cincizeci [i trei de adolescen]i au ie[it din cas\ pentru prima oar\ dup\
trei s\pt\m`ni de navigare `ndesat\, glicemia
p\rin]ilor reintr`nd `n parametri normali. Unsprezece sugari au fost schimba]i la timp de
mamele lor evit`ndu-se obi[nuita op\real\ de
sear\. C`teva cupluri `n disolu]ie comunica]ional\ s-au ref\cut. Dou\ sute cincisprezece
b\tr`ni au primit c`te un telefon nea[teptat de
la fiicele [i fii lor.
Al doilea exemplu.
Pe TVR info, `n cursul lunii septembrie,
s-a anun]at un fapt oarecum contradictoriu
pentru c\ nu intra neap\rat `n grila „nenorocirile-care-se-`nt`mpl\-pe-[oselele-noastre-nenorocite“. Un b\rbat din preajma Bac\ului s-a
`necat `n timpul mesei cu o bucat\ de m\r
care, p\trunz`ndu-i ad`nc pe g`t spre pl\m`n,
`l sufoca `n mod fatal. Ambulan]a a ajuns cu
`nt`rziere din cauza [oselei nereparate. Omul
continua s\ se sufoce, `[i pierdea cuno[tin]a.
Astfel `nc`t drumul spre spital a devenit drumul spre pieire. P`n\ la urm\toarea groap\
care, azv`rlind Ambula]a `ntr-un hop periculos, a aruncat [i m\rul b\rbatului din g`t red`ndu-i respira]ia [i via]a.
Exemplul al treilea.
Ast\zi diminea]\ (mar]i 18 octombrie), pe
TVRinfo, `n cadrul rubricii (marcat\ puternic
semiotic) No comment, am asistat pentru c`teva
minute la o demonstra]ie/ manifesta]ie care
era `n mod auzibil [i vizibil de emancipare a
femeilor din Yemen. Imaginea televizat\ `nf\]i[a o pia]\ cam ca Pia]a Universit\]ii (mie cel
pu]in a[a mi s-a p\rut) plin\ de femei care-[i
scandau preten]iile. Scandau `ntr-una dintre
variantele de grai ale limbii arabe, f\c`nd
acest lucru `n mod foarte bine organizat. O
voce feminin\, penetrant\ striga prin porta-

voce una dintre preten]iile care motivau demonstra]ia [i toat\ pia]a `i r\spundea prin vuiet ritmic `ntr-un dialog de sus]inere colectiv\
a respectivei preten]ii. Nu [tiu dac\ cerin]ele
plecau de la problemele legate de Canalul de
Suez (de la inaugurarea acestuia, `n 1869,
Yemenul a c\p\tat o mare importan]\ strategic\); ori protestul avea ca subtext una dintre
problemele ancorate `n permanenta tensiune
dintre sunni]i [i [ii]i; cu certitudine protestele
nu aveau leg\tur\ cu vechile transporturi de
smirn\ [i pietre pre]ioase, sau cu realizarea
celebrelor stilete yemenite cu lam\ curb\, incrustate cu argint. Femeile scandau ca toate
femeile din zilele noastre, revoltate de aspecte
sociale `nregistrate pe o scar\ de la sup\r\tor
p`n\ la periculos. Ceea ce m-a impresionat nu
a fost nici vehemen]a scand\rilor, nici energia
demonstrantelor. M-a [ocat diferen]a de
expresivitate – dac\ `mi permite]i s\ m\
exprim astfel.
Voi explica `n cele ce urmeaz\ la ce anume
m\ refer.
Desigur, o demonstra]ie socio-politic\ presupune ni[te date elementare dincolo de care
cuv`ntul demonstra]ie `[i pierde dimensiunile
lexicale de baz\.
Este acum momentul s\ amintesc faptul c\,
`n limba rom=n\, substantivul demonstra]ie
s-a `ncet\]enit `n a doua jum\tate a secolului
al XVIII-lea. A trecut [i printr-o serie de forme `nvechite ast\zi [i p\r\site: demonstra]iune,
demonstr\ciune (cf. DLR s.v.). Cuv`ntul provine `n primul r`nd din latinescul cult demonstratio, apoi din francezul démonstration,
fiind atins lexical [i de rusescul demonstra]iia. Desemneaz\ `n primul r`nd (prin vechime [i extensie semantic\) «ac]iunea de a ar\ta
`n mod conving\tor cu argumente, cu ra]ionamente, cu probe materiale adev\rul, realitatea
unui fapt, a unei afirma]ii, a unei date [tiin]ifice etc.; demonstrare, argumentare, prob\».
Abia `n al doilea r`nd lexemul nostru cuprinde sensul care ne intereseaz\ acum, c`nd vorbim de femeile yemenite: «manifestare public\, de mas\, cu caracter politico-social».
Dincolo de defini]iile lexicografice, cuv`ntul demonstra]ie ne permitem s\ vedem cu
ochii min]ii noastre rom=ne[ti pia]a public\
yemenit\ [i scand\rile revendicative, toate
f\cute `n mod deschis, direct. Aceast caracter
deschis al no]iunii noastre este determinant.

„Deschis“ acum `nsemn\ extrovertire, disperare [i dubl\ agresivitate: 1) asupra aceluia
care `ncalc\ limitele prin asuprire [i 2) asupra
aceluia care se simte c\lcat `n picioare –
avem aici un fel de autoagresivitate ce rezult\
exact din caracterul ultradeschis al revendic\rii [i din prezen]a expus\ a aceluia care demonstreaz\. Respectiva persoan\ demonstreaz\ cu toat\ fiin]a sa argument`nd prin
gestul f\cut injusti]ia faptului pe care trebuie
s\-l suporte.
~ntorc`ndu-ne la demonstra]ia femeilor din
Yemen, mi s-a p\rut [ocant-contradictorie
ipostaza respectivelor femei musulmane.
Protestau purt`nd straiele tradi]ionale, prin
urmare manifestau cu burca acoperindu-le
complet fa]a. Numai c`teva aveau fa]a descoperit\, acestea se pierdeau `n masa manifestantelor cu toat\ insisten]a teleobiectivului
de a le individualiza. Agita]ia m`inilor, strig\tele, pancartele [i fotografiile `n\l]ate gr\itor
pluteau deasupra unor chipuri ascunse, acoperite de v\lul negru, transform`nd grupul social `ntr-unul de o expresivitate special\, `nf\]i[`ndu-se oarecum lugubru ochilor mei de
sud-est europeanc\. (Insist asupra provenien]ei mele din acest perimetru al Europei. Cred
c\ aici, `n aria numit\, burca este o prezen]\
profund inedit\, neobi[nuit\. Europa occidental\ este extrem de obi[nuit\ cu asemenea
`nf\]i[\ri. Le accept\ sau nu, asta este alt\
problem\. Dar le are mereu `n preajm\). Din
punctul meu de vedere, am asistat pentru
pu]in timp, la o demonstra]ie neargumentat\.
Sau, ca s\ `nchei cel de-al treilea exemplu
al faptelor `nregistrate de mine ca fiind aberante, s-a produs o manifesta]ie public\, de
mas\, deschis\ social [i politic, `n cadru individual complet `nchis [i profund anonim.
Corolar.
Se poate vedea `nc\ o dat\ cum consecin]ele unor manifest\ri negative pot fi perfect
s\n\toase [i cum manifest\rile s\n\toase, de
emancipare aerisit\, pot avea recept\ri `mb`csite. Pentru c\ trebuie s\ recunosc faptul
c\ o asemenea receptare ca aceasta pe care
am dezvoltat-o `n fa]a domniilor-voastre este
extrem de `ngust\. Precum traheea fiin]ei
omene[ti care se poate bloca fatal [i debloca
din gre[eal\. Ca f`[ia `ngust\ de cupru care
distruge comunicarea unei ]\ri [i reface sute
de vie]i omene[ti.

www.timpul.ro
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„Pietre `n alb“
Interviu cu Mihnea Blidariu, realizat de Mihail Vakulovski
– CD-ul arat\ foarte frumos! E un digipack
cu booklet de 24 de pagini. Grafica este semnat\ `n `ntregime de Costin Chioreanu
(www.twilight13media.com) [i s`ntem foarte
`nc`nta]i de colaborarea cu el! Este primul artwork mai abstract pe care l-am folosit [i s`ntem
sut\ la sut\ mul]umi]i. Tot Costin a f\cut design-ul pentru tricourile pe care le ve]i putea
g\si la toate concertele din acest turneu. {i dac\
tot vorbim de partea grafic\ [i vizual\, ]in s\ le
mul]umesc, `n numele trupei, lui Alex „Spiri“
Cioflic\, pentru afi[e [i tot felul de chestii tehnice la care nu ne pricepem, [i lui Dorin Marcu
pentru un nou set de poze extrem de reu[it!

– Salutare, Mihnea, [i felicit\ri pentru noul
album – „Pietre `n alb“. Cum adic\ „`n alb“?
A]i avut [i alte variante de titlu?
– Salut [i mul]umim! Nu, nu prea am avut
alte variante, sincer. Este numele unei piese de
pe album, pe care o c`nt\m deja `n concerte;
piesa a prins bine [i titlul are o rezonan]\
aparte. „~n alb“, adic\ vii; „`n alb“, adic\
moarte; care e `nceputul [i care e sf`r[itul?
Unde se termin\ [i unde `ncepe? Pentru ce ne
afl\m aici: s\ ne `mbr\c\m `n alb sau s\ ne
dezbr\cam de el? Puritate? Claustrare? Turnul
de filde[? Pietrele din caldar`m? R\spunde]i
voi, dup\ ce asculta]i acest album!

– Cum alege]i forma]iile care vor c`nta `n
deschiderea concertului de promovare?

– A]i `nregistrat albumul `n studioul lui
Nick, Luna Recording Studio. Mul]umi]i de
rezultat?
– Extrem de mul]umi]i! Nick a investit
enorm `n acest studio, nu doar financiar, ci [i
emo]ional, [i noi am `ncercat s\ fim al\turi de
el la fiecare pas. Nu doar condi]iile de `nregistrare au fost excelente, ci [i lucrul cu Adam
Whittaker, care s-a ocupat de mixaj [i care e un
domn britanic de toat\ isprava, ca s\ zic a[a!...
– A]i tot spus c\ „Pietre `n alb“ va fi cel mai
bun album al vostru. Pot s\ te `ntreb dac\ e
ca-n literatur\, c\ deja ai publicat trei c\r]i [i
[tii cum e… Nu e vorba de acea stare mai
apropiat\ [i mai drag\ fa]\ de ultimul venit –
cea mai recent\ carte, cel mai nou album? Sau
ave]i argumente mai serioase?
– Poate c\ e [i ce spui tu. Dar exist\ multe
alte motive. C`nd spunem „cel mai bun“ nu ne
referim doar la compozi]ie. Ne referim [i la
condi]iile de `nregistrare, la cele de mixaj [i
mastering, la oamenii cu care am lucrat.
„Pietre `n Alb“ este `nregistrat cu Oliver Vegh
inginer de sunet, cu care am lucrat [i la „Don’t
Let Your Dreams Fall Asleep“. Este mixat de
Adam Whittaker, produc\tor britanic recunoscut interna]ional. Este masterizat la Waltz Studio din Boston, USA, de c\tre Tom Waltz, de]in\tor, printre altele, al unui Grammy pentru
produc]ie de studio. ~ntorc`ndu-ne la compozi]ie [i text, sim]im c\ acest album este un cerc
perfect, un cerc `n interiorul c\ruia se amestec\
foarte multe st\ri muzicale [i poetice. De[i cu
foarte multe nuan]e din foarte multe subgenuri
de rock, el are un fir ro[u al lui. Iar textele
scrise de Nick [i de mine pentru „Pietre `n Alb“
s`nt printre cele mai frumoase, mai triste [i mai
furioase versuri scrise de noi vreodat\...
– Noul album con]ine 13 piese. ~n c`t timp
le-a]i f\cut? A]i muncit la noul album ca la
celelalte trei albume sau a fost [i ceva diferit?
– A fost ceva diferit... ~n afar\ de 2-3 piese,
care au mai apucat s\ se rodeze `n concerte `n
decursul ultimului an [i jum\tate, celelalte s`nt
piese noi. Am ales s\ le punem la punct doar
scheletul muzical [i s\ intr\m a[a cu ele `n studio, urm`nd ca acolo s\ le definitiv\m. E adev\rat, existen]a unui studio propriu te ajut\
mult `n asemenea cazuri, `n sensul c\ nu mai ai
stresul legat de expresia aia, „time is money“,
[tii?... E[ti mai relaxat [i ai timp s\ te g`nde[ti,
s\ `ntorci piesa pe toate fe]ele, s\-i adaugi p\r]i
sau s\ sco]i ce nu-]i convine. S-a `nregistrat din
ianuarie p`n\ `n aprilie 2011 [i exist\ c`teva surprize pe album. Sper\m s\ v\ plac\...
– Ca [i-n celelalte albume, piesele din
„Pietre `n alb“ au c`te un mesaj puternic.
Albumul are un mesaj unic sau ascult\torul
trebuie s\-[i aleag\ singur mesajele care i se
potrivesc?
– Noi nu am fost niciodat\ trupa unui singur
mesaj, cine ne ascult\ de mai demult [tie asta.
www.timpul.ro

Exist\, e adev\rat, c`teva teme mari, tema social\, iubirea, `nsingurarea sau revolta s`nt c`teva dintre ele. „Pietre `n Alb“ este, din punctul
de vedere al mesajului, un album destul de dur.
Nu menajeaz\ pe nimeni [i `]i strig\ multe
lucruri `n fa]\. ~ns\ ]i le strig\, de multe ori, pe
un fundal foarte melodic, [i de aici s-ar putea s\
rezulte o ironie [i un cinism pe care unii le vor
g\si deranjante. ~ns\ noi am fost mereu o trup\
fie iubit\, fie ur`t\. Niciodat\ la mijloc. {i ne
place a[a.
– Po]i s\ ne spui c`teva piese din „Pietre `n
alb“ la care ]ii mai mult (de ce)?
– Da, ]in foarte mult chiar la piesa-titlu,
„Pietre `n Alb“, la „Oameni noi“ [i la „S`ntem
la fel“. „Pietre `n Alb“ are o curgere aparte, [i
ca muzic\, [i ca text, este exact ca o ploaie de
meteori]i la care prive[ti fascinat, p`n\ c`nd
meteori]ii cad peste tine [i arzi. „Oameni noi“
este o pies\ extrem de acid\ [i de ironic\ la
adresa societ\]ii rom=ne[ti, `ns\ `n alt mod
dec`t [i-ar imagina publicul. Iar despre „S`ntem
la fel“ prefer s\ nu vorbesc, o s\ vede]i despre
ce e vorba...
– Din piesele c`ntate live, `n concerte, putem observa c\ muzicalitatea, linia sonor\ e
cumva mai dur\, iar versurile s`nt oarecum
mai a[ezate, mai pu]in directe dec`t multe texte
din primul album, s\ zicem, dar totu[i orice fan
Luna Amar\ v-ar recunoa[te imediat piesele la
o prim\ audi]ie. Asta `nseamn\ stil, fire[te. Cu
ce crezi c-o s\-i lua]i prin surprindere pe admiratorii vo[tri cu noul album?

– A]i preg\tit [i un lung turneu de promovare „Pietre `n alb“, care va fi playlist-ul la
concerte? Ve]i c`nta [i piese de pe celelalte
albume?
– Va fi un playlist amestecat, cu piese din
`ntreaga carier\ a trupei, dar bazat `n principal
pe crea]iile de pe noul material.
– Ce se mai aude de albumul solo al lui
Nick? Tu la ce lucrezi? Ai `nceput un nou proiect literar sau `nc\ mai la[i „Playlist-ul“ s\
respire?
– Cred c\ albumul lui Nick era pe aproape
de final de `nregistr\ri, dar l-a pus pe stand-by
din cauza albumului [i turneului „Pietre `n
Alb“. ~ns\ cred [i sper c\ va ap\rea `n 2012. Eu
acum fac teatru, de fapt un fel de mix `ntre
cabaret politic [i performance. E o pies\ numit\
„m=nia.Ro“, pe textele mele de poezie; Paul
Socol interpreteaz\, eu [i Andrei Puiu (Chilli
Familli) facem muzica live; regia e semnat\ de
Simina Maria Zan [i scenariul de Alina Francu.
O s\ reu[i]i s\ prinde]i piesa, cu siguran]\,
pentru c\ avem de g`nd s\ o juc\m cel pu]in un
an [i ne-am propus s\ ajungem peste tot cu ea!
– Cum arat\ obiectul, CD-ul? Cine a f\cut
grafica de data asta? (c\ [tim c\ pentru voi
conteaz\ [i pictorul cu care colabora]i, [i stilul
lui etc.)?

– Dup\ c`t de mult ne plac, evident! {i,
bine`n]eles, conteaz\ [i interesul pe care [i-l
dau `n ceea ce fac. Cei de la Alternativ Quartet
ne s`nt prieteni buni [i s`nt muzicieni deosebi]i;
ei ne vor `nso]i la Bra[ov [i Sibiu. Up To
Eleven e o forma]ie t`n\r\, cu un alternative
metal foarte fain [i cu atitudine excelent\ pe
scen\; ei vin cu noi la Bucure[ti [i la Craiova.
MAT, ca orice moldoveni care se respect\, rup
scena `n dou\! {i cu ei vom fi la Suceava. Iar la
Ia[i va veni o trup\ t`n\r\ din Chi[in\u,
43endings, cu o voce feminin\ excelent\.
– Nu ne-ai spus nimic despre RoadKillSoda,
noul t\u proiect muzical. Deja a]i publicat un
album. Cum s-a n\scut forma]ia [i ce planuri
ai cu ea? Ve]i c`nta doar `n englez\ cu
Roadkillsoda?
– RoadKillSoda este un proiect n\scut,
practic, prin voin]a lui Mihnea-Andrei. El m-a
invitat s\ particip la el. Este un proiect de
stoner rock. Da, am lansat un EP, „A fucked up
trip gone bad“, pe care `l pute]i desc\rca de pe
site-ul casei de discuri, www.asiluum,ro. C`nt\m doar `n englez\ [i, av`nd `n vedere c\ to]i
membrii s`ntem implica]i `n proiecte mai...
vechi, RoadKillSoda este un side-project. ~n
func]ie de reac]ia publicului [i de feedback,
vom hot\r` viitorul lui...
– Mul]umesc [i succes. Ne vedem la concerte, salut\ri lui Nick, Sorin, R\zvan [i
Mihnea Andrei.
– Mul]umim [i noi [i v\ a[tept\m la concerte!
www.luna-amara.ro
(3 octombrie 2011)

– Te-a[ contrazice cu privire la versuri. Poate c\ ceea ce am c`ntat p`n\ acum, de pe acest
album, e mai indirect ca mesaj, `ns\ au fost
doar 3-4 piese, cred. Iar dintre ele, „~n Gol“ [i
„Versus“ nu mi se par deloc indirecte. Te asigur
c\ cele mai multe s`nt foarte directe, asta dac\
nu cumva publicul nostru a renun]at, peste
noapte, la orice figur\ de stil, ha-ha... Nu [tiu
cu ce o s\-i surprindem pe oameni, a[tept\m
asta cu acela[i interes ca [i ei. Sper\m, `n primul r`nd, s\ `n]eleag\ complet demersul nostru
artistic. Oricum, cel mai probabil fiecare va fi
surprins `ntr-un mod diferit...
– V-a]i g`ndit s\ promova]i albumul [i printr-un videoclip? Dac\ da – ce pies\ e aleasa?
– Momentan vor exista ni[te teasere pe Internet. {i da, va fi [i un clip, mai `ncolo, [i tot
pe Internet. Cel mai probabil, tot la „Pietre `n
Alb“.
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INSCRIP}II

Lec]ia de
respira]ie

Facerea de bine (II)
CONSTANTIN
ARCU

PETRU}
P+RVESCU
„Din disperare se na[te o nou\
perspectiv\“ (Dostoievski)
1.
totul sf`r[e[te
labirintic `n carnea zilei urm\toare
trichineloza `nt`mpl\rii gr\bite s\ prind\
r\d\cin\
`ntre straturi sub]iri decolorate
totul r\m`ne
aidoma unor pustiiri lichide
`n paharul coacervatic pe fundul m\rii
albe
un vacuum `ndestul\tor
umfl\ pere]ii turbinelor aleatorii
totul r\m`ne
`ntre limite verificat de pudoare [i mil\
metamorfoza realului `ntr-o aproximarea
distan]elor
cicatricea luminii
deschis\ pe scoar]a punctului umed
2.
stau [i contemplu acest echilibru frenetic
bile [i cuburi linii [i plane
gesturi arhitectonice ale celor trei timpuri
aproximative
3.
soldatul `[i aduse aminte
mai la urm\
(mai pe la jum\tatea distan]ei dintre
cartu[ [i ]int\)
m\i zise
cu r\zboiul am v\zut cum este
cu pacea am v\zut cum este
cu ceapa cu usturoiul [i br`nza de vac\
am v\zut cum este
dar cu NOI
CU NOI CUM R|M+NE
4.
ne mai r\m`ne o zi
ne mai r\m`ne o or\
ne mai r\m`ne o secund\

M\ v\d silit s\ reiau tema din num\rul precedent al Revistei de cultur\ Timpul despre
facerea de bine. E un subiect inepuizabil. Asta
pentru c\ la rom=ni ingratitudinea este o boal\
care se dob`nde[te odat\ cu laptele supt de la
mam\. Despre ce mai este vorba acum? De
vreun an, `n zon\ s-a prip\[it un individ care,
d`ndu-se umil [i s\rac cu duhul, l\sa s\ se `n]eleag\ c\ are de g`nd s\-[i dedice Domnului
restul zilelor sale p\c\toase. ~n tinere]e dob`ndise o oarecare notorietate de literat scandalagiu flutur`nd manifeste fracturiste, `ns\ poezia
sa p\rea una mizerabil(ist)\. Nici nu-i de mirare, cum e turcul, [i pistolul! Ce putea s\ ias\
dintr-un suflet m`r[av? {i o spun `n cuno[tin]\
de cauz\ pentru c\ individul s-a dovedit a fi
Ianu[ cu dou\ fe]e!
Omul [tie unde s\ se `nfig\ [i Mircea A.
Diaconu a venit cu propunerea s\-l ajut\m pe
c`t posibil, pentru c\ ar fi dus-o de pe o zi pe
alta. I-am publicat `n Bucovina literar\ un
grupaj de versuri proaste [i l-am pl\tit cu generozitatea pe care o `ng\duie condi]iile vitrege de acum. Apoi i-am b\gat [i o proz\
scurt\, urm`nd ca `n num\rul din septembrie
a.c. s\-i public alt grupaj de versuri. Individul
mima pio[enie [i umilin]\, `ncheindu-[i fiecare mesaj cu formula „Doamne ajut\!“. L\sa
impresia c\ este pornit pe calea unei convertiri spectaculoase [i f\r\ recurs, cum nu se mai
petrecuse de la Maria Magdalena `ncoace.
Numai c\ t\rt\cu]a domnului Ianu[ este plin\
de aburii unor `n\l]imi ame]itoare. (Ia seama,
Ianu[, c`nd te vei `n\l]a pre tine, atunci vei fi
cobor`t!). {i prima ie[ire a individului s-a petrecut fa]\ de doamna de la anticariatul de l`ng\ sediul redac]iei Bucovina literar\. „Dac\
nu ai auzit de mine, nu ai ce c\uta aici!“, i-a
]ipat, b\g`nd-o `n sperie]i. De atunci doamna
are co[maruri `n care se face c\ vine un indi-

ALEXANDRU PETRIA

ne mai r\m`ne c`mpia cu numere alb\
`n care `ntr\m r`nd pe r`nd
eu
tu el ea
noi voi ei ele

„Voi fi un geniu [i lumea m\ va admira“,
scria `n jurnalul s\u Salvador Dali. La 16 ani.
Peste ani, prin „metoda paranoia critic\“, un
termen inventat de el, [i-a proclamat singularitatea, valoarea. Plus`nd ca la pocher. Iar la
sf`r[itul vie]ii [i-a ridicat [i o statuie. Ca nu
cumva s\ fie uitat. Scr`nteala jucat\ sau real\
a spaniolului n-a c\zut `n ridicol doar fiindc\
Dali n-a dat rateuri strig\toare la cer.
Rememorare – prin liceu, al]i rubicond `n
orgoliu ca mul]i pu[tani, le spuneam colegelor
c\ s`nt un „geniu modest“. {i vorbeam deta[at
numai cu pluralul majest\]ii. M-am lecuit
odat\ cu dispari]ia co[urilor.
Cu volumul Torrent, ap\rut la Editura Herg
Benet `n 2011, Stoian G. Bogdan `ncearc\ o
lovitur\ de imagine. A vrut s\-[i sculpteze din
cuvinte propria statuie, dar a reu[it precum
negustorul din bancuri, care s-a `ncumetat s\
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Dar dl. Ianu[ nu s-a mul]umit s\ ne trimit\
mie [i lui Mircea A. Diaconu (omul n-are nici
un rol `n toat\ povestea!) mesaje injurioase.
I-a mai expediat [i lui Liviu Ioan Stoiciu c`te
ceva pentru a posta pe blog. Ni se repro[eaz\,
`n esen]\, c\ noi nu s`ntem bucovineni [i nici
prea tineri (ascu]it spirit de observa]ie!), a[a
c\ ar trebui s\ l\s\m revista Bucovina literar\
pe m`na unor eleve de la un liceu din Suceava,
poete talentate [i de viitor, nimic de zis.
(Le-am publicat `n revist\ [i le mai a[tept cu
tot dragul.) Apoi atacurile s-au `nte]it asupra
mea, ca unul care s-ar face vinovat de toate
relele. {i chiar nu pricep de ce s`nt hulit [i batjocorit pe nedrept de dl. Ianu[! Nu-i ajunge?
Din pricina netrebniciilor sale, Dumnezeu l-a
pedepsit lu`ndu-i min]ile. ~i promit c\ m\ voi
ruga pentru el, poate `i vin min]ile la cap.
T\rt\cu]a lui e `n mare suferin]\, de[i s`nt tentat s\ cred c\ [tie exact ce face. El recunoa[te
c\ nu i-am publicat grupajul de stupizenii pe
care mi l-a trimis ultima oar\, p\i atunci de ce
m\ acuz\ de furt intelectual? Ingratitudinea
lui e peste m\sura `nchipuirii. L-am publicat
`n dou\ numere anterioare `ncerc`nd s\-l ajut,
`ns\ nu pot sta la dispozi]ia capriciilor sale. O
revist\ nu e la cheremul oricui. E un kala[nikov periculos [i nu se d\ pe m`na copiilor sau
a iresponsabililor. Tinerele la care se refer\
s`nt totu[i eleve de liceu [i pot scoate eventual
o revist\ [colar\, sub `ndrumarea unui profesor, nu a[a cum crede nu [tiu cine. O revist\ ca
Bucovina literar\ trebuie s\ se afle `n puterile
unui om responsabil, capabil s\ refuze oric`nd
propunerile agresive [i indecente ale unui
individ ca dl. Ianu[.
Sau a `nceput s\ provoace scandal `n stil
propriu doar-doar `l va mai b\ga cineva `n
seam\? Nu pricep de ce nu urmeaz\ cu adev\rat calea pio[eniei pe care se p\rea c\ a
pornit. M\ acuz\ de tot felul tic\lo[ii [i m\
insult\ f\r\ pricin\, pentru ca la sf`r[it s\ mai
adauge [i „Doamne ajut\“?! ~i atrag aten]ia c\
se face vinovat de hul\ [i f\]\rnicie `n fa]a lui
Dumnezeu. {i toate p\catele astea se vor r\sfr`nge asupra lui [i asupra casei lui! N-ar
strica s\ se retrag\ `n rug\ciune [i s\ `nceteze
cu hula. {i neap\rat s\ se spovedeasc\ duhovnicului s\u. De urgen]\.

„Torrent“, de Stoian G.
Bogdan. Zero poezie

nu prima
nu ultima ci aceea de dup\

CEI CARE CUNOSC POVESTEA
{I-{I MAI ADUC UNEORI AMINTE!..

vid `mbr\cat `n negru o str`nge de beregat\ [i-i
tot strig\ c\ el e Ianu[ Izb\vitul!
Dar s\ revin. ~n timp ce preg\team num\rul
pe septembrie al revistei Bucovina literar\ (num\r festiv, marc`nd existen]a a [apte decenii
de la `nfiin]area revistei), am primit de la dl.
Ianu[ un mesaj prin care `mi spunea c\ p`n\
luni – 3 octombrie `mi va comunica el dac\ `[i
men]ine sau nu grupajul pentru revist\. Mi s-a
p\rut bizar\ hot\r`rea sa, dar m-am asigurat c\
va fi ok. Eram tracasat, zilele revistei se apropiau cu repeziciune [i aveam treburi p`n\ peste
cap. Cum duminic\ noapte n-am primit nici
un mesaj de la dl. Ianu[, luni la ora 10 am dat
BT-ul, s-au listat paginile `n calc [i materialul
a fost dus la tipografie `n cealalt\ parte a ora[ului. R\suflasem u[urat c\ am ispr\vit cu revista [i corectam o antologie cu interviuri publicate `n revist\ de-a lungul anilor, c`nd am
descoperit un e-mail de la dl. Ianu[. ~mi cerea
s\ nu public grupajul deoarece nu vine bine la
„zidirea“ sa. Am r\mas stupefiat, treaba asta
ar fi trebuit s\ fi fost comunicat\ `nc\ din
noaptea de duminic\. Iar ideea de a lucra `n
acest mod mi se p\rea de-a dreptul grotesc\.
~nchipui]i-v\ absurdul situa]iei c`nd a[ a[tepta
p`n\ `n ultima clip\ s\-mi dea ok-ul colaboratorii dac\ mai public sau nu materialele lor `n
num\rul respectiv.
N-am avut `ncotro, am `nlocuit grupajul de
poeme trimis de dl. Ianu[ cu alt material, de[i
`n tipografie se lucra din plin. Pe de alt\ parte,
am abandonat ideea de a-i lansa un volum de
versuri `n cadrul manifest\rilor ce au avut loc
`n zilele de 12-13 octombrie a. c., a[a cum `i
propusesem, de team\ s\ nu fiu pus din nou `n
situa]ii jenante. Se pare c\ treaba asta l-a scos
din s\rite. A `nceput s\-mi trimit\ tot felul de
e-mail-uri injurioase, acuz`ndu-m\ c\ i-am furat textele [i altele de acest fel. Dup\ vreun an
de post [i rug\ciune, Ianu[ a dob`ndit subtilitatea de g`ndire a unui urangutan. Iar la capitolul elegan]\ `l [i bate. (Primele mesaje `ncepeau cu „Drag\ Domnule Constantin Arcu“...
sau „Drag\ Domnule Arcu“, pentru ca acum
s\ ajung\ la „acest Arcu“, acuz`ndu-m\ totodat\ de ho]ie [i altele `nc\. Nu [tiu precis. Mesajele lui s`nt at`t de impertinente, c\ mi s-ar
`ntoarce stomacul pe dos dac\ le-a[ citi.) Numai s\-i dai lui Ianu[ o banan\, c\ numaidec`t
`ncepe s\ sar\ ]ip`nd `n jurul t\u, te scuip\ [i te
zg`r`ie de nu te vezi!

le v`nd\ ghea]\ eschimo[ilor sau nisip saharienilor. Cartea este un zero, da capo al fine.
Nu m-a [ocat limbajul autorului, inten]ionat violent [i obscen. M-a l\sat masc\ lipsa
poeziei din carte. N-am cum s\ citez m\car un
vers memorabil. Cum a[ putea s\ amintesc, de
pild\, din c`ntecele trupei Bug Mafia, care se
`nv`rte cam `n acela[i areal. Droguri, futai [i
alte din astea.
Criticul Paul Cernat a numit ultima tentativ\ scriitoriceasc\ a lui Stoian G. Bogdan „un
bluff psihedelic“. ~ns\, `n Revista 22, din 30
august, afirm\ c\ printre b\l\rii s`nt [i ni[te
sclipiri de poezie. Cernat se `n[eal\, dac\ n-a
vrut s\ fie `ng\duitor. Pe ultima copert\ a volumului Torrent, talentatul poet Ioan S. Pop
zice: „Este o carte de poezie numai bun\ de
povestit.“ Aiurea.
Stoian G. Bogdan demostreaz\ cu Torrent
c\ nu oricine are talia de-a for]a „metoda paranoia critic\“ f\r\ s\ fie murat `n ridicol.
www.timpul.ro
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Minoritate `n cadrul unei minorit\]i?
Discriminare `n discriminare: rromnia
LUCIAN MERI[CA
Voi `ncepe prin a v\ aduce aminte c\ oamenii nu s`nt crea]i `n mod identic, pe band\
rulant\ – [i de aici rezult\ [i inegalitatea natural\ de [anse, `n func]ie de domeniul pe care
`l lu\m `n discu]ie. Cu toate acestea, rolul ordonator al civiliza]iei umane este tocmai de a
echilibra aceste [anse – [i de aceea se presupune c\ `ntr-o societate civilizat\ nu ac]ioneaz\ „legea junglei“, ci acel principiu definit
corect politic ca fiind egalitatea de [anse, f\r\
discriminare de gen, orientare sexual\, etnie,
confesiune, apartenen]\ politic\, status economic, v`rst\, s\n\tate sau caracteristici somato-psihice. Ori, mai nou, intervine chiar
ceea ce se cheam\ „discriminare pozitiv\“ sau
„cote sociale“ obligatorii pentru fostele grupuri defavorizate.
Discriminarea, la modul clasic, `nseamn\
tocmai tratamentul defavorizant al unui
individ, bazat pe apartenen]a sa la un anumit
grup sau categorie.
Pe de alt\ parte, trebuie s\ spunem c\ preocuparea umanit\]ii – [i a forurilor interna]ionale – pentru evitarea discrimin\rilor, a avut [i
are mai multe etape evolutive, de la drepturile
fundamentale ale omului, apoi drepturi sociale [i economice, p`n\ la genera]ia a treia de
drepturi, care include drepturile de grup (etnie,
limb\, confesiune), de gen, orientare sexual\,
v`rst\ ori chiar termenul nou ap\rut de „neurodiversitate“. Exist\ a[adar o grada]ie a identific\rii [i aplic\rii acestor drepturi umane, `n
spa]iu [i timp. Pentru a `n]elege ce vreau s\
spun, voi da dou\ exemple, am`ndou\ av`nd
leg\tur\ cu sfera economic\ [i social\. Spre
deosebire de sclavie, care a fost abolit\ peste
tot `n lume, libera circula]ie a persoanelor,
pentru a-[i g\si un trai mai bun, dintr-un continent `n altul este deocamdat\ `ngr\dit\, filtrat\, `ncetinit\, din motive pe care nu le discut\m aici, dar care pot fi sub`n]elese.
Atunci c`nd vorbim de egalitatea de [anse
cu referire la genul sau sexul persoanei, putem vorbi de concepte teoretice, abstracte, legale, ori putem face referire la tradi]ii [i roluri
sociale, care fac parte din diversitatea cultural\ a ]\rilor luate `n discu]ie. Spre exemplu,
se [tie c\ `n cadrul familial ([i prin extindere
`n cel social), femeile au un cuv`nt mai greu
de spus `n ]\rile nordice ori `n insulele polineziene, dar un rol social redus, `nchis la limitele stricte ale familiei, `n societ\]ile musulmane conservatoare.
Pe de alt\ parte, a[a cum am detaliat `ntr-un
alt articol, at`t timp c`t toate ]\rile, indiferent
de tradi]iile [i religia lor majoritar\, au aderat
la Na]iunile Unite [i implicit la Carta Drepturilor Omului, se presupune c\ ele trebuie s\
respecte aceste precepte (care, orice s-ar spune, au baza `n mo[tenirea spiritual\ – ca s\ nu
spunem religioas\ – iudeo-cre[tin\). ~n concluzie, viitorul este al egalit\]ii depline de
[anse [i nu al respect\rii rolurilor sociale, fie
c\ s`ntem obi[nui]i fie c\ nu, fie c\ unora le
convine, fie c\ altora nu le convine. Civiliza]ia uman\ (iar democra]ia de tip european
este un model!) nu va da `napoi – iar dac\ va
da, va fi o catastrof\, ori un episod vremelnic.
Dar, pentru c\ din 1997, prin natura obliga]iilor mele profesionale, m\ ocup de ceea ce
se cheam\ „Dialog Interetnic“, „Comunit\]i
Etnice“, multiculturalitate [i interculturalitate
– am ales un exemplu practic chiar din aceast\
sfer\ colorat\ a minorit\]ilor etnice. Cu to]ii
putem observa c\, la nivel informal, `n Rom=nia, singura minoritate discriminat\ prin aceea
c\ fiecare individ este apreciat nu `n primul
r`nd prin propriile fapte, ci prin apartenen]a sa
la grup – este minoritatea rroma/ roma/ rom\
(endonim) sau a ]iganilor (exonim, deocamdat\ ofensator, prin prisma secolelor `n care a
www.timpul.ro

fi „]igan“ a `nsemnat, s\ nu uit\m, a fi rob/
sclav la rom=ni). Dac\ a fi ceva mai colorat
este deja o piedic\ `n g\sirea unui loc de
munc\ mai bun, a fi femeie de etnie rroma, ori
rromnie, presupune de multe ori o dubl\
discriminare – o dat\ `n cadrul familiei [i al
etniei [i, a doua oar\, `n cadrul societ\]ii `n
ansamblu.
Extrapol\rile s`nt uneori necesare, pentru a
avea o viziune de tip fractalic asupra mecanismelor prin care ac]ioneaz\ stereotipurile [i,
implicit, discriminarea – pe considerente geografice, etnice ori de gen – ve]i `n]elege imediat la ce m\ refer. Unora le este jen\ s\ spun\
c\ s`nt din Rom=nia; dac\ e[ti din Moldova
[nu Republica Moldova!], deja e mai r\u, iar
dac\ afl\ ca e[ti [i ]igan/ rrom (din acea zon\),
`]i `nchipui c\ mai r\u de at`t nu se poate. Dar,
conform glumei cu pesimistul [i optimistul,
`ntotdeauna se poate [i mai r\u: adic\ s\ fii
rromnie sau femeie rroma – a[a cum recunoa[te Delia Grigore, activist\ a etniei, originar\ din Gala]i dar stabilit\ la Bucure[ti, unde
pred\ limba rromani la universitate. Majoritarii, de multe ori [i minoritarii `n[i[i (de[i femeile nu s`nt propriu-zis o minoritate!) tind [i
ei de multe ori s\ se complac\ `n aceste stereotipuri negative. Stereotipurile fa]\ de popula]ia rroma – aminte[te Delia Grigore – s`nt
prezente `n folclorul rom=nesc [i `n g`ndirea
tradi]ional\ a majorit\]ii – plec`nd de la proverbe, snoave, basme. Vezi: „}iganul e ]igan

[i `n ziua de Pa[te“, „}iganul c`nd a ajuns `mp\rat, pe taic\-su l-a sp`nzurat“, „S\ stai cuminte, c\ vine ]iganul [i te fur\“, „Nici r\chita
nu-i ca pomul, nici ]iganul nu-i ca omul“
[.a.m.d. Aceste cli[ee se aplic\ [i la femeia
rroma, uneori agravate de o alt\ problem\:
stereotipul pozitiv, care este la fel de periculos,
afirm\ activista de la „Amare Rromentza“.
Femeia rroma nu poate fi dec`t o „]iganc\ frumoas\, pasional\, cu inima de ]iganc\, nu-i
a[a?... – [i `n nici un caz nu poate fi o intelectual\, un om educat, care s\ aib\ ceva de spus
`ntr-un domeniu, doar e ]iganc\, nu?... Stereotipurile pozitive despre b\rba]ii rroma (dar tot
stereotipuri – fa]\ de care, `n mentalul colectiv, te `ncadrezi `n tipare sau nu): ei trebuie s\
fie l\utari, nu pot fi dec`t foarte buni dansatori
– [i, la fel, foarte pasionali.“ A[adar, un rrom
echilibrat, care `[i asum\ etnia [i care este inspector la For]ele de munc\ nu poate fi conceput (de[i eu cunosc tocmai un asemenea
caz!). „Iat\ cum se `mbin\ stereotipurile negative cu cele pozitive, pentru a crea o imagine
deformat\ [i poten]ial discriminatorie asupra
femeii rroma – o imagine care apas\ greu asupra con[tiin]ei fiec\reia dintre noi ca rromi, ca
femei rroma – spune Delia Grigore. Uneori,
acest stigmat se internalizeaz\ [i ne face s\
avem complexe de inferioritate, s\ ne sim]im
frustrate `n societate [i s\ reac]ion\m ca atare,
conform etichetei sociale care ni se pune.
Astfel apar tot felul de e[ecuri existen]iale,

nereu[ind s\ tr\im ca [i ceilal]i cet\]eni tocmai
din cauza acestei imagini care ne este ata[at\
de c\tre societate.“
„~mi amintesc – povestea o alt\ interlocutoare de etnie rroma – c`nd am `ncercat s\
intru singur\ `ntr-un restaurant din Craiova, s\
beau o cafea, la `nceputul anilor ’90, `n portul
nostru tradi]ional – [ti]i dv.: fustele lungi [i
colorate, bani de aur `n codi]e... Am fost dat\
afar\! {i nu numai pentru c\ eram «]iganc\» –
mai t`rziu au ap\rut [i inscrip]ii discriminatorii la intrarea `n anumite localuri – `ns\ chiar
[i b\rba]ii din etnia noastr\ nu puteau concepe
ca o femeie s\ intre ne`nso]it\ `ntr-un local.“
Apoi, f\r\ `ndoial\, exist\ diferen]e `ntre
familia tradi]ional\ rroma [i cea modern\, integrat\. Ne referim la subordonarea necondi]ionat\ a femeii `n cuplu – pe care o vom `nt`lni `n mod natural la toate popoarele asiatice,
a[ ad\uga eu. „Cu siguran]\ c\ orice cultur\
tradi]ional\, nu numai cea rroma, prezint\ o
diferen]\ fa]\ de familia modern\ – afirm\
interlocutoarea noastr\. Cultura rroma, ca [i
cultura rom=neasc\ tradi]ional\ s`nt culturi
patriarhale, `n care femeia are alt rol dec`t al
b\rbatului. Nu a[ numi aceasta supunere necondi]ionat\, a[ numi un rol complementar,
altul dec`t cel al b\rbatului `n familie. ~n culturile tradi]ionale de acest tip, femeile trebuie
s\ se ocupe mai ales de educa]ia copiilor, dar
[i de gospod\rirea veniturilor [i de decizii `n
interiorul familiei – e adev\rat, mai ales `n
ceea ce `i prive[te pe copii [i se refer\ la afacerile gospod\riei. Ea este a[adar un fel de
ministru de interne... ~n ceea ce prive[te
reprezentarea social\ `n exteriorul familiei
rroma, ministrul de externe, de rela]ionare,
este b\rbatul. E o complementaritate de rol, eu
nu cred c\ `n culturile patriarhale tradi]ionale
femeia este neap\rat inferioar\. Dar b\rba]ii
tind s\ considere aceasta! Complementaritatea de rol femeie – b\rbat exist\ `n familiile
tradi]ionale (10-15% dintre familiile rroma)...
Totu[i, sincer vorbind, din punct de vedere
modern, aceste cutume `mpiedic\, e adev\rat,
la un moment dat, manifestarea plenar\ a femeii `n societate, accesul la toate drepturile [i
posibilit\]ile moderne: educa]ie superioar\ [i
toate celelalte servicii pe care o societate civilizat\ trebuie s\ le ofere.“[Delia Grigore].
A[adar, pe l`ng\ prejudecata b\rba]ilor rromi
– de ce femeia trebuie s\ [tie carte?... – intervine prejudecata colectiv\ asupra etniei. P\rin]ii evit\ s\ `[i dea copiii `n clase cu elevi
rromi, ceea ce creeaz\ din start o inegalitate
de imagine [i consecutiv de [anse, `nc\ de la
debutul educa]iei.
Popula]ia rroma are, prin istoria [i r\sp`ndirea sa, o dimensiune european\ cert\. Ei pot
fi `nt`lni]i `n orice ]ar\ a UE ([i nu numai),
chiar dac\ nu au o ]ar\ a lor. Ei se pot `n]elege
`n limba rromani indiferent de ]ara `n care se `nt`lnesc `ntre ei, a[a cum al]i europeni se pot
`n]elege `ntr-o limb\ de circula]ie interna]ional\.
Aten]ie, a[adar, la stereotipuri [i generalizare, pentru c\ acestea privesc nu numai femeile rroma, nu numai comunitatea rroma `n
ansamblul ei, ci [i pe to]i cet\]enii ]\rii, indiferent de apartenen]a etnic\, a[a cum s`nt ei
v\zu]i din afar\! V-ar pl\cea s\ vi se aplice o
etichet\, `nainte de a deschide gura sau a face
ceva?… Fiecare om, femeie sau b\rbat,
trebuie „judecat“ dup\ faptele proprii, [i nu `n
mod generalizator, dup\ apartenen]a la un
grup, la o etnie, la un gen sau altul. E adev\rat, s-ar putea spune: „nu iese fum f\r\ foc“ –
ei bine, s\ l\s\m aceste semnale pentru interpretare socio-psihologilor. Cert este c\ prea
mult fum – a se `n]elege cli[ee culturale –
intoxic\ – at`t persoana c`t [i societatea!...
[http://conexiuni.net/arhiva/2009Aprilie/Luci
anMerisca_Aprilie_2009.htm]
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Cern\u]i,
10–12 octombrie 2011
~n perioada 10-12 octombrie a. c., a avut loc Simpozionul Interna]ional Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie rom=n\, la Universitatea Na]ional\ „Yuriy
Fedkovych“ din Cern\u]i. Evenimentul a fost organizat de
Catedra de Filologie Rom=n\ [i Clasic\ a Universit\]ii
cern\u]ene, Centrul de Filologie Rom=n\ Comparat\ „Grigore Bostan“, Societatea de Cultur\ Rom=neasc\ „Mihai
Eminescu“, cu sprijinul Departamentului pentru Rom=nii
de Pretutindeni subordonat Guvernului Rom=niei.
La Simpozion s-au `nscris 70 de speciali[ti din ]ar\ [i
din afara grani]elor, reprezent`nd institu]ii precum: Asocia]ia Folcloric\ „Mugurelul“, Dorohoi; Biblioteca Metropolitan\ Bucure[ti, Centrul de Studii Orientale „Mircea
Eliade“, Rom=nia; California State University, Fresno,
USA; Complexul Na]ional Muzeal „Astra“, Sibiu; Institutul de Cercet\ri Socio-Umane „C. S. Nicol\escu-Plop[or“, Craiova; Institutul de Cercet\ri Socio-Umane, Sibiu;
Institutul de Filologie al Academiei de {tiin]e din Moldova, Chi[in\u; Institutul de Filologie Rom=n\ „A. Philippide“, Ia[i; Institutul de Lingvistic\ „Iorgu Iordan – Al.

Rosetti“, Bucure[ti; Uniunea Scriitorilor din Rom=nia;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Ia[i; Universitatea
„Babe[-Bolyai“, Cluj-Napoca; Universitatea „{tefan cel
Mare“, Suceava; Universitatea de Stat „Alecu Russo“,
B\l]i, Republica Moldova; Universitatea de Stat din Moldova, Chi[in\u; Universitatea din Craiova; Universitatea
din Novi Sad, Serbia; Universitatea din Vilnius, Lituania;
Universitatea Na]ional\ din Cern\u]i, Ucraina; Universitatea Spiru Haret din Bucure[ti, Rom=nia; University of
Auckland, New Zealand.
Lucr\rile au fost grupate sub trei sec]iuni: Evolu]ia procesului literar rom=nesc: orient\ri culturale [i estetice;
Limba rom=n\ [i problemele studierii ei; Paralelisme [i
rela]ii culturale rom=no-ucrainene, urm`nd a fi publicate
`n volum.
Simpozionul a oferit cadrul unor `nt`lniri [i discu]ii privitoare la limba [i literatura rom=n\, privite din perspectiva multiculturalit\]ii. A fost pus\ `n eviden]\ importan]a
comunic\rii [i a colabor\rii `ntre speciali[tii `n rom=nistic\,
dincolo de limitele geografice [i politice.

Bursa c\r]ilor
Orhan Pamuk, Cartea neagr\, Traducere din limba turc\
[i note de Lumini]a Munteanu, Editura Polirom, Ia[i, 2011,
512 p.
„Adevarata capodoper\ a lui Orhan Pamuk.“ (The Times
Literrary Supplement)
Galip, un avocat din Istanbul, descoper\ `ntr-o diminea]\
c\ so]ia lui a disp\rut [i se convinge ca l-a p\r\sit pentru
primul ei so], Celal, un jurnalist de succes. Galip porne[te `n
c\utarea lui Celal, `ns\, bizar, jurnalistul a disp\rut [i el.
Pentru a da de urma celor doi, Galip se afund\ tot mai mult
`n via]a, scrierile [i identitatea lui Celal. Descoper\ lucruri
noi despre propriul trecut, al lui Celal [i al so]iei sale, afl`nd
de existen]a unei grup\ri de admiratori fanatici ai lui Celal.
Acesta din urm\ este cunoscut ca un iubitor de coduri [i jocuri de cuvinte, iar cititorii caut\ mesaje secrete `n articolele
sale. ~n fascina]ia lui, Galip pare s\ piard\ tot mai mult no]iunea propriei identit\]i, iar cititorul nu mai poate distinge
clar `ntre amintirile lui Celal [i inven]iile lui Galip despre el.
Cartea neagr\ abund\ `n intrigi detectiviste, istorisiri ezoterice [i conspira]ii radicale. Aproape orice obiect devine un
indiciu sau o enigm\ ce se cere solu]ionat\, de la fotografiile
din ziare la imaginile de pe panourile publicitare.
„~n Istanbul, civiliza]ia se dezvolt\ `n mai multe straturi.
Cartea neagr\ le une[te `ntr-un colaj plin de for]\, iar unitatea lor vine din propria mea energie, din limbajul meu. Nu
s`nt un purist, nu am vrut niciodat\ cu tot dinadinsul s\ fim
doar orientali sau doar occidentali, c\ci unicitatea vie]ii `n
Istanbul nu vine din originile ei occidentale sau orientale. ~n

definitiv, cel mai important este ca aceste pove[ti, imagini [i
idei, toate diferite, s\ poarte un dialog.“ (Orhan Pamuk)
„Textura alunecoas\, echivoc\, a celui de-al doilea roman
al lui Orhan Pamuk este o reflectare estetic-literar\ `ngem\nat\ cu imaginea unui Istanbul modern, locul unde se petrece ac]iunea din Cartea neagr\. Romanul este o lume `n
care «totul imit\ totul, `n care toate pove[tile [i to]i oamenii
erau, r`nd pe r`nd, copia [i originalul altor pove[ti [i ale altor
oameni [i `n care toate pove[tile se deschideau spre alte
pove[ti».“ (Jonathan Coe)
„~n Cartea neagr\, Orhan Pamuk d\ impresia c\ via]a are
tot at`tea sensuri, c`te covoare s`nt `ntr-o moschee. {i, precum covoarele, adev\rurile [i pove[tile dintr-o carte arat\
deosebit unele de celelalte – vechi sau noi, viu colorate sau
[terse. Dar, de[i toate s`nt f\cute la fel, din acela[i material,
doar c`teva au puterea s\ ne uimeasc\.“ (The Nation)
Orhan Pamuk s-a n\scut `n 1952 la Istanbul [i este laureatul Premiului Nobel pentru Literatur\ pe anul 2006. Dintre
romanele sale, traduse `n peste treizeci de limbi, la Editura
Polirom au ap\rut Muzeul inocen]ei (2010), Via]a cea nou\
(2011) [i M\ numesc Ro[u (2011).
„S`nt un scriitor pitoresc. M-am uitat prin dic]ionare, dar
n-am izbutit s\ deslu[esc prea bine t`lcul acestui cuv`nt; intuiesc doar `ncotro bate. Am visat `ntotdeauna s\ v\ povestesc despre alte lucruri. Despre neferici]i care `[i istorisesc pove[tile de dragoste prin c`rciumi, `n nop]i de iarn\,
despre nesf`r[itele aventuri ale unor `ndr\gosti]i care dispar,
p\[ind pe urmele unei taine, prin ora[e cufundate `n bezn\;
Dumnezeu nu m-a binecuv`ntat `ns\, dec`t cu dumneavoastr\, cititorii mei. O s-o scoatem noi la cap\t, [i de o parte, [i
de cealalt\.“ (Orhan Pamuk)
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