
lupta cu inerþia
nnnnn CONSTANTIN M. POPA

www. revista-mozaicul.ro

REVISTÃ DE CULTURÃ FONDATÃ LA CRAIOVA, ÎN 1838, DE CONSTANTIN LECCA • SERIE NOUÃ • ANUL XVIII • NR. 9 (203) • 2015 • 20 PAG. • 2 lei

avantext

APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Ar fi vremea sã-þi schimbãm viziunea
despre cuplurile celebre.
De la „Adam ºi Eva”, „Daphnis ºi Chloe”, „Orfeu
ºi Euridice”, „Tristan ºi Isolda”, „Romeo ºi Julieta”,
ca sã ne limitãm la titluri faimoase,
nu ai mai inventat nimic interesant.
Crezi cã vei putea trãi
tot restul literaturii
numai cu atât?

În lumea de azi trebuie sã fii democratic,
ce naiba! Sã admiþi diversitatea de orice fel!
Încearcã, nu fi timid!
„Ismail ºi Turnavitu”, Pâlnia ºi Stamate”
Ei da, se admite. Promiþi, urmuzianule!
ªi acum, altceva, mai exotic, mai latino!
„Candida Erendira ºi nesãbuita sa bunicã”
Te apropii, te apropii! Dai ºi calificative!
Bravo, perversule!

Ai obosit? ªi s-a fãcut foame?
„Gargantua ºi Pantagruel”
Mda... Numai cã termenul de garanþie
va expira în curând.
Ce-ai spune de, îþi propun,
„Osabuco ºi Hasmaþuki”?
E ceva proaspãt ºi
în acelaºi registru culinar.
De ce te enervezi? Vrei medicamente?
Iatã un „Tanakan ºi Betaserc”!
Ce zici de aceastã rezonanþã epopeicã?

Înþelege cã trebuie sã-þi schimbãm viziunea.
Trebuie sã-þi însuºeºti gesticulaþia
alternativei!
Am intrat deja în transmodernism!
Încearcã singur, fii creativ

?

Ne dezamãgeºti. Treci la masa de scris
ºi stinge lumina!

Rãsfoind ceaþa, dintre paranteze oculte
rãsãri ironicã luna. „Ficþiune ºi infanterie”
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Fac parte din generaþiile care au
învãþat dupã  manuale de liceu în
care, la subsolul paginii, se  pu-

tea citi: Nicolae Iorga, istoric reacþionar
burghez; Lucian Blaga, poet decadent
burghez etc. Ca student la litere am citit
Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent la „fondul documentar”,
unde aveam acces la singurul  exemplar
existent numai cu „recomandarea” scrisã
a unui cadru didactic care îºi asuma res-
ponsabilitatea asupra parcurgerii lucrãrii
pentru documentare în vederea unei  cer-
cetãrii ºtiinþifice. Cu bucurie îmi amintesc
de tinerii asistenþi ai profesorului Al. Piru,
Eugen Negrici sau Marin Beºteliu, care
ne îndrumau ºi girau lecturile aflate la „in-
dex”, pentru ca marile cãrþi ale culturii  na-
þionale sã ne fie familiare.

Înþelegeþi, sper, sentimentul pe care l-
am încercat aflând despre Legea 217/
2015 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de Urgenþã 31/2002 privind
interzicerea organizaþiilor ºi simboluri-
lor cu caracter fascist, rasist sau xeno-
fob ºi a promovãrii cultului persoanelor
vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni
contra pãcii ºi omeniei, care mã întoarce
într-un timp pe care îl credeam trecut pen-
tru totdeauna. La vârsta ºi experienþa mea
de viaþã am exerciþiul de a-mi controla im-
pulsurile reflexive ºi chiar emoþionale, ast-
fel încât am cãutat sã depãºesc starea de
stupoare a primului contact cu aceastã
neaºteptatã  lege, sã  o consult, desigur
ca profan într-ale dreptului, dar ºi ca sim-
plu cetãþean obligat sã suporte rigorile
legilor care i  se impun ºi sã le înþeleagã
spre a se putea  conforma.

Aº putea zice din ce am auzit -  evident,
la TV, ºi am citit - în presã sau pe internet,
cã s-a spus cam tot ce se poate spune pro
ºi contra ei, astfel cã pentru cititorul aces-
tor rânduri nu e cazul sã repet ceva, cãci,
dacã n-a fãcut-o încã, se poate documen-
ta singur cu asupra de mãsurã. Intervin
numai spre a-mi exprima public dezacor-
dul cu o Lege stranie pentru mine ºi  peri-
culoasã pentru societatea noastrã încã fra-
gilã ºi destul  de confuzã, dar ºi pentru a-
mi manifesta solidaritatea fãrã rezerve cu
valorile spirituale fundamentale ale popo-
rului român.

În primul rând recuz domnilor Crin An-
tonescu, George Scutaru ºi Andrei Gerea,
consiliaþi de la fel de obscurul Alexandru
Florian, director al Institutului „Elie Wie-
sel”, dreptul moral de a stabili dacã putem
sau nu sã citim ºi sã  apreciem pe „legio-
narii” sau „fasciºtii” Lucian Blaga, Emil
Cioran, Nichifor Crainic, Mircea Eliade,

Vintilã Horia, Eugen Ionescu, Constantin
Noica, Mircea Vulcãnescu, Virgil Gheor-
ghiu º.a. Îi recuz pentru cã nu au Operã,
de nici un fel, în serviciul poporului ro-
mân, ba chiar au profitat cu mult peste
meritele personale de toleranþa ºi rãbda-
rea fãrã margini a acestuia.

Am vãzut la televizor neonaziºti ger-
mani manifestând violent în stradã. În afara
discursurilor lui Ion Iliescu din anii ’90, n-
am vãzut în România de azi manifestãri
publice „legionare” sau „fasciste”, „xeno-
fobe” sau „antisemite”, n-am auzit de nici
mãcar o tentativã de „pogrom”. Nu pot sã
nu mã întreb: Cui îi trebuie aceastã lege?
Vrea cineva sã aprindã focul?

Ca unul din milioanele de Români ieºiþi
în stradã în decembrie 1989, care au crezut
în libertate ºi au fost gata sã moarã pentru
ea, mãrturisesc o profundã tristeþe con-
statând cã 25 de ani de democraþie au pro-
dus cu votul unanim al Parlamentului, fãrã
rezerva Preºedintelui,  o insultã la adresa
poporului rãmân. Nu  le cer iniþiatorilor
sã-ºi cerã scuze public. E tardiv ºi inutil.
„Opera” lor rãmâne o patã ruºinoasã, de
neºters. Ca ºi pentru aceia care au votat
cu inconºtienþã. Probabil gestul de mini-
mã  demnitate al abrogãrii tristei Legi 217/
2015 depãºeºte puterea de înþelegere a
unor politicieni lipsiþi de instrucþie ºi edu-
caþie ºi, în consecinþã,  de patriotism.

*

Caracterul pervers al legii a rodit.
Cazul poetului-soldat Ion ªuga-
riu, cãzut în munþii Tatra în timp

ce lupta în armata românã împotriva ocu-
panþi hitleriºti ai slovacilor, stã mãrturie.
Când autoritãþile au dorit sã dea numele
lui unui pod din localitatea unde a murit,
în chip de cinstire pentru jertfa supremã
adusã libertãþii,  Ambasada Românã s-a
opus , declarându-l fascist pentru un arti-
col de ziar scris înainte de rãzboi. La reac-
þia de nedumerire a slovacilor, un alt ni-
meni, Radu Coantã, secretar doi al Amba-
sadei Române, ar fi rãspuns cinic: „cãutaþí
alt soldat mort ºi daþi podului numele aces-
tuia.”

Sã fie acesta repectul pentru poporul
român, chiar când plãteºte cu viaþa pen-
tru valori universale ale umanitãþii? Rã-
mâne ca, în funcþie de nivelul de ºcolari-
zare al celor aflaþi la moriºca puterii, sã ni
se interzicã citirea ºi comentarea lui Marx,
Cioran, Heidegger sau Bartolomeu Ana-
nia? De ce nu ºi a lui Mihai Eminescu, cam
xenofob dupã unii? Sau a „antiromânu-
lui” Caragiale?

Dacã cineva sperã cã vom învãþa iarãºi
frica, se înºealã. Am fost vaccinaþi prea de
curând.

P.S. Aceasta este opinia mea, stric per-
sonalã, ºi nu implicã membrii redacþiei sau
colaboratorii. La Mozaicul, fiecare e liber
sã spunã ºi sã scrie ce crede el însuºi.
Dacã ºtie carte!

Concursul Naþional de Poezie „Constantin Nisipeanu” este organizat de
Editura Aius ºi se adreseazã celor care nu au publicat pânã acum un
volum de versuri. Manuscrisele vor fi trimise pe adresa Editurii Aius în

trei exemplare semnate cu un motto. Fiecare manuscris va fi însoþit de un plic închis
ce va purta acelaºi motto, iar în plic se vor gãsi numele ºi prenumele concurentului,
data de naºtere, adresa, numãrul de telefon ºi premiile obþinute la alte concursuri
literare (dacã este cazul).

Manuscrisele vor fi trimise, pânã la data de 1 decembrie 2015, pe adresa: Editura
Aius, str. Paºcani nr. 9, Craiova, Judeþul Dolj, 200151. Rezultatul concursului se va
afiºa pe data de 15 ianuarie 2016 pe siteul editurii: www.aius.ro

Din juriul Concursului Naþional de Poezie „Constantin Nisipeanu” fac parte Ni-
colae Marinescu – directorul Editurii Aius, Constantin M. Popa – redactor-ºef al
revistei „Mozaicul” ºi Petriºor Militaru – redactor de carte al Editurii Aius.
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Mircea Eliade va rãmâne mult timp un subiect de actualita-
te, cãci vastele sale studii de istoria religiilor, opera lite-
rarã, publicistica, jurnalele ºi chiar biografia sa pot be-

neficia de abordãri inedite ale unor detalii fie deloc explorate, fie care
necesitã aprofundare sau nuanþare. Aprobat sau contestat, Eliade
fascineazã. Anul acesta, în februarie, în cadrul Târgului de Carte de
la Ierusalim avea loc o dezbatere, iniþiatã de Andrei Oiºteanu ºi Mos-
he Idel, despre Mircea Eliade ºi I. P. Culianu. Discuþia era generatã de
apariþia, în 2014, a volumelor Religie, politicã ºi mit. Texte despre
Mircea Eliade ºi Ioan Petru Culianu de Andrei Oiºteanu, respec-
tiv Mircea Eliade. De la magie la mit, aparþinând lui Moshe Idel.
Tot în februarie, regãseam eseul Mircea Eliade – Autografe, semnat
de Mircea Handoca în Cafeneaua literarã (nr. 2, 3, februarie, martie
2015), care surprindea relaþia istoricului religiilor cu diverse persona-
litãþi ale culturii române (Arghezi, Iorga, Noica, Cioculescu etc.), por-
nind de la câteva dedicaþii notate de Eliade în cãrþile oferite (Mai-
treyi, Nuntã în cer, Cahier de l’Herne) ºi reproduse de Handoca în
volumul Albumul (Dacia, 2004). Apoi, în aprilie, se organiza la Piteºti
cea de-a noua ediþie a Simpozionului Naþional „Mircea Eliade ºi Mi-
tul eternei reîntoarceri”, în cadrul cãruia noi direcþii de cercetare erau
fãcute cunoscute de Florentina Dobrogeanu ºi Simona Galaþchi (Cen-
trul de Studii Orientale). Demersurile critice ulterioare ar putea viza
cele cinci agende din anii ’70 ale eruditului român, provenite din
Biblioteca de la Paris a lui Mircea Eliade, precum ºi manuscrisul
inedit semnat sub pseudonim de Culianu, provenit din Fondul Elia-
de ºi intitulat Râul Selenei (din câte se pare, în curs de apariþie la
editura Polirom). Continuând seria acestor cercetãri al cãror prota-
gonist este Mircea Eliade, îi dedicãm în numãrul de faþã al revistei -
Mozaicul un dosar ce sperãm cã va aduce noi contribuþii în sfera
exegezei ºi îi va stimula pe cititori sã se apropie, o datã în plus, de
opera acestui mare gânditor român de renume internaþional.

(Maria Dinu)

În toamna lui 1973, familia
mea s-a mutat în Jimbolia,
un orãºel din judeþul Timiº

de la graniþa cu Iugoslavia. Tre-
ceam, din copilãrie ºi din puber-
tate, într-o adolescenþã cu o cu
totul altã configuraþie arhitectu-
ralã ºi geometricã. Ceea ce avea
sã se adevereascã o datã în plus,
fiindcã acolo aveam sã îl cunosc
pe Pãrintele Mihail Avramescu.
Un prieten de liceu mi-a povestit
cã este un altfel de preot decât
ne închipuim noi, cã ºtie câte în
lunã ºi stele despre toate religii-
le, cã l-a cunoscut îndeaproape
pe Mircea Eliade, cã fusese un
vajnic avangardist sub numele
Jonathan X. Uranus, cã publica-
se în celebra revistã Bilete de pa-
pagal a lui Tudor Arghezi, cã Eu-
gen Ionescu îl considera un pre-
cursor sau cã, în tinereþe, a avut
o revistã ezotericã. Mai târziu am
aflat cã, de ziua naºterii sau a
numelui Pãrintelui Mihail, veneau
la Jimbolia tot felul de scriitori de
la Bucureºti, cum ar fi, de pildã,
Nina Cassian, ca sã nu mai vor-
bim despre timiºorenii Cornel Un-
gureanu1 , ªerban Foarþã ºi An-
drei Ujicã. Dar eu, în ciuda fasci-
naþiei,  tot nu îndrãzneam sã îi fac
o vizitã. Pânã când un profesor
de germanã care îl frecventa asi-
duu, domnul Strunk Detlef, m-a
dus la casa parohialã. Atunci, în
acea searã, prin ianuarie sau fe-
bruarie 1974, am auzit o poveste
despre cum tânãrului Eliade îi
ghicise o þigancã în cãrþi de tarot
cã va avea parte numai de soare.
Nu am înþeles prea bine nici ce e
cu René Guénon, nici ce e cu
gnoza, cu hermetismul, cu alchi-
mia, cu kabbala º.a.m.d. Erau atât
de multe cuvinte noi, de fapt
vechi, iar ochii adânc, iscoditori
ai Pãrintelui Mihail mã buimã-
ceau.

În fine, am primit cãrþi cu co-
perte galbene, de la Editions
Véga sau Traditionnelles, ale lui
Guénon, Matgioi, Scholem, Co-
omaraswamy. Apoi am revenit de
mai multe ori ºi, iarãºi, am primit
cãrþi pe care le „xeroxam“ cu titlul
ascuns, la Universitate. Am aflat
alte ºi alte lucruri, despre ceea ce
era de ºtiut, despre simboluri,
despre Memra, revista editatã în
1934. Pe care am primit-o în dar,
în 1994, la Paris, de la Paul Barbã-
neagrã care, la rându-i, o primise
de la Mircea Eliade. Dintre mul-
tele cãrþi ale lui René Guénon,
bunãvoinþa destinului a fãcut sã
ºi traduc Symboles Fondamen-
teaux de la Science Sacrée, în
colaborare cu Sorina ªerbãnes-
cu, în 1996, la Editura Humani-
tas, exprimând, în acest fel, o si-
metrie pe care nu aveam cum sã
o presimt la vremea când „xero-
xam“, în semiclandestinitate res-
pectivele opuri. De fapt, perioa-
da dintre 1974-1982, când am stat
în preajma Pãrintelui Avramescu
a fost cea care mi-a orientat ºi

Mircea Eliade ºi Mihail
Avramescu: câteva

intersectãri biografice
ºi doctrinare

nnnnn MARCEL TOLCEA

preocupãrile pentru tradiþiona-
lism, ezoterism, opera lui Eliade.
Fiindcã rememorãrile ºi chiar ana-
lizele Pãrintelui Avramescu mi-au
reliefat atunci un Eliade abstrus,
fascinat de iniþiere ºi ezoterismul
tradiþional, cu lecturi, în tinereþe,
la zi din René Guénon ºi emulii
acestuia, Evola sau A.K. Cooma-
raswamy. Era un Eliade pe care,
mai târziu, nu l-am reîntâlnit sau,
mai precis, l-am reîntâlnit prea
puþin în studiile ce-i erau dedica-
te, ceea ce m-a îndemnat sã scriu
ºi Eliade, ezotericul, o carte apã-
rutã iniþial la editura Mirton, în
2002, iar apoi, în 2011, la Est Sa-
muel Tastet Editeur, într-o formulã
revizuitã ºi mult adãugitã.

Dupã ce, în 1982, soþia lui Mi-
hail Avramescu, doamna Sabina
s-a stins, Pãrintele s-a întors la
Bucureºti, unde a trecut în cele
veºnice doi ani mai târziu. M-am
dus sã îl vãd de douã ori pe stra-
da Domniþa Anastasia nr. 13, unde
stãtea la fiica lui, Mariana Macri2 .
Dacã îmi amintesc bine, studia
hieroglifele ºi fuma la fel de mult
cu o ºipcã despre care eu vroiam
sã fie dintr-un altfel de lemn fer-
mecat, de departe.

Dupã 1989, Floriana Avrames-
cu ºi Mariana Macri au dãruit ti-
parului patru cãrþi care au adus
în atenþie profilul unui scriitor ºi
gânditor aparte: Calendarul in-
cendiat al lui Ierusalim Unicor-
nus (Cuvânt înainte de Î. P. S.
Nicolae Corneanu, Mitropolitul
Banatului, prefaþã de Alexandru
Paleologu, postfaþã de Mihai
Constantineanu, Editura Anas-
tasia, Bucureºti, 1999), Monolog
nocturn despre Suverana Slobo-
zenie a Singurãtãþii (postfaþã de
Andrei Pleºu, Editura Anasta-
sia, Bucureºti, 2001), Comedia
infra-umanã. Fragmente din
Eseul poliautobiografic al lui
Ierusalim Unicornus (prefaþã de
ªerban Foarþã, evocare de Flori-
ana Avramescu, postfaþã istori-
co-biograficã de Marcel Tolcea,
Editura Brumar, Timisoara, 2004)
ºi În potriva veacului. Textele de
avangardã (1926-1932), Editura
Compania, Bucureºti, 2005.

  Iar intersectãrile cu Mircea
Eliade din aceste texte postume
aveau sã fie încã mai interesante,
dând seama despre o prietenie
intelectualã în anii de formare,
aºa cum citim în Comedia infra-
umanã:

„Rosa Mundi – figurã crucia-
lã a unei supra-Creºtinãtãþi de
mult apuse – îi inspira însã As-
tro-Magului cu totul alte gânduri,
substanþã a atâtor ceasuri de ne-
uitate convorbiri din mansarda de
pe strada Melodiei nr. 1, a auto-
rului Romanului adolescentului
miop. Prin lentilele cu multe diop-
trii, ochii cãprui ai elevului Mir-
cea Eliade priveau concentrat, cu
înflãcãrata neliniºte a cunoaºte-
rii – dar Cunoaºterea stãtea aici
în cumpãnã, primejduitã sã dege-

nereze într-o imensã erudiþie, deºi
curiozitatea investigaþiei entomo-
logice avea sã coteascã, pentru
o vreme, spre o geistige Natur-
wissenschaft de tipul antroposo-
fiei steineriene; deºi experimen-
tele entuziaste din micul labora-
tor particular de chimie aveau cu-
rând sã-i deschidã tânãrului li-
cean perspectivele viziunii alchi-
mice; deºi patosul introspecþiu-
nii ºi al auto-potenþãrii deschise-
se chiar de atunci, o fereastrã
spre îndepãrtata Indie yoghinicã
ºi vedantinã; obrazul palid ºi us-
cat, încadrat de maxilare puterni-
ce, iradia o vitalitate neîmblânzi-
tã, exuberantã ºi polemicã, de cu-
loarea deosebit de voioasã a pã-
rului roºcat care domina de dea-
supra frunþii înalte, aceastã fãp-
turã robustã ºi mobilã¸ deschisã,
volubilã ºi foarte interioarã, care-
ºi îngãduia cu aceeaºi gratuitate,
orice extravaganþã ºi orice rigoa-
re asceticã.”3

Se pare cã Avramescu ºi Elia-
de au reluat firul amiciþiei dupã
întoarcerea lui Eliade din India,
adicã, în jurul anilor 1932-1933.
În decembrie 1934, apãrea numã-
rul 1 din Memra – Logos, în ebrai-
cã –, prima ºi, de altfel, singura
revistã de inspiraþie guénonianã
din cultura românã. Pe coperta de
gardã, sub subtitlul Studii de tra-
diþie ezotericã, apãrea numele
Marcel Avramescu cu specifica-
rea neutrã de „redactor“. Iar pre-
zenþa lui Eliade în aceastã revistã
– camuflat sub „pseudonimul”
KRM4  –, publicã o traducere din
Katha Upanishad cu o scurtã
notiþã introductivã. Este vorba
despre prima „Valli”, prima secþi-
une5 . În numãrul urmãtor al re-
vistei, 2-5, din ianuarie-aprilie
1935 – care avea sã fie ºi ultimul
–, KRM publicã un studio-eseu
dedicat lui Sri Aurobindo, cu su-
pratitlul Un reprezentant al tra-
diþiei hinduse6 .

Este limpede cã Eliade ºi Avra-
mescu împãrtãºesc aceeaºi viziu-
ne tradiþionalistã, guénonianã, iar
Liviu Bordaº observa cã „priete-
nia ocultã“ dintre cei doi era cu-
noscutã în cercurile intelectuale.
În 1935, Revista burghezã a pu-
blicat un tabel pe douã pagini
cuprinzând un posibil Program
al Facultãþii de Filosofie din
Bucureºti pe anul 1935: Catedra
de Fakirism îl avea pe Mircea
Eliade ca titular al cursului despre
Perpetuitatea gândirii integra-
lismului nenociv, iar seminariile
consemnau, pe grupe, experien-
þe ale Fakirului Wady ºi ale Faki-
rului Avramescu. Era, evident, o
glumã.7

Dupã rãzboi, desigur, drumu-
rile celor doi se despart. Avrames-
cu, dupã ce s-a convertit la creº-
tinism, în 1936, când a primit bo-
tezul, avea sã se înscrie, în 1939,
la Facultatea de Teologie, cu stu-
dii finalizate abia în 1951, din pri-
cina rãzboiului. Din 1945, a fost

în preajma unor personalitãþi care
au alcãtuit, mai apoi, ceea ce s-a
numit gruparea de la Rugul
Aprins. În 1951 a fost hirotonisit
ºi a slujit ca preot în Bucureºti, la
Tulcea, Vãliug ºi Jimbolia.

Eliade se referã cu parcimonie
la Avramescu în Jurnal, unde îl
invocã o singurã datã, în 1981:
„Scriu lui Horia Stamatu în legã-
turã cu Marcel Avramescu ºi al-
chimia.”8

1 Lui Cornel Ungureanu i se da-
toreazã, de fapt, aducerea în ac-
tualitate a lui Marc Mihail Avrames-
cu, fiind cel dintâi critic literar care a
aºezat opera sa în contextul unei cul-
turi interbelice, cu instrumente mai
elaborate decât a fãcut-o Mihai Con-
stantineanu, în evocãrile sale. Mã
refer la JXU, în Revista de istorie ºi

teorie literarã, nr. 1-2, din ianuarie-
iunie 1985, reluat în volume ulterioa-
re. Vezi, în acest sens, ºi Liviu Bor-
daº, Secretul doctorului Eliade,  în
Origini. Caiete silvane, nr. 1, 2002,
pp. 73-74.

2 Plastician de subtilã inspiraþie
ortodoxã, Mariana Macri (n. în
1938), a plecat la cele veºnice în
2008.

3 pp. 43-44.
4 Barbu Brezianu este primul

exeget care aratã cã sub aceste iniþia-
le se aflã Mircea Eliade. În opinia
mea, KRM ar putea fi consoanele
prenumelui Mircea, citite în ordine
inversã.

5 pp. 13-16.
6 pp. 19-20.
7 Secretul doctorului Eliade, pp.

74-75.
8 Jurnal, vol. 2, ediþie îngrijitã de

Mircea Handoca, Editura Humani-
tas, Bucureºti, 1993, p. 422.
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Biografia destul de tu-
multuoasã a lui Mircea
Eliade a fost marcatã de

prezenþa câtorva femei de excep-
þie. În perioada studenþiei (1926-
1928) o cunoaºte pe Profira (Rica)
Botez. India (1928-1931) a însem-
nat nu numai intense studii de
filozofie, ci ºi iubirea pentru Mai-
treyi. Dupã reîntoarcea în þarã
(1932-1944), tânãrul istoric al re-
ligiilor oscileazã între douã femei,
actriþa Sorana Þopa ºi funcþiona-
ra Nina Mareº. Pânã la urmã rã-
mâne cu Nina, care, dupã ce a tre-
cut printr-o cãsãtorie dezastruoa-
sã, nu ar fi suportat încã un eºec
în dragoste. Petrece alãturi de ea
zece ani, atât în þarã, cât ºi la de-
legaþia din Portugalia. Dupã
moartea Ninei, în 1945, Eliade pã-
rãseºte Lisabona pentru a se sta-
bili la Paris. Aici o cunoaºte pe
Christinel Cotescu, alãturi de care
petrece perioada americanã a
existenþei sale.

Puþini sunt cei care ºtiu cã,
înainte de povestea de dragoste
trãitã alãturi de Maitreyi, Mircea
Eliade a cunoscut o altã experi-
enþã eroticã, mai puþin celebrã, în
compania Ricãi Botez. Cu mulþi
ani în urmã, istoricul literar Mir-
cea Handoca a vorbit despre di-
ficultãþile întâmpinate în identifi-
carea adevãratei identitãþi a celei
care apãrea în memoriile autoru-
lui Nopþii de Sânziene drept mis-
terioasa domniºoarã R. În mod
treptat vãlurile au cãzut, iar exe-
geþii interesaþi de biografia isto-
ricului religiilor au putut afla cã
enigmatica domniºoarã R. nu este
altcineva decât Profira (Rica)
Botez. Nãscutã la 25 iulie 1904
(dupã Filip-Lucian Iorga) sau
1907 (dupã Mircea Handoca), iu-
bita de odinioarã se dovedeºte
extrem de longevivã, stingându-
se din viaþã abia la 30 iunie 2003.

În volumul Convorbiri cu ºi
despre Mircea Eliade (1998, edi-
þia a II-a, 2006), Mircea Handoca
deconspirã taina domniºoarei R.
din Memorii ºi din romanul „in-
direct” ªantier. Este vorba de-
spre Rica Botez, iubita pãrãsitã
în momentul în care Eliade plea-
cã în India, de unde, un timp, con-
tinuã sã îi scrie. Deºi despãrþirea
se dovedeºte dureroasã, aceas-
tã experienþã îi relevã savantului
în devenire faptul cã dragostea
poate fi un obstacol în calea rea-
lizãrii sale intelectuale plenare.
Ideea îl preocupã pe scriitor, fi-
ind dezbãtutã atât în eseistica sa,
cât ºi în opera de imaginaþie. În
acest sens, e suficient sã ne amin-
tim de personajele nonconfor-
miste ale romanelor Întoarcerea
din rai ºi Huliganii. În debutul

misterioasa domniºoarã R…
interviului înregistrat în perioa-
da mai-iunie 1979, Mircea Han-
doca menþioneazã faptul cã „de
mai bine de zece ani încerc sã
descopãr pe «enigmatica R.» Dar
Bucureºtiul are douã milioane de
locuitori ºi credeam cã-i imposi-
bil”. În toamna anului 1972, un
numãr al revistei Manuscriptum
s-a ocupat de acest episod mai
puþin cunoscut din biografia lui
Mircea Eliade. Textul poartã sem-
nãtura lui Nicolae Florescu ºi se
intituleazã Mircea Eliade ºi „ro-
manul” enigmaticei R… („Ma-
nuscriptum”, anul III, nr. 3 (8),
1972, pp. 132-140). Într-o epocã
în care autorul Nopþii de Sânzie-
ne era un scriitor interzis în pro-
pria lui þarã, publicarea unui ase-
menea material constituia un ade-
vãrat eveniment literar. Articolul
reproduce câteva pagini inedite,
dedicaþii de cãrþi, impresii, dez-
vãluiri pe care nu le putea face
decât iubita de odinioarã. În ciu-
da insistenþelor lui Mircea Han-
doca, Nicolae Florescu a pãstrat
secretul asupra surselor informa-
þiilor sale. Abia în mai 1979, isto-
ricul literar a reuºit sã o cunoas-
cã pe enigmatica Rica Botez.
Convorbirile dintre cei doi au
darul de a reconstitui profilul spi-
ritual al tânãrului Mircea Eliade
din perioada 1926-1928, când s-a
desfãºurat povestea lor de dra-
goste. Înainte de dialogul pro-
priu-zis, Mircea Handoca repro-
duce câteva pagini relevante din
Memoriile scriitorului ºi din mi-
cul „roman indirect” ªantier, pa-
gini dedicate iubitei de odinioa-
rã. Apoi, istoricul literar îi solicitã
Profirei Botez sã facã portretul
fetei de odinioarã, portret care
aratã în felul urmãtor: „Eram pu-
þinticã, slãbuþã, pãream cu trei-
patru ani mai micã, aºa cã, stu-
dentã la Litere, dãdeam impresia
unei eleve de liceu. Când am in-
trat în facultate eram puþin sãlba-
ticã, nu cunoºteam pe nimeni.
Eram «obraznicã» uneori ºi
aveam nasul în vânt...”

Data exactã când l-a cunoscut
pe Mircea Eliade este notatã pe
spatele unei fotografii fãcute într-
o excursie la Mãnãstirea Paserea,
în primãvara anului 1926. Chiar
dacã pleacã în tovãrãºia lui Gigi
Comati, timida studentã de la Li-
tere preferã sã stea undeva retra-
sã pe un trunchi de copac. Deºi
bãieþii o plictiseau, intrã în vorbã
cu Mircea Eliade, cu care se ºi
întoarce la Bucureºti. Dialogul
celor doi e favorizat de faptul cã,
spre searã, tânãra filoloagã este
cuprinsã de o stare de visare care
l-a atras pe viitorul istoric al reli-
giilor. Peste timp, Rica recunoaº-
te cã „bãiatul îmi plãcea foarte
mult...”

Portretul tânãrului seducãtor
este descris în felul urmãtor: „Era
puþin cam «bondoc», mai mult
scund decât înalt, cu pãrul roºu
aprins. Într-o vreme, în timpul
unor manifestaþii «naþionaliste»,
era s-o pãþeascã, pentru cã s-a
crezut despre el cã este evreu”.

Cei doi colegi de facultate nu
umblã împreunã la cursuri, deoa-
rece aveau preocupãri diferite ºi
nu aveau aceiaºi profesori. Mir-
cea îi frecventa pe filozofii Nae
Ionescu, Rãdulescu-Motru ºi pe
ceilalþi dascãli evocaþi în Memo-
riile sale, în timp ce Rica îi prefe-

ra pe filologii Ovid Densusianu
ºi Dimitrie Caracostea. Spre deo-
sebire de frumoasa studentã de
la Litere care era curtatã de nu-
meroºi bãieþi, în perioada 1926-
1928, „ascetul” din mansardã se
plimba doar cu ea. Cei doi tineri
se vedeau zilnic la facultate, iar
lungile lor discuþii ºi plimbãri pe
la marginea oraºului îi ofereau
mereu foiletonistului noi teme de
meditaþie. Chiar dacã era o fiinþã
timoratã, Rica recunoaºte cã nu
s-a temut niciodatã în compania
lui Mircea. Alteori, cei doi se plim-
bau la ªosea ºi, la început, nici
nu se þineau de mânã. Pentru tâ-
nãra în plinã formare, Mircea era
partenerul ideal, deoarece ºtia
totul. Nu trebuia sã înveþe dupã
cursuri, deoarece prietenul îi vor-
bea despre cronicari ºi despre
temele pe care le avea de pregãtit
pentru a doua zi. În felul acesta,
savantul în devenire devine un
adevãrat mentor spiritual pentru
studenta în Litere, pe care o ini-
þiazã în tainele culturii. În esenþã,
avem de-a face cu o nouã reitera-
re a mitului lui Pygmalion.

Discuþia vizeazã apoi celebra
mansardã de pe strada Melodiei
a „eremitului” Eliade, topos al
ascezei, al studiului intens, dar ºi
al dialogurilor profitabile cu prie-
tenii: „- Prima mea vizitã la Mir-
cea. Intru în mansardã. Din uºã
vãd niºte «lozinci» care glãsuiau:
«Inutil! Nu împrumut nici o car-
te.» Am început sã râd cu hoho-
te. Când am plecat din mansardã
aveam servieta burduºitã cu cãrþi.
Mircea mi-a spus sã citesc, sã
citesc. Casa micã se afla în fun-
dul curþii pe strada Bolintineanu,
colþ cu Melodiei. Cele douã ca-
mere ale mansardei dãdeau una
în alta. Nu puteai sã intri la Mir-
cea fãrã sã treci pe la Nicu”.

Vizitatoarea rãmâne surprinsã
de simplitatea mobilierului, alcã-
tuit dintr-un pat de tablã, o masã
de lemn ºi un scaun aºezat lângã
uºã. În schimb, locuinþa „sihas-
trului” era burduºitã de cãrþi, aºe-
zate atât pe rafturi, cât ºi pe jos.
Rica vorbeºte apoi despre Radu
Bosie, prietenul ºi confidentul lui
Mircea. Descrie iubirea lui Mir-
cea, o iubire ce nu a fost nicioda-
tã mãrturisitã prin viu grai, dar
care a fost declaratã în scris. În
ciuda simpatiei sale pentru stu-
dentul în filozofie, filoloaga se
logodeºte cu un ofiþer de marinã
ºi nu ºtie cum sã îi aducã la cu-
noºtinþã acest lucru. Dupã va-
canþa de Crãciun din 1927, cei doi
devin mai intimi, motiv pentru
Mircea sã devinã foarte trist.
Pentru a-ºi mãrturisi sentimente-
le, el recurge la un subterfugiu,
lãsându-ºi iubita sã îi citeascã
însemnãrile din jurnal: „Peste câ-
teva zile, viu din nou în mansar-
dã. Mircea mã lasã singurã pre-
textând cã are puþinã treabã jos.
A lãsat caietul cu Jurnalul acolo.
Era un semn la o paginã, precis
pentru mine. Am deschis ºi am
citit:  «Astãzi a venit R. Era fru-
moasã, frumoasã ºi eu trist, trist,
trist.» Urma o declaraþie în toatã
puterea cuvântului. Aºa a fost
dragostea noastrã”. Despre fru-
museþea Ricãi Botez stau mãrtu-
rie pozele publicate de cãtre Mir-
cea Handoca în albumul Mircea
Eliade. O biografie ilustratã
(Editura Dacia, 2005).

Evocând prietenii tânãrului
savant, fosta studentã de la Lite-
re se opreºte la cei care veneau
des în mansardã: Dinu Sighirea-
nu, Petriºor Viforeanu, Radu Bo-
sie, Petriºor Secãreanu, Petru
Comarnescu. Apoi se menþionea-
zã: „Cu toþii erau copii de o inteli-
genþã unicã”. Rica Botez carac-
terizeazã pe scurt fiecare perso-
naj ºi îi rezumã destinul. Memo-
rialista insistã pe figura lui Petru
Comarnescu, prieten bun cu Mir-
cea Eliade. Cei doi s-au iubit ºi s-
au apreciat reciproc. Peste ani, în
1968, când Rica se decide sã îi
scrie prietenului de odinioarã,
Petru Comarnescu este cel care îi
dã adresa de la Chicago.

Confesiunile redau exuberan-
þa specificã unei vâraste. În 1926,
cei doi pleacã la un congres stu-
denþesc organizat la Iaºi. Nu par-
ticipã însã la evenimente, ci pre-
ferã sã colinde prin capitala Mol-
dovei în compania colegului lor
Mircea Simionescu. Viziteazã re-
dacþia revistei „Viaþa Româneas-
cã”, unde îi cunosc pe G. Ibrãi-
leanu, George Topârceanu ºi pe
Demostene Botez. Dupã întoar-
cerea lor, cei doi continuã sã fie
nedespãrþiþi, motiv pentru care
bãieþii îi spuneau „otrava”, „cia-
nura de potasiu”. Mergeau pes-
te tot împreunã, la cinematograf,
la teatru, la Ateneu. Doar la ba-
luri Rica mergea în compania al-
tor tineri. De fapt, logodna ei stã
mãrturie cã viaþa sentimentalã a
filoloagei nu se reducea la întâl-
nirile cu studentul din mansarda
de pe strada Melodiei. Când face
o cãlãtorie la Berlin, Mircea ia cu
el fotografia iubitei sale ºi o bu-
catã din rochia ei preferatã.

Vorbind de momentele semni-
ficative din biografia lui Eliade în
perioada 1926-1928, Rica Botez se
opreºte la episodul Iorga. Deºi
mare admirator al reputatului is-
toric, tânãrul savant remarcã fap-
tul cã maestrul a cam rãmas în
urmã cu bibliografia. Dupã ce
acest lucru este fãcut public în
presã, Iorga se rãzbunã cumplit,
dându-l afarã de la Universitate,
pretextul fiind oferit de pretinsa
pornografie a scrierilor lui Elia-
de. Episodul este prezentat în fe-
lul urmãtor: „- Într-o zi, dupã ce
publicase articolul împotriva lui
Iorga, vine la mine ºi-mi spune:
«ªtii cã mã dã afarã din faculta-
te?» ?inea servieta la spate ºi era
foarte afectat. «S-a fãcut un con-
siliu. A sãrit Nae Ionescu sã-mi ia
apãrarea.»”

Un episod idilic este acela al
plimbãrii celor doi îndrãgostiþi þi-
nându-se mânã în mânã. Venind
din negura timpului, imaginea
pare extrem de frumoasã, cople-
ºitoare. De aici afirmaþia plinã de
regret a femeii aflate la senectute
despre iubirea neîmplinitã de odi-
nioarã: „Poate era mai bine dacã
nu ne cunoºteam”. Rica evocã
poezia Oseminte pierdute de
Tudor Arghezi care îi plãcea atât
de mult lui Eliade ºi pe care i-a
recitat-o în seara romanticã de
neuitat. O creaþie cu care tânãrul
îndrãgostit se identificã deplin:
„Iubirea noastrã a murit aici./ Tu
frunzã cazi, tu creangã te ridici.//
Atât amar de ani e de atunci!/
Glicinã tu, tu florile-þi arunci.// A
mai venit de-atunci sã v-ascul-
te,/ Voi plopi adânci, cu voci ºi

ºoapte multe?// Voi aþi rãmas în-
torºi tot spre apus,/ Voi creºteþi
toþi de-a pururi în sus// N-o mai
zãriþi din vârfuri nicãieri?/ ªtiþi voi
ce vorbã este vorba «ieri»?”
Chiar dacã în tinereþe a scris mai
multe pamflete împotriva lui Tu-
dor Arghezi, autorul Nopþii de
Sânziene nu a încetat sã îl consi-
dere un mare poet.

Cei doi îndrãgostiþi s-au des-
pãrþit în noiembrie 1928, când Elia-
de a plecat în India. Episodul este
prezentat în felul urmãtor: „- Îna-
inte de a pleca în India, în noiem-
brie 1928, m-a chemat în mansar-
da din strada Melodiei ºi mi-a
spus: «Plec! Biblioteca se îndo-
liazã.» A tras niºte perdele negre
în faþa rafturilor bibliotecii. A în-
ceput apoi sã scrie pe un caiet
pagini întregi cu numele meu –
mic, din ce în ce mai mare, pentru
ca ultima paginã sã fie umplutã
pur ºi simplu cu cele patru litere
RICA”.

Un timp, cei doi corespondea-
zã ºi în timpul ºederii lui Eliade în
India. Într-una din scrisori, stu-
dentul laborios menþioneazã cã,
în limba indianã, cuvântul RIKA
înseamnã „acolo unde arde fo-
cul”. Altã datã, împãcat cu ideea
cã iubita la care a renunþat de dra-
gul studiului va deveni a altuia,
Mircea îi scrie: „Rica, vreau sã
ºtiu ziua cãsãtoriei tale… Voi lua
scrisorile tale, le voi închide într-
o cutie de santal, le voi da foc ºi
le voi da drumul pe Gange…” Cei
doi s-au întâlnit ultima oarã în
1938, pe bulevardul Lascãr Ca-
targiu din Bucureºti. Fiind însãr-
cinatã, Rica este cuprinsã de o
ruºine teribilã. Se pare însã cã,
dupã episodul Maitreyi ºi cãsã-
torit deja cu Nina Mareº, Mircea
nu a fost deloc afectat, trecând
uºor peste momentul delicat.

Întrebatã ce reprezintã Mircea
Eliade pentru ea, Rica Botez mãr-
turiseºte: „- Aveam pentru el un
respect, o stimã, o admiraþie deo-
sebite – eram mândrã cã un ast-
fel de om mã iubeºte. Mi-a fost
foarte drag, dar nu a fost pentru
mine o pasiune. Dacã mi-ar fi
spus: «Mãritã-te cu mine!» – m-
aº fi mãritat imediat.

M-au curtat atâþia bãieþi! Le-
gãtura mea cu Mircea a fost ete-
ricã, neobiºnuitã, ca dragostea
dintre Dante ºi Beatrice.

Azi sunt foarte mândrã, îmi
creºte inima de plãcere cã l-am
cunoscut, cã l-am iubit. Pe bãr-
batu-meu l-am iubit cu o dragos-
te nebunã. Dacã m-aº fi cãsãtorit
cu Mircea, am fi trãit ca doi copii,
aº fi cãlãtorit împreunã cu el…

Punea pasiune în tot ceea ce
spunea ºi fãcea.

Avea o încredere nestrãmuta-
tã în forþele lui creatoare. Pentru
mine Mircea Eliade e cea mai pro-
eminentã personalitate a timpu-
lui nostru”.

Alte detalii privind prima fe-
meie care a marcat biografia au-
torului Nopþii de Sânziene pu-
tem afla din Memoriile ºi cores-
pondenþa scriitorului, din roma-
nul Gaudeamus, din jurnalul in-
dian ªantier, dar ºi din articolul
intitulat Enigmatica doamnã R…
publicat de cãtre Filip-Lucian Ior-
ga în revista România literarã
(nr. 34 din 2003).
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Cartea lui Daniel Pals,
profesor la Universi-
tatea din Miami, intitu-

latã Opt teorii despre religie1 ,
începe cu prezentarea primului
imbold al cercetãrii acestui dome-
niu complex; autorul relateazã un
fapt notabil petrecut într-o zi de
februarie a anului 1870, când un
cercetãtor german a þinut o con-
ferinþã la faimoasa Academie Re-
galã din Londra. Friederich Max
Müller, cãci despre el era vorba,
urmase cursurile Universitãþii din
Oxford unde a dobândit o bunã
cunoaºtere a vechilor texte vedi-
ce ºi a hinduismului antic în ge-
neral, dar în acea zi hotãrâse sã
vorbeascã despre un alt subiect,
lipsit de un loc special în arena
academicã, ºi anume „ºtiinþa reli-
giei”. Alãturarea celor doi termeni
care proveneau din sfere total
diferite, aproape opuse, i-a con-
trariat ºi copleºit pe sobrii membri
ai distinsei audienþe victoriene,
dar Müller ºi-a continuat acest
interes nemaiîntâlnit prin publi-
carea, în 1873, a volumului Intro-
ducere în ºtiinþa religiei. Müller
a rãspuns unui impuls specific
epocii în direcþia folosirii tuturor
mijloacelor puse la îndemânã de
ºtiinþele umaniste (arheologie,
istorie, lingvisticã, filologie com-
paratã, mitologie, folclor) pentru
a se ajunge la originile pânã
atunci bine ascunse ale religiei.

Pionerii noi „ºtiinþe” de la sfâr-
ºitul secolului al XIX-lea aveau
ambiþia de a trata religia ca pe un
domeniu ºtiinþific, testând ipote-
ze ºi bazându-se pe argumente
empirice, sã dezvolte concluzii
pornind de la fapte observabile.
S-a conturat, astfel, o adevãratã
efervescenþã a explicaþiilor ºi a
teoriilor, iar cei mai de succes din-
tre teoreticieni au pãtruns atât de
adânc în mentalitatea colectivã
încât rar li se mai recunoaºte pa-
ternitatea asupra propriilor idei.
Relativ la aceastã problemã, Pals
se întreabã retoric : „Câþi dintre
cititorii obiºnuiþi ar recunoaºte
numele neobiºnuit ºi teoria pro-

locul lui Mircea Eliade în cercetarea religiei:
o sintezã contemporanã

vocatoare a lui Mircea Eliade,
chiar dacã influenþa lui în studiul
religiei în America în ultimele pa-
tru decenii a fost rãspândit într-
un mod cu totul remarcabil?”.

Prin urmare, Pals îºi propune
sã ofere cititorilor sinteza a opt
dintre cele mai importante teorii
despre religie fundamentate de la
începuturile disciplinei pânã as-
tãzi. Fiecare capitol începe prin
prezentarea vieþii ºi a experienþei
intelectuale a fiecãrui teoretician,
urmatã de tratarea ideilor sale ex-
ponenþiale. Este, în final, urmãri-
tã teoria respectivã în context mai
larg, comparativ, ºi se trec în re-
vistã atât punctele de rezistenþã
în timp ale viziunii respective, cât
ºi criticile cele mai puternice care
le-au clãtinat fundamentul teore-
tic. Alegerile autorului au avut în
vedere, nu în ultimul rând, rele-
vanþa intelectualã a celor opt
purtãtori de cuvânt pentru un
public larg. Prezentarea cronolo-
gicã a acestora e menitã sã suge-
reze existenþa unei evoluþii ºi a
legãturilor de negare sau de in-
fluenþã, ca într-o construcþie în
care piesele se aºazã în funcþie
de cele precedente, conectându-
se la o temelie preexistentã. De
asemenea, marile teorii se pot
grupa în câteva curente mari ;
teoriile clasice intelectualiste
(Tylor ºi Frazer) se continuã cu
abordãrile funcþionaliste, con-
form cãrora religia a fost definitã
prin funcþia pe care o are în exis-
tenþa umanã : funcþia psihologi-
cã (Freud), sociologicã (Dur-
kheim) sau economicã (Marx).
Imediat, în antitezã cu acestea se
succede negarea reducþionisme-
lor, considerate limitative ºi ori-
entarea cãtre o percepþie largã,
din interior. În aceastã ultimã ca-
tegorie se plaseazã Max Weber
ºi Mircea Eliade.

Capitolul al ºaselea al cãrþii lui
Pals este dedicat portretului in-
telectual ºi contribuþiei lui Mir-
cea Eliade la dezvoltarea ºtiinþei
religiei. Savantul român este pla-

sat, din punctul de vedere al in-
tegrarii într-o direcþie teoreticã, în
apropierea lui Max Weber, deoa-
rece viziunea cei doi se întâlnesc
în reacþia la moºtenirea funcþio-
nalistã celebrã în epocã. Îl gãseº-
te, însã, pe autorul lui Maitreyi
ca stând foarte aproape de C. G.
Jung ºi Rudolf Otto. Miza meto-
dologicã a lui Eliade a fost de a
concentra orice explicare a reli-
giei în chiar modul de a fi al feno-
menului religios prin folosirea
vocabularului ºi viziunii genera-
te de însãºi obiectul de studiu.

Autorul cãrþii se aratã cumva
deranjat sarcina dificilã de a re-
constitui conceptele fundamen-
tale ale lui Eliade prin parcurge-
rea mai multor volume ale aces-
tuia, cãci profesorul de la Chica-
go ºi-a punctat temele recurent
ºi uneori evaziv, nu a ales sã le
epuizeze într-o carte sau alta.
Scriitura sa are de asemenea o
alurã aproape narativã, cu fraze
lungi, complicate, menite parcã sã
inducã adevãrul ºtiinþific în mod
indirect, sã-l seducã pe cititor mai
mult decât sã-l convingã. Pals
crede cã stilul aceasta e ampren-
ta autorului de ficþiune acaparând
un teritoriu în care ar fi trebuit sã
domneascã stilul obiectiv ºi cla-
ritatea.

Spre discuþie detaliatã, sunt
alese trei teme mari din opera lui
Eliade: conceptul de religie aºa
cum a fost conturat mai ales în
Sacrul ºi profanul, înþelegerea
simbolismului ºi a mitului, ana-
liza timpului ºi a istoriei conform
culturilor arhaice ºi moderne (în-
cepând cu Mitul eternei reîn-
toarceri, consideratã de Pals cea
mai originalã ºi provocatoare
carte a sa). Este interesant mo-
dul în care autorul îl plaseazã pe
Eliade într-un context compara-
tiv, sugerând legãturile acestuia
cu limbajul anterior al disciplinei,
precum ºi completãrile sau modi-
ficãrile aduse de autorul Istoriei
ideilor ºi credinþelor religioase
tezelor vechi. De pildã, abordea-

zã tema opoziþiei sacru-profan,
dar nu merge pe calea sociologi-
cã a lui Durkheim, cãci sacrul nu
se regãseºte, în viziunea lui Elia-
de, în inima socialului, ci tocmai
în ipostaza de transcendere, apro-
piindu-se mai degrabã de accen-
tul pe relaþionarea omului cu fiin-
þele supranaturale din teoriile
avansate la începuturile antropo-
logiei de cãtre Tylor ºi Frazer.

Pals are dreptate când consta-
tã valoarea exponenþialã a Mitu-
lui eternei reîntoarceri, dovedi-
tã ºi de uriaºul interes pe care l-a
stârnit aceastã idee a lui Eliade în
mediul de specialitate occidental.
Elementele tratate aici, cum ar fi
„nostalgia paradisului” ºi „teroa-
rea istoriei”, alãturi de o criticã
implicitã a „istorismului” lumii
moderne secularizate, i-au deter-
minat pe apologeþii savantului
român sã creadã cã au identificat
punctul sensibil al întregii sale
întreprinderi, ºi anume nevoia de
a pleda pentru „modurile arhaice
ale fiinþei”. În definitiv, spun
aceºtia, Eliade a încercat sã-ºi în-
deplineascã, prin mãsurile omu-
lui de ºtiinþã, vocaþia de neadap-
tat la provocãrile profane ale tim-
pului sãu, cã a fost un teolog sau
un mistic deghizat în savant.
Aduc în sprijinul acestei opinii
realitãþile biografice, cãci Eliade
este cel dintâi mare teoretician al
religiilor care ºi-a început cariera
fiind stimulat de niºte puternice
experienþe personale – intrarea în
contact direct cu hinduismul din
satele indiene pe care le-a vizitat
în tinereþe sau chiar cu religiozi-
tatea popularã a þãranilor din
România natalã. Au fost mulþi
care l-au acuzat aproape fãþiº cã
ar fi fost un creºtin practicant sau
un simpatizant al hinduismului,
astfel încât întreaga lui activita-
tea ºtiinþificã devine un soi de
apologie pentru o religie particu-
larã, ºi nu o analizã rece, detaºa-
tã a unui sistem global în care
toate confesiunile beneficiazã de
acelaºi statut. Pals rãspunde
acestor acuzaþii prin argumentul
cã nici lui Marx sau lui Freud nu
li s-a reproºat agnosticismul din
planul convingerilor personale.

Cea mai interesantã parte a
capitolului dedicat lui Eliade este
însã cea în care autorul american
sintetizeazã criticile aduse aces-
tuia de-a lungul timpului. Una
dintre acestea a fost adresatã is-
pitei enciclopedice, dorinþei teo-
reticianului de a genera compa-
raþii globale, de dimensiuni impre-
sionante, fiindcã o astfel de am-
biþie sfârºeºte, spun acuzatorii,
în superficialitate. Cu adevãrat,
nicio minte academicã n-ar fi ca-
pabilã sã acopere pertinent toate
ideile ºi credinþele religioase ale
umanitãþii. În termeni româneºti,
am spune cã Eliade a avut o vo-
caþie hasdeanã, ºtiutã fiind ad-
miraþia lui pentru B.P. Hasdeu. Un
alt aspect criticat repetat a fost
tocmai angajamentul lui în teme
curente, în realitatea timpului sãu,
cu scopul de a privilegia spiritua-
litatea orientalã în antitezã cu lip-
sa de valori religioase a contem-
poraneitãþii. Ba chiar pune sub
semnul întrebãrii valabilitatea
mijloacelor seculare de satisface-
re individualã în condiþiile lipsei
de orizont transcendental al sen-
sului vieþii personale. Pals vede
ca naturalã mulþimea de critici ºi

acuzaþii, sugerând cã nicio teorie
îndrãzneaþã ºi înnoitoare nu poa-
te fi scutitã de neîncredere ºi re-
fuz.

Deºi încearcã sã rãmânã echi-
librat, neluând partea criticilor, ºi
de multe ori circumspect faþã de
relevanþa lor, Pals are ºi dubii în
privinþa pertinenþei unor concep-
te eliadeºti, lãsate într-o stare
brutã sau vagã de marele teoreti-
cian. De pildã, e nemulþumit cã
autorul nu a gãsit cãi mai empiri-
ce de a caracteriza ºi exemplifica
sacrul, considerat „realitate ob-
iectivã”; acesta este când un
centru, când o piatrã sau un co-
pac, când o imagine a totalitãþii
inefabile. Laudele autorului aces-
tei monografii se adreseazã inten-
þiei lui Eliade de a apãra bazele
studiului religiei ca domeniu de
sine-stãtãtor, de a-ºi lua marile
riscuri ale unei viziuni globale. Cei
care l-au urmat au înþeles nevoia
de a se orienta spre alte cãi de
acces la cunoaºterea realitãþilor
religioase, cum ar fi cercetarea
intensivã ºi aplicatã, pe teren a
unei singure comunitãþi la antro-
pologii sociali ai epocii urmãtoa-
re. Însã Pals nu uitã sã precizeze
cât de mult a stimulat activitatea
lui Eliade întregul câmp al studi-
erii religiosului în spaþiul acade-
mic nord-american prin discipolii
ºi admiratorii sãi.

În concluziile cãrþii sale, Pals
îl situeazã încã o datã pe Eliade
printre „umaniºtii” ºtiinþei religiei,
cei care au accentuat, prin teorii-
le lor, natura exponenþialã a acti-
vitãþii religioase printre celelalte
domenii ale vieþii umane, fiindcã
ea genereazã idei, intenþii, emo-
þii. Evident cã istoria lui Eliade ca
subiect de studiu alcãtuieºte un
capitol consistent al disciplinei,
verificându-se, astfel, cât de pro-
vocatoare au fost concluziile sale
teoretice. Nu lipsesc, însã, nici
gesturile de reverenþã ale unor
cercetãtori occidentali care au
vãzut în opera lui un punct de
echilibru, o întâlnire mult aºtep-
tatã a acelui anistorism unitar al
societãþilor tradiþionale cu isto-
ria complexã a vieþii moderne. Ilu-
minarea reciprocã a acestora este
una dintre puþinele cãi rãmase
pentru salvarea umanitãþii, iar
faptul cã un om de ºtiinþã îºi ia
angajamentul punerii acestora în
stare de comunicare nu poate fi
decât o cale regalã, ºi nu o nedo-
ritã imixtiune între Empireul sa-
vantului ºi realitatea lumii.

1 Daniel L. Pals, Eight Theories
of Religion, Second Edition, New
York, Oxford University Press,
2006.
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Premisa acestui articol
este o mãrturisire care îi
aparþine lui Nicolae

Steinhardt, dublatã de o înaltã
apreciere a vieþii ºi implicit a ope-
rei lui Mircea Eliade. Într-o scri-
soare trimisã de la Rohia în iulie
1988 soþiei lui Mircea Eliade, re-
ferindu-se cu emoþie la volumul
autobiografic Les moissons du
solstice, pe lângã „sinceritatea
absolutã a autorului” ºi „fidelita-
tea lui faþã de Nae Ionescu
”Steinhardt remarca „feeria po-
vestirii”. „Feeria” înseamnã aici
impresia finalã a poveºtii bine
spuse, am putea spune efectul ei
încântãtor, dupã cum se explicã
autorul scrisorii: „(…) nu ºtiu
dacã – din lãuntrul ei – puteþi re-
aliza impresia de feerie pe care o
dã viaþa lui Mircea Eliade ºi, de la
un moment încolo, a perechii Elia-
de. Are ceva rilkean într-însa, de
quest, ceva de mare ºef de or-
chestrã ori mare muzician care
strãbate lumea, de divã mereu
nemulþumitã de ea însãºi, în cãu-
tare deperfecþiune, de peregrinãri
prin vile, universitãþi, institute,
castele, hoteluri, mansarde, apar-
tamente etc. etc. etc. Nu a fost
viaþa lui Mircea Eliade un ºir per-
petuu de Wander - ºi  Lehrjahre?
Un lung quest intelectual?”1 .

Consider cã expresia aceastei
receptãri subiective („feeria po-
vestirii”) a construcþiei autobio-
grafice a omului Eliade, capabil
sã se povesteascã prin cãutãrile
ºi uceniciile, care marcheazã dru-
mul spre sine însuºi, concentrea-
zã tot mesajul vieþii ºi operei lui
Eliade. Pentru cã „feeria povesti-
rii”care îl cuprinde ºi pe cititor se
regãseºte în toate planurile crea-
þiei eliadeºti: în romane ºi nuvele
(sã amintim numai Maitreyi,
Nuntã în cer, Noaptea de Sân-
ziene, Pe Strada Mântuleasa, În
curte la Dionis, La þigãnci), în
autobiografie ºi jurnale, dar ºi în
relectura operei ºtiinþifice (opti-
mistã ºi umanistã), „legatã prin
multe cãi misterioase”2  de viaþa
savantului român – dupã cum
deopotrivã eliadologii ºi cititorii
de bunã credinþã au observat,
fãrã intenþia de a demasca sau de-
conspira angajamente politice
sau ideologice.

În citatul de la care am pornit,
Nicolae Steinhardt îºi însuºeºte
de la sine acel principiu elemen-
tar de poeticã a lecturii, cu ac-
centul variabil apãsat, mai direct
sau mai indirect pe „dimensiunea
fantasmatic-autobiograficã a lec-
turii, pe caracterul ei auto-hipno-
tic” sesizat de Matei Cãlinescu
referitor la interpretarea operei de
ficþiune a lui Mircea Eliade3 . Cãci
unii „ne citim ºi pe noi înºine”,

„feeria povestirii” ºi fantasticul vieþii
ne meta-citim, în vârstele ºi atitu-
dinile receptãrii, în ipostaza de
cititori ideali a cãror atitudine
interioarã faþã de spiritul poveº-
tii lãrgeºte cercul hermeneutic.

Aici fiind vorba despre fasci-
naþia exercitatã de momentele ºi
duratele unei vieþi prin care ni se
aratã cã lumea noastrã poate fi o
„alta”, în spirit eliadesc ºi împre-
unã cu certa valoare documenta-
rã, povestea vieþii are ºi o dimen-
siune fantasticã. Este vorba de-
spre acel fantastic al experienþei
existenþiale, ca ilustare a verosi-
milului, ca „problemã de recu-
noaºtere”, ºi nu de cauzalitate
(Matei Cãlinescu), ca „dialecticã
a sacrului” care poate trece într-
o „dialecticã a timpului” (Sorin
Alexandrescu)4 . Aºa cum remar-
cã Matei Cãlinescu (ºi cum reie-
se în planul vieþii din remarca lui
Steinhardt), spre deosebire de
definiþia lui Soloviov, în care fan-
tasticul e doar „sugerat”, „Eliade
încearcã dimpotrivã sã-l aducã
complet la vedere (s.a.), sã-l facã
aproape indistinct de ceea ce se
aflã de obicei (s.a.) complet la
vedere”. Este vorba despre o
adevãratã culturã a „irealului”
necesarã echilibrului psihic, in-
vocatã în Jurnalul eliadesc:
„Câtã dreptate avea G. Bachelard
când vorbea de «funcþia irealu-
lui» care, dacã nu este satisfãcu-
tã, duce la nevrozã ºi la sterilita-
te”5 . Urmãrind notaþiile consecu-
tive înþelegem din chiar experienþa
autorului sensul existenþial al
„funcþiei irealului”, actul însuºi al
scrierii ºi astfel al creaþiei unei alte
lumi într-un loc ºi un timp profa-
ne, generând la rândul sãu lectu-
ra, autolectura sau relectura fas-
cinate. În spiritul definiþiei con-
sacrate a fantasticului formulatã
de Roger Caillois în Au coeur du
fantastique („Fantasticul înseam-
nã o întrerupere a ordinii recu-
noscute (…) ºi nu substituirea-
totalã a universului cu unul ex-
clusiv miraculos”) ºi dincolo de
observaþia lui Marcel Brion po-
trivit cãreia „în afarã de fantasti-
cul ce transpune sau investeºte
formele lumii cunoscute, existã ºi
un alt tip de fantastic, ale cãrui
resurse sunt infinit mai vaste“6 ,
proprie lui Mircea Eliade îi este
maniera „fantasticului filosofic”
despre care scrie într-un alt loc
N. Steinhardt7 . Acest tip de fan-
tastic þine de amintirea platoni-
cianã a sacrului („el aduce remi-
niscenþa” spune la un moment
dat Constantin Noica despre Elia-
de8 ), ºi, totodatã, de „o estetiza-
re a fricii pe care o produce gân-
dul la cealaltã lume” (Matei Cãli-
nescu)9 .

Iar acest fantastic filosofic al
„irealitãþii imediate” în jurul cãru-
ia graviteazã construcþia simbo-
licã eliadianã deopotrivã în plan
artistic ºi teoretic poate cuprin-
de întâmplãri, evenimente mai
mult sau mai puþin „majore”, în-
tâlniri cu oameni ºi lucruri, amin-
tiri care finalmente au semnifica-
þie în alt plan decât acela al reali-
tãþii obiºnuite.

Dupã Eliade, artistul modern
este acela care contribuie la hie-
rofanizarea lumii prin atitudinea
pe care o are faþã de materia în-
corporatã creaþiei sale. Ca scrii-
tor, Eliade însuºi se regãseºte în
acest portret, chiar ºi atunci când
„materia” creaþiei sale este mai

curând istoricã ºi autobiograficã,
decât ficþionalã. Pentru Matei
Cãlinescu, de exemplu, Noaptea
de Sânziene este în primul rând
un „mare basm”, datoritã celor trei
motive principale ale romanului:
irecognoscibilitatea miracolului
(asociatã basmului Prâslea cel-
voinic ºi merele de aur); cãuta-
rea vieþii veºnice (asociatã bas-
mului Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi
viaþã fãrã de moarte)10 ; obsesia
iubirii intangibile centratã pe ver-
siunea modernã a inaccesibilei
Ileana Cosânzeana. Aceste moti-
ve îºi gãsesc corespondenþa în
trei dintre temele fundamentale de
meditaþie din planul filosofiei re-
ligiei eliadeºti: ascunderea sacru-
lui în lume prin adoptarea apa-
renþelor profanului, pânã la urmã
„imanenþa absolutã a sacrului (ºi,
prin urmare, ambiguitatea, dacã
nu de-a dreptul indeterminarea
lui)”; explorarea posibilitãþii ieºi-
rii din timpul profan, istoric ºi a
regãsirii timpului beatific al înce-
puturilor; cãutarea iniþiaticã.

Evoluþia personajului central
al romanului, ªtefan (numele pri-
mului martir creºtin, cum remarcã
Matei Cãlinescu) este urmãritã
din toate aceste perspective „mi-
todologice” (Gilbert Durand) si-
multan cu descrierea pur literarã
(fãrã nici-o simpatie sau antipa-
tie ideologicã) a vieþii lui cotidie-
ne din Bucureºtiul intervalului
1936-1947, Londra ºi Lisabona
anilor 1941-1942 ºi Parisul anilor
1947-1948. Viaþa lui ªtefan este o
continuã „automistificare” rãs-
frântã în nostalgia unei autenti-
ce exprienþe religioase pe care ne-
reuºind sã o trãiascã în coordo-
natele proprii, personajul o apro-
ximeazã prin încercarea unui lim-
baj artistic sau filosofic ce expri-
mã însãºi ideea cãutãrii. Cele
douã mari probleme care definesc
existenþa profundã a lui ªtefan ºi
care l-ar putea conduce spre cre-
dinþa adevãratã — iubirea a douã
femei ºi salvarea de timpul isto-
ric — în acest roman sunt soluþi-
onate estetic.

Resemnat cu ideea cã nu poa-
te iubi douã fiinþe în acelaºi timp
asemeni sfinþilor, cã nu poate
descoperi „o nouã ºi mai adevã-
ratã categorie a dragostei”11 ªte-
fan picteazã, experienþa aceasta
artisticã mai mult camuflând tai-
na pe care vrea s-o înfãþiºeze, a
unei iubiri noi, aproximând me-

sajul fantastic al romanului – dacã
povestea de dragoste este reciti-
tã ca o repetare modernã a legen-
dei Tristan Isolda, titlu invocat
de personajele principale (ªtefan
ºi Ileana) în Noaptea de Sânzie-
ne de la bun început. Calea este-
ticã prin care ªtefan alege sã îºi
sublimeze iubirea este inclusã,
totodatã, în arta de a trãi privind
lucrurile cu „inspiratã atenþie”, iar
aceastã concentrare conduce, fi-
nalmente, la revelaþii filosofico-
teologice: „Ce luminã extraordi-
narã (…). Puteai înþelege oriºice
într-o asemenea zi; puteai înþele-
ge orice tainã; parcã vedeai de-a
dreptul în firea lucrurilor”12 .

Un soi de melancolie contem-
plativã finalizatã în „feeria poves-
tirii” revine în mai multe rânduri
în roman ºi ea atinge deopotrivã
natura, istoria, relaþiile dintre oa-
meni, conºtiinþa profundã a per-
sonajelor: „Simþea o curioasã
beatitudine în toatã fiinþa lui; o
simþea, mai ales, în lumina care-l
înconjura, în albastrul cerului, în
arborii Avenidei. (…) Lumina ace-
ea de amiazã glorioasã i se pãrea
cã izvorãºte ºi din el. (…) Parcã
din toate pãrþile deodatã izbuc-
nise o plenitudine a tuturor lu-
crurilor. Simþea cã traverseazã un
Univers plin, fãrã nici un frag-
ment de vid, fãrã nici o absenþã.
Parcã toate lucrurile ar fi fost la
locul lor ºi toate ar fi fost îndes-
tulate de veºnicie”13 . Iniþial ªte-
fan întruchipeazã tipul omului
profan dar cu intuiþii religioase,
nemulþumit de condiþia lui istori-
cã, observând în aparenþe, apa-
riþii (epifanii) de dincolo de lu-
mea aceasta. Dupã ce alege mai
multe drumuri greºite în dezlega-
rea misterelor pe care le intuieºte
(secretul doamnei Zissu, secre-
tul lui Vãdastra, condamnarea
pentru o cauzã care nu este a lui),
personajul principal pare a-ºi fi
gãsit calea, direcþia în care trebu-
ie cãutatã soluþia salvãrii ºi anu-
me în speranþa „cã sfera aceea
care mi se pãrea nesfârºitã ºi in-
accesibilã era, de fapt, spartã în-
difertite locuri (…) cã prin toate
acele spãrturi se putea ieºi, cã
fiecare spãrturã era o fereas-
trã”14 .

Este o declaraþie în ale cãrei
puncte de contact cu afirmaþiile
istoricului religiilor povestitor ºi
cu observaþiile spontane ale citi-
torului încrezãtor apar noi lumi de

înþelesuri, dar nu în forma unor
coduri ºi cifruri secrete menite a
fi dezlegate sau „sparte” de cãtre
iniþiat, ci în procese reale ale
presimþirii unei alte dimensiuni a
realitãþii, a irealitãþii imediate. Iar
aceasta poate fi însãºi lumea re-
ceptãrii ºi a interpretãrii unei
scrieri autobiografice paideice
care induce starea de bine ema-
natã de spiritul prin excelenþã
pozitiv al autorului (între altele,
Steinhardt, în scrisoarea de la
care am pornit, menþiona ºi cum-
secãdenia româneascã). Iar o via-
þã atât de bine repovestitã, încât
poate fi imaginatã (cu ajutorul
fantasiei) ºi retrãitã în spirit de
cititorul, care deºi nu înceteazã
nicio clipã sã discearnã ce este
reconstrucþie pur intelectualã ºi
ce este document istorico-exis-
tenþial, totuºi nu îºi poate explica
forþa care pune în miºcare întâm-
plãrile ºi nici vraja care se naºte
din înlãnþuirea lor ºi a cuvintelor
– are datele fantasticului mai sus
schiþat.

1Nicolae Steinhardt, „Nicu Stein-
hardt cãtre Christinel Eliade”, în
Postlegomena la felix culpa. Mircea
Eliade, evreii ºi antisemitismul, Vo-
lumul I, Culegere de texte de Liviu
Bordaº, Ediþie îngrijitã de Mihaela
Gligor ºi Liviu Bordaº, Cluj-Napo-
ca, Presa Universitarã Clujeanã,
2012, p.119.

2 Mihaela Gligor, „Mircea Elia-
de and The Fallin to History”, în Mi-
haela Gligor (Editor), Mircea Eliade
between the history of religions and
the fall in to history, Cluj-Napoca,
Presa Universitarã Clujeanã, 2012,
p.200.

3Fantasticul ºi interpretarea sa
în nuvelele târzii ale lui Mircea Elia-
de, în Matei Cãlinescu, Despre Ioan
P. Culianu ºi Mircea Eliade, Amin-
tiri, lecturi, reflecþii, Iaºi, Ed. Poli-
rom, 2002, p.37.

4 Sorin Alexandrescu, „Préface”,
la Le Serpent — par Mircea Eliade,
Paris, Editions de l’Herne, 1990, p.
17.

5 Mircea Eliade, Jurnal, Vol. I,
Bucureºti, Humanitas, 1993, p. 458.

6 Marcel Brion, Arta fantasticã,
Ed. Meridiane, Bucureºti, 1970, p.
211.

7 N. Steinhardt, Fantasticul lui
Mircea Eliade, în „Dosarul” Eliade
IX, Cuvânt înainte ºi culegere de tex-
te de Mircea Handoca, Bucureºti,
2004, pp. 132-140.

8 Constantin Noica, Adevãratul
înþeles al sacrului, în „Dosarul” Elia-
de IX, op.cit., pp. 93-100.

9 Matei Cãlinescu, Despre con-
ceptul de fantastic, în Antologia nu-
velei fantastice, Bucureºti, Ed. Uni-
vers, 1970.

10 „Vreau sã trãiesc de-a pururi,
ca în basmul nostru Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte.
Cred cã am acest drept: de a-mi cere
partea mea de nemurir (…) Toate
celelalte drepturi pe care istoria se
zbate sã le cucereascã în chip defini-
tiv — libertatea, bunãoarã, sau res-
pectul persoanei umane — sunt nu-
mai un preambul la singurul drept cu
adevãrat imprescriptibil, care este
dreptul la nemurire (…) Nemurirea
sufletului e doar o consolare (…) Nu
trebuie sã abuzãm de ea pentru a ne
lãsa aici, pe pãmânt, în viaþã, robii
Timpului ºi, deci, ai Morþii. Noi tre-
buie sã sperãm cã într-o bunã zi vom
reintegra condiþia adamicã primordia-
lã. Cã vom putea trãi; adicã, nu nu-
mai în Timp, ci ºi în Eternitate”
(Mircea Eliade, Noaptea de Sânzie-
ne, Bucureºti, Ed. Minerva, 1991,
vol. II, p. 49).

11 Mircea Eliade, Noaptea de
Sânziene, Bucureºti, Ed. Minerva,
1991, vol I, p. 186.

12 Ibidem, p.77.
13 Mircea Eliade, Noaptea de

Sânziene, Bucureºti, Ed. Minerva,
1991, vol II, p. 54.

14 Ibidem, pp. 257–258.
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În modernitate, valorile cul-
turale sunt autonome. Deºi
frumosul ºi sacrul aparþin

unor domenii diferite ale culturii,
se pot evidenþia unele asemãnãri
ce privesc originea lor comunã.
„Admiraþia”  lumii în primele re-
verii cosmice exprimã o emoþie
care fascineazã omul în dorinta
de ascensiune la cer sau de si-
tuare în centrul lumii. Frumuse-
þea lumii nu este o simplã con-
templare. Ea se exprimã printr-o
emoþie care ajunge, de multe ori,
sã se confunde cu sublimul trans-
cendenþei. Putem vorbi, în acest
sens, de o poeticã a sacrului ºi,
în acelaºi timp, de un sacru poe-
tic. În exemplele sale mitologice
de ascensiune la cer, Mircea Elia-
de exprimã dorinþa omului arhaic
de trãire a verticalitãþii. Iacov vi-
seazã o scarã al cãrui capãt ajun-
ge pânã la cer. Dante vede în ce-
rul lui Saturn o scarã de aur care
creºte vertigionos pânã la ultima
sferã cereascã, pe care merg su-
fletele preafericiþilor etc.2  Cele
douã reverii privesc lumea prin
lumina cereascã. Dincolo de raþi-
onalizarea simbolismul solar sau
de ambivalenþa (bine / rãu), hie-
rofaniile arhaice dezvãluie un as-
pect al lumii care pune în eviden-
þã relaþia dintre ochi si luminã.
„Dupã Purusha sukta (RV, X, 90),
soarele s-a nãscut din ochiul
uriaºului cosmic, Purusha, astfel
cã dupã moarte, când corpul ºi
sufletul omului revin în macran-
thropul cosmic, ochiul sãu se în-
toarce la soare ...”3 . În mod simi-
lar, Bachelard vede o relaþie ori-
ginarã între visele cosmice ºi mi-
turile care leagã pãmântul de
cer prin invocarea viselor mari ale
lumii înainte de apariþia culturii:
„Miturile  ieºeau din pãmânt,
deschideau pãmântul ca prin
ochii lacurilor sale sã priveascã
cerul. Un destin al înãlþimilor care

reveriile poetice ºi sacrul1
creºte din adâncuri. Ele gãseau
repede vocile omului, vocea
omului visând lumea viselor sale.
Omul exprima pãmântul, cerul,
apele. În reveriile cosmice primi-
tive lumea este corp uman, ochi
uman, respiraþie ºi vocea uma-
nã”4 . La rândul lor, poeþii expri-
mã vocea lumii. A asculta lumea
prin cuvintele poeþilor înseamnã
a avea acces la reveriile esenþia-
le, la admiraþia lumii visate ºi la
fiinþa noastrã fericitã.

Elementele cosmice – foc, apã,
aer, pãmânt – au un rol decisiv în
meditaþiile cosmice primitive.
Dacã Mircea Eliade urmãreºte
aspectele lor hierofanice în mito-
logiile arhaice, Gaston Bachelard,
pornind de la poeþi, descoperã
meditaþiile primordiale ale ele-
mentelor cosmice, care reprezin-
tã, de multe ori, originea diverse-
lor mituri. El citeazã cartea lui
Henri Bosco, Malicroix, desco-
perind cogito-ul visãtor în reve-
riile focului ºi, odatã cu el, o ante-
existenþã a timpurilor imemoriale
ale originilor. Aceasta revenire la
origine, care suspendã timpul,
exprimã nevoia umanã de odihna
ºi de afecþiunea femininã a cãl-
durii materne. „În faþa acestui foc,
care-l învaþã pe visãtor arhaicul
ºi atemporalul, sufletul nu mai
este blocat într-un colþ al lumii.
El este în centrul lumii, în centrul
lumii sale. Cel mai simplu foc for-
meazã un univers”5 . Simbolismul
religios al centrului se intersec-
teazã aici cu reveriile primordiale
ale poeþilor, ale acelor visãtori de
cuvinte care exprimã dorinþa in-
conºtientã de a se afla în centrul
lumii, cãldurii ºi blândeþii gene-

ralizate, cãldura fiind ceea ce Ba-
chelard înþelege, „în toatã profun-
zimea termenului, focul la femi-
nin”6 .

Cãldura blândã are ca element
corespunzãtor în reveriile liniºtii
un alt element material al reve-
riei, de asemenea foarte bogat în
simboluri arhaice sacre, ºi anu-
me, apa. „Apele pe care plutea
Narayana în fericitã nepãsare
simbolizeazã starea de odihnã ºi
nediferenþiere, noaptea cosmicã.
Chiar Narayana dormea”7 , scrie
Eliade invocând mitologia india-
nã. Noaptea cosmicã ascunde
somnul apelor primordiale. De
asemenea, reveriile bachelardie-
ne în faþa apei liniºtite ne trimit
adânc în memoria omenirii. Mitu-
rile de origine revin în cuvintele
poeþilor ºi ne oferã un fel de
„blândeþe hipnoticã” aseamãnã-
toare paradisului apelor amnioti-
ce. „Existã o apã somnolentã în
adancul oricãrei memorii. Iar în
univers, apa somnolentã este o
masã de liniºte, o masã de imobi-
litate. În apa dormindã, lumea se
odihneºte. In faþa apei somno-
lente, visãtorul se alãturã repao-
sului lumii”8 . Poetul care trezeº-
te visãtorul în faþa apei cristaline
a lacului, cautã, potrivit lui Ba-
chelard, o amintire a puritãþii pier-
dute. „Cine viseazã în faþa apei
cristaline, viseazã la puritatea pri-
mordialã. De la lume la visator,
reveria apelor cunoaºte o comu-
nicare a puritãþii. Cum e sa-þi re-
începi viaþa, ca pe o viaþã care ar
fi una a primelor vise?! Orice re-
verie are un trecut, un trecut în-
depãrtat, iar reveria apelor este,
pentru anumite suflete, un privi-

legiu de simplitate”9 . Simplitatea
reveriilor primordiale care conti-
nuã în miturile cosmogonice ex-
primã unitatea lumii prin interme-
diul imaginarului. În acest sens,
cerul din oglinda lacului, visat de
un mare visãtor, un poet, reflectã
o profunzime a sufletului care cre-
eazã realul imaginandu-l. „Când
lacul tremurã, soarele îi dã strãlu-
cirea a o mie de ochi. Lacul este
Argus-ul propriului Cosmos” ºi
Bachelard face din nou apel la
axioma cosmologiei imaginate:
„tot ce strãluceºte vede. Pentru
un visator al lacului, apa este pri-
ma privire a lumii”10 ,  privirea-cre-
ator în care subzistã orice germe-
ne de existenþã. Apa primordialã
imaginatã de visãtor poate fi in-
terpretatã, de asemenea, ca o apã
vie care întinereºte ºi dã viaþã
eternã. Aceasta este plasatã, în
diverse tradiþii, în regiunile celes-
te ale luminii – „astfel cã existã o
somma celestã ºi o haoma albã
în cer”11 .

Apa ºi cerul, dupã Bachelard,
se întâlnesc în visele de înot ºi
visele de zbor, prin oglinda purã a
lacului, cerul devine o apã aeria-
nã. Imaginea miticã a Melusinei
trimite la dorinþa zborului ascen-
sional. Mitica Melusine a apei vi-
seazã la zborul spre cer prin pro-
funzimile cerului reflectat în apã.
Adâncimea ºi înãlþimea sunt aici
unite. „Lumea este una”12 . Divi-
nitãþile apei din mitologie, ale la-
curilor, fluviilor, izvoarelor, care
trãiesc dincolo de istorie, exprimã
unitatea cosmosului prin unifica-
rea zeilor cerului cu cei ai apei.
Impãrþirea cosmosului între fiii lui
Cronos poate fi cititã într-o grila

oniricã inversã. Poseidon, zeul
mãrii, se naºte din lumina celestã
a divinilor sãi pãrinþi.  El are mereu
nostalgia originilor ºi viseazã la
ea. In mitologia celticã, bãutura
miraculoasã a zeilor, ambrozia sau
apa vieþii, se gãseºte în adâncul
oceanului sau al lacurilor. Hiero-
faniile acvatice devin astfel hiero-
fanii cosmice. Ele apar, de aseme-
nea, în reveriile bachelardiene ale
poeþilor. Prin Melusine a aerului
„reveriile se unesc, se sudeazã.
Fiinþa înaripatã care se roteºte în
cer ºi apele care se rotesc în pro-
priul turbion se aliazã”13.

Dar alianþa cosmicã oniricã nu
este completã fãrã participarea
celui de-al patrulea element, ele-
mentul terestru. ªi Bachelard
scrie douã lucrãri despre  reverii-
le materiei terestre. Prin intimita-
tea materiei, tratatã în Pãmântul
ºi reveriile repaosului, Bache-
lard descoperã în reverii solidari-
tatea intimã între cosmos ºi mi-
cro-cosmos, dar ºi returul spre
origine, spre repaos, reprezentat
de imaginile pântecului, casei,
cavernei care  poartã marca în-
toarcerii la mamã. Aceste reverii
primordiale ale pãmântului reîn-
tâlnesc miturile Pãmântului-
Mamã, hierofaniile telurice ºi
chiar solidaritatea cosmo-biolo-
gicã.

Deºi Bachelard ºi Eliade vin
din perspective diferite, primul
studiind reveriile individuale, cel
de-al doilea miturile colective, ei
fac parte din aceeasi paradigmã
a redescoperirii imaginarului ºi a
rolului sãu de regenerator al spi-
ritului. Relaþia originarã dintre
reveriile primordiale redescope-
rite de Bachelard în cuvintele
poeþilor ºi miturile interpretate de
Eliade ne dezvãluie o ontologie
comunã a imaginaþiei, iar cu
aceasta, dorinþa permanentã a fi-
inþei umane de întoarcere la ori-
gini pentru a reface legãtura cu
energiile bunei deveniri a spiri-
tului.

1 Fragment adaptat din studiul
Bachelard et Eliade: reveries et myt-
hes cosmiques în Ionel Buºe, Gas-
ton Bachelard, une poétique de la
lecture, L’Harmattan, Paris, 2014,
pp. 97-106.

2 Gaston Bachelard, La poétique
de la reverie, PUF, Paris, 1999, p.
159.

3 Mircea Eliade, Tratat de isto-
ria religiilor, Humanitas, Bucureºti,
1992, p. 145.

4 Gaston Bachelard, op. cit., p.
161.

5 Ibidem, p. 166.
6 Ibidem.
7 Mircea Eliade, op. cit., p. 185.
8 Gaston Bachelard, op. cit., p.

104.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 173.
11 Mircea Eliade, op. cit., p. 169.
12 Gaston Bachelard, op. cit., p.

177.
13 Ibidem.
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În 1928, Mircea Eliade îºi
susþinea teza de licenþã, cu
o lucrare surprinzãtoare

pentru perioada respectivã: Con-
tribuþii la filosofia Renaºterii.
Tânãrul absolvent ºi viitorul cer-
cetãtor ºi scriitor avea în „ADN-
ul” sãu structura renascentistã a
savantului, a cuprinderii esenþi-
ale a unor pãrþi cât mai importan-
te din tot ceea ce intra sub inci-
denþa culturii ºi ºtiinþei, lucru
perfect observabil în extinderea
ulterioarã a operei sale, în moda-
litãþile de abordare ºtiinþificã, în
vastitatea îmbrãþiºãrii unor dome-
nii variate ºi în încercarea de a
produce conexiuni între arii care,
la o primã vedere, pãreau total
disparate. Eliade a încercat, pe tot
parcursul carierei sale de cerce-
tare, sã unifice, opera ºtiinþificã
ºi cea literarã stând sub semnul
lui „a lega”, a punþilor, a dorinþei
sale de a crea o disciplinã unita-
rã, pe principiul vaselor comuni-
cante.

Fascinaþia de tinereþe a lui Elia-
de pentru Italia se concretizeazã,
printre altele, ºi în aceastã tezã
care, chiar dacã trebuie sã res-
pecte anumite rigori de structu-
rare ºi de scriere, dezvãluie multe
dintre laturile savantului de mai
târziu. Contribuþii la filosofia
Renaºterii este un amalgam în-
tre soluþii „clasice”, nespectacu-
loase ºi demontãri ºi demitizãri
(netratate pe larg) care, mai târ-
ziu, se vor concretiza în diferite
direcþii de cercetare ale lui Elia-
de. „Setãrile” autorului pentru
reconfigurare ºtiinþificã ºi struc-
turalã erau deja conturate din alte
scrieri. Contribuþiile sunt, totuºi,
cuminþi sub acest aspect, dar tra-
seazã modalitãþi ulterioare de
abordare curajoase. Lucrarea fu-
sese proiectatã pentru dimensi-
uni mult mai mari, însã regulile
unei teze de licenþã au impus re-
calibrarea sa, de aici ºi impresia,
în anumite locuri, de rezumat.

Aºa cum foarte pertinent re-
marca ºi Zoe Dumitrescu-Buºu-
lenga, autorul evitã tonul enco-
miastic, adoptând o viziune criti-
cã, pe alocuri severã.1  Ca struc-
turare diacronicã, Mircea Eliade
nu se bate de la canon, despãr-
þind Evul Mediu de Renaºtere. În
primul dintre cele trei capitole ale
lucrãrii, se aduce în discuþie Uma-
nismul. Tot aici se traseazã ºi teza
care va fi susþinutã argumentat
pe parcurs: „Efortul filosofiei Re-
naºterii izbuteºte sã stabileascã

despre Renaºtere în alþi termeni
Mircea Eliade: contribuþii la filosofia Renaºterii

lucid raportul dintre conºtiinþã ºi
naturã; aceasta din urmã înþelea-
sã ca obiect de studiu, iar nu pri-
lej de contemplaþie, nici de exal-
tare magicã.”2  Eliade îl conside-
rã pe Petrarca un precursor al
Renaºterii ºi cel dintâi umanist:
„Prin exaltarea gloriei pãgâne în
locul smereniei evlavioase creº-
tine, Petrarca se distinge ca un
precursor al Renaºterii, dupã cum
dragostea lui fierbinte pentru
codicele antice, respectul adola-
tru pentru Homer ºi greci, dispre-
þul împotriva barbarelor versiuni
medievale îl înscãuneazã cel din-
tâi umanist.”3

Mircea Eliade a fost unul din-
tre primii cercetãtori care au adus
o nouã perspectivã asupra epo-
cii medievale, care, în conºtiinþa
colectivã, avea (ºi încã mai are)
conotaþii negative, de obturare a
evoluþiei umane, de închistare în
valori anacronice. El a subliniat
întotdeauna ºi a susþinut cu ar-
gumente din diferite ºtiinþe cã
perioada Evului Mediu nu repre-
zintã o stagnare spiritualã în evo-
luþia umanitãþii, ci, dimpotrivã, a
fost o epocã ce a continuat ten-
dinþe novatoare ºi a deschis noi
orizonturi. Aceste idei se gãsesc
creionate succint ºi în Contribu-
þii…, unde reproºeazã, totuºi,
Evului Mediu „excesul de dialec-
ticã ºi […] deºertãciunea silogis-
melor”, iar Umanismului „exalta-
rea formei.”4

Dacã umaniºtii primei genera-
þii se axau preponderent pe lim-
baj, pentru a-i demonstra virtuþi-
le, iar eleganþa formei prima în
dauna conþinutului ºi a structurii
ideatice, adesea deficitare ºi nu
foarte coerent susþinute, umaniº-
tii din generaþia a doua mutã miza

de pe terenul gramaticii pe cel al
filosofiei. O mare influenþã în
acest sens o au grecii sosiþi în
Italia la concilii, fapt foarte bine
punctat de cãtre Eliade: „De alt-
fel, venirea grecilor la concilii ini-
þiazã o formidabilã efervescenþã,
fie filosoficã, fie teologicã. […]
Umanismul, pânã atunci, s-a mãr-
ginit la erudiþie ºi compilaþie.
Umanismul fecundat de concilii
capãtã o nuanþã accentuat filo-
soficã.”5  Aceastã a doua perioa-
dã umanistã se debaraseazã de
mecanismul producerii în gol a
unor texte, scapã de cultivarea
perfecþiunii formale. Accentuarea
laturii filosofice se realizeazã ºi
prin descoperirea lui Platon ºi prin
tentativele de apropiere de creº-
tinism, dar nu are loc ºi despãrþi-
rea de Aristotel. Autorul surprin-
de just deficienþele epocii uma-
niste, incapacitatea de realizare a
unui program unitar.

Capitolul al doilea este con-
sacrat Renaºterii. Mircea Eliade
încearcã ºi o definire a perioadei:
„Se poate defini Renaºterea pro-
priu-zisã aºadar, nu cea literarã,
ci filosoficã ºi ºtiinþificã, drept o
restaurare a valorilor lumii anti-
ce, dublatã de un element creºtin
(putinþa creatoare a spiritului) ºi
de un element cu totul nou: pro-
gresul.”6  În centrul miºcãrii este
acum omul ca fiinþã liberã, înzes-
tratã cu însuºiri divine. Autorul
destructureazã ºi teza potrivit
cãreia Renaºterea ar rãsturna au-
toritatea ºi ar instaura libertatea
de cugetare. Eliade nu trece sub
tãcere nici derapajele renascen-
tiste ºi recãderile periodice în
epoca medievalã. În ciuda carac-
terului de compendiu al lucrãrii,
Eliade oferã spaþii mai generoase

analizei operei lui Pico della Mi-
randola, faþã de care, în ciuda
propensiunii spre obiectivitate,
nu îºi poate ascunde simpatia.
Creaþia lui Pico este prezentatã
pe felurite paliere, luându-se în
considerare diferitele faþete ale
scrierilor sale vaste. Eliade sim-
patizeazã ºi empatizeazã cu Pico
(ºi) datoritã apropierii acestuia din
urmã de Orient: „Pico della Mi-
randola, deºi a murit tânãr, a lã-
sat în urma-i sinteza experienþe-
lor ºi maturizãrii filosofic oculte.
[…] Itinerariul sãu poate fi cam
astfel trasat: Aristotel ºi comen-
tatorii arabi, apoi Platon ºi neo-
platonicienii, cabaliºtii evrei ºi
pitagoricienii, mai departe esote-
rismul oriental, teoria armonicã a
Cosmosului ºi a inteligenþei, con-
ciliaþia universalã, apoi experien-
þa misticã tot mai pronunþatã,
pânã la oraþia mentalã, completa-
tã de o apologeticã ce se putea
schimba în activitate prozelistis-
tã. Pentru noi, Pico e interesant
întrucât oglindeºte efervescenþa
spiritualã – departe încã de de-
cantare – a Renaºterii setoasã de
o nouã enigmã (proiectatã în Ori-
ent).”7

Al treilea capitol este dedicat
de Eliade Renaºterii spaniole, pe
care o pune în valoare ºi o distin-
ge în context european. Încã de
la bun început, autorul spulberã
mitului Inchiziþiei care ar fi supri-
mat gândirea filosoficã în Spania.
Autorul aduce în discuþie ºi o
particularitate majorã a gândirii
filosofice spaniole renascentiste,
anume tentativa de conciliere în-
tre Platon ºi Aristotel. În cadrul
Renaºterii spaniole, sunt identi-
ficate douã direcþii majore: dra-
gostea ca instrument de cunoaº-

tere (pe urmele lui Platon) ºi criti-
cismul, metodologia ºtiinþificã,
experimentalã.

Contribuþii… rãmâne o ope-
rã puþin studiatã a lui Eliade, care
conþine, pe scurt ºi, uneori, pe
foarte scurt, indicii de calitate ai
gândirii ulterioare a scriitorului ºi
cercetãtorului. Tânãrul absol-
vent de facultate are deja creio-
nat un schelet al gândirii, al me-
todologiei de lucru, pe care o va
perfecþiona ºi rafina pe parcurs,
are curaj, ºtie sã argumenteze, sã
structureze ºi sã destructureze,
sã inducã noi direcþii de lucru ºi
de gândire. Dimensiunile reduse
ale unei lucrãri de licenþã nu îi
permit, din pãcate, aprofundarea
unor opinii, care apar, astfel, ca
niºte aserþiuni în lipsa unor de-
monstraþii elaborate. Autorul are
curajul a da sentinþe (unele, dis-
cutabile, trebuie sã recunoaºtem,
dar este ºtiutã impetuozitatea tâ-
nãrului Eliade), de a aborda sub-
iecte vaste, cãrora ºtie sã le ofere
o rezolvare pertinentã, ºtie sã
deschidã cãi de cercetare, sã pro-
blematizeze eficient. Contribu-
þiile…ne oferã o imagine de for-
mare a lui Mircea Eliade, o sinte-
zã de cristalizare a preocupãrilor
ºtiinþifice.

1 Zoe Dumitrescu-Buºulenga:
Prefaþã, în Mircea Eliade: Contribu-
þii la filosofia Renaºterii, Colecþia
Capricorn, 1984

2 Eliade, op.cit, pag.23
3 Ibidem, pag.24
4 Ibidem, pag.27
5 Ibidem, pp.28-29
6 Ibidem, p.38
7 Ibidem, p.47
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Mai cã îmi vine sã sis-
tematizez drastic ºi
sã afirm cã sunt

douã mari feluri de autori care se
îndeletnicesc cu cercetarea lite-
rarã, în înþelesul cel mai larg po-
sibil. Primul tip este cel „cumin-
te”, care îºi ia în primire tema ºi o
rezolvã dupã puteri. Este agluti-
nant, insistent, tatonant, temãtor
ºi, uneori, obsedat de perfecþiu-
nea îndeplinirii misiei. Te laºi se-
dus ºi „creat” de obiectul intere-
sului tãu, îi permiþi sã te viziteze
ºi chiar sã te impregneze. Poate fi
ca un virus pe care sistemul tãu
imunitar-cultural sã-l respingã (iar
dacã te îndârjeºti sã continui vei
fi scuturat de febrele imposturii)
sau poþi deveni un bun „host”,
cu vocabula lui Hillis Miller. Ai
cãutat tema ºi ea te-a gãsit: acum
va putea ecloza. Vei fi un autor
ferice ºi mãrginit.

Cel de-al doilea este genul
„rebel”, care îmbogãþeºte neos-
toit ideea de la care a demarat,
materia textualã pe care se exer-
seazã, chiar ºi când acestea dau
semne de inflaþie: dar nu pot cu-
noaºte, de fapt, supraabunden-
þa, precum la ceilalþi, pentru cã,
aici, orice adaos e creaþie, nu sim-
plã enciclopedizare. Nu vei epui-
za obiectul, cãci el este inepuiza-
bil, dar te vei epuiza: vei partici-
pa cu tot ce þine de tine la un show
euristic irepetabil. Mai mult ca
sigur cã te vei ºi împotmoli, dar
semnul cã aparþii acestei distin-
se clase auctoriale este acela cã
refuzi orice vine de-a gata, orice
atentat la adresa libertãþii tale de
inferenþã instopabilã. E clar: nu
poþi avea nicio certitudine în le-
gãturã cu astfel de inºi, atâta
doar cã din rândul  producþiuni-
lor acestora se „recolteazã” cele
mai rãsunãtoare reuºite critice.

În cartea ei Autorul, un per-
sonaj (Editura Paralela 45, 2015,
334 p.), Simona Popescu ne ofe-
rã un model de tranziþie de la pri-
mul pattern de activitate criticã
la cel de-al doilea. Ea are, de la
început, un fel de empatie care
izvorãºte din conºtiinþa de scrii-
toare, care, într-un fel, se auto-
descoperã citindu-i pe ceilalþi:
„Nu m-am întors cu teza acasã,
am lãsat-o acolo, eliberatã de o
mare corvoadã. Corvoadã, deºi
lucrasem la ea cu pasiune –  pa-
siunea descoperirilor de tot fe-
lul, a descoperirii afinilor mei din
lumea largã ºi din toate timpuri-
le.” (p. 279) Pe de o parte, va scrie
o tezã de doctorat, pe de alta va
crea condiþiile unei abordãri (cu
totul) diferite. Va fi, altfel spus, o
candidatã atipicã, fapt observat
ºi de conducãtorul tezei, profe-
sorul Paul Cornea, vezi pp. 275-
276, una care are foarte multe de
transmis din centrul ei de obser-
vaþie glisant, miºcãtor, iscoditor.
Discursul tezei este unul „înfã-
ºurat” în sine, aproape înghesuit,
multispiralat, pregãtind, cu o anu-
mitã intemperanþã foarte bine di-
simulatã, terenul pentru o mult-
aºteptatã evadare. Nu aº merge

teza de doctorat
ºi tezele de autentificare

pînã la a spune cã teza e o sub-
versiune a „temei autorului” (p.
30), cu toate cã multe dintre refe-
rinþele ei au fost sau vor fi cliºei-
zate de o criticã apterã. Dintr-o
anumitã perspectivã, pe care bi-
rocraþii „hermeneuþi” au ºtiut ºi
vor ºti s-o speculeze, autorul este
totdeauna absent. Dar nu acest
poncif o intereseazã pe autoarea
tezei, ci deconstrucþia lui siste-
micã, meticuloasã, filatã: cunos-
când instantaneu, prin simple
decupaje, teribilul ºoc al banalu-
lui, se repliazã în permanenþã,
cautã mereu altceva, înfriguratã
de perspectiva aerului polar al
unui „simplu” studiu. Respectã
regulile jocului academic ºi asta
aproape cã o înfurie. Nu neapã-
rat pe criteriul acrimoniei, apar ºi
subtile, binevenite disocieri faþã
de, între alþii, Liviu Petrescu (p.
109), Ion Simuþ (p. 126), Ph. Le-
jeune (p. 211), ba chiar ºi faþã de
pontiful Ihab Hassan, p. 220. Dis-
cursul critic insistã asupra muta-
þiilor intervenite în privinþa „con-
ºtientizãrii” ideii cu pricina în li-
teratura românã din anii ’70 ai se-
colului trecut. Începând cu pro-
zatorii ªcolii de la Târgoviºte ºi
cu poeþi precum Mircea Ivãnes-
cu sau Virgil Mazilescu, atrofia
muscularã a literaturii române dã
semne de destindere, ba începe
sã cocheteze ºi cu fitness-ul. Dar
sunt multe alte resetãri interpre-
tative, cum ar fi aceasta, de la p.
222: „Singurul dintre prozatorii
interbelici care îºi asumã identi-
tatea proprie vorbind în numele
sãu este Mircea Eliade, însã doar
în mai puþin comentatul sãu ro-
man ªantier. De altfel, identita-
tea este una dintre obsesiile
eseurilor care îi escorteazã roma-
nele.” (Nu vreau sã mã bag, auc-
torialmente, singur în seamã, dar
am scris un articol întreg despre
ªantier-ul lui Mircea Eliade!; fãrã
nicio legãturã, v. ºi p. 304.) Lite-
ratura românã modernã ºi post-
modernã, prin intermediul câtor-
va scriitori care sunt reluaþi în
secþiuni diferite („dovadã de pre-
ocupare intensã pentru gîndirea
lor”, p. 252), este vãzutã, pe scurt,
în aceastã tezã, cu un ochi proas-
pãt, neecranat de hãþiºul citate-
lor. Mai vedem, din frecventele
timiteri ale Simonei Popescu, ºi
cã cei mai buni critici postmoderni
americani nu sunt cu nimic dife-
riþi (ca profil al gândirii, nu nea-
pãrat ca intensitate ºi extrapola-
bilitate a ei) de omologii lor ro-
mâni. E un supracod, fãrã îndoia-
lã, dar „moale”, care îi lasã sã se
diferenþieze pe cei care au pute-
rea de a o face.

Pentru mine, auctorialitatea se
situeazã între primele trei supra-
teme ale literaturii de oriunde ºi
oricând. Ideea de impersonalita-
te în literaturã e o simplã imbeci-
litate, persistentã, ce-i drept. Nu
conteazã cã pe Eco nu-l intere-
seazã autorul „empiric” (cf. p. 9
ºi 291-292), important e cã auto-
rul empiric Umberto Eco (el ºi nu
altul) scrie foarte bine, de multe
ori bine, uneori biniºor, iar din
când în când dã ºi rateuri. Un
autor, oricât de mare, nu e o mo-

riºcã de produs texte geniale.
Unele povestiri ale lui Nabokov
sunt mai slabe decît cele medii
ale lui Gala Galaction. Ce a scris
Shakespeare nu ar fi putut scrie
Beckett ºi, probabil, nici invers.
Jurnalul lui Radu Petrescu (vezi
pp. 231-234) nu ar fi putut fi scris
de nimeni altcineva. Orice rând
scris de Mircea Cãrtãrescu are
pigmenþi care sunt numai ºi nu-
mai ai lui: „Orbitorul, o mare fa-
bulaþie, este o carte despre, în
fond, naºterea Autorului ca mit.”
(p . 141; vezi ºi p. 189) ºx. a. m. d.
Oricât de „fictivi” ar fi, cu tânãrul
Homer în frunte (butada lui Hux-
ley, cea cu „autorul Iliadei” nu
este altceva decât încã o pledoa-
rie în favoarea temei noastre!),
aceºti autori au amprentat atât de
puternic ce au scris, încât n-ai
cum sã-i confunzi, cu excepþia
faptului cã vrei sã-i confunzi, rã-
mânând tu însuþi în confuzie.
Fãrã îndoialã cã în anumite opere
autorul e mai prezent, în altele mai
absent, în unele vrea sã fie pre-
zent, dar nu reuºeºte, în altele nu
vrea, dar nu ºtiu cum se face cã
scoate capul deasupra apelor tex-
tuale etc. Cartea Simonei Popes-
cu detaliazã mult pe linia asta,
intrând ºi în arcanele naratologiei,
istoriei literare, autenticitãþii, te-
oriilor identitãþii (de reþinut: „Ni-
mic previzibil în postmodernism,
unde identitatea e una în miºca-
re...”, p. 211) etc., extrãgînd din
mers astfel de consideraþii: „Ab-
sent-prezent autorul a fost, de
fapt, dintotdeauna.” (p. 62) Lite-
ratura, istoria literaturii nu în-
seamnã, însã, altceva decât o
sumã de (foarte mari) autori.
Restul chibiþeazã, vocifereazã ºi...
teoretizeazã. La p. 75 este scris:
„Pînã la urmã, important nu e dacã
autorul e declarat „mort” ori
„viu”, ci regândirea conceptului
de autor.” Chiar cu asta se ocu-
pã, în întregimea ei, cartea Simo-
nei Popescu. Mie, de exemplu, îmi

place Valéry pentru cã e foarte
acut, „viu”, penetrant ºi uneori
memorabil în ce a scris, nu pen-
tru fatuitãþile lui teoretice privi-
toare la istoria literarã fãrã autori
ºi alte fine aberaþii similare. În afa-
ra semnãturii, asumãrii auctoria-
le etc., nici nu existã text, literar
sau de orice alt fel, ci plonjãm di-
rect în folclor, unde e cald ºi bine.
Producþiunile folclorice sunt ori-
ce altceva, dar nu literaturã. (Sau
nu încã...) Aºa cã a nega autorul
înseamnã a te nega pe tine, citi-
torul. (ªi nu ºtiu dacã îþi convi-
ne!) Nu ai cum sã exiºti pe ruine-
le unei absenþe. Aºa cã eu sunt
totalmente în favoarea individua-
litãþii creatoare ºi chiar a  indivi-
dualismului în literaturã.

Odatã „temele” fãcute ºi teza
susþinutã, Simona Popescu va
putea sã se desfãºoare în voie.
Nu cã pânã acum fusese excesiv
de constrânsã, dimpotrivã, era tot
tema ei, dar destinderea care ur-
meazã îi va revela cu adevãrat
posibilitãþile: „Iar teza de docto-
rat avea sã devinã, în ochii mei,
doar o schemã pentru ceea ce aº
fi vrut sã fie cândva o carte „de-a
mea”. O carte-rizom, o carte-labi-
rint fãrã centru, fãrã margini, în
expansiune. O reþea de teme co-
ordonate ºi subordonate. O car-
te legatã de mine ºi de scriitori
de-„ai mei” Fragmentarismul era
singura ieºire.” (pp. 276-277) De
atunci, adicã din 2002, autoarea
Simona Popescu cam cu asta s-a
ocupat, o carte precum Lucrãri
în verde (2006) nefiind, pânã la
urmã, despre altceva decât tot
despre ea însãºi. (Pentru a lua
pulsul nivelului la care a juns „au-
tospiralatul” discurs, v. Steaua,
nr. 5-6, a. c., pp. 8-13). Îmi place,
de exemplu, nota 29 de la p. 299,
care expune încã o emergenþã,
pronominalã de aceastã datã, a
autoarei: „Folosim pluralul... Cãci
unde-s doi (?) puterea creºte.
Puterea de a avea curajul sã, to-

tuºi, afirmi... Sã eliminãm plura-
lul, totuºi!” Toatã cartea e o mul-
tiplã sur-venire a autoarei Simo-
na Popescu. Ceea ce apare în
fragmente e un stoc de idei-„foi-
þã” de excelentã calitate Trecând
peste stupiditatea ideii „morþii
autorului” (Foucault e un autor
„schizoid” în Autorul, un perso-
naj!), cu nuanþele ei abominabil-
groteºti, ceea ce se deschide în
faþa celui interesat de chestiune
e un imens câmp de reflecþie ºi
dorinþã „epistemicã”, (auto)com-
prehensivã, antrenând discipline
ºi subdiscipline dintre cele mai
variate. Tema autorului este ne-
sfârºitã, subliminalizeazã Simona
Popescu, ba chiar ºi neîntrerup-
tã: n-au reuºit s-o disloce nici
structuraliºtii hard, bieþii de ei,
cel mult s-o surdinizeze.

Cartea Simonei Popescu devi-
ne, pas cu pas, în a doua parte a
ei (practic, de la p. 265, dar mai
ales de la 310) un fals jurnal de-
spre cum putem sã trãim în aces-
te vremuri literatura, împreunã cu
tot ce-o înconjoarã ºi o face po-
sibilã, de la mintea, nervii, glan-
dele fiinþei concretissime care e
capabilã sã scrie la intensitate
maximã pânã la cele ale celeilalte,
care e cititorul ºi care, de multe,
are reacþii similare: „Tot ce-am ci-
tit am citit ca o autoare” (p. 283).
Un „pseudokynegeticos” al sen-
surilor, cuantelor, creodelor, ticu-
rilor, impusurilor auctoriale, inclu-
siv al celor „personale”, sã zic
aºa. De fapt, o împletire a lor, a
interioritãþii cu exterioritatea, a
imediatului cu trecutul ºi cu vir-
tualul. Fãrã efecte „teoretice” (în
al doilea sens al lui Krieger, cf. p.
329!) sau nonparticipative, nici-
un rând fãrã vibraþia infratextua-
lã, în afara cãreia, de ce sã nu
admitem, nimic (valabil interpre-
tativ) nu e. Asistãm la o „topire”
lentã a unei teze de doctorat în
cele mai benefice efecte libertare
ale ei, una „escherianã” (cf. p.
315), deoarece partea fragmenta-
rã o face ºi mai accesibilã, mai
convingãtoare pe cealaltã, doc-
toralã. Fiecare o „paraziteazã” pe
cealaltã, intensificând-o. Autoa-
rea pare a ne spune cã scriitorul
nu se poate „autoconfirma”, de-
cât cu riscul solipsismului asu-
pra cãruia nu are rost sã insis-
tãm. Poate, în schimb, altceva: sã
se re-gãseascã, fie ºi parþial, în
alþii, sã comunice, sã polemizeze
etc. cu ei. Ni se indicã, pe foarte
multe lungimi de undã, cum pu-
tem percepe/„gãsi” prezenþa au-
torului sub cele mai varii (ºi
uneori aproape imposibil de
smuls!) deghizamente. O carte de
învãþãturã, aºadar. Îi gãsesc ºi
douã puternice afinitãþi: Mihaela
Ursa, Scriitopia (2005) ºi Florina
Pîrjol, Carte de identitãþi (2014),
citate, ambele, în cartea despre
care scriu. (De ex., p. 314 ºi p. 322)
Cãrþi care se ocupã de (aproape)
aceleaºi fenomene, dar care se ºi
singularizeazã, normal, în virtu-
tea identitãþii auctoriale la care m-
am tot referit. Sã fie clar: autorul
nu existã – dacã existã! –  decât
ca unicitate.

Aºa cã acele douã cuvinte de
la p. 252: „Autorul existã!” nu
sunt transcrierea vreunei revela-
þii de moment, ci concluzia înde-
lung plãmãditã, indefinit prelun-
gitã, a unei cãrþi care îl îmbogã-
þeºte enorm, plural, rizomatic-per-
suasiv pe cel care o citeºte, fie cã
este (ºi) autor, fie cã nu.
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Sub semnul lui Eminescu, caligra-
ful sufletului ºi al gândirii româ-
neºti, se va desfãºura în perioa-

da 17-21 septembrie a.c. cea de-a treia edi-
þie a Festivalului Mondial de Poezie „Mi-
hai Eminescu“, parte a proiectului „Craio-
va, capitalã culturalã europeanã în 2021“.
Anul acesta vor participa poeþi din 36 de
þãri, nume reprezentative ale literaturii fãrã
frontiere, care îºi vor uni vocile spre a cla-
ma libertatea ºi frumosul, emoþia ºi vibra-
þia sufletului. Vor veni la Craiova mari cre-
atori, cunoscuþi ºi apreciaþi pe toate meri-
dianele lumii: Evgheni Evtuºenko, Atase
Bchramoglu, Qaldzimie Neklyaeu, Vilma
Tapra Anaya, Germain Droogenbroodt,

Slavco Almãjan

Nãscut în 10 martie 1940, la Ore-
ºaþ, Banatul occidental. Poet, ro-
mancier, eseist, imagolog, pu-

blicist. Studii liceale la Vârºeþ dupã care
urmeazã Facultatea de Filozofie din Novi
Sad. A predat cursuri de artã ºi literaturã
alternativã la Studiile Academice de Spe-
cialitate din Novi Sad. Activitate redacþi-
onalã la Radio Novi Sad; Televiziunea Novi
Sad; redactor ºef al Editurii Libertate; pre-
ºedinte al Asociaþiei Scriitorilor din Vovi-
doina; membru al Uniunii Scriitorilor din
Serbia; membru al Uniunii Scriitorilor din
România; membru al Societãþii Scriitorilor
Danubieni; face parte din redacþia “Gaze-
ta Literarã” (“Knjizevne novine”) a Uniu-
nii Scriitorilor din Belgrad; membru de
onoare al Institutului Naþional pentru So-
cietatea ºi Cultura Românã din Iaºi; mem-
bru titular al Academiei Internaþionale
“Mihai Eminescu” din Craiova; este cetã-
þean de onoare al Uzidnului.

A trãit un an la New York (1996/1997)
unde ia parte la înfiinþarea sãptãmânalului
Romanian Journal. Deþinãtorul mai mul-
tor premii în þarã ºi strãinãtate precum ºi al
tilului de „Ambasador al Poeziei”. Prezent
la mai multe reuniuni internaþionale unde
a prezentat  importante conferinþe din do-
meniul literaturii moderne. A participat la
centenarul  Lu Sin, în China. Este tradus
în mai multe limbi: englezã, francezã, ita-
lianã, spaniolã, sârbã, maghiarã, polonã,
ruteanã, slovacã, albanezã, turcã, suede-
zã. Este prezent în mai multe antologii în
þarã ºi strãinãtate. Trãieºte la Novi Sad.

Poezia lui Slavco Almãjan este mereu
provocatoare prin notele ei de modernita-
te bine temperatã, când subtilã ºi de un
rafinament artistic ºocant, când suavã,
aidoma unei litanii, la asfinþitul vremii ma-
rilor iubiri.

Albastru
M-am trezit cu o nucã albastrã pe masã
ªi scaunul era albastru
Cãrþile toate erau albastre

Am deschis fereastra
În mijloc de bulevard lãtra un câine
albastru
Tot ceea ce se miºca ºi nu se miºca era
albastru

Va fi o zi grea ºi albastrã mi-am zis atunci

Pe neaºteptate de dupã colþ apãruse un
om
Cu o farfurie verde
Cine eºti tu am întrebat de la mansardã
Cel cu farfuria verde nu rãspunse
Aruncã farfuria din mânã
ªi ea cãzuse pe trotuarul albastru
Se sparse ºi se decolorase înainte de
amurg

Cel necunoscut deschise o poartã
ªi-n felul acesta albastrul devenise
verde

Ce face bãiatul cu rãbdarea noastrã
Am întrebat pe vecina mea
Ea era singura care rãmãsese albastrã
Deorece totul dimprejur se transformase
în istorie verde

Nimeni nu ºtie ce face
Zise vecina mea
Vine de sãrbãtori aduce farfurii verzi
ªi-n felul acesta încearcã se ne
decoloreze pentru câteva clipe

Mansarda de vest
Era o nuntã la mansardã
Nimeni nu ºtia cine e mireasa ºi cine
mirele

Veniserã oameni din toate pãrþile
De aici ºi de acolo
Întinserã mesele întinserã amintirile
Visul ºi trezirea sosiserã la timp
Numai mirele  cu mireasa nu erau prin
mulþime

La miezul nopþii împãrþirã darurile
Unii aduserã frunze de tei
Alþii solzi de peºte
Apoi cutii de jad
În care se ascundeau fel de fel de
secrete
Aduserã obiecte vechi ºi noi
Ce se asemãnau cu stelele fixe agãþate
de cer

Orizontul se deschise
Iar mirele cu mireasa nu apãruserã nici
de data aceasta

Atunci se arãtã o nimfã de toatã
frumuseþea
Þinuse la piept o carte cu coperte de aur
ºi argint
Nimeni nu ºtiuse nimic despre puterea
magicã a acestei cãrþi
Cum se deschise cartea mansarda se
luminase
Oaspeþii puteau sã judece trecutul ºi
prezerntul
Puteau sã înþeleagã jocurile din interior
ºi exterior
Dimensiunea speranþei ºi dimensiunea
deznãdejdii
Înþeleserã în sfârºit cã mirele ºi mireasa
Nu vor veni la nunta lor

Mansarda de Vest rãmase de partea
infinitelor iluzii
Iar mirele ºi mireasa de partea vieþii

Încãlcând legea bunului simþ
Martorul ocular va spune
Au rãmas de partea enigmelor poetice

A fost odatã o bibliotecã
A fost odatã o bibliotecã
Cu o singurã carte
Cartea cu o singurã paginã
Pagina cu un singur cuvânt
Cuvântul cu un singur poet
Poetul cu un singur vis
Visul cu o singurã cheie

Fabuloasa cheie avusese un singur cifru
ªi era unicul obiect de pe faþa
pãmântului
Care ºtia sã deschidã biblioteca
visãtorului

A fost odatã o bibliotecã
Cu o singurã uºã
Prin care se putea intra la naºtere
ªi ieºi dupã moarte

Cutia
Pãstrasem în cel mai mare secret o cutie
goalã
Oamenii crezuserã cã-n ea se ascunde
ceva
Nu veþi gãsi nimic în acestã cutie am
spus oamenilor
Îmi place forma ºi golul ei

Existã totuºi ceva
N-o pãstrezi tu fãrã nici un motiv ziserã
oamenii

Pe neaºteptate îmi smulserã cutia din
braþe
O deschiserã
Cutia într-adevãr era goalã
Deºi eu crezusem
Cã-n ea se ascunde ceva

Balada intrãrii în oraº
Creºteau în ochii mei casa ºi curtea
ªi bradul din curte creºtea
În risipa laudei cel tot înãlþa

Pãsãri veneau cu imnuri solare pe aripi
Cu amintiri de iarbã veneau
Cu cântecul lor tânãr
Sã mã atingã încercau

ªi casa era plinã ºi curtea era plinã
ªi-un armãsar cânta în curte la flaut
Visul îmi era vecin ºi ploaia îmi era
vecinã

În curtea care creºtea
Blândeþea îmbrãca ie
ªi vântul în ied se transforma
Precum o datã în copilãrie

Apoi a venit Tata ºia zis
Plecãm
ªi am plecat
Spre trotuare mergeam
Precum izvorul cu limpezimea sa mãreaþã
Am privit apoi cum priveam lumea pe
geam
Rãmase casa-n nepãsarea calotelor de
ceaþã

Am avut doar timp sã întreb Unde
ªi sã mã-nspãimânt
Eram deja departe de bradul din curtre
ªi-n palmã mirosea a iarbã ºi-a pãmânt

Descrierea sãrutului
Sãrutul trebuie descris cu lenevie
Sã nu mai poatã zbura din colivie
Sã încolþeascã-n neuitare ºi mister
Genele s-adoarmã-ntoarse cãtre cer

Sãrutul trebuie descris pe îndelete
Sã creascã-n aºteptare ºi în sete
Trebuie descris de parcã ai citi
O carte care ne mai poate îmblânzi

Sãrutul trebuie descris în doi
Sã înþeleagã neînþelesul din noi

un eveniment poetic
de anvergurã mondialã

Knut Odegard, Dante Maffia, Laura Cara-
vaglia, Nicolae Dabija, Risto Vasilievski,
Slavco Almajan, Michael Harbow, Clau-
dio Rodrignez Fer, William Walac, Metin
Cengiz, Tibor Zalan etc.

Mulþi dintre  participanþi sunt membrii
unor academii ºi au fost onoraþi cu impor-
tante premii internaþionale, unii fiind no-
minalizaþi la Premiul Nobel.

Poeþii invitaþi vor participa la diverse
recitaluri poetice,  se vor întâlni cu elevii
unor licee din Bãnie, vor vizita oraºul ºi
vor recita din creaþia lor în diverse locuri
din Craiova, vor participa la lansarea unor
volume de versuri, apãrute cu aceastã
ocazie vor fi primiþi de doamna primar Lia

Olguþa Vasilescu ºi de domnul Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, vor vizita oraºul ºi se vor deplasa la
Tg. Jiu, spre a cunoaºte opera monumen-
talã a lui Brâncuºi.

Cu ocazia Festivalului se vor lansa ape-
luri de susþinere a Craiovei pentru capitalã
culturalã europeanã în 2021, precum ºi me-
sajul pentru salvarea culturii de pretutin-
deni, întrucât patrimoniul literar al fiecãrei
naþiuni, ca ºi cel universal trebuie sã gene-
reze un amplu dialog între creatori, spre a
ne cunoaºte ºi preþui, într-o lume tot mai
sãracã în reflexe culturale ºi artistice.

nnnnn Ion Deaconescu

nnnnn SLAVCO ALMÃJAN

poeme

fe
s
ti
v
a
lu

l 
in

te
rn

a
þi
o
n
a
l 
d
e

p
o
e
z
ie

 „
M

ih
a
i 
E

m
in

e
s
c
u
”



11, serie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul XVIIIVIIIVIIIVIIIVIII, nr, nr, nr, nr, nr. . . . . 99999 ( ( ( ( (203203203203203), 20), 20), 20), 20), 201515151515

Uladzimir
Niakliaeu

S-a nãscut la 11 iulie 1946, în loca-
litatea Smorgan din Belarus. Ur-
meazã ªcoala Tehnicã de Comu-

nicare Electronicã din Minsk (1962-1966),
Institutul de Literaturã din Moscova (1971)
ºi Facultatea de Filologie din cadrul Insti-
tutui Pedagogic din capitala þãrii.

A fost redactor ºef al publicaþiei de li-
teraturã contemporanã “Krynitsa” (Izvor),
în perioada 1986-1997, redactor ºef al re-
vistei “Literatura i Mastatstva” (Literatu-
rã ºi Artã), preºedinte al Uniunii Scriitori-
lor din Belarus (1999-2001) ºi preºedinte
al PEN CLUBULUI din Belarus.

A candidat, în 2010, la preºedinþia Re-
publicii Belarus.

Poezia  lui Uladzimir Niakliaeu ne con-
duce prin labirintul de exprimãri directe,
simple, dar profunde, fãrã ornamente sti-
listice ºi invazii sentimentale, o poezie iz-
vorâtãn dintr-o realitate imediatã, contra-
dictorie, ce caligrafiazã stãri, vise ºi de-
cepþii majore.

Vilma Tapia
Anaya

S-a nãscut în 1960 în La Paz (Boli-
via). Studiazã ªtiinþele Educaþiei
la Universitatea Mayor din San

Simon, apoi în Santiago, Chile.
Conduce suplimentul literar El Pa-

bellón del vacío al publicaþiei Opinion
din Cochabamba.

A reprezentat literatura bolivianã la di-
verse reuniuni poetice internaþionale:
Medellín, Madrid, Bruxelles, Viena, Liege,
Orvieto etc.

O poezie luxuriantã, senzualã, suculentã
în trãiri interioare, calmã ºi vulcanicã pre-
cum sufletul ºi corpul, o cantatã a simþuri-
lor, a meditaþiei profunde ºi a dragostei.

Zãpezile
Zãpezile cãlãtoare
Sosesc  în tãcere
Fãrã zgomot
Pe colinele gândurilor clare
Pe câmpiile întunecate de plicitisealã

Zãpezile...
Amintiri, de unde?
De la cel care a fost trist ieri
Pentru mine,
Din durerea
Ce mi-a-înþepat sãrmana inimã?

Zãpezile –
Deasupra harababurii
Frunzelor ce cad
Precum un zbor de pãsãri migratoare
Peste grãdina mea cu tei?

Zãpezile...
Pe care sufletul meu o sã le înece
Din nou
Cu râs si plâns
Cu tot ce a fost frumos
ªi sã rãmânã pânã la ultima suflare.

ªerpii
Destinul este destin: ºi-aici ºi-acolo...
vidul.
Se trece de secole pe aceleaºi poduri
Se citeºte drama din cartea deschisã,
Viaþa nu este nici mai bunã, nici mai
amarã...
Deus ex machina.
Goluri în tufa de zmeurã.
Chiar aici ºerpii sunt gata
Sã se iubeascã.

Cutremur
O linie a  Apocalipsei
Rame ale tabloului
Din care privesc sfinþii, distrugãtori ai
Meccãi,
Animalele ce simt pericolul
Au fugit de pe aceste locuri nefaste

Puþin mai înainte, chiar pe aceleaºi
drumuri,
Au mers triburi ºi-atâþia oameni,
Lepãdându-se de toatã furia perfidã
Au semãnat pustiul.

Þãrânã pe þãrânã,
Mânie pe mânie,
Dezgust pe dezgust,
Crimã pe crimã...
Nãzuind la rugãciuni ºi supunere
De ce ai vrut sã moarã?

Tu, care te afli în vânt, în foc, în piatrã
Rãspunde-mi dacã eºti cumva
neputincios:
Chiar ai vrut sã fie cutremur
Sau altcineva se aflã deasupra ta?

[Ochii tãi...]
Ochii tãi – ferestrele unui spital
În spatele lor, Doamne, cât rãu!
Nimeni nu ne apãrã de noi înºine
La rãscrucea drumurilor noastre
Urmele fulgerelor fãrã numãr.
Tunetele urmeazã fulgerelor
În lumea noastrã, care e surdo-mutã
Speranþa e oarbã.
Vorbim
Dar ce simþim?
O, dragostea,
Tu îmi eºti puºcãrie!..
În fiecare zi te pãrãsesc,
Ca ºi cum aº scãpa din arest,
Cu semn pe fruntea-mi ridatã,
Îmi caut libertatea în trândãvie,
În îmbrãþiºarea oboselii inutile...
Ciudat ºi ignorat
Voi reveni la tine în fiecare noapte,
Cum lava ce se scurge,
Dar nu pot sã rãmân.
Dumnezeu ºtie

E tot ce pot sã fac.
Aidoma unui spital priveºti în noapte
ªi la rãspântia drumurilor noastre
Fulgerele se lovesc
De trandafiri aruncaþi
La picioarele tale sfinte.

Stea cãzãtoare
Alunecã ºi dispare
La început de lume,
Nici urmã, nici semn,
Nimic nu mai conteazã,
Ca-ntr-o sãrbãtoare de odinioarã,
Se aud zgomote,
Lumineazã ºi dispare
De unde? Unde? Pentru cine?
De-a curmeziºul sãlciilor plângãtoare
O cãrare cãtre înãlþimi
E chiar destinul
Oare, ce va fi în continuare?

Libertate

În sfârºit, mi-am câºtigat libertatea
Aveam prieteni
Ca ºi iubite
Dar acum s-au împuþinat
Iar singurãtatea e mult mai mare
E tot ce mi-a dat libertatea

[Pe acoperiº...]
Pe acoperiº se furiºeazã vântul
Ca ºi când clopotele sunã în noapte
Visele sunt acoperite de spirite
Inima strigã de tristeþe
Iar sufletul fãrã ajutor
Se face tot mai mic
Ziua e ca un ochi diabolic
Pe când noaptea, urechea lui Dumnezeu.

Bolivia
1
În linºtea toamnei

În liniºtea toamnei
Se leagãnã luna nouã.
Aºa uºoare sunt astãzi
Fãpturile cãrora le-a dat naºtere.

Frunze de eucalipt ºi-o vioarã
Scot scântei în vãzduh
Sã distreze luna...

A încetat sã mai plouã.

Rãdãcini ºovãielnice
La fel ca seva.

E atât nãmol,
Aripi cãlãtoare,
Iar fiecare frunzã
Aduce un alt moment al zilei.

Sã-i fie somnul dulce naturii
Cãci s-a fãcut târziu.

2
Ploaia torenþialã

Din cer pânã la pãmânt,
Ploaia torenþialã picteazã
Curcubeie de argint.
Se zãreºte o umbrelã
Iar niºte sandale
ªi petale roºii de orhidee
Îmbracã o copilã brunetã
Pe al cãrei chip se citeºte
Atâta fericire.
E desculþã...
Mama ei o priveºe de departe
Cum se strecoarã

ªi cum cântã
Ca stropii unei ploi de varã.

3
Aripi

Într-o singurã zi se nasc
Pãsãrile cerului
Mici ca umbra gândurilor mele...
Grãdina nu este de fapt o grãdinã
Ci altceva...un loc mult prea retras.

Vântul ºi fulgii
Se învârt pe cer
Iar insipidele fructe de pãdure
De-abia se zãresc.

Am vãzut urmele cu nuanþe de gri
Ale zãpezii care acoperã Soarele
În timp ce lumea vibreazã,
Pe când mãsuri de sunete urcã ºi
coboarã.

4
Cineva m-a întrebat dacã am vãzut-o

Cineva m-a întrebat dacã am vãzut-o
Sau dacã i-am mai întâlnit zâmbetul
diafan
Dar, da!
Am vãzut cum fugeau pe cãrãri pietruite
ºi abrupte
Picioruºe -  spulberând nisipul sclipitor
ªi argintiu de prin grãdini,

Împrãºtiind ceaþa...
Erau aºa pline de viaþã ºi dornice de
drumeþii.

Foametea proslãvea recolta.
Seminþele se aplecau de cãldurã.
Peste tot se zãreau vãi
Iar oamenii, lipsiþi de griji,
Îºi þineau de gât animalele.

În jurul lor se roteau nori albi
Adeseori stãteau pustii, dar silenþioºi
Cu privirea aþintitã asupra timpului,
Aºteptând o schimbare,
Dar pierdeau pânã ºi noþiunea timpului.

5
Aºa e natura

Rãdãcina mi-e îngropatã adânc
În pãmântul patriei mele,
Înflãcãratã, tare ca piatra, dar blândã.
Aºa  privesc pântecul care m-a purtat,
Scoarþa verde care mi-a dat viaþã.

Nimic nu m-a desprins de sânul sfânt
Al locului sublim în care m-am nãscut
ªi-n care mereu, în zori de zi,
Natura renaºte.

ªi totuºi, în graba noastrã nemãrginitã,
Noi, cei ai locului,
Ne oprim uneori, sã sãdim seminþe
Care rãsar ºi înfloresc.
Apoi clãdim cu ele cãrãri spre Cer.

nnnnn ULADZIMIR NIAKLIAEU

poeme

nnnnn VILMA TAPIA ANAYA
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Cantacuzini ºi Brânco-
veni, opera monumen-
talã a Florentzei Geor-

getta Marincu, cuprinde în
aproape o mie cinci sute de pa-
gini mai mult de un veac de zbu-
ciumatã istorie româneascã, apa-
re la editura Naþional din Bucu-
reºti, la trei sute de ani de la moar-
tea domnitorului Þãrii Româ-
neºti, Constantin Brâncoveanu,
intrat ca voievod martir în con-
ºtiinþa neamului românesc.

Lucrarea aparþine romanului
istoric, autoarea pendulând con-
stant între document ºi ficþiune,
într-un stil original, deja cunos-
cut publicului cititor din Cioburi
de istorie, operã distinsã de Uni-
unea Scriitorilor din România cu
premiul Ion Neculce.

Documentarea amplã ºi minu-
þioasã merge de la pagini de cro-
nicã la studii, note ºi tratate de
istorie, dar ºi la examinarea aten-
tã a frescelor, de unde autoarea
îºi extrage detalii utile pentru re-
alizarea portretelor doamnelor,
domniþelor, logofeþilor, spãtarilor,
vizirilor, capingiilor, hagiilor ºi ale
altor personaje, care prind viaþã
în imaginaþia cititorului, graþie
inegalabilei rostiri a autoarei.

Viziunea asupra istoriei este
una sadovenianã, un proces
complex, cu perioade de decãde-
re ºi ascensiune, care revin ciclic
ºi pe care scriitoarea le surprinde

lecþia de istorie a Florentzei
Georgetta Marincu

cu naturaleþe, le analizeazã, ca mai
apoi sã concluzioneze, fie numai
ºi printr-o singurã replicã cu va-
loare de apoftegmã, precum cea
a jupânesei Elina, soþia postelni-
cului Constantin Cantacuzino,
mama lui ªerban Vodã ºi a lui
Constantin Stolnicul, bunicã a lui
Constantin Brâncoveanu ºi fiicã
a lui Radu ªerban Basarab, per-
sonaj care, prin nobleþe ºi înþe-
lepciune, dominã întreaga serie
de evenimente relatate în primul
volum al lucrãrii:

Domnii sunt mai întâi ai þãrii
ºi numai la urmã ai neamurilor.

Strãbãtut de un suflu epopeic,
romanul înnoadã lungile fire ge-
nealogice ale Brâncovenilor ºi
Cantacuzinilor, descendenþi ai
împãraþilor bizantini, într-un flux
continuu de evenimente: domnia
lui Grigoraºcu Ghica, marcatã de
uciderea postelnicului Constan-
tin Cantacuzino, figurã luminoa-
sã de mare înþelept, preþuit de
Vodã Basarab, domnia lui ªerban
Cantacuzino, începutã prin crun-
ta rãzbunare împotriva Ghiculeº-
tilor ºi  a susþinãtorilor lor ºi con-
tinuatã printr-o serie de schim-
bãri în ceea ce priveºte orienta-
rea politicã pe plan extern.   Victi-
mã a zelului sãu creºtin, ªerban
Vodã este urmat de Constantin
Brâncoveanu, nepotul sãu, care
a avut cea mai lungã domnie, într-
o perioadã de mari tulburãri ºi

O  carte impunãtoare,
cantitativ (peste o mie
de pagini distribuite

în douã volume), dar ºi calitativ,
prin densitatea aproape liturgicã
a unui discurs pliat, într-o rarã ºi
fascinantã sintonie, pe fapte,
acte, evenimente glorioase de is-
torie româneascã. ªi toate decon-
tate în seama a douã neamuri
voievodale pe cât de invocate ºi
evocate pe atât de drãmuit valo-
rizate în rostul conºtiinþei noas-
tre naþionale: Cantacuzini ºi
Brâncoveni, douã stirpe regale,
dar conturând, prin contaminare
ºi cu ajutorul insidioasei  soarte,
o singurã familie, cu ascendenþe
bizantine ºi descendenþe glorioa-
se supravieþuitoare pânã spre
contemporaneitate.

Mãrturisesc cã, dacã în mod
norocos n-aº fi cunoscut-o pe
autoare, Georgetta Florentza Ma-
rincu, al cãrei har narator de re-
cuperator de alte pagini umbrite
ori încenuºate (cioburi, cum a
preferat sã le numeascã în titlul
unei alte lucrãri contând pe mai
bine de douã mii cinci sute de
pagini) de Istorie, n-aº fi trecut,
probabil, testul unei difidenþe
avant la lettre.

Nonagenarã, peste  doar trei
luni, scriitoarea Georgetta Floren-
tza Marincu, recâºtigându-ºi,
dupã 1989, dreptul legitim la pro-
pria identitate, a sa ºi a strãlucitei
sale familii de boieri luminaþi ºi
dedicaþi pãmântului natal, ºi-a

prefaceri în Europa. Acestuia îi
este consacrat cel de-al doilea
volum al lucrãrii, la fel de atotcu-
prinzãtor ca ºi primul.

Clãdite prin uneltiri, trãdãri,
averi ºi crime, aceste domnii
aveau sã sfârºeascã în baie de
sânge, lucru sugerat, de altfel, de
culoarea roºie a copertei cãrþii.

Cu toate cã între timpul scrie-
rii ºi timpul desfãºurãrii eveni-
mentelor este o distanþã consi-
derabilã, stilul arhaizant al autoa-
rei degajã o muzicalitate aparte,
uimindu-l ºi totodatã fascinindu-
l pe grãbitul cititor de astãzi. De
altfel, întreaga atmosferã a roma-
nului este una magicã, cãci din-
colo de succesiunea de fapte ºi
galeria de personaje admirabil
construite, autoarea reuºeºte sã
creeze un limbaj original, folo-
sind termeni specifici hrisoave-
lor, regionalisme caracteristice
pãrþii de sud a þãrii, grecisme, ita-
lienisme, slavonisme, turcisme,
demonstrându-ne încã o datã
proporþiile considerabile ale
amestecului cultural pe care noi,
românii, l-am cunoscut din tot-
deauna.

Lecþia de istorie a Florentzei
Marincu este una îndelung pre-
gãtitã, în câþiva zeci de ani, cu
tenacitate, efort ºi perseverenþã,
dar ºi cu credinþã ºi talent.

nnnnn Ina Stîncã

nnnnn GEORGE POPESCU

trama unei saga ºi timbrul unei
epopei de descendenþã virgilianã

Dupã remarcabilul ro-
man Cioburi de isto-
rie atât de bine primit

de critica literarã (premiul “Ion
Neculce” al Uniunii Scriitorilor
din  România), doamna Florentza
Georgetta Marincu exceleazã într-
un nou roman istoric cu parfum
de epocã, Cantacuzini ºi Brân-
coveni, Editura Naþional, Bucu-
reºti, 2014. Romanul se constitu-
ie prin cele douã volume, reunind
1500 de pagini, o autenticã saga
a destinului poporului român pre-
destinat sã învieze ori de câte ori
este crucificat! Psihologia finã a
personajelor, precum ºi þesãtura
acþiunii ne dau senzaþia reconsti-
tuirii unei cetãþi maiestuoase, ce
meritã admiratã prin felul sãu de
a-ºi destãinui povestea. Un tes-
tament  profund, care nu poate fi
scris decât dupã câteva secole
de suferinþã (o adevãratã Golgo-
tã!), o moarte ºi o înviere hãrãzite
spiritului românesc sub pana ma-
estrei romanului istoric naþional
al acestui început de veac.

Avem de-a face cu un roman
fluviu, scris într-un stil ce eviden-
þiazã o cunoaºtere ºi o preþuire a
istoriei pe toate palierele, trecutã
prin atelierul þesãtorului în mii ºi
mii de fire. Acþiunea romanului
creeazã o cazuisticã aparte printr-
o permanentã dezbatere în care
lupta pentru adevãr ºi valorile
etice, estetice dau rezistenþã aces-
tui roman caracterizat de elegan-
þã, dramatism ºi rafinament.

Romanul Cantacuzini ºi
Brâncoveni te poartã într-o lume
labirinticã, a  psihologiei unui

Cantacuzini ºi
Brâncoveni, testament

peste veacuri...

scos, din scrinul suspendat, dar
niciodatã înstrãinat, singurele
unelte prin care, de fapt, reuºise
sã se salveze, în tainã, de-a lungul
unei lungi ºi triste paranteze a pro-
priului destin, condeiul care nu
tãcuse nici în anii de restriºte, ci
trebãluise, tainic, la o operã gân-
ditã doar ca proiect, fãrã predicti-
bilitatea – dacã nu vizionar-oniri-
cã – unei veritabile împliniri în act.
ªi, astfel, pagini dupã pagini s-au
regãsit, retopite ºi reactivate, fãrã
însã a-ºi trãda nimic din resortul
acelei unice semantici care fuse-
se ºi a rãmas resuscitarea la viaþã
a unor oameni, mai „mari”, ori mai
umili, mai dotaþi intelectual ori
chibzuitori ai darurilor pãmântu-
lui, cu întâmplãrile ºi cu faptele lor,
înãlþate la justa dimensiune ºi
meritata lor valoare.

Am descris cu puþin timp în
urmã intriganta-mi surprizã la con-
tactul neprevãzut, întrucât sunt
norocosul beneficiar al prieteniei
autoarei, cu cartea proaspãt  ieºi-
tã de sub tipar, cu titlul, a cãrui
transparentã directeþe, „Cantacu-
zini ºi Brâncoveni”, lãsa prea pu-
þin sã se intuiascã, în succesiu-
nea fluvialã a celor o mie de pa-
gini, freamãtul unei limbi româ-
neºti, neîndoielnic literare, decan-
tate în naraþiuni de o acurateþe
stilisticã seducãtoare. Puþin mai
ofilit cititor, cum cred cã mã gã-
sesc, m-am temut cã nu voi regãsi
vechi resurse pentru a duce la
capãt o lecturã, bãnuitã, prin titlu

ºi prin cartea de vizitã a autorului,
într-un orizont cât de cât „specia-
lizat”, sau „arhivistic”. N-a fost sã
fie aºa. Cãci, de la primele pagini,
lectura ºi-a gãsit ritmul ºi decan-
tarea potrivite, iar lectura ºi-a ac-
tivat darurile ei de seducþie. E o
performanþã: rarã, într-o lume, a
noastrã, în care cetitul - act înte-
meietor al civilizaþiei noastre mile-
nare, cãreia, sper, nu-i vom trãi sfâr-
ºitul – pierde vizibil din impedan-
þa sa canonizatã.

Ceea ce surprinde ºi impune în
cartea d-nei Georgetta Florentza
Marincu este o fericitã logodnã

între eveniment/ întâmplare ºi cu-
vânt / frazã: între ontos ºi logos,
mai ales prin ºtiinþa, slujitã de ha-
rul limbii îndrãgostite, ca sã îm-
prumut o expresie conceptualã
cândva în amplã circulaþie, de a
distila, în retortele scriiturii, mos-
tre lexicale ºi sintactice din creu-
zetul uitat al codului cronicãresc
din vremuri demult apuse.

Un test, acesta, nu doar cu o
mizã liminarã, ci ºi cu asumarea
unui pariu pe care numai cine,
refuzând ofertele unei retorici la
îndemânã, are cutezanþa de a
trãi, fie ºi pe durata actului scrip-
tural, în magma reaprinsã a ace-
lui cod expresiv care, astfel, de-
vine, în sine, ºi momentul însuºi
al validãrii în perspectivã emina-
mente esteticã.

Am gãsit în succesiunea pa-
ginilor, distribuite ca niºte „hri-
soave”, închipuite, desigur (ad-
mirabilã idee de a le marca doar
spaþial ºi temporal: probã a unui
soi de „jurnal”, dar ºi, la fel de
bine, a unor mãrturisiri memoria-
le), pasaje de o virtuozitate stilis-
ticã remarcabilã (descrieri într-un
registru evocativ, cu tonalitãþi de
vechi ceaslov, a unor locuri, ora-
ºe, lãcaºuri sacre, dar ºi portrete
ale unor personalitãþi, Cantacu-

popor prea încercat de furtunile
vremurilor, înfruntând istoria fãrã
sã ºtii unde vei ajunge sau unde
te va purta... poate vei rãtãci sau
poate te va elibera, dar dacã ai
ales aceastã cale sã ºtii cã eºti
parte din destinul românesc care
rupe lanþurile printr-un exerciþiu
de metaistorie.

Asupra Cantacuzinilor ºi Brân-
covenilor s-au aplecat îndeosebi
istoricii ºi mai puþin literaþii, dar
iatã cã era timpul sã aparã un ro-
man emoþionant despre aceste
mari familii creatoare de româ-
nism, printr-o iconografie urzitã
de autoare în mai bine de jumãta-
te de veac. Personajele sunt atât
de vii ºi de aproape de cititor, în-
cât îþi lasã impresia cã te afli în
preajma lor, la masa prinþilor, la
sfatul înþelepþilor sau martor ocu-
lar la sfârºitul lor tragic, precum
ºi la învierea acestora. Lumina
domnitorului Constantin Brânco-
veanu dominã acest roman, iar
simbolul sãu martirologic unic în
lumea creºtinã reverbereazã pânã
astãzi.

Prin  romanul Cantacuzini ºi
Brâncoveni autoarea se impune
ca purtãtoare de flacãrã sacrã,
onorând jertfa Brâncovenilor  ºi
contribuþia   Cantacuzinilor la ri-
dicarea edificiului mãreþ al româ-
nismului.

Cititorii vor descoperi un ro-
man fundamental al acestui înce-
put de secol pentru spiritualita-
tea româneascã, în lungul drum
al regãsirii identitãþii naþionale.

nnnnn Ionuþ Adrian Pãtularu

zini ºi Brâncoveni, ca ºi conþi ºi
prinþi europeni ori bizantini, cãr-
turari ºi slujbaºi anonimi) care o
aºeazã pe autoare în galeria unor
mari maeºtri, autohtoni ori strãini,
ai unei literaturi de acest gen.

ªi, astfel, la finele unei lecturi
metamorfozate într-un festin, re-
câºtigat, am revenit, nu fãrã o
uºoarã sfredelitoare stupoare, la
o judecatã de întâmpinare pe care
o avansasem, în scris, cu peste
douã decenii în urmã, la întâiul
contact cu scrisul ºi cu persona-
litatea d-nei Florentza Georgetta
Marincu. O carte cu trama unei
saga ºi timbrul unei epopei de
descendenþã virgilianã.

O restitui cu sentimentul unei
consonanþe ce transcende vâr-
ste ºi epoci, decantând, cu o so-
lemnitate intimã, plãcerea unei
comuniuni al cãrui suprem
atestat e chiar literatura autoarei.
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ªtefan Bolea nu pare sã
renunþe la luptele sale
cu establishmentul ºi
cu dogmatismul de ori-

ce fel, iar poezia sa se transformã
într-un recviem strident ºi voit di-
zarmonic al identitãþii culturale ºi
istorice. Cu fiecare apariþie el vrea
sã „taie“ mai adânc, cum ar fi spus
anterior volumului de faþã, Anti-
zeu (Herg Benet, 2014), cãci re-
volta este credinþa sa ºi acum „all
the gods pray to Me“, afirmã
poetul cu un gest provocator,
sau „I am a priest and my religion
is me“ (antigod). Dacã  primele
volume trãdau efortul stilistic,
acum poetul renunþã aproape în
întregime la tot ceea ce este ro-
dul artificiului ce poate denatura
mesajul poetic: „þi-am lãsat me-
saje în toate poemele pe care le-
am scuipat din lumea umbrelor“
(doom gothic poem). Altminteri,
el aderã la crezul camilpetrescian,
vede ideile: „sunt un platonician

nnnnn MIHAI  GHIÞULESCU carte cu zimþi

nnnnn SILVIU GONGONEA

datoria de monstru
deghizat, trãiesc în lumea idei-
lor“. Iar dacã existã un gram de
visceralitate, ea este învãluitã în
concepte, aºa cum stabileºte într-
o serie sinonimicã din al sãu fals
dicþionar care surprinde relati-
vismul cultural prin inversarea
polilor: „soare = stol de corbi“;
„mormânt = vagin“; „moarte =
existenþã“; „cimitir = civilizaþie“;
„boalã = iniþiere“; „Pan = Dum-
nezeu“ etc.

Într-o astfel de carte etajatã pe
trepte nihiliste, iniþiatice, „Adiap-
horia“, „Destrudo“ ºi „Odium“,
poezia pare mai mult o poleialã
inutilã. ªtefan Bolea se simte je-
nat de secreþiile sentimentale, el
se identificã cu maeºtrii sãi
„schopenhauer, nietszche, cio-
ran“, fiind „supraom, mizantrop
ºi sinucigaº“ (religia cu un sin-
gur iniþiat), iar dragostea sa este
„lumina neagrã, soare-liliac scui-
pat din ugerul iadului“ ca în piep-
tul sãu sã fie armatã „bomba Ni-
hil“ (vreau sã ardã biserici). Vi-
zionarismul apocaliptic irigã sub-
teranele tuturor textelor. Unele
poeme prefigureazã abolirea ºi
permutarea graniþelor, lucru care
echivaleazã cu rãsturnarea repe-
relor interioare ºi cu ºtergerea
identitãþii: „chiºinãu românia /
balcic românia / cernãuþi româ-
nia / ismail românia / dar atunci

când interpreþii teatrului maghiar
anexeazã clujul / scena sa devine
inviolabilã precum cea a unei
ambasade / de altfel prusia ori-
entalã se întinde pânã la peleº /
dar ºi Siberia panã-n debrecen“
(graniþe deschise ca venele) sau
se plaseazã într-o germanie in-
terioarã unde „trebuie sã fim
fermi ºi sã þinem la dubla cetãþe-
nie de transilvani ºi nemþi“. Gi-
dianul act gratuit este sinonim cu
gratuitatea poeziei: „dacã niet-
zche mi-ar fi fost coleg de liceu /
cu tot geniul lui ºi toatã admira-
þia mea postumã / cred cã i-aº fi
spart faþa în fiecare pauzã // e ceva
sã fii demonul imaginar al unui
supraom imaginar“ (ecce super-
homo). Ura sa, revolta, a se citi
poezia, se hrãnesc din complici-
tatea ºi culpa comunã: „oamenii
care l-au executat pe isus sunt
mereu lângã tine“ (the beautiful
people); din absurdul (trans-
)mundan: „trezindu-se într-o di-
mineaþã, gregor samsa avu sur-
priza / sã-ºi gãseascã familia
transformatã într-o frumoasã /
echipã de gândaci“ (rescriere);
din sarcasmul derutei: „pe care
sã-l urmez?“ (am un daimon ºi
un demon); din elogiul falsitãþii:
„minte / ºi te vor acoperi cu zâm-
betele lor bãloase / te vor dez-
mierda ca pe un campion“ (eºti

nebun dacã spui adevãrul). Al-
ter-egoul sãu îºi gãseºte forþa în
aceeaºi gratuitate ºi în tãriile rãu-
lui, este lunetistul de seviciu, ca
în Dimineaþa lunetistului de
Vladimir Sorokin: „sunteþi doar
fenomene ºi vã vânez de la hu-
blou // viaþa voastrã nu înseam-
nã nimic / voi înºivã nu însem-
naþi nimic / ºi vã mitraliez fãrã plã-
cere // este datoria mea de mon-
stru / sã vã însemnez sufletele cu
fier înroºit / sã-mi bãlãcesc talpa
în sângele vostru cãlduþ / este
datoria voastrã de nulitãþi / sã
serviþi ca material didactic în aba-
torul meu“ (sahasrara). În defi-
nitiv, poetul trãieºte complexul
lui satan ºi se vrea „mai înalt ca
înãlþimea“.

Acolo unde este posibil, rit-
mul alert al verbului, pe lângã
procedeul aglutinãrilor, al însu-
mãrilor enumerative ºi al parale-
lismelor sintactice îl plaseazã pe
ªtefan Bolea în tradiþia nobilã a
avangardiºtilor: „sunt o bisericã
îmbibatã de benzinã / deasupra
mea se adunã norii de furtunã /
urgia cântã o temã medievalã la
contrabas la flaut / se adunã cor-
bii ce sug aur topit din leºul soa-
releui / luna are menstruaþie ºi
astãzi plouã cu sânge“ (întune-
ric). Formula sa se apropie de
experimentul poetic. ªtefan Bo-

lea vine pe urmele lui Gellu Naum
care vrea sã distrugã ºi sã salve-
ze poezia, pentru cã „adevãrul
scrisului (iar) – controlul“ ºi, ca
sã dinamiteze poncifele de orice
fel, „adevãrul controlului – blow-
job pe acoperiºul lumii“ (tempe-
raturã). El vine pe urmele lui Ghe-
rasim Luca pentru cã vrea sã în-
vingã moartea prin moarte. Aces-
tea, dar ºi altele, sunt poeticile
imanente scriiturii sale care este
expusã precum un cadavru în
putrefacþie, rezultat al slãbiciunii
de a fi simþit poetic, în sensul
comun al termenului, chiar ºi pen-
tru câteva clipe. ªtefan Bolea ne
aratã cã fluxurile sale interioare
nu au legãturã cu lumea aceasta,
ci cã vin din gheena izbãvitoare.
De aici ºi eºuarea programaticã
în poezie, ceea ce nu îl face pe
Bolea mai puþin poet.

Emanuel Copilaº, Naþiunea
socialistã. Politica identitãþii în
Epoca de Aur, prefaþã de G.M.
Tamás, IICMER, Editura Polirom,
Iaºi, 2015, 334 p.

Naþiunea e o vorbã. Dar
e o vorbã mare, mare
cât sã ne cuprindã pe

toþi. Care noi? Care toþi? Care
naþiune? Sunt întrebãri care îmi
vâjâie prin cap de când am înce-
put sã mã apropii de aºa-zisele
ºtiinþe aºa-zise politice. Atunci,
erau destul puþine scrieri ºi
aveam acces la ºi mai puþine. S-
au înmulþit, s-au mai tradus, s-a
extins internetul; eu tot nu am
ajuns la niºte rãspunsuri clare.
M-am cuminþit însã ºi am încetat
sã le mai caut cu îndârjire. Azi pot
spune, câteodatã, „Dumnezeu
ºtie!”, chiar dacã nu cred cã Dum-
nezeu a fãcut naþiunile, ci oame-
nii. Mã gândesc mereu la ce-a zis
Ernest Gellner: „Omul trebuie sã
aibã o naþionalitate aºa cum tre-
buie sã aibã un nas ºi douã urechi
[…] Toate acestea par evidente
deºi, vai, nu sunt adevãrate. Dar
un aspect esenþial, sau poate în-
suºi miezul problemei naþionalis-
mului, este cum au ajuns acum
sã parã atât de evident adevãra-
te”. Mã bucur sã vãd cã se cer-
ceteazã „cum au ajuns”. Am tre-
cut de faza geloziilor. ªi mã mai
bucur sã pot aprecia puncte de
vedere cu care nu percutez ideo-

naþiune ºi ideologie
logic. Asta în condiþiile în care,
de multe ori, nici mãcar nu le res-
pect pe altele care ar trebui sã îmi
convinã.

Politologul timiºorean Emanu-
el Copilaº – una dintre cele mai
coerente ºi pertinente voci româ-
neºti de stânga – a scris o carte
despre „naþiunea socialistã”, de-
spre acea „normativitate agresi-
vã menitã sã circumscrie integral
ºi permanent câmpul discursivi-
tãþii” (p. 106), prin care regimul
comunist din România care a în-
cercat sã le inducã „subiecþilor”
sãi ideea cã sunt într-un anumit
fel ºi, mai ales, cã trebuie sã se
comporte într-un anumit fel. Greu
de spus cum, dincolo de lozinci
ºi de pretenþia supunerii totale.
Într-adevãr, „capacitatea persua-
sivã a naþionalismului are prea
puþin de-a face cu raþiunea” (p.
289). Au rãmas în urmã o grãma-
dã de ambiguitãþi foarte eviden-
te ºi dãunãtoare în societatea ro-
mâneascã de dupã ’89. Cred cã
starea oricãrei societãþi/naþiuni e
rezultatul trecutului. In cazul ro-
mânesc, nu putem explica totul
prin cele întâmplate în perioada
1945-1989, dar putem explica mult,
mai ales cã, în a doua jumãtate a
intervalului, a fost recuperatã
într-o combinaþie nouã destulã
istorie mai veche. România lui
2015 are încã prea mult din Ro-
mânia lui 1989. Înclin sã cred ºi
eu cã „aceste ambiguitãþi nici nu
vor fi elucidate vreodatã” (p.
289), dar sper totuºi cã vor putea
fi minimizate ºi neutralizate.

Melanjul discursiv oficial al
regimului ceauºist – zis, cel mai
adesea, „naþional-comunism” – e
numit de autor „naþionalism pse-
udo-hegemonic”, pentru cã a în-

cercat fãrã succes sã devinã „un
discurs, dacã nu unanim, atunci
cel puþin general acceptat”, sã
convingã „populaþia de univer-
salitatea sa, fie ea limitatã la gra-
niþele þãrii, de identitatea deplinã
de valori, interese ºi modalitãþi de
acþiune prezumtiv existentã între
politic (partid) ºi socialul perma-
nent traversat ºi acaparat de ten-
dinþe individualiste…” (p. 157).
Efectele pe termen lung ar putea
fi considerate o rãzbunare a eºe-
cului.

În prezentarea zbaterilor naþi-
onaliste, Emanuel Copilaº a abor-
dat numeroase aspecte legate de
politica internã ºi externã, econo-
mie, culturã, viaþã cotidianã. Nu
se poate spune cã sunt lipsite de
importanþã, dar, pe alocuri, lasã
impresia cã se îndepãrteazã de
subiect. E clar cã, în regimurile
totalitare, totul are (ºi) funcþia de
discurs identitar, dar parcã ar fi
fost necesarã o mai puternicã fo-
calizare pe discursul hard. Re-
marcabilã  mi se pare redarea
modului în care preluarea puterii
i-a îndepãrtat pe comuniºti de
idealurile revoluþionare: „Dimen-
siunea statalã a regimului o atro-
fia progresiv pe cea partinicã, nu
involuntar sau indirect, ci prin
însuºi mecanismul sãu intern” (p.
160). Se poate vorbi de o „naturã
dualã, schizoidã chiar, a regimu-
rilor leniniste” (p. 180), de o „dua-
litate contradictorie partid-stat”
(p. 289); „cele douã se confun-
dau administrativ, dar ideologic
nu” (p. 180). Oricât s-au lãudat,
comuniºtii nu au reuºit – nici nu
aveau cum – sã creeze un tip nou
de stat, aºa cã s-au mulþumit cu o
cosmetizare a celui „burghez”. De
aici, „un palimpsest al contradic-

þiilor” în care „pletora revoluþio-
narã avea ca pandant negativ
imobilismul administrativ” (p.
180). În noile condiþii, discursul
iniþial nu prea mai avea cum sã
þinã, aºa cã s-a operat o infuzie
de naþionalism. Numai cã nici de
data asta revoluþionarii nu au
putut revoluþiona, folosind tot
material „burghez”, înzorzonat cu
ceva piese de retoricã marxistã.

Emanuel Copilaº este un bun
cunoscãtor al teoretiilor cu privi-
re la naþionalism, ca ºi al gândirii
marxiste ºi leniniste. Numai cã ele
nu prea îl ajutã în tentativele ex-
plicative. Cercetãtorul avansea-
zã unele distincþii, care par sã re-
zulte mai degrabã din ataºamen-
tul sãu faþã de teorie/ideologie
decât din empirie. Mai întâi, ne
spune cã mãsurile dejiste împo-
triva „alogenilor” sunt explicabi-
le politic/pragmatic ºi nu etnic/
naþionalist. Cred cã e prea com-
plicat pentru a spune una sau
alta. Nu insist, reþin doar propo-
ziþia lui Dej cãtre Pãtrãºcanu: „Fie-
care din noi avem o þârucã de
ºovinism” (p. 115). Mai impor-
tantã mi se pare aserþiunea cã
naþional-comunismul („o convin-

gere profundã a conducerii PCR”,
p. 155) a fost „cum nu se poate
mai diferit de naþionalismele xe-
nofobe ºi exclusiviste ale ideolo-
giilor aparþinând dreptei radica-
le” (p. 156) („naþionalismele cla-
sice, provenite din dreapta spec-
trului politico-doctrinar, conser-
vatoare ºi fasciste sau fascizan-
te”, p. 153) ºi cã, în ciuda asemã-
nãrii ºi apropierii crescânde, nu
s-a confundat niciodatã cu ele,
pãstrându-ºi „în permanenþã o
identitate ideologicã distinctã”
(156). Dupã mine, asta riscã sã
compromitã chiar ideea de ideo-
logie. Argumentaþia e destul de
fragilã. Naþionalismele zise clasi-
ce sunt, e adevãrat, paseiste, va-
lorificã agrar-patriarhalul, dar nici
cel al lui nea Nicu nu era lipsit de
bojdeuci, marame, dârli-dârla. O
fi fost el „naþionalismul pseudo-
hegemonic” „ferm prospectiv”,
dar nici „Reich-ul de 1000 de ani”
nu se referea la Otto cel Mare.
Asupra distincþiei „integrativ-re-
presiv”-„exclusiv represiv” nu
mai zic nimic. ªi chiar acceptând
toate aceste diferenþe, ar fi ele
suficiente pentru a da o „identi-
tate ideologicã”? Nu þin de cir-
cumstanþe ºi/sau de manifesta-
re? În fond, cu toatã „impresio-
nanta diversitate de forme” (p.
288), cât de diferite între ele pot fi
naþionalismele primordialiste?

Din fericire, se poate polemiza
mult. O datã în plus, gura pãcã-
tosului (Vasile Vaida, ilegalist
ajuns ministru) adevãr grãieºte:
„Chestiunea aceasta naþionalã e
aºa gingaºã, cã depinde fiecare
cuvânt cine-l spune ºi cu ce ac-
cent” (p. 115).

PS. (1) Nu ºtiu cum sã iau in-
cluderea lui Marx & Engels (in-
clusiv Manifestul partidului co-
munist, e adevãrat, ediþia din
2006, cu comentarii) în categoria
„Lucrãri ºi articole ºtiinþifice”,
alãturi de scrierile unor Cioran,
Goga sau… Eminescu. (2) Nu ºtiu
cum sã iau frecventa asociere a
conservatorismului cu fascismul.
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V-aþi închipuit încã de la
început cã Pãsãrarul
are pe cap o pãlãrie

imensã din paie, cã târâie în jurul
lui colivii mai mici sau mai mari ºi
cã ºuierã în toate limbile pãsãri-
lor. Înfãþiºarea lui de zburãtoare
ºi fascinaþia aproape bolnãvi-
cioasã pe care o are pentru oa-
meni, care îl sperie ºi de care nu
se poate lipsi însã prea mult timp,
îl fac sã rãmânã întotdeauna sin-
gur. Cãci nici pãsãrile nu îi pot
ostoi singurãtatea ºi nici oameni
nu reuºesc sã o facã. Vara, femei
parfumate, în rochii transparente
îºi trag sufletul pentru o clipã sub
umbra copacului în care se as-
cunde. Simþindu-se privite, femei-
le zãbovesc fãcându-ºi vânt cu
batista sau cu pliantul primit la
colþul strãzii. Aºa e în toate ora-
ºele mari, pe femei nu le ruºinea-
zã privirile.

*
Isha îºi ºterse faþa cu un colþ

al ºalului care i se desprinsese
din dreptul urechii. Era cald ºi
avea multã treabã. ªi-ar fi fãcut
puþin timp ca sã mai viseze cu
ochii deschiºi, dar trebuia sã în-
carce nisip în raniþele mãgãruºu-
lui care deveni deodatã nerãbdã-
tor în aºteptarea mâinii de mei pe
care i-o promisese. O femeie ber-
berã nu are timp sã viseze sau nu
are voie. Îºi mai amintea cum o
dojenise aspru maicã-sa într-o zi,
când dusã pe gânduri, împletise
greºit coºul de nuiele în care tre-
buia pãstratã fãina. Mãgãruºul
scoase un sunet dezaprobator.
Nisipul pentru noua lor casã era
prea greu. Era visul mamei sã aibã
o casã nouã ºi o micã grãdinã de
legume care sã le îndestuleze fa-
milia. În visul Ishei trãia însã o
pasãre mare albastrã ca rochiile
fetelor nemãritate. Nu ºtia dacã
nãluca ei era o pasãre sau un bãr-
bat straniu care putea sã o facã
sã lase în urmã locuinþele mãrun-
te ºi prãfoase din satul în care se
nãscuse. Nuiaua lungã de care
Isha nu se despãrþea niciodatã
lãsa o dârã lungã în nisipul roºia-
tic. Pãsãrile au nevoie de o urmã
ca sã se întoarcã acasã. Pãsãrile
vor pãrãsi pânã la urmã þinuturile
ploioase ºi neprimitoare ºi se vor
întoarce în sufletul ferbinte al de-
ºertului.

O pasãre mare ca el nu poate
sã îºi facã apariþia în lumina soa-
relui. Rãcoarea serii îl aduce în
cadrul deschis al uºii joase. Pe

nnnnn ISABEL VINTILÃ

pãsãrarul
(fragment)

jos, în camera micã în care îºi ghe-
muieºte somnul Isha, sunt supra-
puse multe covoare colorate.
Miroase frumos a ulei de argan
de pe mâinile arãmii ale Ishei. L-a
aºteptat prea mult ºi a adormit.
Pãsãrarul se întoarce ºi pleacã.
Visul albastru al fetei îl însoþeºte
peste tot.

*
În oraºe, femeile îºi plimbã sin-

gurãtatea prin magazine cu miros
de þesãturã vopsitã, prin cafene-
le, birouri aglomerate, autobuze
greoaie. Femeile calcã asfaltul cu
pantofii lor incomozi, în fustele
lor strâmte, cu genþile lor grele.
Sub machiajul femeilor, obrazul
îngrijorat, ochii obosiþi. Buzele
roºii ale femeilor muºcã aerul tare
al dimineþilor. În oraºe, femeile
îmbãtrânesc repede la fel ca ma-
mele ºi bunicile lor, timpul furân-
du-le nu doar reflexele, ci ºi vise-
le. În oraºe, toate femeile viseazã
o pasãre uriaºã care pluteºte ne-
vãzutã deasupra clãdirilor.

Pãsãrarul privea din locul lui
femeile acelea care se schimba-
serã atât de mult în anii din urmã.

*
Asearã visase cã o femeie

scundã, cu sânii mari, leneº lã-
saþi sã curgã o spãla pe cap într-
un salon de coafurã bizar. Came-
ra era mare ºi pãtratã, iar obiecte-
le erau cãrãmizii, galben-muºtar,
maro ºi verzi. Toate scaunele ºi
canapelele erau pline de lucruri
mãrunte, haine, pahare fãrã picior
ºi cãrþi. Haide, capul în chiuvetã!
Nu vedea nici o chiuvetã la înce-
put, apoi femeia îi spãlã capul cu
o apã sãlcie. E mult roºu în el, dar
tot trebuie sã mai punem. În vis
simþea din nou prezenþa lui. Par-
cã o urmãrea de peste tot cu pri-
virea transparentã. Ar fi vrut sã îl
strige pe nume, dar nu reuºea. Îi
era fricã cã apa ar fi putut sã îi
intre în ochi. Ah, frica asta care
nu se mai terminã!

Se trezi cu sufletul greu ºi cu
o stare de pãrãsire. El nu mai pri-
vea. Doar frica rãmãsese. Cafea-
ua ºi aerul cald de varã risipirã
puþin din singurãtate. În arbus-

tul de iasomie cântau pãsãrile lui.
Odatã, înainte de a pleca, îi spu-
sese cã iasomia are mirosul mor-
þii, dulce, feminin, care te poartã
de pe lume.

*
Isha ieºi afarã din camera joa-

sã în aerul greu al nopþii ºi îºi
spuse cã  aceasta ar putea fi o
vreme pentru ea, pentru închi-
puiri ºi speranþe. Nu avusese
timp niciodatã sã se întrebe ce
este dincolo de cerul acela adânc,
de întinderile nesfârºitului deºert.
Unde duceau paºii cãlãtorilor,
unde se sfârºea toatã aceastã
vrajã? Lângã peretele din spate-
le casei, aºezatã cu picioarele sub
ea, Isha îl aºtepta uneori câte o
noapte întreagã. Asta nu era însã
o noapte în care sã stai ºi sã cauþi
pentru cã vântul ºuiera ridicând
în aer vâltori cafenii de nisip. Cu
ºalul tras peste obraz, Isha ºtia
cã în astfel de nopþi îºi alegea el
sã aparã. Când nimeni nu umbla
pe afarã, când animalele stãteau
întoarse cu spatele spre drum,
silueta lui alungitã se arãta mai
întâi spre apus. Iar ea se întreba
ce fel de pasãre zboarã prin fur-
tuna de nisip, ce fel de om trece
peste dune numai ca sã zãreascã
o femeie. O pasãre mare albastrã
pãrea sã-l acopere cu aripile frân-
te. Ochii rotunzi clipeau des, pã-
rul ca lungi pene negre îi acope-
rea faþa. ªi atunci Isha simþea cum
îi ard ochii sub pleoape, cã buze-
le îi pulseazã, cã pielea i se trans-
formã în crustã fierbinte. Acesta
nu este un bãrbat care sã mã
rãpeascã ºi sã mã ducã în cor-
turile sale, mamã. Acesta nu este
o pasãre pe care vântul sã o
poarte departe. Eu sunt el. ªi
gândul i se curma pentru o clipã
ºi nu mai ºtia ce sã creadã. În min-
tea lui ea tremura cu ochii întorºi
înãuntru. Avea o rochie verde, iar
eºarfa îi acoperea faþa.

Pasãrarul îºi rãsfira atunci ari-
pile mari. Din gâtlejul lui ieºeau
sunete lungi. Nici vântul ºi nici
noaptea nu puteau opri zborul
pânã la Isha. ªi fata îºi simþea din
nou sufletul uºor. Pentru a fi feri-
cite, femeile berbere nu au nevo-

ie decât ca bãrbaþii lor sã se în-
toarcã acasã.

Zumrud stãtea
sub copacul lui verde
cu penele lungi
cu ghearele strânse.
Sângele lui,
sângele marii pãsãri Zumrud,
încolãcea lumea.
Zumrud, zise ea,
închizând ochii,
sub copacul tãu verde
strângi ghearele lungi.

*
În faþa blocului cântã iar pã-

sãri mãrunte. Se întreba de câte
ori nu le ascultase la 5 dimineaþa.
Pãsãrile au o bucurie ciudatã
când începe ziua. Somnul le furã
memoria ºi dimineaþa devine iar
ºi iar începutul existenþei. Vara
schimbã faþa lumii. Vara poate trãi
ºi visa, vara îl aºteaptã sã plu-
teascã pe vânturi calde, sã strã-
batã mirosurile acriºoare ale ora-
ºului, sã intre prin fereastra des-
chisã ºi sã se cuibãreascã pe una
dintre canapelele mari. Dacã ar fi
o pasãre, în acele momente l-ar
acoperi cu aripile ca sã ºtie cât i-
a lipsit. Pãsãrile se întorc întot-
deauna acasã dupã ce lasã în
urmã uscatele þinuturi africane.
Privirea lui tristã ºi rotundã pãs-
tra imprimat chipul unei alte fe-
mei cu palme uscate închise pes-
te gurã, cu privirea fixã ºi între-
bãtoare. Ce iubesc femeile? O re-
spiraþie liniºtitoare în nopþile sin-
guratice, o mânã caldã care se
sprijinã indiferentã de picior, zâm-
betul neliniºtit, suflul gurii gata
sã mai rosteascã un cuvânt. Ce

iubesc femeile? Pãsãri mari cu
capete teºite ºi ochi rotunzi ro-
ºiatici, chemarea lor ascuþitã ºi
sacadatã.

Rãmânea în picioare lângã ca-
napea privindu-l. ªi nu scotea nici
un cuvânt în faþa acestei fiinþe
care se rupea mereu în douã. Par-
te bãrbãteascã ºi suflet de pasã-
re alungitã. Iubirea pentru feme-
ia tânãrã cu ochii plutind în ape
gãlbui ºi ea, cu pielea albã ºi sub-
þire în jurul privirii fãrã viaþã.

Vorbi atunci despre copilãria
ei între zidurile fãrã culoare, de-
spre serile cu limonadã tulbure,
despre duminicile în care se în-
tâlneau toþi. Feþele pãrinþilor ºi
bunicilor ei îi zâmbeau atunci în-
tinerite din jurul mesei. Mai erau
ºi alte chipuri. Ai ei cei uitaþi, dar
întotdeauna presimþiþi. Fiecare
mirosea altfel: mama a margarete,
bunica a scorþiºoarã, tata a apã
de mare de la spuma de ras prã-
foasã. În ochii verzi ai surorii re-
cunoºtea abia acum melancolia
îndepãrtãrii. I-a spus ºi lui cum în
adolescenþã ºi-a interzis sã mai
viseze. Visele îi fãceau rãu, visele
îi sorbeau suflarea. Odatã cu vi-
sele dispãru ºi somnul. Nopþile
erau lungi ºi înºelãtoare. Atunci
cunoscu spaima.

El îi mãrturisi cã o privea de-
seori din cireºul din faþa geamu-
lui. Nu se simþea urmãritã uneori
din spatele nopþii când se plimba
între pat ºi biroul cu o lampã mare
aprinsã? Cum de nu îl vedea?

Pãsãrarul mai clipi de douã ori
ºi adormi profund. Un fel de mo-
leºealã îi cuprinse trupul ºi se
cuibãri la picioarele lui.
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ºului civilizat, fiind necesar „a
lãsa în urmã metehnele retrogra-
de, naþionaliste, provincialiste,
agresive ºi primitive”, care de
multe ori devin copleºitoare
(Lukács József) sunt de gãsit ºi
în Cetatea Bãniei. Dosarul este
completat de observaþiile acide
ale Ioanei Bot, semnalând auto-
buzele achiziþionate la mâna a
doua, care pãstreazã vechile se-
tãri ºi inscripþii din þara de origi-
ne ºi care te „hurducãie pe strãzi-
le mereu sãpate de urgenþa ab-
sorbþiei fondurilor europene”.
Destul de sceptic se aratã Ion
Pop, marcat de „sentimentul cã
Clujul nu-ºi preþuieºte cum se
cuvine valorile!. Criticul ºi poe-
tul de notorietate observã tergi-
versarea unor lucrãri (proiectul
Centrul Cultural „Transilvania”),
pericolul, prin retrocedãri discu-
tabile, ca instituþii de culturã sã
rãmânã fãrã sedii: Galeria  de arte
plastice, Muzeul de Artã, Filiala
USR (filiala craioveanã nici nu
are un spaþiu propriu), sau rezis-
tenþa statuii lui Avram Iancu, „fal-

nicã în urâþenia ei, jignitoare pen-
tru istoria ºi spiritualitatea naþio-
nalã, mostrã de kitsch nedemn de
un mare oraº de culturã” (aviz
amatorilor).

Încheiem trecerea noastrã în
revistã cu VATRA, nr. 5 /2015,
dedicatã celor „1o ani fãrã Mari-
no”, care au trecut de la moartea
marelui ideocritic. Grupajul, co-
ordonat de ªtefan Borbély, cu-
prinde texte substanþiale semna-
te de Geo ªerban, Aura Christi,
Adrian Dinu Rachieru, Iulian
Boldea, Mircea Popa, Mihaela
Ursa, Gheorghe Glodeanu, Flori-
na Ilis ºi Maria Dinu, redactor la
„Mozaicul”, prezentã cu studiul
„Hermeneutica lui Mircea Eliade.
Actualitate ºi inadecvare meto-
dologicã”. Remarcabilã ni se pare
ideea de a ilustra numãrul cu ima-
gini din casa de pe Rakoczi a
umanistului clujean. Pãtrundem
într-unb veritabil sanctuar al Cãr-
þii, laboratorul de creaþie al lui
Marino, dominat de vasta biblio-
tecã ºi de faimosul fiºier. Încãpe-

ºeistice, ca în cazul lui Dorin
Muraru: „Cine sã-i þinã locul?
Spilcuitul de Macedonski? Avea
deja un tron, împãrþea ditirambi-
ce laude ºi inele de tinichea din
visul sãu de prinþ lituanian, dar
prea se dãduse cu franþuzimea ºi,
vorba ceea, mustaþa-i ascuþitã
putea rãni”, preferinþe argumen-
tate: Alecsandri (Simion Dãnilã),
Lucian Blaga (Manolita Drago-
mir-Filimonescu), Sadoveanu
(Dan Floriþa-Seracin), ori eviden-
þe, la care subscriem: „Dacã Emi-
nescu n-ar fi existat (ºi nici n-ar fi
fost inventat), ar fi fost ºi rãmas
doar Caragiale. Eternul!” (Ada D.
Cruceanu).

O chestiune arzãtoare la ordi-
nea zilei, ce frisoneazã ºi intelec-
tualitatea craioveanã, este pusã
pe tapet de APOSTROF, nr. 6 /
2015, în dosarul „Cluj, capitalã
culturalã europeanã”. Aspevte
diverse, „de civilizaþie stradalã”
(Marta Petreu), referitoare la spa-
þiile cultural-artistice (Valentin
Chifor) sau la „normalitatea ora-

De la o vreme, publica-
þiile noastre culturale
dau semne vizibile de

revigorare, apelând la formule
jurnalistice vii, dinamice, cum ar
fi anchetele ºi dosarele tematice,
cu prizã la publicul cititor.

STEAUA, în numãrul dublu 5-
6 / 2015, propune, sub genericul
„cum m-am lãsat de literaturã”, o
discuþie incitantã avându-i ca par-
ticipanþi pe Ana Blandiana, Ionuþ
Chiva, Ruxandra Novac, Constan-
tin Vicã, Romulus Rusan ºi Simo-
na Popescu din intervenþia cãreia
citãm: „Sã te laºi de literaturã de
tot, asta e cu adevãrat...admirabil.
Nu cunosc mulþi admirabili. Trei
exemple: Ion Barbu, Constantin
Fîntîneru, H. Bonciu.”.

Revista ORIZONT, nr. 6 /
2015, adreseazã întrebarea con-
trafactualã: „Dacã n-ar fi existat
Eminescu, cine credeþi cã ar fi
fost scriitorul nostru naþional?”.
Rãspunsurile sunt, evident, sub-
iective, trãdând idiosincrazii cli-

rea, luminoasã, respirã calm ºi
confort, sugerat de soba din te-
racotã albã. Doamna Lidia Bote
vegheazã lângã telefon ca liniº-
tea soþului sã nu fie tulburatã, iar
în clipele când acesta este atins
de obosealã sau de reverie, ges-
turile ocrotitoare, cu care îl încon-
joarã, vorbesc despre armonie ºi
iubire. Alãturi de un fotoliu co-
mod, aºteptându-ºi parcã locata-
rul, lângã masa de lucru se aflã
trei scaune pregãtite pentru even-
tualii rari vizitatori. Pe spãtarul
unuia, o geacã uºoarã gata sã-l
protejeze pe savant în drumul
sãu spre Biblioteca Universitarã.

Pe birou, mape, plicuri cu fiºe,
o lampã electricã ºi un glob em-
blematic pentru pasiunea neobo-
sitului cãlãtor de a descoperi noi
ºi noi teritorii de libertate ºi civi-
lizaþie. Pe rafturile bibliotecii, flan-
catã discret de câteva suveniruri,
se aflã o plachetã simplã, adevã-
rat paºaport al celui ce s-a consi-
derat dintotdeauna român ºi eu-
ropean, cu inscripþia „Mon pays:
l’ EUROPE”.
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Omul activ ºi imperso-
nalul „se”. Perspecti-
vã de filosofie socia-

lã asupra unor pagini din isto-
ria gândirii româneºti de Ana
Bazac (Editura Aius, Craiova,
2010), cuprinde o serie de studii
asupra cugetãrii româneºti de-
spre om ºi societate, despre ac-
þiune ºi contemplativitate, din
perspectiva evoluþiei de ieri ºi de
azi a României.

E vorba de o culegere de stu-
dii docte, riguroase, bazate pe o
vastã bibliografie, bine strunitã
ºi stapânitã, studii expuse, însã,
într-o formã accesibilã, edifica-
toare atât pentru specialiºtii în
domeniu, cât ºi pentru cititorii
obiºnuiþi, interesaþi de lãmurirea
unor aspecte ale societãþii româ-
neºti, lãsate, pe undeva, în um-
brã, voit sau nevoit, de forþele
active ale devenirii ei, în special
dupã prima revoluþie tehnico-
ºtiinþificã, la care România a avut
o participare de un caracter, oa-
recum, marginal. Aceasta, ca ur-
mare a rãmânerii în urmã a între-
gului Rãsãrit european, aflat la
confluenþa marilor imperii, a per-
sistenþei pânã târziu, a relaþiilor
de producþie feudale ºi a imple-
mentãrii ºi mai târzii a instituþii-
lor moderne, occidentale, de or-
ganizare a statului.

Astfel, studiul Societate ºi
rãspunsuri la Constantin Rãdu-
lescu-Motru îl prezintã pe filo-
soful român ca pe un om al tim-
pului sãu, care analizeazã socie-
tatea ºi epoca din perspectiva
curentului ideologic, mai larg afir-
mat la sfârºitul secolului al XIX
ºi începutul secolului XX, al „au-
tohtonismului”. El nu se opune
modernizãrii, dar o trateazã în
cadrele reale ale societãþii româ-
neºti a vremii: „o þarã agricolã cu
preponderenþã þãrãneascã iar
pânã la 1921 îndeosebi – cu o
clasã moºiereascã puternicã”.
Soluþiile lui de ameliorare a sta-
tului þãrãnesc au reprezentat mai

omul activ în filosofia
româneascã

mult proiecþii ale dezirabilului
decât construcþii teoretice auten-
tic vizionare.

Lucrarea ªtefan Zeletin: Fi-
losofia socialã aruncã manuºa
îl prezintã pe filosoful român ac-
tiv (a fost membru al Partidului
Poporului ºi deputat în 1926-27)
ca o figurã care „a strãpuns ca-
drul rigid al dogmelor predomi-
nante (de tip conservator) ºi a
creat o structurã explicativã ori-
ginalã, rezonantã cu marile cu-
rente mondiale ale timpului”. El
observã persistenþa ideilor retro-
grade de reprezentare ºi de ame-
liorare a societãþii româneºti a
vremii, criticã birocraþia politicã
parazitarã, dar ºi democraþia tim-
pului care „ne-a dat spectacolul
tuturor epavelor sociale ºi mo-
rale, ridicate pe umerii gloatei
electorale”. Este un susþinãtor
activ al modernizãrii societãþii,
„conºtient de greutãþi”.

Capitolul al III-lea al cãrþii cu-
prinde studiul Despre idealism
în conceperea reformelor în în-
vãþãmânt: Emil Racoviþã ºi Va-
sile Pârvan, care reflectã impor-
tanþa pe care o conferã învãþã-
mântului cei doi mari savanþi ai
perioadei interbelice. Astfel, Va-
sile Pârvan afirmã cã „tocmai
educaþia în spiritul ideii demo-
cratice ºi a libertãþii dezvoltã
conºtiinþa naþionalã.” Iar Emil
Racoviþã se adreseazã tinerei ge-
neraþii cu cuvintele esenþiale
pentru edificarea þãrii pe care o
vor reprezenta aceºtia: „...omul
cult actual este acela care îºi
poate explica raþional fenomene-
le naturale, sociale ºi intelectua-
le în mijlocul cãrora trãieºte, care
cunoaºte organizarea lor istori-
cã ºi care, prin urmare, poate
pânã la un punct sã prevadã sen-
sul în care aceste fenomene sã
se aplice în viitor”.

Filosoful, profesiunea ºi via-
þa. În jurul Amintiri-lor lui Ni-
colae Baltasar îl prezintã pe fi-
losoful român care a vãzut în fi-
losofia sa scopul suprem al pre-
ocupãrilor, atât în vremuri de li-
bertate, cât ºi în cele de crizã so-
cialã, exprimând în gândire, fãrã
compromisuri ºi falsificãri, tot
ceea ce crede despre om ºi so-
cietate, mai ales atunci când  nea-
veniþii cautã sã-ºi impunã cu for-
þa, voinþa lor precarã.

Capitolul al V-lea, Semnifica-
þii ale filosofiei practice kantie-
ne ºi preocupãri de kantianism
practic în România de dupã
1989 îi conferã autoarei prilejul
de a face o pertinentã incursiu-
ne teoreticã în istoria Germaniei
ºi a lumii ce a prilejuit reflecþiile
marelui filosof german despre
aceasta, continuarea ideilor sale
în filosofia care i-a succedat, pre-
cum ºi ecourile lor în istoria filo-
sofiei româneºti de ieri ºi de azi.
Subliniazã la un moment dat au-
toarea studiului: Immanuel Kant
„... a dat criticii sensul de exa-
men pe care raþiunea ºi-o face
sie însãºi, ce, chiar dacã limitea-
zã folosirea raþiunii, îi garantea-
zã folosirea ei legitimã”. De ase-
menea, Kant a arãtat cã progre-
sul în general nu a contribuit la
îmbunãtãþirea moravurilor, dar în
organizarea societãþilor a preluat
cu entuziasm separaþia puterilor
în stat. Referitor la societarea
româneascã de azi, autoarea con-

cluzioneazã amar: în România de
dupã 1989 „ ...se construieºte un
tipar cu totul opus idealului kan-
tian: având o tendinþã vizibil
anti-iluministã, acest tipar cere
ca teoria socialã sã gloseze de-
spre virtuþile liberalismului eco-
nomic (de filiaþie Mandeville,
Smith) ºi a celui politic, ideali-
zant al contractului social hob-
besian. Ce sã caute aici princi-
piul kantian al respectului dem-
nitãþii fiecãrui om?”

Capitolul al VI-lea cuprinde
reflecþiile Pornind de la o ob-
servaþie a lui Ion Petrovici, ca-
pitolul al VII-lea se referã la Mir-
cea Florian ºi hermeneutica ra-
þionalistã a suferinþei, urmãto-
rul vizeazã Spiritul timpului la
?tefan Zeletin  ºi Mihail Manoi-
lescu, iar capitolul IV trateazã de-
spre Ion Petrovici ºi Tudor Via-
nu. Valoarea omului ºi idealul
clasic al acestuia, destinul con-
ceptelor. În capitolul al X-lea se
referã la Filosofii sub vremi: As-
pecte de filosofie socialã la Tu-
dor Vianu, iar urmãtorul tratea-
zã despre Nina Façon ºi tenta-
þia omului activ. Capitolul al XII-
lea se referã la Lumea ideilor la
Constantin Noica, iar în al XIII-
lea capitol la Dreptatea ca ter-
men mediu între libertate ºi
egalitate: Actualitatea lui Mir-
cea Florian.

Partea a doua a cãrþii cuprin-
de studiile: Despre stânga lui
Tudor Bugnariu, C. I. Gulian ºi
sensurile nonconformiste ale
eticii, Despre revoluþia moralei
ºi morala revoluþiei în cercetã-
rile lui Nicolae Bellu precum ºi
capitolul XVII, De ce nu e la
modã filosofia militantã? Radu
Florian: filosofie, politicã ºi
umanism.

Culegere de studii de filoso-
fie româneascã, aplicatã la valo-
rile sociale de ieri ºi de astãzi,
cartea Anei Bazac Omul activ ºi
impersonalul „se”... oferã o ima-
gine ºi o interpretare originalã a
acestui fenomen în filosofia ro-
mâneascã, dar e, totodatã, ºi o
provocare adresatã gânditorilor
de astãzi, de a nu se lãsa târâþi în
vârtejul pseudo-ºtiinþelor mani-
pulãrilor puterii pentru putere, cu
care ne amenþesc în corul lor
absurd, dar în marº forþat, adep-
þii tuturor politicilor machiaveli-
ce. Gânditorii despre om ºi valo-
rile sale trebuie sã intre în arenã
ºi sã-l afirme pe acesta, tocmai
atunci când momentele faste ale
politicilor de solidaritate cedea-
zã locul atâtor forme de asuprire
ºi de terfelire a condiþiei umane.

nnnnn Geo Constantinescu

S-au deschis
porþile

s-au deschis porþile
oamenii fãrã substanþã
reuºesc sã pãtrundã
nu se tem de nimic
poate doar de moarte
sufletul oamenilor fãrã
substanþã
a fost scos la licitaþie
de mintea oamenilor fãrã
substanþã
pentru a cumpãra vidul
golul lãsat de suflet
a fost umplut cu gãleþi de nisip
sub o cruce
uitatã de timp

Încolonaþi
pe malul unui râu
încolonaþi
paºaport de naufragiu
tipãrit deja
þipãt de adio
stabilit cândva
încolonat
pe malul unui râu

Un pumn de litere
frazele se descompun
în propoziþii
propoziþiile se descompun
în cuvinte
cuvintele se descompun
în litere
un pumn de litere
rãmâne atârnat
deasupra
unui pumn de þãrânã

Oameni ºi poeþi
toþi poeþii
se cred mai poeþi
decât alþi poeþi
într-un fel
toþi oamenii sunt poeþi
prin urmare
toþi oamenii
se cred mai oameni
decât alþi oameni
prin reducere la absurd
rezultã cã
nimeni nu este mai om
decât un poet

Heirupiºtii

unii scriitori sunt ingineri
alþii sunt zidari
unii scriitori sunt maiºtri
alþii se considerã maeºtri
pe o cãrare
se aud strigãtele
heirupiste
ale criticilor arhitecþi
care demoleazã
locuinþele scriitorilor

Centru
un om
se crede centrul
universului sãu
universul
se crede centrul
cuvintelor unui om
cuvântul

nnnnn VALERIU GRIGORIE

se crede centrul
puterii gândului
de dincolo de cuvinte
Revelaþie

m-am uitat
în oglindã
ºi nu am vãzut
nimic
atunci
am înþeles
totul

Carte

aº vrea sã scriu
o carte de cuvinte
pentru niºte oameni
care au trãit cuvintele
mai înainte
ca eu sã fi scris
cartea

Comoara
comoara
e îngropatã
omul
e îngropat
ceilalþi
degeaba
mai cautã
în groapã
comoara

Sinteza
iubire
naºtere
viaþã
renaºtere
iubire

poeme

Victor Brauner - The Surrealist (1947)
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Lucrarea lui Cornel Bã-
losu Ducan, intitulatã
Fenomenul colindatu-

lui sau despre o etnologie a tra-
diþiilor, la origine teza sa de doc-
torat, publicatã la Editura Uni-
versitaria din Craiova, este o
aplecare cu metodã, rigoare ºi
bunã credinþã asupra spirituali-
tãþii neamului românesc. O lucra-
re serioasã, temeinic alcãtuitã ºi
bine argumentatã despre sãrbã-
toare, în genere, care va deveni
curând de referinþã în domeniu,
depunând mãrturie despre bogã-
þia de spirit ºi geniul creator al
poporului român. ªi aceasta
chiar dacã cercetarea ºi-a pro-
pus, dupã cum însuºi autorul ne
mãrturiseºte în Argumentul de
început, „sã fie mai ales un exer-
ciþiu de contextualizare ºi inter-
pretare a fenomenului colinda-
tului dintr-un referenþial cât se
poate de consistent ºi de expre-
siv: Þara Loviºtei...”

Volumul, care mai poartã ºi
subtitlul Studiu de caz în Þara
Loviºtei, ne aminteºte de cerce-
tãrile de teren ale reprezentanþi-
lor ªcolii sociologice de la Bu-
cureºti, înfiinþate de Dimitrie
Gusti, „cea mai teribilã ºcoalã de
energetism românesc”, cum o
numea Ilie Bãdescu, care în pe-
rioada interbelicã a realizat pri-
mele cercetãri importante ale ru-
ralitãþii, sub toate aspectele ei
(viaþã culturalã, economicã ºi
socialã, transmiterea proprietã-
þii etc.), respectiv în Þara Vran-
cei, în Þara Oltului, în Þinutul
basarabean al Codrului, în nor-
dul Gorjului, la Runcu, în sudul
Doljului, la Goicea Mare, precum
ºi în localitãþile Fundul Moldo-
vei ºi Ruºeþu. Fireºte, dupã cum
se ºtie, studiile monografice ale
ªcolii sociologice de la Bucureºti
erau realizate de echipe interdis-
ciplinare, din care fãceau parte
sociologi, filosofi, istorici, eco-
nomiºti, antropologi, juriºti, folc-
loriºti, ingineri agronomi, etno-
grafi etc., din a cãror componen-
þã, judecând dupã reuºita cerce-
tãrii de faþã (426 de pagini ºi un
însemnat aparat bibliografic
consultat), dacã ar fi dãinuit ce-
lebra ºcoalã, ar fi putut face par-
te ºi etnologul craiovean Cornel
Bãlosu Ducan. ªi aceasta o spun
în cunoºtinþã de cauzã, cunos-
când „eforturile” unor aºa-ziºi
cercetãtori moderni ai lumii sa-
tului care, sub o acoperire aca-
demicã, folosind ca formulã de
cercetare echipele de studenþi,
realizeazã periodic pretinse mo-
nografii sociologice ale unor lo-
calitãþi, fãrã însã a studia bogã-
þia fenomenului cultural specific:
obiceiuri, tradiþii, port popular
etc., limitându-se la o descriere
sumarã, la un scurt istoric ce se
opreºte la perioada comunistã ºi
la statisticile oficiale ale primã-
riei cu privire la terenuri, anima-
le, pãsãri de curte ºi cam atât.

despre „Raiul cel etern”
ºi alte teme populare

Revenind la adevãrata cerce-
tare a lui Cornel Bãlosu Ducan,
trebuie sã facem unele precizãri.
Mai întâi, deºi arealul cultural la
care se raporteazã este unul
strict delimitat, ºi anume Þara
Loviºtei, datinile descrise de
autor, în diferite versiuni, se re-
gãsesc pe tot cuprinsul þãrii, ca
argument suficient al unitãþii ºi
continuitãþii poporului român. În
al doilea rând, autorul nu se limi-
teazã doar la o cercetare de te-
ren, pe care o realizeazã cu înde-
mânare, ci întreprinde un nece-
sar demers teoretic cu privire la
felul cum a fost înþeleasã ºi in-
terpretatã sãrbãtoarea, în gene-
re, în planul larg al ideilor uni-
versale, pentru a se apropia,
apoi, de felul cum concep unii
autori români, de certã valoare,
latura spiritualã a ruralitãþii. Por-
nind de la o afirmaþie a lui Jacqu-
es Ellul, potrivit cãreia „în miezul
mizei culturale dezvãluitã prin
degradarea sãrbãtorii, se regã-
seºte miza religioasã”, autorul
realizeazã în prima parte a lucrã-
rii sale o prezentare a legãturii
tainice ºi perene dintre colind ºi
substratul ortodox, în contextul
sãrbãtorilor religioase de Crã-
ciun ºi Boboteazã.

Astfel, începând cu capitolul
III ºi pânã la partea a doua a lu-
crãrii, fenomenul colindatului din
Þara Loviºtei ne este prezentat
strict legat de teme religioase,
autorul avertizându-ne cã reper-
toriul loviºtean nu este valoros
doar prin colindele aºa-zise ar-
haice ºi cu trimitere mitologicã,
ci ºi prin cele creºtine. Teme pre-
cum: „Raiul cel etern”, „Coborâ-
rea lui Hristos. Unirea cerului cu
pãmântul”, „Comuniunea întru
Hristos”, „Sfintele Taine”, „Bo-
tez ºi Mirungere”, „Cultul icoa-
nei”, „Naºterea Domnului”, „Bo-
tezul Domnului”, „Patimile lui
Hristos” º.a., le regãsim în fru-
moase colinde din zonã, aºa cum
a reuºit poporul sã le „topeas-

cã” ºi sã le exprime în versuri
simple, uneori însoþite de muzi-
cã. ªi exemplificãm doar cu un
fragment dintr-un colind despre
naºterea Mântuitorului: „D-asta-
i seara lui de-Ajun/ Tocma-n
noaptea lui Crãciun,/ Când Dum-
nezeu s-a nãscut,/ ªi pãmântul l-
a fãcut,/ ªi cerul l-a ridicat,/ Toc-
ma-n patru stâlpi de-argint,/ Mai
frumos l-a-mpodobit,/ Tot cu

lllll comparativul de superioritate lllll comparativul de
INTERFERENÞE
LELIA TROCAN, SINA

DÃNCIULESCU, EMIL CÂRÞU,
Interférences transparentes, Ed.
Sitech, Craiova, 2015***

CANON. „Ma force / se ca-
che maitenant en toi / s’agrandit
pour qui / tue pour qui / ma for-
ce se cache maitenant en toi /
comme un meurtre non résolu /
ma force / ou une éternité tout
entière et de plus en plus / abs-

truse mon âme glisse / parmi les
asphodèles voilés...”.

O carte-obiect, un triptic în
care poezia la douã mâini ºi
imaginea plasticã dezvoltã cu
eleganþã jocul formelor, arun-
cându-ne în plinul coºmarului
sau în zonele de lejeritate iscate
din cutele subiectivitãþii. Totul
sub atenta supraveghere a tra-
ducãtoarei înþelegând eficacita-
tea cu graþia strictã a veritabi-
lei cunoscãtoare.

NOUS
LIVIU IOAN STOICIU, Nous,

Ed. Limes, Floreºti – Cluj,
2015****

NOUS. „Înfãºuratã în pânzã de
umezealã, în / zeci de metri de
pânzã, mumie: mã sperii, cucoa-
nã, / nu te sufoci? Scoate mãcar
capul – nu // scot nimic, voi sun-
teþi toþi / niºte porci, codoºi, spãr-
gãtori, cuþitari, cãrora / dacã li te
arãþi, pãlitã, trecutã, / te aruncã
pe uºa cârciumii...”.

Poezia lui LIS creeazã depen-
denþã. Cu cât înaintezi în aceastã
lume atroce, asprã, devastatã de

demonii deznãdejdii, cu atât de-
vine mai ispititoare. Înghiþi cu lã-
comie pagini despre beþii crun-
te, întâmplãri macabre, suresci-
tãri cotidiene, nu dintr-un impuls
masochist, ci atras de frazarea
impecabilã a rãului existenþial, de
tãietura franjuratã a versului.

BAGDAD
IULIA MODIGA, Bagdad,

Ed. Karth, Bucureºti, 2015***
COSA NOSTRA. „sunt 101

gropi comune de gunoi ºi una a
noastrã / din vârful caldarâmu-
lui memoria ca o pãpuºã de câr-
pã / trage fermoarul ºi arde moc-
nit / o fiarã bolnavã”.

Bagdadul – o fatalitate fasci-
nantã, exasperare, deznãdejde,
un destin parcã fãrã speranþã, un
oraº aspru, arzãtor. Fiecare pur-
tãm în suflet Bagdadul nostru –
senzualitate dureroasã, devora-
toare, o adâncã cicatrice nevin-
decatã.

stele mãrunþele”...
Partea a doua, intitulatã Ri-

tualul ºi limbajele sale, adân-
ceºte cercetarea cu privire la fe-
nomenul colindatului în zona
amintitã, aducând clarificãri no-
tabile cu privire la influenþele
suportate de fenomenul cultural
local, dinspre Ardeal ºi Munte-
nia. Astfel, „colindatul loviºtean
rãmâne unitar ºi valoros tocmai

prin echilibrele sale interioare.”
Interesante ne par a fi  ºi conclu-
ziile autorului cu privire la desa-
cralizarea colindelor ºi la spaþiile
simbolice, feminine ºi masculine,
sau cele referitoare la repertoriul
poetic loviºtean, elemente de
prozodie ºi figuri de stil, lexic ºi
stereotipii poetice etc.

Aºadar, Fenomenul colinda-
tului... este o însemnatã contri-
buþie la reafirmarea ºi redefini-
rea domeniului folcloristic, etno-
logic ºi etnografic românesc,
precum ºi la reliefarea convingã-
toare a virtuþilor nepieritoare ale
culturii noastre populare.

nnnnn Ion Munteanu
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C artea lui Ivan Iliev,
apãrutã la editura Aius
ºi intitulatã Orchestra

simfonicã – Mituri ºi realitate,
2014, poate fi socotitã o incursi-
une îndrãzneaþã în lumea unui an-
samblu simfonic, acest angrenaj
ce funcþioneazã pe baza unor
principii „la vedere”, dar nu de
puþine ori „ascunse”, mai greu de
dibuit din afara „sistemului”, adi-
cã al melomanului „de rând”, mai
puþin familiarizat cu „ce este o or-
chestrã simfonicã” ºi cu rolul di-
rijorului din fruntea unui ansam-
blu de acest tip.

Capitolele poartã în sine struc-
tura simfoniei cvadipartite: o in-
troducere „în temã” precede pri-
ma parte, alertã, ce defineºte cele
douã planuri, adicã cele douã
teme, nu neapãrat contrastante,
ale „formei de sonatã”: dirijorul
ºi orchestra; a doua parte constã
dintr-o privire retrospectivã a
ceea ce înseamnã orchestra sim-
fonicã; partea a treia, pune în
dezbatere contextul existenþial al
unui ansamblu simfonic vizavi de
liderul acestuia; partea a patra,
priveºte activitatea orchestrei
simfonice, cu referire la repetiþii,
concerte ºi receptarea muzicii.

Iatã, deci, o problematicã de
interes maxim pentru specialist,
pentru meloman. Traducerea din
limba englezã poartã semnãtura
Iuliei Negrea. Semnalãm în acest
context, faptul cã una dintre pri-
mele incursiuni într-o problema-
ticã asemãnãtoare, în  România,
dateazã din anul 1971, când Eu-
gen Pricope, în volumul Dirijori
ºi orchestre, Editura Muzicalã a
Uniunii Compozitorilor ºi Muzi-
cologilor din România, ne propu-
nea o substanþialã punere în
temã, de o manierã, pe de o parte
accesibilã publicului larg, iar pe

„opus simfonic” la Editura Aius
r
t
e

Super Pif et sa drôle de ban-
de, editat de L’Humanité, 2015 –
192 de pagini.

Pentru o anumitã genera-
þie, mai vârstnicã, cu-
vântul „Pif” trezeºte re-

verberaþii speciale, fiind revista
exoticã de benzi desenate ce co-
lora colecþiile tinerilor din anii 60,
70, 80... În fapt, „Pif Gadget”, nu-
mele din „perioada de aur”, dar ºi
din „epoca de aur”, este doar o
verigã temporalã din lanþul sãptã-
mânalului editat de o companie
afiliatã Partidului Comunist Fran-
cez, numindu-se succesiv „Le Jeu-
ne Patriote”, apoi „Vaillant. Le
Journal le plus captivant”, „Vail-
lant. Le Journal de Pif”, „Pif Gad-
get”, „Le Nouveau Pif” ºi „Pif”.
Cu un tiraj mediu de 500.000 de
exemplare, apogeul atingând un
milion de exemplare, revista a be-
neficiat, datoritã „Intenaþionalei”,
ºi de o bunã difuzare în þãrile co-
muniste ale Europei de Est. Ro-
mânia nu s-a limitat doar la distri-
buþia revistei, ci a multiplicat ºi
produse conexe, precum „Rahan”
sau „Corinne et Jeannot”, unele
imprimate chiar la Craiova. În plus,
graþie concursurilor BD lansate în
colaborare cu „Cutezãtorii”, „Pif”
a însemnat, practic, ºi o ºcoalã a
autorilor de benzi desenate, pu-
ternic influenþaþi de grafismul ºi
personajele promovate în revistã.
Bucureºteanul Mircea Arapu ºi-a
urmat visul ºi, ajuns în Franþa la
finele anilor 70, a reuºit sã intre în
mediul BD ºi sã deseneze perso-
najele-cult Pif, Placid ºi Muzo ºi,

drogul Pif ºi efectul de tsunami
în lumea nostalgicilor BD

fost bine primit de la început, dar
a reuºit sã se impunã în scurt timp
prin ingeniozitatea scenariilor ºi
mai ales a grafismului artistic.

Benzile originale prezente în
revistã sunt un Pif SF – Retour
vers le present, de Di Martino ºi
Corteggiani, în care reîntâlnim
personajul malefic Krapulax, Pla-
cid ºi Muzo – Intermède bal-
néaire, de Mircea Arapu ºi Cor-
teggiani, Placid ºi Muzo - Vice
Versa, de Corteggiani, Netch-Co-
okielie, poveste mult criticatã în
mediul virtual pentru libertatea
graficã de a modifica aspectul fi-
zic al personajelor lui Arnal.

Revista mai conþine ºi o BD
publicitarã, începutul seriei ame-
ricane apãrutã la Editura Delcourt
– Rocketeer, de Dave Stevens,
precum ºi multe jocuri de rezol-
vat pe plajã. Patru cãrþi poºtale
þin locul gadgetului clasic.

A fost oare oportunã resusci-
tarea cadavrului? Temerile edito-
rului s-au spulberat, cãci tirajul
de 100.000 de exemplare s-a epui-
zat chiar din primele sãptãmâni
de difuzare ºi deja circulã vestea
despre un almanah de iarnã, în
pregãtire, noul drog pentru nos-
talgici.

Pif, un drog? Da, cãci în dicþi-
onarul urban, „pif” este denumi-
rea datã unui sortiment ales de
marijuana, indentificabilã prin
mirosul fin ºi calitatea excelentã.
Adicã toate atributele de care se
bucurã ºi apariþia de vacanþã a
celebrului personaj.

nnnnn Viorel Pîrligras

mai ales, Fantoma Arthur. Cu mici
ºi nesemnificative excepþii, revis-
ta n-a fost impregnatã de ideolo-
gia de partid, singurele atuuri „po-
litice” fiind o moralã sãnãtoasã ºi
evitarea violenþei gratuite sau a
unui conþinut sexual explicit.

Cu o longevitate de invidiat,
revista, apãrutã în 1945, ºi-a în-
chis porþile în 1993 ºi a cunoscut
o resuscitare, neizbutitã, cu apa-
riþie lunarã, între 2004 ºi 2008.

Iatã de ce, apariþia în acestã
varã, a unui „hors-série”, cum
spune francezul, „Super Pif et sa
drôle de bande” a creat multe
valuri printre nostalgici. Realizat
ca un almanah, beneficiazã în
general de reluãri - Horace, le
cheval de l‘Ouest ºi Supermatou
de Poirier, L’Armoire Diabolique
- o aventurã de 44 de pagini cu
Pif ºi Hercule, de Clod ºi Corteg-
giani, câteva pagini ºi Les Minus-
cules ºi Couik, de Kamb, Rahan
– Tous pour un !..., de Chéret ºi
Lecureux, Assia – L’evlèvement,
de Alvès ºi Bryau ºi primul epi-
sod din Corto Maltese - Le Se-
cret de Tristam Bantam, de Hugo
Pratt, o anomalie de pe atunci în
tradiþia revistei, fiind primul per-
sonaj „de dreapta”, ca mentalita-
te ºi moralã, care apãrea în pagi-
nile sãptãmânalului. Evident, n-a

de alta, cu destule faþete ºtiinþifi-
ce, inclusiv aplicativã, de intimi-
tate interpretativã.

Mai aproape de zilele noastre,
Horia Andreescu, apoi Petru
Andriesei, primul cu volumul
Arta dirijoralã (2005), cel de-al
doilea, cu Arta conducerii muzi-
cale (în douã volume, 2003 ºi
2004), pun la îndemâna tinerilor
dirijori un material de realã înþe-
lepciune interpretativã. Ca sã nu
mai vorbim de învãþãturile lãsate
moºtenire de marii corifei ai artei
noastre dirijorale: George Geor-
gescu, Antonin Ciolan, Ionel Per-
lea, Constantin Silvestri, sau Ser-
giu Celibidache cu a sa fenome-
nologie muzicalã ºi, nu în ultimul
rând, de ºcoala de dirijat a profe-
sorului Constantin Bugeanu !

Cum spuneam, Ivan Iliev, cu
sprijinul consistent, în opinia
noastrã, a Iuliei Negrea, îndrãz-
neºte, în versiunea româneascã
a cãrþii, sã dea la ivealã un punct
de vedere care sã stârneascã in-
teresul cititorului.

Demersul sãu vizeazã aspec-
tele esenþiale ale comunicãrii
muzicale: componenþa orches-
trei, dirijorul, managerul muzical,
sectorul tehnico-administrativ.

Din 1820, când Ludwig Spohr
a dirijat la Londra un concert uti-
lizând bagheta, acest tip de ca-
pelmaistru cu baghetã va trium-
fa, se va generaliza pânã în zilele
noastre, când uneori, chiar des-
tul de frecvent, dirijorii încep sã
renunþe la baghetã.

Autorul subliniazã rolul cha-
rismei în activitatea dirijoralã.
Procedeazã la o trecere în revistã
a unor nume reprezentative din
domeniu: Berlioz, Wagner, Bülow,
Toscanini, Karajan, Kleiber,
Weingartner, Mahler, Fur-
twängler, Bernstein, Celibidache,

Giulini, Abbado,
„Membrii orchestrei reprezin-

tã însãºi esenþa orchestrei sim-
fonice”, precizeazã autorul cãr-
þii. Robert Faulkner (sociolog
american) este invocat în sprijin
printr-un eseu din 1973: „Muzi-
cienii din orice orchestrã sunt
diferiþi din punct de vedere al
dezvoltãrii carierei ºi structurii
lor motivaþionale, iar perspec-
tivele de abordare a modului în
care ei se comportã în aceastã
organizaþie diferã ºi ele. Unii
dintre ei se aflã abia la începu-
tul carierei, în timp ce alþii se
aflã în pragul încheierii activi-
tãþii. Unii ºi-au câºtigat locul
avansând în carierã treptat, al-
þii cu forþe proaspete veniþi de
pe bãncile ºcolii ocupã poziþii
pe care le vor menþine pânã la
sfârºitul vieþii. Ei ar putea cân-
ta împreunã cu un coleg care
ºi-a început cariera ca tuttist
într-una dintre cele cinci mari
orchestre (cele mai prestigioa-
se cinci orchestre din Statele
Unite) ºi care jinduieºte prin ur-
mare sã ocupe în noua orches-
trã o poziþie superioarã, cea de
lider de grup. Unii se mulþumesc
cu liniºtea ºi confortul asigura-
te de poziþia de tuttist, în timp
ce alþii se simt complet frustraþi
ºi vor sã ocupe ranguri mai im-
portante în lumea orchestrelor.
Nu sunt toþi la fel de ambiþioºi
ºi de motivaþi, nici nu se plasea-
zã la acelaºi nivel de dezvolta-
re din punctul de vedere al mu-
zicalitãþii ºi abilitãþilor tehni-
ce sau din punct de vedere emo-
þional. Ei s-ar putea dispreþui
unii pe alþii ori sã se invidieze
între ei, sã nu fie de acord unul
cu celãlalt pe teme muzicale sau
în privinþa meritelor dirijorilor,
ei se pot afla chiar în competi-

þie directã cu privire la obþine-
rea unui statut mai prestigios ºi
mai bun în partida orchestralã
din care fac parte.” (Ivan Iliev,
cit., pag. 54, 55)

Orchestra de tip clasic a apã-
rut în jurul anului 1750. Ivan Iliev
ne prezintã câteva tipuri de or-
chestre: Gewandhaus din Leip-
zig, 1743; London Royal Philhar-
monic Society, 1813; Orchestre
de la Société des Concerts du
Conservatoire de Paris, 1828;
Orchestra Filarmonicii din Berlin,
1882; Filarmonica din Viena,
1842; Filarmonica din New York,
1842.

Autorul abordeazã ºi o pro-
blematicã socialã, contextul în
care o orchestrã simfonicã îºi
desfãºoarã activitatea. Este ar-
hicunoscutã aserþiunea potrivit
cãreia nu existã orchestre slabe,
ci numai dirijori inapþi; Gustav
Mahler, un maestru al baghetei
se manifestã tranºant: „Dirijo-
rii ar putea fi cei mai izolaþi
oameni din lume. Instrumentiº-
tii cântã muzicã de camerã ºi
cântãreþii se întorc întotdeau-
na la profesorii cu care se pre-
gãtesc. Cu dirijorii, lucrurile se
petrec altfel: odatã ce ai ridi-
cat bagheta, s-a terminat. Tot
ceea ce primeºti sunt compli-
mente, critici pozitive, felicitãri,
apoi eºti demis. Între acestea,
nu rãmâne loc de mai mult.”
(pag. 111)

Existã în cartea lui Ivan Iliev
12 pagini scrise cu litere cursive,
un text ce se dovedeºte a fi un
punct de vedere, cu referire la
componenþa unui ansamblu, de
o incisivitate ºi „cruditate” evi-
dente. Personal, cred cã aceste
„îngroºãri”, pe alocuri de naturã
subiectivã, pot pune pe gânduri
chiar ºi pe cei mai „puri” specia-

liºti.
Capitolul final al cãrþii se refe-

rã la repetiþiile ºi concertele unei
orchestre; în plus, este vizat ºi
ambientul necesar unei bune au-
diþii. În câteva pagini, Ivan Iliev
ne înfãþiºeazã punctul sãu de
vedere vizavi de modul în care se
desfãºoarã concursurile muzica-
le, citând: „Maestrul care refor-
meazã un concurs de vioarã –
fãrã profesori în juriu” (2014).

Înainte de a încheia minunata
sa „poveste” despre dirijori ºi
orchestranþi, Ivan Iliev, dirijor cu
experienþã ºi înaltã pregãtire de
specialitate (Conservatorul din
Sofia, Universitãþi din Statele
Unite, studii doctorale), se expri-
mã astfel: „speranþa mea since-
rã este cã am istorisit o poveste
adevãratã despre un instrument
de cea mai înaltã nobleþe spiri-
tualã – orchestra simfonicã. Un
instrument alcãtuit din oameni
reali, cu slãbiciunile ºi mãreþia
lor”. (pag. 175)

Aºadar, Editura Aius ne bu-
curã cu un volum de real interes
pentru cei care doresc, lecturând
cartea, sã se apropie de muzicã ºi
sã cunoascã din tainele unei or-
chestre simfonice.

nnnnn Geo Fabian
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Casa pe care o vreau
Casa pe care-o vreau,
sã mi-o vadã marea
pomi plini de fructe
logodnici sã-i fie.

Spre ea drum sã ducã
sclipind în rouã,
aproape de pinii
ce domolesc ploaia.

De-mi trebuie tihnã
sã vinã luna,
soarele când iese
sã-mi dea bineþe.

Cuib pe timp de varã
sã-ºi facã lãstunul
în albul de var
al prispei cu-albine.

Ascultând cum cântã
þãranul când arã;
cu gustul de sare
din suflarea brizei.

Spre oraº sã cate
de la fereastrã,
sã se-audã strigãtele
de rãzboi sau de-ospãþ:
sã fiu gata-ndatã
de-o sosi o bravurã.

Daþi-mi o sfântã
Lui Joaquim Horta

Daþi-mi o sfântã, chiar de n-o fi-n dogmã
la care sã mã pot ruga: Eu, pãcãtos în
iubire;
daþi-mi o sfântã care-a iubit mult
rugã sã-i fie un sãrut ºi un cântec.

Acea sfântã care, când da de pomanã,
rãnit de erai de ochii ei, gâtu-þi
cuprindea
gustul l-avea cum cea mai dulce fatã
ºi pe-a sânului pernã era somnul dulce.

Pe sfânta aceea fatã mereu frumoasã;
nu era cerºetor sã n-o venereze
purã era, albã, proaspãtã, tânãrã
ca spuma laptelui de mioarã, ca un

cristal nou.

La ea m-aº duce (în zori), la ceasul când
iubita îmi las, pânã soarele pe cer sã
iasã,
când la bisericã s-o deschide poarta:
–lângã inimã, i-aº purta iconiþa.

Dã-mi mâna
Dã-mi mâna, pe þãrm ne-om duce
chiar unde valul mãrii
se sparge,
vom fi de mãrimea tuturor lucrurilor
de cum ne spunem cã n-om înceta
sã ne iubim.

Bãrci de departe ºi de pe nisip
or sã-ºi ia un aer fidel, discret
n-or sã ne priveascã;
vor cãta spre noi rute
cu-nceatã privire de coþcar distrat.

Dã-mi mâna, obrazul pune-þi
pe pieptul meu, n-ai de nimeni teamã!
Umbrã palmierii or sã ne dea.
Iar pescãruºii sub soarele-aprins

ne-or aduce sarea care-n iubire
îmbibã tot ce-i lângã mare.
eu, atunci, pe obraz un sãrut þi-oi da
ºi-n jocul iubirii el ne va purta.

Dã-mi mâna, pe þãrm ne-om duce
chiar unde valul mãrii
se sparge;
vom fi de mãrimea tuturor lucrurilor
de cum ne spunem cã n-om înceta
sã ne iubim.

De-aº fi pescar
De-aº fi pescar, aº pescui zorii,
De-aº fi vânãtor, soarele l-aº prinde;
de-aº fi hoþ de-amor, uºi mi-ar fi
deschise,
de-aº fi haiduc, ºi mai bine-ar fi
c-aº bântui singur;

– temnicerii lumii nu mi-ar zãri
niciodatã umbra,
haiduc ºi hoþ de-aº fi, de pradã n-ar ºti.

De-aº avea o navã, fetele-aº rãpi

de-ar vrea sã se-ntoarcã, ºi-ar lãsa
inimile:

ºi torþe le-aº face
sã prind alte inimi.

Dupã-amiazã de varã
Sub pinii
tineri ºi verzi
sã descoperi cerul———— prin frunziº!
De parc-ar fi peºti, pãsãri trec
parc-ar vedea fundul mãrii.

ªi navã, fãrã solzi, e aeroplanul,

Din zgâlþâiala în urechea distratã
simþi cã pe drumuri trece-un autocar –
cu oameni care-au fãcut mulþi bani
din rãzboi,
ºi-n treacãt vor sã îi cheltuiascã.

Pe-o pulbere ce n-o sã le fie de niciun
folos.

-Vezi oraºul -
—————— întins pe plajã,
ca o sclavã aprinsã de dor;
tânãrã, rebelã
—————melancolicã, obositã -
veºnic puþin bolnavã.

Sub pini n-ai a te gândi la ea.

ªi-o carte de ai lângã tine
– modernã sau veche
nu conteazã, dacã e bunã
ºi-un izvor þâºnind întruna,
ºi, ca tine,
————pe pãmânt
——————— masa-ntinsã,
orice ambiþie ai dãrui bucuros.

Oh, ºi cine are ºi iubita alãturi!

Vezi, eu acuma îþi dau în dar
cântecul meu.

Fiindcã ai venit
Fiindcã ai venit a înflorit liliacul
ºi bucuria-i pizmaºã
trandafirilor
a împãrtãºit:

iatã fata care în strãlucire vã-ntrece
frumoasã, proaspãtã, cu chipul brun.

De tânãrã ce-i când trece vrãjeºte
– cine n-o ºtie când o vede se-
ndrãgosteºte.

Fiindcã ai venit acum iubesc iarãºi:
numele þi-l voi rosti
ºi ciocârlia îl va cânta.

Iubita mea
ca o navã albã

Fecioara în braþele mele înlãnþuitã
se dãruia toatã, dar deodat-a strigat.
– Oh, iubitule, – zicea – nu te teme –
ºi se ghemuia:
– Nu e pe pãmânt sabie mai finã.

În lume cautã, n-ai sã gãseºti alta
ofrandã sã-þi dea iubire-aºa purã
Nu mã lãsa, cãci sãrutul tãu
mã alinã:
ce m-aº face eu, de n-ai fi tu?

ªi se ridica ºi eu o-mbrãcam
ºi-i despleteam pe gât pãrul
Carnea plutind pe muºcãtura vieþii
mândrã era de comuniune.

– Ce-ai vrea mai mult, dacã trupul meu
pãstrat pentru tine
acum e-al tãu ºi cântecul þi-l va înãlþa?
ªi, desculþã, ridicatã pe vârfuri:
– Când lumea vei bate, numele meu ce o
sã-þi spunã?

Cu fiece vorbã, i se-ndulcea glasul
ºi eu eram ºi erou ºi sclav:
– N-o sã te las
ºi-þi voi rosti numele, iubitã.

Iubita mea: ca o navã albã.
ªi în braþe iarãºi o luam
– mai ‘nalt, mai tare pântecu-i era.

ªi pe cei doi sâni, roºu:
un jar, înc-un jar
ca arsura din inimã ºi din buze.

Traducere de
Jana Balacciu Matei

nnnnn JOAN SALVAT-PAPASSEIT
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avangarda catalana: poetul
Joan Salvat-Papasseit

În ciuda faptului cã a murit la vârsta de doar 30 de ani, din cauza
tuberculozei, poetul barcelonez Joan Salvat-Papasseit (1894-
1924) a rãmas pânã astãzi reprezentantul cel mai cunoscut al

avangardei literare catalane.
Nãscut într-o familie modestã, dupa moartea tatãlui sãu, marinar,

Salvat-Papasseit pãrãseºte ºcoala, nevoit sã îºi câºtige existenþa prac-
ticând diverse îndeletniciri (între altele, paznic în portul Barcelonei,
librar, editor) ºi acumulând o culturã de autodidact. În 1920, în cursul
unui scurt sejur la Paris, intrã in contact cu miºcarea avangardistã de
aici ºi cu diferiþi autori, a cãror influenþã se adaugã celei a futurismului
italian, evidentã în textele sale programatice din 1919: Sóc jo que par-
lo als joves (Eu le vorbesc tinerilor), Concepte de poeta (Conceptul
de poet), ºi 1920: Contra els poetes amb minúscula: primer manifest
català futurista (Împotriva poeþilor cu literã micã: primul manifest
futurist catalan). Iniþiazã reviste cu specific avangardist (dar cu o via-
þã efemerã), între care „Arc-Voltaic” (a cãrei paginã de titlu este ilustra-
tã de marele pictor Joan Miró) sau Un enemic del Poble (Un duºman
al poporului, dupã titlul piesei lui Ibsen), scrie poeme în care este
vizibilã amprenta futuristã (culegerea Poemes en ondes Hertzianes –
Poeme pe unde hertziene, 1919).

Avangardismul declarat al lui Salvat Papasseit este mai puþin vizibil
în creaþia lui autentic poeticã, care reþine din acesta privirea spre pre-
zent, spre realitatea imediatã, tratate însã cu prospeþime, dezinhibare,
din perspectiva valorilor perene ale vieþii, în care „nimic nu-i mãrunt”
, în care erotismul este parte fireascã în ciclul nesfârºit al vieþii ºi morþii.

Aºa se explicã faptul cã poezia lui, convertitã în muzicã în anii ‘70 ai
secolului trecut, graþie miscãrii „noului cântec catalan” (nãscutã ca
formã de protest împotriva dictaturii generalului fascist Franco), o
miºcare care a fãcut un efort enorm pentru revendicarea ºi difuzarea
literaturii catalane (interzisã atunci), este ºi astãzi una dintre cele mai
iubite ºi ascultate.

nnnnn Xavier Montoliu-Pauli
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nnnnn PETRIªOR  MILITARU

V ictor Brauner – Le
grand illuminateur
totémique este titlul

celui de-al ºaisprezecelea DVD
din Colecþia Phare (coordonatã
de Aube Elléouët Breton, fiica lui
André Breton ºi a Jacquelinei
Lamba), realizat de Fabrice Maze
ºi comercializat de casa de pro-
ducþie Seven Doc. În 2003, lucru-
rile din atelierul lui Breton de pe
strada Fontaine 42 au fost scoa-
se la licitaþie, iar vânzarea lor a
atins cote neaºteptate. În loc sã
foloseascã aceºti bani în scopuri
personale, Aube Breton a finan-
þat Colecþia Phare prin care sã
prezinte publicului cei mai repre-
zentativi artiºti ai miºcãrii supra-
realiste cu care tatãl sãu s-a iden-
tificat. Printre numele care deja
fac parte din aceastã colecþie se
numãrã André Breton, Max Ernst,
Salvador Dalí, Paul Éluard, Yves
Tanguy, Marcel Duchamp, Ro-
bert Desnos, Yves Elléouët, Jac-
queline Lamba, Remedios Varo,
Dorothea Tanning, Jacques
Hérold, Victor Brauner etc. În pre-
zent se aflã în pregãtire documen-
tarele despre Benjamin Péret,
Roberto Matta, Toyen, Dora
Maar ºi Claude Cahun. Fiecare
dintre aceste DVD-uri este înso-
þit de o broºurã de 88 de pagini
color despre artistul respectiv.
Textul din broºurã este în limba
francezã, iar DVD-ul are subtitra-
re în francezã, englezã ºi spanio-
lã.

Fabrice Maze este realizator de
filme pentru televiziune din 1978
ºi s-a remarcat la diferite canale
franþuzeºti de televiziune. Din
1995, s-a dedicat exclusiv docu-
mentarelor, trasându-ºi singur
cele trei direcþii ale producþiilor
sale: istoria transporturilor, spiri-
tualitatea (a fãcut un film despre
Sfânta Tereza de Lisieux) ºi arta
(incluzând aici biografii ºi opere
de pictori, sculptori, scriitori etc.).

Împreunã cu Jacques Hérold
ºi Perahim, mult mai cunoscutul
Victor Brauner (1903-1966) for-
meazã triada de artiºti vizuali de
origine românã care au avut o

Victor Brauner, „marele iluminator totemic”
remarcabilã contribuþie artisticã
în cadrul miºcãrii suprarealiste
europene. Filmul documentar, de
aproape trei ore, este împãrþit în
trei pãrþi ºi a fost vizionat în pre-
mierã pe data de 13 noiembrie
2014 la Centrul Georges Pompi-
dou din Paris. Documentarul este
o cãlãtorie vizualã captivantã prin
biografia ºi opera celui pe care
Sarane Alexandrian îl numea, în
prima monografie scrisã despre
Brauner, „ºamanul lumii moder-
ne”.

Nãscut la 15 iunie 1903 la Pia-
tra-Neamþ, Victor Brauner a de-
venit treptat unul dintre artiºtii
vizuali (nu cã poemele sale nu ar
fi cel puþin la fel de interesante
ca opera artisticã!) de marcã ai
suprarealismului, grupare la care
a aderat în 1933 când s-a instalat
în Franþa. Dintre evenimentele
care i-au marcat copilãria, Fabri-
ce Maze pune foarte bine în evi-
denþã trei dintre ele în prima par-
te a documentarului: trecerea co-
metei Halley în primãvara anului
1910 – întâmplare ce era privitã
de oameni vremii ca un semn
apocaliptic – ºi ºedinþele de spi-
ritism ale tatãlui sãu la care copi-
lul asista fãrã ca pãrinþii sãi sã
ºtie. Între anii 1916-1018, a fost
elev la Liceul Evanghelic din Brãi-
la, iar vacanþele ºi le petrecea
uneori la unchiul Jacques (frate-
le tatãlui sãu, Herman Brauner)
la Fãlticeni. Cu aceastã ocazie aflã
de cazul somnambulei din Fãlti-
ceni ºi tot din aceastã perioadã
dateazã primele schiþe ºi încercãri
de desen. Aceste evenimente se
reflectã în opera de mai târziu a
lui Brauner: figura tatãlui apare
în portretul pe care i-l face în 1948,
dar ºi în Ultratableau biosensi-
ble (1948) unde apare ca „papa
coq, la terreur”, datã fiind severi-
tatea pe care o afiºa faþã de copiii
sãi. Figuri feminine fantomatice
apar în mai multe tablouri ale lui
Brauner – cum sunt Mitsi (1939),
Chimera (1939), Fascinaþie
(1939) sau Piatra filosofalã
(1940). Lucrarea Somnambula
(1941), personaj reluat apoi în

chiar centrul lucrãrii autobiogra-
fice Ultratableau biosensible
(1948), ne dovedeºte impactul
puternic al întâmplãrilor de la Fãl-
ticeni. Întreaga operã a acestui
artist atipic pentru miºcarea su-
prarealistã va fi impregnat de sta-
rea de magie ºi enigmatic trezitã
de lucrurile ºi întâmplãrile care l-
au fascinat.

De la acest tip de magie primi-
tivã, spiritualistã ºi intuitivã (pe
care Fabrice Maze o pune sub
semnul Marelui iluminator to-
temic, cum se intituleazã prima
parte), Victor Bruauner va trece
la o magie elaboratã sub influen-
þa lui Novalis, a lui Jacques Mar-
qués-Riviere – a cãrui carte Amu-
lettes, talismans et pantacles
dans les traditions orientales et
occidentales îl va stimula pe
Brauner –, a tradiþiei alchimice ºi
a tarotului. Astfel, în secvenþa a
doua a filmului, intitulatã Mito-
logia ermeticã, vom vedea cum
Brauner se va inspira din diferite
tradiþii spirituale ºi esoterice pen-
tru a crea propria sa mitologie
suprarealistã ce includea picturi
în ulei, sculpturi, obiecte, toate
impregnate cu aceeaºi încãrcãtu-
rã stranie specificã opere sale.

Sarane Alexandrian, primul
monograf al operei brauneriene,
a stabilit nouã etape fundamen-
tale în care se poate împãrþi cro-
nologic opera braunerienã: i) eta-
pa pictopoeticã (legatã de apari-
þia revistei 75 HP în octombrie
1924); ii) perioada realismului fan-
tastic (1925-1930); iii) perioada
morfologiilor umane (1931), urma-
tã de o scurtã întoarcere la Bucu-
reºti între 1935-1937; iv) perioa-
da de suprarealism secundar, a
himerelor sau a crepusculelor
(1939-1942); v) perioada ermeti-
cã, în care se retrage la poalele
munþilor Alpi (1943); vi) ciclul de
lucrãri intitulate Mamalia ºi ieºi-
rea din grupul suprarealist (8 no-
iembrie 1948); vii) ciclul de lucrãri
Onomatomanie (mania de a avea
un nume) sau etapa lui Victor ?;
viii) etapa Retraºilor sau Retrac-
taþilor (1950-1953) ºi ix) etapa

totemizãrilor (1954). Semnificativ
pentru istoria personalã a lui Brau-
ner este primãvara lui 1938 când
se reîntoarce la Paris, iar în noap-
tea de 28 spre 29 august1938 îºi
pierde ochiul în atelierul lui Os-
car Dominguez, unde acesta se
certa cu Esteban Francés ºi ar-
tistul de origine românã a încer-
cat sã îi despartã. Din perspecti-
va acestui accident tabloul pic-
tat cu ºapte ani în urmã ºi intitu-
lat explicit Autoportret cu ochiul
enucleat va deveni proba de ne-
tãgãduit a capacitãþii premonito-
rii a pictorului.

La Victor Brauner etapele ar-
tistice nu reprezintã doar niºte
etape estetice, ci momente ale
dezvoltãrii interioare, fiind rezul-
tatul unei evoluþii spirituale în
care Victor Brauner îºi transpune
stãrile de conºtiinþã prin noi mij-
loace de exprimare artisticã ºi prin
ilustrarea unor secvenþe de lumi
în care miticul, magicul, enigma-
ticul, straniul precum ºi elemente
de alchimie, tarot, kabbala, ocul-
tism etc. alcãtuiesc unul dintre
cele mai originale universuri ar-
tistice suprarealiste.

Bogat în documente, impresi-
onant prin calitatea imaginilor
prezentate, filmul documentar re-

alizat de Fabrice Maze este remar-
cabil ºi prin interviurile care com-
pleteazã itinerarul biografic lui
Brauner: cel cu Didier Semin, pro-
fesor la École nationale sup-
érieure des beaux-arts din Paris
ºi coordonatorul celui mai con-
sistent album dedicat pânã acum
lui Victor Brauner; cu Marina
Vanci-Perahim, profesoarã eme-
ritã de istoria artelor la Sorbona
ºi soþia pictorului Perahim, cu
Sylvie Stauffacher, soþia lui Rudy
Stauffacher – prietenii lui Brau-
ner ce l-au gãzduit la Ronco so-
pra Ascona în perioada 1848-1849
sau Marion Brauner (fiica lui Har-
ry Brauner, fratele mai mic al pic-
torului), ea însãºi pasionatã de
astrologie ºi cartomanþie. La 112
ani de la naºterea lui artistului
suprarealist, filmul realizat de
profesionistul Fabrice Maze ºi
cartea ce îi sunt consacrate lui
Victor Brauner reprezintã cel mai
potrivit omagiu, menit sã ne amin-
teascã de pictorul nãscut la Pia-
tra-Neamþ care, la unul dintre ver-
nisajele sale, l-a fãcut pe André
Breton sã afirme, fascinat de pro-
funzimea universului sãu artistic:
„În faþa picturii actuale a lui Vic-
tor Brauner, am sentimentul de a
participa la un act sacru”.Victor Brauner (1958)


