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Excelent organizat de revista „Astra“, prin Doru
Munteanu ºi Nicolae Stoie, colocviul revistelor
culturale de la Poiana Braºov, colocviu având ca
punct de pornire  o cercetare  sociologicã (despre
„comportamente de consum cultural ale populaþiei
din judeþul Braºov“) a pus iar problema condiþiei
dificile a revistelor noastre literare. Negreºit, ele sunt
adevãrate „instituþii de culturã“, cum spunea Gabriel
Chifu, având un rol, care nu mai trebuie demon-
strat, în buna funcþionare a civilizaþiei moderne
dintr-o þarã europeanã. De aceea, cred, trebuie con-
siderate ca atare, gãsite, dincolo de sterile lamentaþii
ºi retorici desuete,  cãile prin care se pot nu doar
apãra, ci redresa, „contaatacând“, cum formula
inspirat Andrei Bodiu.

Sunt douã aspecte dezbãtute de participanþii
la Colocviu, situaþia revistelor din punct de vedere
al conþinutului lor ºi problema spinoasã a difuzãrii.
Este de fapt o crizã a conþinutului revistelor sau
doar a  comercializãrii lui? Nu pot tranºa,  de aceea
nu le tratez separat, aici.

Revistele literare româneºti îºi pot regãsi, mai
ingenios gândite, mai dinamic prezentate, inclusive
la posturile tv. locale ºi în presa localã, o mai mare
audienþã, poate chiar o nouã vârstã intelectualã, mai
maturã, dar, în niciun caz, sã nu ne facem iluzii,
mulþimea entuziastã a generaþiilor anterioare,
difuzarea de dinainte, unanimitatea crea-tã în jurul
unor autori care se opuneau regimului, autori care
reuºeau sã epuizeze numerele unor publicaþii
literare. Acum nu mai avem un „adversar comun“,
cum formula cineva. Acum criteriile estetice diferite,
ba chiar este negat acest criteriu, combinat cu, sau
eclipsat de unul etic-politic, au fragmentat, proces
specific vremii noastre, al lumii postmoderne, au
fragmentat  ºi mai mult  publicul, cititorii potenþiali.
Existã apoi  un fel de autism al revistelor, dar numai
al lor? din pãcate, ele „lucreazã pe parcele mici,
bine îngrãdite“, spunea Simona Vasilache prezentã
la Colocviu din partea „României literare“. Sau
publicã polemici care sunt „rãfuieli de grup“, sau
promoveazã „cronicile interesate“. Aceste lucruri
îndepãrteazã cititorii, câþi or mai fi rãmas. Nu-s prea
mulþi nici cititorii de reviste literare din   SUA, ne
informeazã Gabriel Stãnescu, care face revista
„Origini“, nici de la noi… Dar dacã gãsim  calea
adecvatã, prin cunoaºterea persoanei reale a unui
autor român, cea „de carne ºi sânge“, nu prin
abstracþia didacticã a manualului,  putem lãsa o
urmã durabilã în memoria tinerilor, opineazã sibienii
Dragoº Varga ºi poeta Liliana Ursu.

Modelele culturale antagonice, modernism
versus neomodernism, simplific desigur, au creat
o anumitã derutã în rândul anumitor categorii (me-
dii, dar mai ales  aceºtia sunt cei care ne inte-
reseazã) de cititori, tot mai atraºi de publicaþiile de
scandal, mondene, de voga unor teleaºti. Cu Dan
Chiºu  „prozator“ ºi o altã vedetã publicatã de o
editurã cu management performant, avem  ceea
ce au prezis unii filosofi, consumismul înlocuind
criteriul axiologic. Cum observa ºi Oana
Pughineanu,  de la  „Tribuna“.

Dacã lista revistelor literare în conºtiinþa
publicului scade, cum remarca redactorul
„Euphorionului“, Ion Radu Vãcãrescu, aceasta e ºi
din cauza existenþei unui tipar comun al presei
noastre literare, a unui model consacrat, de decenii
aproximativ acelaºi, de a concepe  publicaþii de
acest fel. Ele au devenit „reviste de niºã“, observa
Nicolae Prelipceanu, prin caracterul lor „generalist”
cu un termen împrumutat din medicinã, reviste care
scriu despre fenomenul literar de la noi sau, mai
rar, din alte locuri, dar nu se opresc asupra altor
sectoare la fel de importante ale vieþii sociale.
Adãugând acestor  idei distincþiile din editorialul
semnat de acelaºi Nicolae Prelipceanu în recentul
numãr 8-9, al „Vieþii româneºti“ , avem fiºa unui diag-
nostic limpede, o revistã moare dacã nu-ºi des-
chide continuu orizonul tematic, nu se înnoieºte,
mereu. Cultura nu se reduce doar la literaturã, ne
reaminteºte editorialul, economia, ca ºtiinþã,
filosofia, religia sunt cele care aduc aportul de
noutate ºi de substanþã unei publicaþii moderne ºi
viabile. Dar nu prea gãsim, în presa literarã de azi
o abundenþã de nume credibile, disponibile, care
sã corespundã acestor deziderate de a oferi
cititorilor dezbateri memorabile, anchete literare,
texte eclatante, care sã-i facã pe cititori dornici de
a alerga, la apariþia fiecãrui numãr al unei reviste,
sã o cumpere fericiþi. Desigur, excepþiile nu lipsesc,
chiar numerele revistei menþionate mai sus, când
a publicat ineditele lui ªtefan Bãnulescu, sau pagini
din jurnalul lui Mircea Ciobanu, a deschis o anchetã
cu ecou, „Scriitorii ºi Biblia“, sau au avut interviuri
cu Petre Stoica ori ªerban Foarþã etc. Relansarea
revistei „Luceafãrul“, prin criticul Dan Cristea, care
cerea o „solidaritate colegialã revistelor“, e iar un
fapt demn de amintit .

Nu se prea citeºte nici literatura scrisã de
autorii noºtri autohtoni, constata un sondaj, doar
15 la sutã din totalul achiziþiilor de carte, avertiza

EDITORIAL

„Contraatacul necesar“
Adrian Popescu

(continuare în pag. 7)
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Gândit ºi practicat de Geo
Bogza împotriva „esteticii turnului
de fildeº”, reportajul are în
concepþia scriitorului câteva mari
avantaje faþã de orice altã formã
literarã: fereºte de un narcisism
dãunãtor, contribuie activ la marile
prefaceri istorice prin însãºi
înregistrarea lor fidelã, situeazã
reporterul „în miezul fierbinte al
faptelor” ºi „în permanent contact
cu viaþa” (1934). Miza majorã a
reportajului este aceea de a se
înscrie într-o actualitate arzã-
toare, menitã sã constituie un soi
de punte între reporter ºi cititor, sã
permitã un dialog între cei doi ºi
sã incite la o acþiune comunã
înspre mai bine (cu precãdere la
nivel social ori politic). Circumscris
astfel, reportajul ar pãrea ilizibil ºi
incomprehensibil în afara contex-
tului care l-a produs. De multe ori
aºa se ºi întâmplã. Paradoxal însã,
recitind astãzi reportajele lui
Bogza, avem în permanenþã o
dublã impresie: pe de o parte,
faptele, portretele ºi conflictele
sociale ni se înfãþiºeazã uneori ca
extrem de actuale, iar pe de altã
parte forþa ºi subtilitatea stilului
bogzian proiecteazã într-un
prezent perpetuu tot ceea ce ar fi
trebuit sã-ºi piardã importanþa sub
colbul timpului.

Pentru a ilustra acest fenomen
dublu, dual, mã voi opri asupra
unui singur exemplu, anume
asupra primei pãrþi, Þara Moþilor,
Þarã de piatrã, din cartea pe care
Geo Bogza o publicã în 1939 la
Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã
„Regele Carol II”, Þãri de piatrã,
de foc ºi de pãmânt, ediþie din
care voi ºi cita în cele ce
urmeazã, dat fiind cã ediþiile
publicate în perioada comunistã
au fost uºor „cosmetizate”.
Reporterul îºi grupeazã impresiile
din Þara Moþilor în douã secþiuni,
prima generalã, „I. Urmaºii lui

Horia”, pp. 5-48, iar a doua
concentratã exclusiv pe soarta
minerilor de la Roºia Montanã, „II.
Munþii de aur”, pp. 49-112.

În a doua secþiune, „Munþii de
aur”, pregãtitã îndelung de o serie
de aluzii presãrate de-a lungul
celei dintâi, cititorul intrã într-un
spaþiu ireal, unde reperele sale
obiºnuite se pierd. Douã registre
antitetice se intersecteazã în
permanenþã: lumea de pe munte,
de la suprafaþa pãmântului, ºi
lumea de sub munte, lumea
subteranã a minelor de aur,
reporterul fãcând legãtura
simbolicã între cele douã. Faptul
este cu atât mai evident cu cât
prima coborâre a lui Geo Bogza
în lumea întunecatã de sub munte
are loc la o datã crucialã a vieþii
sale, în chiar ziua sa de naºtere:
„Am coborât pentru prima oarã
într-o minã de aur în ziua de 6
februarie 1935, la ºase dimineaþa.”
(p. 58). Putem citi aici un adevãrat
mezzo del cammin dantesc (deºi
scriitorul a trãit 85 de ani), cu atât
mai mult cu cât rezonanþele
„infernale” sunt numeroase în
Þara Moþilor, Þarã de piatrã.

Cu notaþii lapidare – ºi aici
cuvântul nu trebuie înþeles doar
la figurat – reporterul ne face
pãrtaºi la viaþa bãieºilor, cu
bucuriile dar mai ales cu tragediile
ei. Fiecare aspect semnalat
devine semnificativ pentru
creionarea cât mai exactã a unei
mentalitãþi. De pildã, când dã o
informaþie aparent seacã despre
numãrul bisericilor din Roºia
Montanã (7) sau când observã
faptul cã la toate rãscrucile se
gãseºte câte o troiþã, Bogza pune
de fapt în evidenþã religiozitatea
profundã a comunitãþii de mineri,
comparabilã numai cu reli-
giozitatea comunitãþilor de
marinari ºi pescari portughezi.
Într-o viaþã plinã de riscuri,

nãdejdea nu poate fi decât la
Dumnezeu ºi de aceea fiecare
coborâre în minã începe cu o
rugãciune: „Rugãciunea e lungã,
þine aproape cinci minute. Minerii
îºi pun mâinile lor aspre de muncã
una în alta, cu un gest de evlavie
copilãreascã. Pe urmã se
pregãtesc sã intre în minã. Câte
unul îºi potriveºte mai bine în
buzunar o sticlã de lapte.” (p. 61).
Laptele ºi pâinea constituie hrana
principalã a bãieºilor, de aceea,
când suflul unei explozii de
dinamitã se întâmplã sã spargã
sticlele, e mare jale. Jos, în
strãfunduri, gesturile sãvârºite
sunt simple, mãsurate: dupã ce
au coborât, oamenii sapã cu dalta
ºi ciocanul o groapã lungã de o
jumãtate de metru, însã îngustã,
unde plaseazã apoi dinamita. Câtã
vreme arde fitilul, fug sã se
adãposteascã de explozie ºi, în
timp ce fumul stârnit se risipeºte,
îºi mãnâncã în tãcere pâinea ºi
laptele. Dupã aceea, strâng
firicele de aur pur sau bucãþi mari
de minereu cu care urcã încet la
suprafaþã prin culoare întorto-
cheate. ªi aºa de mai multe ori
pe zi.

Aceºti urmaºi ai lui Sisif nu se
pot stãpâni sã nu fure: „E o
tragedie în Munþii Apuseni
neputinþa organicã a oamenilor de
a nu fura aur.” (p. 84). Aurul îi
ispiteºte cu lucirea lui diabolicã,
de aceea îl iau adesea, îl ascund
ºi încearcã sã-l scoatã la
suprafaþã prin cele mai iscusite
ºmecherii, în ciuda controalelor
drastice. De când vãd o bucatã
rãzleaþã de aur ºi pânã scapã de
control, hoþii sunt în prada unor
chinuri pe care Bogza le defineºte
drept dostoievskiene (p. 86). Pe
vremea stãpânirii austriece sau
maghiare a fura pepite din minã
era un act de eroism, de
nesupunere civicã faþã de

)) )))

 Ioan Pop-Curºeu

Geo Bogza, reporter în
Tara de piatra,
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autoritãþile strãine, în vreme ce în
1935 acelaºi lucru nu mai e decât
o simplã hoþie care intrã sub
incidenþa legii ºi se pedepseºte cu
concedierea.

Dacã sunt prinºi ºi daþi afarã,
hoþii nu au decât douã soluþii: sã
se sinucidã sau sã devinã un soi
de haiduci numiþi holongãri (sau
holoangãri într-o pronunþare mai
apropiatã de cea localã). Cei slabi
se sinucid punându-ºi dinamitã
sub burtã. Aºa face Mihai Covaci,
deºi are de întreþinut o soþie ºi
câþiva copii: familia îl adunã „cu
mãtura de pe pereþi” la
întoarcerea de la bisericã. Cei
puternici se fac holongãri ºi
coboarã noaptea în mine pe cãi
de ei ºtiute, luând numai aurul pur
ºi lãsând minereul vulgar pe
seama celor care trudesc ziua.
Ca sã nu fie prinºi de paznici, au
douã strategii: fie le exploateazã
superstiþia (de pildã credinþa în
Vâlva Bãii, cf. Maria Ioniþã, Cartea
vâlvelor, 1982) scoþând „din
beregatã cele mai stranii sunete
de care sunt capabili”, adicã
„mormãituri de urºi, þipete de
bufniþã, miorlãituri groaznice de
pisicã turbatã” (p. 104), fie aruncã
pietre asupra urmãritorilor, ceea
ce face cã nu sunt prinºi
niciodatã. Holongãrii îºi vând
agoniseala contrabandiºtilor,
organizaþi într-o reþea cu tentacule
ce merg de la Roºia Montanã
înspre Turda ºi Alba-Iulia, ca mai
apoi sã se îndrepte spre frontierã,
preþul aurului la liberã concurenþã
pe piaþa mondialã fiind mult mai
atractiv decât acela oferit de
Banca Naþionalã.

Imaginea vieþii de la Roºia
Montanã e zugrãvitã de Bogza cu
contraste puternice: negrul dur al
pãmântului se opune albului
zãpezii ºi pâlpâiri de culoare abia
mai înveselesc aceastã gravurã
în acvaforte, extrem de familiarã.
Astãzi, când încã toþi cei care
iubesc Munþii Apuseni sunt
îngrijoraþi de soarta Roºiei Mon-
tane, localitate unde se luptã
aviditatea speculanþilor de la
Roºia Montanã Gold Corporation
cu diverse proiecte pentru
dezvoltarea durabilã a zonei, a
doua secþiune a textului bogzian
rãspunde unei actualitãþi
stringente ºi unei urgenþe. Cei

care au puterea de a da verdicte
în cazul „investiþiei” canadiene de
la Roºia Montanã ar trebui sã
citeascã Þara Moþilor, Þarã de
piatrã cel puþin o datã, pentru a se
lãmuri cã oamenii care vreau cu
tot dinadinsul sã scoatã firicele de
aur din mãruntaiele pãmântului
otrãvind totul în jur cu cianurã nu
se preocupã în primul ºi în primul
rând de bunãstarea roºienilor sau
de soarta mineritului românesc.
Dacã ar fi numai atât, Þara Moþilor,
Þarã de piatrã ar fi pur ºi simplu
un text care ar mai rãmâne util ºi
extrem de precis la ºaptezeci de
ani de la publicare! Dincolo de
aceasta, la citirea textului bogzian,
cititorul se simte cuprins de

sentimente puternice ºi
contradictorii: reporterul îl face –
ca un vrãjitor – sã parcurgã o
claviaturã afectivã complexã,
care îl poartã de la urã la
dragoste, de la disperare la
speranþã, de la compãtimire la
indignare.

Voi încerca sã enumãr mai jos
câteva mijloace de care se
serveºte cu abilitate reporterul cu
scopul de a convinge (chiar
constrânge) cititorul sã-i
împãrtãºeascã ideile ºi sã
citeascã reportajul altfel decât ca
pe un text pur informativ. În primul
rând, prin câte o frazã savant
orchestratã, Bogza deschide
vaste perspective istorice care
servesc drept fundal – ºi
explicaþie   –   pentru viaþa moþilor
din anul 1935 (ºi chiar din zilele

noastre). La un moment dat,
autorul vorbeºte despre un pasaj
din Herodot care evocã minele din
Roºia Montanã ºi faptul cã unele
galerii sunt atât de înguste încât
aurul îl pot scoate doar copii de
13-14 ani: în 1935 lucrurile se
petrec la fel ca în Antichitate (pp.
94-95). Altãdatã, în repetate
rânduri, Bogza evocã exploatarea
aurului de cãtre daci ºi apoi de
cãtre romani; în legãturã cu
aceºtia din urmã, nu omite sã
semnaleze orice trecere printr-o
galerie rãmasã de pe vremea
romanilor, „dreaptã, cu pereþi
regulaþi ca a (sic!) unui coridor”,
sau orice vestigiu al civilizaþiei
romane (citat p. 65, vezi ºi pp. 66-
67, 90 etc.).

În prima secþiune a textului,
„Urmaºii lui Horia”, Bogza evocã,
într-un elocvent paralelism între
oameni ºi aur, (re)popularea
Munþilor Apuseni sub presiunea
hoardelor barbare, de la goþi, huni,
gepizi, avari, slavi, pânã la
maghiari: „Se vede înãuntrul
minelor cum aurul n-a lãsat liberã
crãpãturã în care ar fi putut sã se
ascundã. Se vede afarã, între
crestele înalte ale munþilor, cum
oamenii la rândul lor au folosit
pentru a se adãposti cele mai
înguste vãi, cele mai strâmte ºi
mai încurcate vãgãuni. Dupã cum
s-au furiºat ei cât mai adânc, cât
mai între stânci, se poate bãnui
cât de mare era pârjolul care îi
împingea din urmã.” (p. 11). Dupã
instalarea maghiarilor în Europa
ºi dupã creºtinarea lor în ritul
apusean, începe opera de
supunere a moþilor, continuatã cu
perseverenþã ºi de administraþia
austriacã, însã nici o stãpânire
venitã din afarã nu poate sugruma
cerbicia acestor oameni de piatrã
ale cãror rãscoale ºi revoluþii
Bogza le face sã retrãiascã în
câteva pagini de un romantism
înflãcãrat (pp. 11-14, 36-40).

Istoria – subiectivã, pasionalã
– se conjugã în permanenþã cu
miticul ºi magicul, în grandioase
viziuni spaþio-temporale. Câteva
„miteme” fundamentale (ca sã
reiau un concept al lui Gilbert
Durand) subîntind Þara Moþilor,
Þarã de piatrã ºi revin leitmotivic
în puncte strategice ale textului.
Cele mai importante dintre miteme
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sunt fãrã îndoialã muntele ºi
piatra, din a cãror materialitate ºi
mãreþie tinde sã se hrãneascã
scriitura bogzianã. Trãind sute de
ani între stânci, moþii au muntele
în sânge, în carne, în suflet, ºi
dacã merg la câmpie simt cã se
usucã (pp. 14, 19-21). Muntele e
destinul ºi tragedia, alinarea ºi
apãrarea lor. Se luptã cu el pentru
a-i smulge aurul, iar sforþarea lor
de a-l face sã rodeascã
acoperindu-l cu bãlegar capãtã
„proporþii homerice” (pp. 44-46).
Sãrãcia moþilor e o sãrãcie
demnã, o sãrãcie pietroasã în
care mizeria nu-ºi poate
desãvârºi lucrarea de noroi. Piatra
formeazã caracterul moþului, ºi cei
care cresc la umbra crestelor
devin fatalmente aspri, dârji,
neînduplecaþi, rezistenþi ºi tenace.
Este cazul lui Avram Iancu,
nãscut la poalele unui munte plin
de cosmicã vigoare: „Creste
tãioase, stânci goale, încruntate
ºi rãzboinice; prãpãstii uscate, vãi
adânci, zgrunþuroase, dureroase
pe retinã ca o ranã de cuþit în
carne. E un munte pe care când
îl priveºti, ceva te usturã în fundul
fiinþei tale ca ºi cum þi-ar trece un
fier roºu peste oase. Crestele
ascuþite, prãpãstiile de granit îþi
seacã mãruntaiele. Simþi cum
muntele te lucreazã înãuntru, cum
pãtrunde în tine pânã în mãduva
oaselor ºi te frãmântã, te
scormone, te preface. Parcã a
semãnat pe fundul fiinþei tale niºte
grãunþe ale încruntãrii, ale atitudinii
moþeºti în faþa vieþii.” (p. 37).

Muntelui ºi pietrei le urmeazã
în importanþã douã miteme con-
jugate, labirintul ºi iadul, reluate
adesea în a doua secþiune, „Munþii
de aur”. Galeriile minelor se
afundã brusc, se întretaie, se
bifurcã, se pierd, ºerpuiesc,
închipuind în acelaºi timp un
labirint ºi un infern, în profunzimile
cãruia reporterul trãieºte „o
haoticã ºi stranie iniþiere” (p. 64).
Din aceste „funduri de infern”
bãieºii scot aur „stropind fiecare
gram cu litre de sânge, cu
kilograme de sudoare” (p. 93),
prin munci de-a dreptul
herculeene. Cei care coboarã în
„întunericul de iad” (p. 98) trebuie
sã-ºi ia orfice precauþii:
buzunarele sã le fie pline de

chibrituri în caz cã lampa cu
carbid s-ar stinge din cauza unui
curent de aer sau a unei
deflagraþii. Dacã vreunui miner i
se stinge lampa, întoarcerea este
imposibilã ºi nenorocitul se vede
silit sã aºtepte în labirintul infer-
nal pânã când vine cineva sã-l
elibereze; „nu e nevoie de prea
multã imaginaþie, de o minte
excesiv de superstiþioasã pentru
a vedea în curând cum din
beznele adânci se desprind
balauri, fel de fel de duhuri ale
minei” (p. 98). Bogza culege ºi
transcrie câteva poveºti
tulburãtoare. Un bãieº aºteaptã
douã zile pe marginea unei
prãpãstii, aºezat pe un sac de
minereu, cu spaima permanentã
cã poate aluneca în orice clipã.
Altul petrece zece zile în labirint,
în ultimul cerc al infernului
dantesc, îi paralizeazã picioarele
ºi trebuie sã fie scos cu targa.
Când vede lumina, începe sã
plângã, iar – în apropierea casei
– zãrind o pãdurice de brazi
rosteºte doar câteva cuvinte
patetice: „O, brazii mei frumoºi,
credeam cã n-o sã vã mai vãd
niciodatã.” (p. 100).

Într-adevãr, bradul – cel de-al
treilea mitem fundamental din
Þara de piatrã – este pentru moþi
un fel de axis mundi ºi acest statut
privilegiat explicã exclamaþia
minerului. Copac veºnic verde,
înalt ºi drept, cu vârf ascuþit, bradul
face legãtura simbolicã dintre
stâncã ºi cer. Cu lemnul sãu în
acelaºi timp moale ºi rezistent,
bradul este materia primã pentru
doniþi ºi ciubare pe care moþii le
vând prin þarã, sau pentru grinzile
ºi bârnele din care se construiesc
casele. Dar bradul este ºi un
arbore funerar, care se pune la
cãpãtâiul morþilor tineri, nenuntiþi.
Bogza subliniazã simplitatea
ritualului: se taie un brad foarte
înalt din pãdure, se curãþã de
crengi pânã aproape de vârf, se
împodobesc crengile rãmase cu
lânã coloratã (în special roºie) ºi
se înfige la cãpãtâiul tânãrului, în
aºa fel încât mortul sã fie jelit de
vânt: „Fluiere imense sunt brazii
înalþi din cimitirele din Þara Moþilor.
În lemnul de brad e închisã toatã
jalea omului. Destinul, în stânca
asprã, bãtutã de vânturi. Un om

ºi un brad, un om ºi o stâncã.
Atât.” (p. 26).

Bradul ilustreazã foarte bine
cum firescul se împãrtãºeºte din
cosmic, absorbind energii
înnoitoare. Acelaºi fenomen
poate fi observat ºi în cazul
animalelor domestice. Calul, de
pildã, pe lângã a servi la
transportul diferitelor mãrfuri sau
produse pe drumuri inimaginabil
de abrupte, este folosit de moþi în
momentele cruciale din ciclul
existenþei: la nuntã ºi la
înmormântare. Mireasa merge la
bisericã pe cal, mortul e dus la
groapã tot aºa, calul fiind „un ani-
mal sfânt, un animal providenþial
în aceste locuri” (p. 46). În
orizontul acesta impregnat de
sacralitate ºi de ritualitate,
gesturile cele mai comune devin
prototipuri gestuale, modele abso-
lute de eleganþã. Femeia moaþã
care mãnâncã un mãr într-un
vagon de clasa a treia din
mocãniþa, urmaºã a dacilor ºi a
agatârºilor, are gesturi întru nimic
deosebite de acelea fãcute de
primele seminþii în Biblie „ori de
câte ori luau contact cu elementele
de viaþã ale naturii” (p. 18).

Dacã miticul este o forþã
omniprezentã în Þara Moþilor,
magicul þine mai degrabã de o
zonã intermediarã: prezent în
gândirea ºi practicile oamenilor de
acolo, el se manifestã totuºi cu
precãdere la nivelul scriiturii,
intensificând caracterul profetic ºi
vizionar al textului. Mai multe
ºtiinþe oculte conferã o aurã de
mister frazei bogziene. Soarta
moþilor se descifreazã în fâºiile de
aur din piatrã, printr-un fel de
chiromanþie geologicã: „Între roci
masive, strâns încleºtate una de
alta, fâºii abia perceptibile, de aur,
te fac sã citeºti ca în palmã
destinul clocotit al oamenilor.” (p.
8). ªi astrologia lui Bogza se
alcãtuieºte în registrul simbolic al
pietrei: în Þara Moþilor „viaþa stã
sub zodia viforoasã a munþilor
aspri, cu creste ascuþite în bãtaia
vântului” (p. 23). Alchimia îºi face
ºi ea apariþia în descrierea
practicilor agricole ale moþilor, în
legãturã cu bãlegarul care trebuie
dus pe ogoare pentru ca firele
firave de porumb sã poatã creºte.
Bogza opereazã o foarte
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interesantã deplasare simbolicã:
fiind vorba de bãlegar, ne-am
aºtepta sã dãm peste metafore
legate de putrefactio ºi de mate-
ria prima. Or, Bogza ne
proiecteazã la capãtul procesului
alchimic, acolo unde ar trebui sã
ajungã oricine citeºte: „Dacã
[bãlegarul] n-ar trebui transportat
în mari cantitãþi, sute, mii de
kilograme, oamenii l-ar duce pe
locul lor în palme, ca pe un elixir,
ca pe o piatrã filosofalã.” (p. 44).

La nivel stilistic, douã mi se par
a fi procedeele prin care pe de o
parte reportajul accede la mitic ºi
la magic, ºi pe de altã parte se
cufundã cu uºurinþã în hãurile fãrã
fund ale istoriei: comparaþia ºi
antiteza. Tot ce þine de stabilirea
unor analogii îl seduce pe Bogza
ºi, prins de vârtejul textului apropie
– prin comparaþie – termeni dintre
cei mai eterogeni, unul aparþinând
regnului mineral, celãlalt regnului
animal (trupul uman). Filoanele de
aur din munte „se rãspândesc
puzderie, ca sistemul nervos al
unui corp omenesc” (p. 8),
stâncile puºcate cu dinamitã se
sfãrâmã „ca niºte capete fragile
de oameni” (p. 78), „aurul

aºteaptã jos, lucru preþios
împrãºtiat, ca niºte creieri de om
în urma unei catastrofe de cale
feratã” (p. 79). Prin repetarea
ritmicã a unor comparaþii, folosite
în puncte nodale, cu mici
variaþiuni, textul capãtã o
dimensiune halucina(n)tã. Astfel,
minerii sunt comparaþi în cel puþin
cinci rânduri cu niºte cârtiþe în
strãdania lor de sfredelire a rocii,
din ce în ce mai jos (pp. 53, 54,
69: „ca niºte viermi ºi ca niºte
cârtiþe”, 99: „ca niºte cârtiþe
blestemate”, 109).

Cât priveºte antiteza, aceasta
este folositã mai mult sau mai
puþin fericit, de la caz la caz.
Când este vorba de o simplã
contrapondere substantivalã,
adjectivalã sau verbalã, efectul
este în mod inevitabil frapant.
Când, dimpotrivã, este vorba de
arhitecturi antitetice mai
complexe, cum ar fi aceea dintre
proprietarii de mine inumani,
spilcuiþi ºi graºi pe de o parte
(Gruber, a cãrui fiicã are trei
kilograme de aur zestre, d-l
Grigore), ºi minerii slabi, sumbri
ºi demni pe de altã parte (Mihai
Covaci), Bogza cade într-un

tendenþionism expresionist, deºi
cititorul – docil – l-ar urma ºi aici.
O antitezã memorabilã e aceea
dintre cei doi revoluþionari moþi,
Horia ºi Iancu, amândoi hrãniþi la
sânul de piatrã al muntelui.
Deosebirea dintre ei este una de
substanþã: revoluþionarului
christic de cincizeci de ani, care
se rãscoalã cu gravitate ºi
seriozitate nemaiputând rãbda
iobãgia umilitoare, i se opune
tânãrul de douãzeci ºi patru de
ani, însoþit de o recuzitã de
neconceput în cazul lui Horia:
„figurã cu totul romanticã, frunte
inspiratã, plete fluturate în vânt,
plimbãri de-a lungul munþilor sub
razele lunii” (pp. 36-40).

Aceste douã dimensiuni,
romantismul vizionar ºi gravitatea
realistã, se conciliazã de altfel
alchimic în Þara Moþilor, Þarã de
piatrã sub semnul unui anume
profetism bogzian. Un profetism
al textului mereu actual, prin
magic sau prin concret, prin mit
sau prin istorie. Profetism al unui
text care ne învaþã sã pricepem
cele viitoare cu cele trecute, cele
nescrise cu cele scrise, dupã
dorinþa cronicarilor...

un editor, nu doar autor, Lucian Alexiu, iar prozatorul
Nicolae Breban considera „Diverta“- un concern
cinic, care ne dã afarã din librãrii“, pretinzând
exagerat  60 la sutã din valoarea unei cãrþi, unele
librãrii, lanþuri de librãrii, de fapt, concerne, aduc la
sapã de lemn micile edituri. Marile  trusturi editoriale
rezistã. Soluþiile, contraofensiva propusã de Andrei
Bodiu, constã în propunerea unor proiecte,
susþinute cu bani de la diferite organisme, un mana-
geriat eficient, dinamic, în dialogul cu publicul,
îndeosebi cel tânãr, sau foarte tânãr, clasele medii,
liceenii. Nu este  imposibilã, deci, câºtigarea  sau
recâºtigarea cititorului de presã literarã.

Gestionarea crizei difuzãrii presei literare, sau,
mai precis, depãºirea ei, cer însã dinamism, spirit
de organizare ºi o bunã colaborare cu factorii de
decizie locali. Avem exemplul de la revista
braºoveanã „Astra“, care se bucurã de sprijinul
Consiliului judeþean, din care face parte ºi profesorul
ªtefan Aranyosi, vorbitor apreciat la Colocviul de
Poiana Braºov,  evident  un iubitor ºi un  cunoscãtor
al scriitorilor. Aºa, se pot urni multe lucruri. Existã,
aºadar, multe  modalitãþi de difuzare imediatã  a
revistelor literare, a imaginii în fond a scriitorului de

azi,  printre care  festivalurile literare, elogiate de
George Vulturescu, organizatorul cunoscutelor
întâlniri literare de la Satu Mare, ale „Poesis“-ului.
Apoi, de efect, s-a mai spus, este  prezenþa
constantã, neformalã, a unor „scriitori vii“, nu doar
la festivaluri, ci în ºcoli, la „lecþii deschise”, la
lansãri de carte. Soluþia achiziþiilor fãcute de
biblioteci, de inspectorate, direct, prin relaþii
personale, de  ºcoli, cu difuzarea revistelor prin
intermediul profesorilor, vizitele redactorilor în
oraºele mai mici, dar mai receptive, vezi
iniþitativele lui Ioan Pintea de la „Miºcarea literarã“,
sau ale lui Ion Popescu Topolog, trebuie luate
neapãrat în calcul. Presa localã e cea mai eficientã,
pentru buna cunoaºtere a valorilor culturale, a
oamenilor care fac revistele locului,  crede Carmen
Mihalache de la „Ateneu“, care constatã cã
revistele literare au mai ales  cititori „foarte maturi“
cronologic, fapt nu tocmai vesel.

„Evenimentul vinde marfa“, a amintit un vechi
proverb mediatic Doru Munteanu, ca pe un fel de
concluzie parþialã a acestei reuºite întâlniri.
Evenimentul ca noutate de conþinut, ca fapt original,
dar ºi priceperea de a-l prezenta onest, profesionist,
avantajos.

(urmare din pag.3)
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„le dãdea, vara, urzici fierte,
ca sã-i fortifice, ele conþinând
ceea ce nu are îndeobºte
niciun artist, fier” (Constantin
Þoiu, Însoþitorul)

Îmi plac reeditãrile pentru cã
reacþia la respectiva carte aratã
în ce mãsurã s-a modificat
perspectiva intelectualã. Reedi-
tarea este o verificare – ia sã
vedem, paginile astea mai trãiesc
sau aparþin exclusiv arhivei? Am
în vedere Singura criticã, colecþia
de eseuri a lui Mircea Martin.
Deºi titlul are o rezonanþã monist-
totalitarã, eºafodajul de idei es-
te unul de bun simþ. În sensul cã
expertului literar i se cere, fie cã
se situeazã de partea im-
presioniºtilor, fie de cea a
pozitiviºtilor, fie cã face criticã de
întâmpinare sau studiu mono-
grafic, sã încerce sã fie cât mai
obiectiv cu putinþã. Plutind între
valorizare ºi orientare, critica se
cuvine sã nu alunece înspre
poziþii extremiste: „absolutiza-
rea sau negaþia pasionalã sunt,
eventual, de înþeles numai atunci
când se confundã cu un act de
creaþie”. Mircea Martin vede,
totuºi, în critic un creator de o
specie aparte, mai raþional, cu
sistem – o structurã beetho-
venianã, iar nu una mozartianã,
sã zicem. Critica perceputã ca
„un mod de a gândi despre un alt
mod de a gândi” primeºte
demnitãþi filosofice, olimpiene.
ªoseaua demonstraþiei trece prin
burgul lui Maiorescu, care ºi el
socotea artistul un dezlãnþuit.
Dacã scriitorul pur sânge este
tubul prin care se scurge mesajul
zeului, cum vedea lucrurile
Socrate-Platon în dialogul Ion,
criticul, zice Mircea Martin, nu se
hazardeazã în puseu ºi vasalitãþi,
ca sã nu-ºi piardã credibilitatea.
Sã mai nutrim entuziasme
celulozice lovinesciene: „cu
ajutorul unei foi de hârtie putem
cuceri tot universul”? Pânã la

urmã, amfitrionul de la Sburãtorul
rãmâne exemplar prin capacita-
tea lui de a-ºi revizui anumite
aprecieri, ceea ce dovedeºte
flexibilitate mentalã ºi forþa
evadãrii perpetue din zodia
autosuficienþei. Homo sum et...
Câþi respectabili merceo-logi
literari mai au puterea de a admite
cã au greºit, cã nu sunt
întruparea vreunui deus in terra?

Criticul fãrã Eva

De la Singura criticã o sã mã
întorc spre criticul singur. Dacã
ar exista un Dumnezeu al criticii,
am senzaþia cã ar fi zis în illo tem-
pore: ºi a vãzut Dumnezeu cât
de singur era criticul ºi a zis cã e
bine aºa! (Eva fiind scriitorul.)

Citesc opurile ºi articolele
criticilor care arbitreazã în ringul
literaturii contemporane ºi ce
vãd? Cel mai adesea rânduri
encomiastice. Dacã te-ai lua
dupã ele, ai zice cã literele
româneºti sunt copleºite de
capodopere, încât nici nu mai
are rost sã fie puse în balanþã
cu ce se scrie pe alte meleaguri,
ca sã nu stârneascã invidii ºi
complexe de inferioritate. Când
nu sunt encomioane, apar
desfiinþãrile nemotivate, execuþii
cu un zâmbet ºugubãþ în colþul
buzelor. Prea puþinã analizã
literarã, însã. Cartea asta e
genialã, astalaltã e mizerabilã.
Critica româneascã face un joc
de-a alba neagra, dovedindu-se
extremistã, superficialã ºi
sãracã în nuanþe. Jocurile se fac
în funcþie de prieteºuguri/
inimiciþii. Laudele sunt însoþite de
calificative de genul: cutare
autor e un Joyce, altul un
Faulkner al zilelor noastre. Îmi
vine imediat în minte cã ºi
analistul respectiv e un Decebal
contemporan cu noi, simplii
cetãþeni. Concluziile sunt trase
înainte de enunþarea premiselor.
În niciun caz nu se mai vizeazã

conceptul de serendipity („faptul
de a cãuta ceva ºi de a gãsi cu
totul altceva”), cum îl definea
Jean Baudrillard. Cercetarea nu
are deloc porniri euristice, nu mai
cautã nimic pentru cã deja a
gãsit.

Ierarhii, topuri, clasamente

Fie cã semnalizeazã, inter-
preteazã sau valorizeazã, actul
critic este generator de ierarhii.
Revista Cuvântul, de exemplu,
este plinã de clasamente. Ca ºi
cum jurizarea esteticã ar fi la fel
de univocã precum boxul! Dincolo
de nemiloasele desfiinþãri bazate
pe atacarea unei scrieri artistice
cu argumente antropologice,
istorice, sociologice º.a.m.d, non-
literare, deci, revistele culturale
sunt populate cu o puzderie de
cronici amabile. Critica amabilã –
cea care se ascunde dupã
formulãri vagi sau pretenþioase,
ininteligibile. De fapt nu criticã, ci
recenzie ºi de fapt nu recenzie ci
un fel de hi 5! de cuba! ori o bãtaie
amicalã pe umãrul autorului.

Un filosof de la Princeton,
Kwame Anthony Appiah, crede
cã „în viaþã, provocarea nu este
sã înþelegi cum ar fi mai bine sã-
þi joci rolul, ci sã-þi dai seama ce
rol joci”. Cine îºi asumã condiþia
de critic n-are încotro, trebuie sã
priveascã problema din unghiuri
diferite ºi sã se fereascã de
omagii sau canonade. Odatã
trebuie înþeles demersul auc-
torial, dupã care intervine
umanizarea, „servirea” operei
publicului degustãtor. Nu cred cã
interpretul, traducãtorul estetic,
se cuvine sã se raporteze la
publicul profesionist, alcãtuit tot
din scriitori, fie ei confirmaþi sau
veleitari.

„Parlando rectalis”

ªi totuºi, criticul e ºi el om,
n-avem ce-i face! Fiind parte

Singuratatea criticului

)) )))

Felix Nicolau
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jucãtoare, nu poate fi neutru.
Gheorghe Grigurcu a dezbãtut
asupra imposibilei neutralitãþi.
Bine, el avea în vedere implicaþiile
etice, colaterale, dar necesare ca
pandant aspectului estetic. În
sensul acesta considera cã
„Eugen Simion e, pânã una alta,
un E. Lovinescu cu capul în jos”.
Nu ºtiu ce vrea sã spunã acel
„pânã una alta”. Acuma, dacã
întoarcem Divina Comedie cu
fundul în sus, e adevãrat cã Lu-
cifer din ilustraþiile lui W. Blake va
pãrea cã se aflã în poziþie
normalã, nu cu cracii în sus! E
doar o iluzie, însã, pentru cã dacã
vrei sã citeºti o carte de-a-
ndoaselea, trebuie sã te rãstorni
ºi tu, deci susul devine iar sus ºi
josul jos, oricât s-ar cãzni Sextus
Empiricus sã demonstreze cã
nu-i aºa. Pe mine, însã, mã
preocupã subiectivitatea „ere-
ditarã”. Criticul, fiind ºi el un bi-
ped cu unghii ºi fãrã pene, are
duºmani ºi amici. Pe unii va tinde
sã-i nimiceascã, pe ceilalþi sã-i
preamãreascã. Dacã dã curs
acestei porniri fireºti, poate fi
numit cel mult scriitor în devenire,
dar nu raisonneur. M. H.
Simionescu semnala cã trãim în
„societatea celor care se
folosesc de circumstanþe”; iar
scriitorii sunt atât pãrinþii, cât ºi
copiii ei: „cu apucãturile acestei
branºe îþi poþi ucide ºi mama”.
Vorbind „în seriosul glumei”,
ingeniosul bine temperat
considera lipsa de moralitate o
boalã contagioasã: „era suficient
sã fii de faþã din toatã inima”. ªi
un psiholog ca Stanley Milgram
îi dã dreptate. El e sigur cã poþi
determina un om obiºnuit sã
facã lucruri teribile, inclusiv sã
tortureze ºi ucidã, doar confi-
gurând contextul într-un anume
fel. Bineînþeles, criticul nu e un
om obiºnuit, cãci critica, ne
învaþã Mircea Martin, nu e
conºtiinþa literaturii, ci se
raporteazã la ea însãºi.

Piruetã: criticul, fiind ºi el o
trestie gânditoare, rege ºi vierme
al universului, e în mare pericol
sã se molipseascã de omenitate.
Neagoe Basarab povãþuieºte pe
oricare Teodosie, din Renaºtere
pânã în postmodernism: „nu
pohti sã auzi pãcatele nici unui

om, ca sã nu sã lipeascã vreunul
de inima ta”. De aceea e bine sã
spovedeascã criticul cartea, iar
nu pe autorul ei. Sã stea deoparte
de breaslã, sã-ºi închidã
telefonul de serviciu, sã iasã în
parc, sã ºadã pe banca din faþa
blocului cu vecinii ºi, din când în
când, sã mai ºi citeascã. Asta nu
înseamnã cã eliminãm cu totul
critica geneticã, cã întoarcem
spatele autorului de-abia întors în
literaturã. Dan C. Mihãilescu e
foarte curios de personalitatea
scriitorului care se aflã în spatele
unei cãrþi. ªi bine face! Dar nu
apropriazã autorul prin apropiere
spaþialã ori telefonicã. În general,
se vorbeºte prea mult despre
autori ºi prea puþin despre cãrþi.
De aici ºi snobismele derivate:
un autor care conteazã, o editurã
care conteazã! Eu am gãsit
scrieri terne promovate feroce de
mari edituri ºi altele, nemaipo-
menit de interesante, publicate la
edituri cu buget minor. Un caz ar
fi cel al romanului Abisex al lui
Sorin Delaskela, scos la Brumar.
Din lipsã de marketing, cartea se
va pierde rapid în anonimat.
Carevasãzicã nu ajunge sã
scriem despre cãrþi, mai trebuie
sã ºi scotocim dupã ele, altminteri
unii cântã, alþii aplaudã ºi foarte
puþini ascultã cu interes.

Cum sã devinã moaºa
ursitoare

Îmi stã pe scoarþa cerebralã o
zicere a lui Bogdan Creþu:
„Criticul literar nu e mereu o bunã
ursitoare, el poate fi cel mult o
moaºã necesarã”. Pãi, ca sã fie
ºi o „bunã ursitoare” ar trebui sã
ºtie gusturile celor care citesc
fãrã sã scrie. Sã cunoascã
îndeaproape publicul (n-am scris
populaþia!). Nici scriitorul, nici
criticul nu-ºi pot permite sã fie
ºoareci de bibliotecã. Musai sã
scrii ºi sã citeºti din mers,
interacþionând cu cât mai multe
feluri de oameni. Lãuzind în
turnuri de fildeº ºi descântând
extractul de malþ cu breasla îl
face pe scriitor sã cadã în
manierism ºi pe critic sã-i laude
produsele artificioase. Aºa se
explicã retragerea literaturii din
viaþa publicã ºi cantonarea ei

într-o condiþie elitistã. Literatura
ca filosofie, ca tratat de esteticã!
Aberant! ªi asta într-o culturã
acuzatã mereu cã a devenit prea
literaturizatã! Literatura e desti-
natã publicului, pe cât posibil larg,
iar nu cenaclurilor ºi site-urilor de
profil. Aºa cum criticii pot impune
false ierarhii, aºa publicitatea
este capabilã sã transforme
absurdul în firesc. Una dintre
anomaliile „fine” ale capitalismului
sãlbatic postrevoluþionar român a
fost succesul de piaþã al lui
Patapievici ºi Cãrtãrescu. În
epoca acumulãrii de capital ºi a
mediatizãrii explozive a ma-
nelelor, la noi se vindeau ca
pâinea caldã Zbor în bãtaia
sãgeþii ºi Orbitor. Nu ºtiu câþi
oameni de litere au reuºit sã ducã
pânã la capãt cele douã „best-
sellers”, darmite funcþionarul de
la companiile multinaþionale,
obligat sã treiere hârtii 10 ore/zi.

Odã la salamalek

Tot Mircea Martin considera
cã „despre criticã se poate spune
cã esenþialã îi este nesin-
gurãtatea”. Bãnuiesc cã avea în
vedere expunerea la cât mai
multe cãrþi ºi la miºcarea
generalã a ideilor. Cu totul alta mi
se pare a fi situaþia criticului.
Pentru a nu aprecia prin
contaminare (meteahnã dez-
bãtutã în tratatele de pedagogie),
e bine ca el sã stea deoparte,
deasupra sau dedesubtul lumii
literare. Normal cã e o utopie
sfãtuirea mea. Sã se þinã
deoparte ºi sã-ºi lustruiascã
armele. Asta pentru cã eu vãd în
critic un deputat ales de public în
uniunea scriitorilor. El tãlmãceºte
opera, dar îl ºi avertizeazã pe
scriitor cu privire la orizontul de
aºteptare al cititorului. Ceea ce
nu echivaleazã cu o pledoarie în
favoarea literaturii comerciale, ci
doar, sã zicem, cu una contra
intelectualismului excesiv, a
manierismului ºi chiar împotriva
artei pentru artã. Adesea, când
scriu despre o carte încãrcatã de
simboluri ºi de experimente
narative, mã extaziez ori mã
amuz la modul elevat. Asta pe de
o parte. Pe de alta, aducându-mi
aminte de responsabilitatea faþã
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de publicul trãitor în afara
filologicalelor, nu pot sã nu ridic
jalba-n proþap. Ca prozator,
lucrurile sunt mult mai clare –
întotdeauna mã preocupã
exprimarea subtilitãþilor într-un
limbaj cât mai clar. Simplitatea nu
coincide cu simplismul, lucru
valabil ºi pentru poezie. În epoca
avioanelor ºi a ambuteiajelor nu
se mai poate scrie ca pe vremea
locomotivei cu abur. Sunt dezolat
pentru urmaºii lui Joyce ºi
Faulkner.

Cât despre nobleþea breslei,
îmi vine în minte volumul-anchetã
alcãtuit de Marin Mincu: De ce
scriu poeþii poezie? Sigur cã, în
conformitate cu titlul, mai toþi au
declarat: pentru cã altfel nu se
poate. Adicã dacã omul e deja
poet, cum sã nu-ºi facã meseria?
Muza tot vine ºi-l terorizeazã ca
pe romanticul Musset. Con-
cluzia? Una subtilã rãu: „acesta
este un secret pe care nici ei nu-
l ºtiu”. Numai cã noi am aflat cã
diavolul e capabil sã se
înfãþoºeze în chip de înger
luminos. Dacã muza ºi efectul
generat de ea, inspiraþia, sunt,

Doamne pãzeºte, vreo poftire la
sinecuri culturale, la salamalekuri
ºi prosternãri în faþa genialitãþii
poetului? Cãci numai recu-
noaºterea cu surle ºi trâmbiþe a
talentului îi dã dreptul posesorului
sãu sã-ºi ia în primire infatuarea,
nu? Dar scriitorul e o biatã victimã
(„ochi alunecoºi, inimã zbur-
dalnicã”) a muzei lui ºi, când este
sedus, ce nu face omul? Dã de
pãmânt chiar cu propria-i
demnitate. Criticul, însã, adorator
al lui Apollo aºa cum îl ºtim, îºi
pãstreazã capul pe umeri ºi nu
intrã în hora rubedeniilor literare.
El ºade singur cuc ºi, legat la
ochi, cu o mânã agitã sabia-
condei, cu alta cumpãneºte
balanþa argumentelor, iar cu cea
de-a treia îºi plãteºte berea pe
care se dã de ceasul morþii sã
i-o achite autorul.

Listã cu ce mã enerveazã la
vecinul meu de deasupra,
critic literar:

1. Cronicile isteric lauda-
tive. 2. Cronicile isteric deni-
gratoare. 3. Critica amabilã, fã-

rã semnalizarea plusurilor ºi a
minusurilor, înþesatã de jargon
filologic. 4. Impunerea de false
ierarhii, având la bazã pro-
movarea mediaticã. 5. Tonul
superior cu care i se adreseazã
posibilului cititor. 6. Înlãnþuirea
de epitete incandescent-
paradisiace ori, invers, infer-
nale. 7. Selecþia cãrþilor la
modul snob: editurã, cine face
recomandarea pe coperta a
patra etc. 8. Fidelitatea faþã de
o anumitã grupare sau faþã de
anumiþi autori. 9. Lipsa de umor
ºi inflaþia de sarcasm. 10.
Bravada intelectualã: preþio-
zitatea ºi dogmatismul. 11.
Baricadarea în turnul de fildeº.

Bineînþeles, acestea sunt doar
cusururile vecinului meu care, pe
deasupra, urcã mereu cu liftul,
deºi locuieºte la etajul 1. Tagma
criticilor, aºa cum ºtim cu toþii,
este absolut diferitã: urcã pe
scãri chiar ºi când scriitorul îi þine
deschisã uºa de la cabina liftului,
unde aºteaptã o canapea din
piele ºi o frapierã cu ºampanie.

Aurel Gheorghiu Cogealac
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Dupã nu mai puþin decît patru
antologii, care acoperã evoluþia
poeziei noastre moderne de la
Macedonski pînã în prezent,
începînd cu aceea din 1993,
consacratã avangardei, ºi sfîrºind
cu Generaþia 2000 din 2004, Marin
Mincu ajunge acum, prin recenta
Panoramã criticã a poeziei
româneºti din secolul al XX-lea
(Editura Pontica, 2007, 1181 pag.),
la cea mai ambiþioasã ºi mai
temerarã sintezã a preocupãrilor lui
predilecte de exeget ºi de istoric
literar. Interesul cu totul special ºi
deopotrivã de rar al întreprinderii
sale vine din împrejurarea cã, pe
lîngã textele antologate ale celor 94
de autori selectaþi, ea cuprinde ºi o
amplã introducere de aproape 70
de pagini, precum ºi alte încã 98
asemenea preambuluri mai mici în
deschiderea unor capitole mai
importante, ca ºi în prezentarea
fiecãrui poet în parte. Acest versant
critic, istoric ºi analitic însumeazã
el singur peste 300 de pagini. Am
dat aceste coordonate ale lucrãrii
spre a ilustra faptul cã ne aflãm în
faþa unei realizãri cu adevãrat
monumentale, deocamdatã numai
prin proporþiile sale.

Dar ea îºi poate revendica ºi o
monumentalitate de fond, întrucît
oferã o imagine a poeziei noastre
moderne nu doar cuprinzãtoare în
timp, ci ºi substanþialã tematic ºi,
mai cu seamã, dintr-un punct de
vedere extrem de pretenþios, acela
al problematizãrii materiei ºi al
decantãrii esenþelor sale. Cu alte
cuvinte, Marin Mincu nu se
mulþumeºte cu simplul excurs
descriptiv ºi cronologic, sãpînd
dimpotrivã în straturile de
profunzime ºi scoþînd la luminã
reliefuri nebãnuite ale miºcãrii
poetice ºi, mai ales, ale structurilor
ei interioare, care i-au modelat
destinul pe parcursul întregului
secol trecut.

Însã o primã atenþie în faþa

oricãrei antologii se îndreaptã
fireºte cãtre selecþia numelor
pentru care a optat autorul ei. Se
ºtie desigur cã o atare selecþie se
poate face dupã criterii foarte
diferite, cele mai banale fiind
întotdeauna cele tematice, cazul lui
Marin Mincu, ghidul pare sã fi fost
ceea ce el numeºte avansarea
poeticitãþii. A reþinut aºadar pe
aceia dintre sutele de poeþi de ieri
sau de azi, care pot ilustra mai
convingãtor sensul ºi formele
devenirii lor creatoare, din
perspectiva ansamblului ºi nu a
diferenþelor individuale. Faþã de
unul tematic, acest criteriu are
oricum avantajul ºi meritul cã ne
menþine în planul estetic. ªi el însã,
ca oricare altul, este dator sã se
subordoneze exigenþei funda-
mentale, care în cîmpul literar ºi
artistic în genere rãmîne în-
totdeauna exigenþa axiologicã, o
condiþie irevocabilã, ineluctabilã,
ireductibilã ºi insurmontabilã. Marin
Mincu, pe deplin conºtient în
aceastã privinþã, mãrturiseºte
limpede cã ºi în cazul sãu, nu
inovaþia, ci talentul autorilor a decis
selecþia Panoramei (p.496). Cînd
e vorba de valoare, apar însã,
îndeobºte, incertitudini ºi rela-
tivisme de tot felul, invocîndu-se
noþunea inefabilã ºi inexorabilã a
gustului individual. Or, în realitate,
existã ºi un gust mai cuprinzãtor,
pe care trebuie sã-l calificãm drept
unul socio-cultural ºi care rezultã
dintr-o convergenþã în timp ºi
spaþiu a celor individuale. Aceastã
evoluþie consacrã în definitiv pe
creatorii de artã, iar încercarea de
a modifica scara lor de valori
întîmpinã mai totdeauna dificul-
tãþi de netrecut. Existã desigur ºi
glorii false, popularitãþi dobîndite
pe cãi dubioase, dar temporar efi-
ciente, prin mediatizare ºi into-
xicare propagandisticã. Ase-
menea situaþii sînt din pãcate destul
de numeroase, dar fenomenele pe

care le genereazã se dovedesc
pînã la urmã, din fericire, extrem
de perisabile. În absenþa duratei ºi
a acceptãrii publice, criticul e
obligat sã mizeze într-adevãr pe
gustul propriu, dar ºi pe un sistem
de principii, prin care sã-ºi
argumenteze judecãþile ºi sã-ºi
convingã cititorii

În Panorama lui Marin Mincu
sînt ºi unele omisiuni insuficient
motivate prin viziunea care-i stã la
bazã, dat fiind cã ne gãsim
constrînºi de cîteva situaþii ºi valori
omologate din punct vedere socio-
cultural. Oricîte obiecþii li s-ar putea
aduce, autori ca Ana Blandiana, Ilie
Constantin, Mircea Dinescu,
Gabriela Melinescu sau, din
generaþ i i le  anter ioare,  D.
Stelaru, Jebeleanu, Miron Radu
Paraschivescu, Nina Cassian ori
Aurel Rãu ºi-au demonstrat încã de
multã vreme o validitate ºi o
vitalitate artisticã, pe care ni se pare
inutil ºi oricum dificil a le mai
contesta, cu atît mai mult cu cît
contribuþia lor la dinamica poe-
ticitãþii se preteazã la fel de bine ca
ºi a celorlalþi grilei de analizã pe
care o utilizeazã Marin Mincu.

În orice caz, nu în aceastã
direcþie ne intereseazã sã insistãm,
pentru cã atractivitatea cea mare
a Panoramei de care discutãm
izvorãºte în primul rînd din
comentariile critice ale autorului ei
ºi, mai presus de toate, din modelul
exegetic care ni se propune, prilej
de controverse ºi delimitãri
polemice. Produce oarecare iritare
ºi mai cu seamã neînþelegere
aplombul teoretic cu care Marin
Mincu abordeazã delicatele
probleme ale poeziei, oferindu-ne
integrãri categoriale ºi clasificãri
tipologice, menite sã punã ordine
ºi coerenþã într-un domeniu, pe
care alþii l-ar prefera probabil
statornicit într-o devãlmãºie
nãscãtoare de iremediabile
disponibilitãþi ºi fantezii her-

Critica si fetele
poeziei

, ,

Florin Mihãilescu
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meneutice, ca ºi cum în acestea ar
consta creaþia ºi libertatea criticului
ºi nicidecum în forþa lui de a elucida
obiectul ºi de a-ºi motiva,
obligatoriu ºi convingãtor, opiniile ºi
aprecierile estetice. Atitudinea
declarat ostilã a lui Marin Mincu faþã
de impresionismul specios ºi acefal
se înscrie însã într-un context mai
general al criticii contemporane
europene ºi nord americane, care
a depãºit demult faza ingenuitãþii
ºi gratuitãþii eseistice, pentru a-ºi
orienta eforturile în direcþia
descoperirii progresive a mereu ºi
mereu noi metode ºi concepte
operaþionale, destinate sã obiec-
tiveze din ce în ce mai mult
examenul exegetic, relativizînd ori
cel puþin limitînd, în contrapartidã,
toate iluziile, derapajele ºi abuzurile
subiectivitãþii dezlãnþuite ºi ale
empirismului satisfãcut de sine,
forme deopotrivã ale unei mega-
lomanii organice.

Din contactul cu semiotica ita-
lianã ºi cu structuralismul francez,
Marin Mincu ºi-a scos propriile
concluzii ºi ºi-a forjat un sistem
teoretic, pe care l-a aplicat poeziei
româneºti de la Ion Barbu ºi pînã
la ultimii veniþi, douãmiiºtii noului
mileniu. Noþiunile de bazã cu care
lucreazã criticul nostru ºi care-i
configureazã gîndirea de o
manierã originalã inconfundabilã
sînt textul, practica semnificantã,
scriitura, eul sau subiectul poetic,
poeticitatea ºi autenticitatea, adicã
tot atîtea cîte le regãsim cu o
grãitoare frecvenþã, ºi în limbajul
critic contemporan al exegeþilor
occidentali. Diferenþa consistã
bineînþeles în modalitatea cu care
criticul român le introduce în
tabloul sãu analitic, interpretativ ºi
evaluativ.

Din multitudinea de aspecte
care s-ar cuveni luate în discuþie,
sã ne oprim numai la cîteva mai
generale, pentru cã a intra în
amãnunte ar fi cu totul imposibil,
datã fiind bogãþia de observaþii ºi
de nuanþe a acestei Panorame. Mai
presus de orice, ea probeazã un
lucru deseori neglijat, ori nici mãcar
remarcat: înainte de a fi o esenþã,
poezia este un fenomen. Prins în
contextul unor perspective dintre
cele mai diverse, fenomenul poetic
îºi reveleazã o mobilitate funciarã
ºi indepasabilã. De aici ºi nevoia
de a-i surprinde ipostazele. Dincolo

de sinteza ºi paradigma activã a
eminescianismului, Marin Mincu
distinge patru modele poetice
dominante: tradiþionalist, moder-
nist, avangardist ºi experimentalist,
iar – sub raportul evoluþiei poeticitãþii
moderne – cinci repere, la rîndul
lor paradigmatice: Arghezi, Blaga,
Barbu, Bacovia ºi Nichita Stãnescu,
dupã cum, pentru perioada
postbelicã, numele referenþiale i se
par a fi: acelaºi Nichita Stãnescu,
apoi Ion Gheorghe, Marin Sorescu,
Leonid Dimov ºi Mircea Ivãnescu,
un “lung prilej de vorbe ºi de
ipoteze”, vorba poetului, cãci aici
riscãm a aluneca pe o pantã pe cît
de ademenitoare, pe atît de
capricioasã. Cînd parcurgem însã
antologia, ne întîlnim cu încã ºi mai
multe ºi mai detaliate compar-
timentãri: simboliºtii,  tradiþionaliº-
tii, moderniºtii, avangardiºtii,
antimetafizicii-apocalipticii, boemii,
baladiºtii-mitizanþii, poeþii pro-
zaicului ºi ai cotidianului,
neomoderniºtii-neoexpresioniºtii-
experimentaliºtii, manieriºtii-
textualizanþii, textualiºtii-postmo-
dernii ºi, în fine, autenticiºtii-
schizoizii, ceea ce fireºte rafineazã,
dar ºi fãrîmiþeazã viziunea de
ansamblu, care privilegiazã cele
patru tipuri fundamentale mai sus
menþionate.

O dezbatere aparte ar necesita
ºi problema tradiþionalismului,
echivalat la un moment dat de
Cãlinescu, în binecunoscutul sãu
spirit paradoxal, cu o formã de
modernism al perioadei interbelice.
Însã paradoxele n-ar trebui desigur
interpretate la propriu. În realitate,
tradiþionalismul a fost o doctrinã
ideologicã ºi nu o tehnicã poeticã
ºi, cu atît mai puþin, o concepþie
esteticã, în pofida tentativei lui
Crainic de a o elabora ca atare.
Existã evident, orice s-ar spune, o
poezie tradiþionalã, adicã una care
nu inoveazã tehnica artisticã ºi cu
toate acestea poate permite
ecloziunea unor mari poeþi, graþie
doar originalitãþii spontane care þine
de personalitatea acestora (cazul
Goga). În rest, tradiþionalismul nu
înseamnã nimic mai mult decît
prioritatea unor teme ºi motive de
tip autohtonist ºi promovarea unei
psihologii ostentativ vernaculare.
Altminteri, aºa-ziºii poeþi tradi-
þionaliºti ca Blaga, Pillat, Voiculescu
sau Maniu sînt eminamente poeþi

moderni, marcaþi ºi modelaþi de
toate experienþele artei din primele
trei decenii ale secolului XX, ºi avea
perfectã dreptate Lovinescu sã ob-
serve cu umor ºi satisfacþie cã
triumful modernitãþii se vãdeºte în
chip decisiv ºi prin faptul cã ea a
intrat ca un adevãrat cal troian pînã
ºi în citadela constituitã a
tradiþionalismului doctrinar, adicã în
paginile, din fericire necenzurate, ale
altfel exclusivistei reviste care a fost
Gîndirea, cel puþin în planul ideilor
pe care le-a propagat ºi le-a exaltat
cu fervoare eseisticã ºi fermitate
polemicã. Atîta cîtã s-a publicat la
noi, de la Sãmãnãtorul pînã la Cuget
clar a lui Iorga, poezie tradiþionalã,
în schimb, am avut îndeobºte sub
pene mai puþin pretenþioase decît a
lui Crainic. În ultimã instanþã, s-ar
putea conchide cã poezia tradi-
þionalã nu renteazã, ca sã preluãm
pe dos o formulã a lui Ibrãileanu,
decît fireºte cu rarisima excepþie a
personalitãþii. Superioritatea poeziei
moderne rezultã din asocierea
talentului cu o esteticã inovatoare ºi
tocmai aºa se ºi face cã valoarea
devine dependentã de modernitate.

Ar mai trebui sã ne oprim la
semnificaþiile textualismului unde
Marin Mincu aduce clarificãri
indispensabile, apoi la situaþia
postmodernismului, pe care criticul
îl vede mai bine fixat în formula
experimentalismului, dar spaþiul
nu ne mai îngãduie, iar pe de altã
parte sînt aici chestiuni despre
care am mai vorbit ºi cu alte
prilejuri. Vom spune de aceea
numai cã Panorama colegului
nostru se înfãþiºeazã ca o
adevãratã minã, cu zãcãminte greu
de epuizat, de probleme ºi de
interogaþii, cele mai numeroase
dintre ele, incontestabil, esenþiale
ºi fecunde. Împrejurarea atestã,
dupã convingerea noastrã,
ascendentul categoric al conºtiinþei
teoretice în exerciþiul actului critic
complet. Adevãrata criticã, scrie
undeva Marin Mincu, trebuie “sã
incite la gîndire” (p. 51). Iar dacã
lucrurile stau aºa, cum ºi nouã ni
se pare, ba chiar sîntem convinºi
cã stau, atunci cu siguranþã cã ºi
Panorama lui este adevãratã
criticã, oricît ar mai cîrti rãuvoitorii,
este adicã o criticã stimulatoare ºi
foarte productivã, deschizãtoare de
orizonturi noi, de mare anvergurã
ºi de realã demnitate intelectualã.
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Prin 1963 sau poate în ’65, pe
când nu apucaserãm sã ne
dezmeticim din infernul puºcãriilor ºi
din coºmarul stalinismului, în
România comunistã puteai citi vreo
zece periodice sovietice, printre care
ºi anostele Les Nouvelles de
Moscou, care începuserã sã
publice, în foileton, proza cel puþin
bizarã a unui necunoscut ce avea
sã devinã în scurtã vreme faimos.
Povestirea se numea Une journée
d’Ivan Denissovitch, iar autorul era
nimeni altul decât Alexandr
Soljénitsyne, viitorul laureat al
Premiului Nobel. Pânã dupã 1989,
din scrierile rusului n’a mai apãrut la

noi decât Necunoscutul din gara
Krechetovka, strecuratã prin cine
ºtie ce tertipuri în paginile revistei
Secolul 20. ªocul extraordinar îl
constituise însã apariþia acestei Zile
din viaþa lui Ivan Denisovici – în chiar
Rusia Sovieticã, în însãºi patria
socialismului – unde, pânã atunci,
nimeni nu îndrãznise sã scoatã o
vorbã despre lagãrele sistemului
concentraþionar. Se pare însã cã
1962 fusese un an mai aparte, lupta
pentru putere ºi încercarea de
înlãturare a lui Hruºciov convin-
gându-l pe acesta de necesitatea cu
orice preþ a publicãrii  atât de puþin
ortodoxei povestiri; în fond, era vorba
doar de un ilustru necunoscut
(numele de Soljeniþîn nespunând
nimãnui mare lucru!), sortit, fireºte,
sã disparã ºi sã fie dat uitãrii dupã
ce-ºi va fi fãcut datoria. Însã, ca de-
atâtea alte ori, socoteala de-acasã
nu s-a potrivit defel cu cea din târg ºi
„necunoscutul” s-a dovedit a fi fost
fãcut din alt aluat decât omul nou
(sovietic); politrucii ºi KGB-ul ºi-au
rupt însã colþii în cerbicia acestui fost
combatant, fost deþinut, fost
canceros (vindecat ca prin minune),
care nu vroia decât sã strige în gura
mare, sã spunã adevãrul despre tot
ce trãise ºi ce ºtia, despre tot ce
aflase pe pielea lui ºtiind prea bine
cã nu mai avea nimic de pierdut.

Soljeniþîn a fost luat, chiar ºi el,
oarecum prin surprindere de rapi-
ditatea – pe de o parte – a tipãririi Zilei
din viaþa lui Ivan Denisovici, iar pe
de alta, de faptul cã, la urma urmei,
se demascase, devenind o pradã,
în aparenþã uºoarã, pentru organele
represive (rãmase – fireºte –
aceleaºi!), dar mai ales pentru marea
majoritate a activiºtilor/politrucilor
nemulþumiþi/revoltaþi de „scandalul”
dãrii în vileag a crimelor comu-
nismului. Hãituit, scriitorul îºi va lua
mãsuri de siguranþã inimaginabile
(acestea – la fel ca ºi ingenioasa reþea
de culegere ºi depozitare/dosire a
notiþelor cuprinzând amintirile a sute
de foºti deþinuþi politici - sunt povestite
pe larg în memoriile sale intitulate
Stejarul ºi viþelul), continuând – fãrã
sã prindã nimeni de veste – sã scrie
ºi va duce la bun sfârºit alte douã
romane. Unul dintre ele, Primul Cerc,
se petrece într-o puºcãrie specialã,
aºa-numita ºaraºka, aflatã undeva
la periferia Moscovei ºi  destinatã mai

ales savanþilor ºi cercetãtorilor,
consideraþi periculoºi/duºmãnoºi,
cãrora – în schimbul unor condiþii de
viaþã acceptabile – li se cere sã-ºi
punã talentul ºi priceperea în slujba
realizãrii unor proiecte aberante
inspirate din gândirea paranoicã ºi
coºmarele sau obsesiile genialului
Conducãtor.

Mai bine de patru ani, Soljeniþîn
însuºi a fost închis/sechestrat într-o
asemenea instituþie, lucrând în niºte
condiþii care i-au asigurat, totuºi, fãrã
probleme, supravieþuirea. Romanul
se citeºte cu sufletul la gurã, cititorii
„devenind” martori la  o arestare
urmatã de internarea în infernul
puºcãriei Lubianka sau asistând la
interogatoriile victimei, dar climaxul e
atins în clipa când, în premierã
absolutã, Stalin însuºi este adus în
prim plan în ipostaze nu dintre cele
mai favorabile. Grosul romanului îl
ocupã însã, de bunã seamã,
discuþiile interminabile, dar pline de
miez, dintre savanþii-puºcãriaºi,
chinuiþi de esenþa oarecum
blestematã/otrãvitã a pactului pe
care-l vor fi încheiat cu Spiritul ºi
Puterea Rãului, dar negãsindu-ºi
liniºtea ºi încercând sã  gãseascã
alte ºi alte cãi sau ieºiri care sã ducã
(cu orice preþ) la soluþii moral-
acceptabile.

Celãlalt roman, Pavilionul
canceroºilor, aducând pânã la un
punct cu Muntele vrãjit, ne
înfãþiºeazã viaþa sinistrã a mai multor
bolnavi internaþi într-un dispensar
pentru canceroºi, pierdut undeva în
stepele  Asiei Centrale. De fapt,
Soljeniþîn aproape cã transcrie, în
mare mãsurã, trãirile ºi experienþele
prilejuite de internarea sa într-un
asemenea stabiliment, iar în
personajul principal, Oleg
Kozlogotov, fost combatant, fost
deþinut, bolnav de cancer (pe cale
de însãnãtoºire), îl vom recunoaºte
cu uºurinþã pe autor. Cartea poate fi
acuzatã de o anumitã naivitate/
simplitate, însã importanþa, puterea
ºi unicitatea ei – la fel ca ºi a Primului
cerc – stau în demascarea ºi
punerea sub acuzare PENTRU
ÎNTÂIA OARÃ ªI ÎN CHIAR INIMA
„PATRIEI RÃULUI” a esenþei lumii
comuniste cu activiºtii sãi
atotputernici (Rusanov), cu
abuzurile, mizeria, crimele ºi ororile
sistemului represiv. Apar în roman ºi

Alexandr
Soljenitîn-
in
memoriam
Ioan Muºlea

,
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o seamã de oameni obiºnuiþi, de
bunã-credinþã, neimplicaþi prea
adânc în angrenajele socialismului
victorios ºi care nu înþeleg ce se pe-
trece de fapt în „mãreaþa Uniune
Sovieticã”, fiind – de fapt – îndobitociþi
de propagandã, adeseori speriaþi,
cei mai mulþi crezând cã trãiesc în
cea mai deplinã normalitate. A le
deschide ochii pare cel mai adesea
un efort zadarnic, însã sunt ºi nebuni
în stare sã o facã: e vorba de unul
sau doi bolnavi beneficiind – la fel cu
toþi ceilalþi – de „statutul” de cance-
roºi, care le conferã acestor neno-
rociþi sortiþi unui sfârºit cumplit, o
libertate de neînchipuit: pot spune
lucrurilor pe nume. Activistul res-
ponsabil de sute de denunþuri este
îngrozit de tot ce aude ºi încearcã
zadarnic sã repunã lucrurile pe un
fãgaº „corect” ... principial. Scriitura,
repet, poate apãrea uneori cam
naivã, însã descrierea scenelor
legate de trezirea unor sentimente ºi
instincte demult uitate sau ale unor
stângace ºi timide preludii erotice
sunt atât de fireºti încât – oricât ar
apãrea de desuete ºi demodate în
comparaþie cu brutalitatea scenelor
de sex din literatura zilelor noastre,
te cuceresc printr-o delicateþe ºi
gingãºie dezarmante.

Un personaj, în aparenþã nici
mãcar secundar, bãtrâna ªtefania,
ne deschide pentru o clipã lumea
misterioasã a drepþilor cãreia
Soljeniþîn i-a dedicat o nuvelã de o
stranie frumuseþe (Casa Matrionei),
reînviind într-un fel sfinþii supra-
vieþuitori ai unei lumi de mult apuse.

Nici unul dintre cele douã romane
nu a putut vedea lumina tiparului în
Rusia comunistã, fiind pur ºi simplu
confiscate. Scriitorul, însã, îºi luase
toate mãsurile de precauþie ºi, în
1968, sutele de pagini explozive,
sinucigaºe, au fost tipãrite
instantaneu de cãtre editurile ruseºti
din exil, operaþiunea fiind urmatã de
cea mai promptã traducere în toate
limbile de circulaþie ale Lumii Libere.
ªocul a fost imens, iar succesul a
fost pe mãsurã, materializându-se în
milioane de exemplare ºi zeci de
ediþii. În România, pe la  începutul
anilor ’70, multã lume a putut citi
fragmente „copioase” din cele douã
romane în paginile extraordinarului
(pe vremea aceea!) „L’Express”,
revista prilejuindu-ne (prin ’74) ºi o

întâlnire de neuitat cu discursul de
acceptare a premiului Nobel.

Acelaºi parcurs triumfal l-au avut
ºi cele trei volume ale Arhipelagului
Gulag în care Soljeniþîn demonteazã
mecanismul concentraþionar al lagã-
relor înfiinþate încã de pe vremea lui
Lenin ºi Djerjinski, perfecþionate de
Stalin ºi menite sã lichideze cu orice
mijloace milioanele de duºmani ai
poporului care, în minþile bolnave ale
aparatului de represiune, ameninþau
comunismul. În fond, scriitorul nu
face decât sã vorbeascã pe ºleau,
în gura mare despre esenþa
represivã, criminalã a regimului care

se bizuie în  covârºitoare mãsurã
doar pe silnicie ºi represiune. A fi
rostit rãspicat aceste acuze ºi
sentinþe nemaiauzite din interiorul,
din inima sistemului, înfruntându-l ºi
asumându-ºi integral riscurile, l-a
transformat pe Soljeniþîn într-un erou
fãrã egal al vremilor noastre atât de
tulburi ºi favorabile pertractãrilor sau
compromisului.

Perfect documentat, scriitorul va
alege ca soluþie un soi de mono-
grafie, sistematizând totalitatea
informaþiilor culese de la sutele de
tovarãºi de detenþie. Lucrarea va fi
structuratã pe capitole/teme meni-
te sã „acopere” integral bolgiile ºi
situaþiile-limitã ale unui sistem bes-
tial ºi  inuman, nelãsând pe dinafarã
nici un compartiment al vieþii de
lagãr; vom putea într-astfel afla totul
despre viaþa femeilor ºi a copiilor din

lagãre, despre strãinii „internaþi” sau
despre religiile celor închiºi ºi felul
în care se oficiau slujbele ºi
rugãciunile, despre evadãri sau
încercãrile de rãzvrãtire sau, în
sfârºit, despre „coabitarea” diabolicã
a politicilor cu deþinuþii de drept
comun. Iatã-l evocând învãþãmintele
anilor petrecuþi în Arhipelag: „Mi-a
fost dat sã duc mai departe, aproape
zdrobit sub greutatea ei, povara unei
experienþe esenþiale petrecute în
închisoare: cum devine o fiinþã
umanã bunã sau rea.   Am avut
treptat revelaþia cã linia care separã
binele de rãu trece chiar prin inima
fiecãrui om – prin toate inimile
omeneºti. Aceastã linie nu e
statornicã ºi chiar ºi în inimile
copleºite de rãu, rãmâne un mic cap
de pod al binelui. ªi chiar în cele mai
bune dintre inimi rãmâne ... un firav
colþ al rãului dezrãdãcinat.   Este
imposibil sã scãpãm lumea de rãu
pânã la capãt, însã el poate fi
îngrãdit în interiorul fiecãrei
persoane. ªi tot atunci am înþeles
falsitatea tuturor revoluþiilor din
istorie: ele distrug doar acei purtãtori
ai rãului contemporani cu ele
(nedeosebind, în grabã, purtãtorii
binelui). Apoi ele încep sã-ºi
însuºeascã, drept propria lor
moºtenire, rãul însuºi, având însã
acesta o pondere sporitã.”

La fel ca romanele, Arhipelagul
Gulag nu va vedea lumina tiparului
în URSS decât dupã 1990, fiind totuºi
în mare mãsurã cunoscut ºi în Þara
Sovietelor datoritã samizdatului ºi
posturilor de radio occidentale care
transmiteau – zilnic, sistematic ºi cu
un imens folos – înspre toate þãrile
comuniste. Efectul imediat al ieºirii la
luminã a Arhipelagului s-a vãzut însã
mai ales în dezmeticirea intelectua-
lilor (ºi/sau – parþial – a partidelor
comuniste) din Occident, orbiþi în
tembelismul lor de tamtamul unei
propagande mincinoase a celor mai
ticãloase oficine ºi miºcãri progresist-
pacifiste puse la cale de experþii ºi
ideologii Kremlinului întru manipu-
lare. Urmînd pilda lui Soljeniþîn, au
mai ridicat glasul ºi alþi intelectuali
din lagãrul socialist printre care –
cinste lui! – ºi românul Paul Goma;
nici unul însã n-a fãcut-o cu
asemenea putere, rigoare ºi metodã
– la fel cum nici unul nu îºi va fi
asumat asemenea riscuri ...

Alexandr Soljeniþîn în 1953
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Premiul Nobel, care îi va fi conferit
în 1970 (pentru forþa moralã cu care
a continuat marile tradiþii ale literaturii
ruse), a fost nu doar pe deplin
îndreptãþit, ci a  avut ºi rolul de a-l
apãra pe scriitor de urgia ºi isteria pe
care le dezlãnþuise acasã. Soljeniþîn
îºi cunoºtea perfect duºmanii, ºtiind
prea bine cã – dacã se va duce la
Stockholm sã-ºi ia premiul – nu i se
va mai îngãdui sã revinã în Rusia,
aºa încât n-a cerut nici un fel de vizã,
pregãtindu-le, în schimb, celor de la
Kremlin o nouã bombã cu explozie
întârziatã: textul extraordinar, zgu-
duitor al discursului de acceptare a
înaltei distincþii. Cuvântarea avea sã
poatã fi auzitã/cititã abia în 1974.
Rareori mi-a fost dat sã citesc
rânduri mai pline de miez ºi mai
înãlþãtoare. Discursul te þine
literalmente cu sufletul la gurã;
scriitorul începe prin a ne face pãrtaºi
la încercarea de a descifra/interpreta
sensul ascuns al profeþiei lui
Dostoievski („Frumuseþea este
cea care va salva lumea!”),
culminând  o datã cu mãrturisirea
de a se fi substituit (cu ce drept, se
întreabã el) milioanelor de zek-i1  în
încercarea de a depune mãrturie
în numele tuturor acestor ... umbre:
„Mã aflu astãzi aici, stând cu capul
plecat ºi înconjurat de umbrele
celor cãzuþi, cãutând sã-i las, sã-i
ajut pe toþi cei mai curajoºi ºi mai
încercaþi, mai pricepuþi decât mine
sã treacã înaintea mea ºi sã-mi ia
locul, încercând sã ghicesc ºi sã
dau glas cuvintelor pe care EI ar fi
dorit sã le rosteascã. Aceastã
îndatorire ne-a împovãrat multã
vreme ºi n-am înþeles-o decît din
versurile lui Soloviev: „Chiar ºi
înlãnþuiþi, doar noi înºine trebui-va
sã întregim cercul acela pe care
zeii l-au trasat  pentru noi”.

 Gândit ºi lucrat îndelung2 , textul
este exemplar, ieºit din comun,
nemaiîntâlnit – credem – în istoria
literaturii universale ºi ar merita din
plin sã fie tipãrit integral în tiraje uriaºe
ori, cât mai adesea, sã fie citit,
proiectat, discutat în public, figurând
ca introducere/închinare obligatorie
în deschiderea oricãrei lucrãri sau
manifestãri tratând despre ororile
Holocaustului roºu!

 În anii petrecuþi în Rusia sovieticã,
Soljeniþîn a mai scris unele povestiri,
piese de teatru  ºi poeme în prozã
de facturã mai modestã, din anii ’50,

de pildã, datând  poemul-fluviu
Nopþile Prusiei, numãrând aproape
2.000 de versuri. Chiar dacã formula
artisticã nu este dintre cele mai
fericite, textul – în întregul sãu –
constituie o mãrturie unicã în privinþa
violurilor ºi crimelor fãrã numãr
comise de soldatul sovietic eliberator
în marº spre Berlin.

În anul 1974, mai marii Uniunii So-
vietice au hotãrît sã scape cu orice preþ
de scriitorul „vândut imperialismului”,
dând ucazul de  surghiunire a  acestuia.
Ciudat îmi apare faptul cã des-þãrarea
lui Soljeniþîn a produs în scrisul ºi în
mintea acestuia mutaþii de neînþeles.
Orientãrii ºi convingerilor sale antico-
muniste de pânã la plecarea în exil, le
va lua locul o preocupare aproape
bolnãvicioasã pentru dezlegarea tai-
nelor/misterelor Rusiei anilor 1914-1917
(Roata Roºie este o scriere destul de
greoaie, însumând cîteva mii de
pagini!), la care se va adãuga denun-
þarea falimentului Lumii Libere sau jela-
nia înfricoºatã în faþa spectacolului
dezintegrãrii mãreþei Rusii Sovietice.
Reîntoarcerea sa în patrie, dupã 1994,
nu va mai schimba nimic; Soljeniþîn

pare un strãin, un necunoscut neînstare
sã mai trezeascã vreun interes decât
în minþile nostalgicilor. Discursurile
sale îmbracã pe nesimþite forme
amintind un naþionalism anacronic,
iar miezul spuselor sale se dezvãluie
ca fiind unul de-a dreptul retrograd,
ducându-ne cu gândul la reînvierea
spiritului celei de a treia Rome.

Înainte de a-ºi da obºtescul sfârºit
scriitorul a fost vizitat de Putin,
premierul rus în exerciþiu; dupã
câtãva vreme, acelaºi Putin a þinut
sã ia parte la funeraliile celui care
fusese cândva duºmanul de moarte
al comunismului, depunând o
coroanã de flori.

1  Porecla pe care ºi-o aleseserã
deþinuþii politici din Gulag.

2 „De-a lungul atâtor ºi aâtor ani,
structura, conþinutul ºi tonul cuvântãrii
mel,e pe care tocmai o ascultaþi ,s-a
schimbat de nenumãrate ori,
nemaiavând prea multe în comun cu
planul iniþial ce se nãscuse în nopþile
îngheþate din lagãr.” (Alexandr Soljeniþîn:
Discursul de recepþie la acordarea
premiului  Nobel).

Aurel Gheorghiu Cogealac
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Ruxandra Cesereanu

Jurnal cu Elada
moarta si vie

)) )))

,
Am pornit din Cluj spre

Budapesta, cu microbuzul, iar
pasagerul cel mai interesant a fost
un þigan de mãtase, frumuºel foc,
înalt, subþirel, vorbitor a trei limbi.
Þigan afacerist, spilcuit, m-am
holbat la el amuzatã: îþi venea sã
îl mãnânci ca pe o prãjiturã,
nicidecum sã faci afaceri cu el. De
la Budapesta am zburat apoi în
insula Kos. Latã, pustie,
arºiþoasã, cu scaieþi, locuim pe
malul mãrii ºi suntem singurii
români între puzderia de nemþi,
polonezi ºi unguri care bântuie pe
aici. Cobra (cum îi spun eu lui
Corin, tachinându-l) prezice un
lucru curios: spune cã va reveni
moda Rubens. Pe plajã multe
femei planturoase îºi expun
cãrnurile cu nonºalanþã. Nu le mai
pasã decât de comoditatea lor
carnalã, nu mai au râvne estetice.
Chicotesc: va sã zicã au depãºit
prima etapã a lui Kierkegaard ºi
se-ndreaptã spre etapa religioasã.
Se-ndreaptã spre inestetic, mã
corecteazã Cobra. În curând,
prezice el, pe coperþile revistelor
consacrate femeilor vor putea fi
vãzute specimene coapte ºi
fanate, întrucât moda femeii-ºnur,
a caºexicelor ºi a scobitoarelor,
s-a dus. Mã uit la umanitatea
femininã din jur: e aºa cum spune
Cobra. În rest, Elada nu s-a
schimbat: turcoaz, harbuji,
mãsline, carne de oaie, brânzã de
caprã, nisip ca sacâzul (de la
sare). ªi multã lene: o lenevealã
de piatrã semipreþioasã. Pe-aici
profeþii ar avea destulã vreme. Ca
ºi zeii. Deocamdatã nici picior de
Dionysos. Apolinicii, doar dânºii,
dominã realitatea ºi suprafaþa.
Persefona de mine o cautã pe
geamãna ei Kore. Cealaltã
Persefonã: cea voioasã,
zburdalnicã ºi ultravie. Moarta o
cautã pe vie. ªi o va gãsi.

În fiecare zi, la prânz, stau ºi
lucrez pe Rayuela lui Cortázar ºi

citesc Murakami. Mai am cu mine
un Rushdie ºi un Palahniuk.
Terasa e plinã de butoaie cu
muºcate roºii. În faþa insulei Kos
se zãresc celelalte trei,
Kalymnos, Pserimos ºi Plati. În
fiecare varã, în Elada, pricep tot
mai cu folos poezia lui Elytis: atât
de simplã, rafinatã ºi greceascã,
inversã poeziei mele. Ca o
bisericuþã în port. E o tihnã în aerul
de aici, care-l însãnãtoºeºte pânã
ºi pe bolnavul incurabil care existã
în fiecare din noi. Satul Marmari e
puþin locuit: doar hoteluri, câte-o
sãmânþã de tavernã ºi scaieþi.
Fãrã discoteci ºi alte urlãciuni,
slavã domnului. Lumea nu are
încotro decât sã fie paºnicã.
Mergem destul de des în afara
satului sã prindem apusul de
soare. Este acelaºi soi de apus
ca în Rodos, specific insulelor
dodecaneze.

7 august 2008

Va fi fost un semn anul acesta
cã am recitit cu sârg Apocalipsa
Sfântului Ioan Teologul, în
ianuarie, cã apoi am scris
textuleþul numit Profetul cel
cuminte, cã Astrol (comparatistul
nostru care-i ºi astrolog de
serviciu) mi-a prezis nu ºtiu ce
lucruºor mistic pogorât asuprã-mi,
cã Ashaverus mi-a adus din
Cipru brãþara viºinie a Afroditei
întunecata (dar primitã de la un
bãtrân înþelept). Cã am perceput
pentru întâia datã textul
Apocalipsei ca o bãtãlie împotriva
demenþei. Vor fi fost toate acestea
niºte semne valabile, care doar
acum se adunã într-o cununã
înaintea mea? Am eu de purtat
vreo bãtãlie împotrivei nebuniei?

De fiecare datã când am fost
în insula Rodos (ºi am fost de trei
ori, în 2001, 2003, 2005) mi-am
dorit enorm sã ajung în insula
Patmos. La locul scrierii Apoca-
lipsei. Tatãl meu îmi dãduse ºi el

ghes: sã încerc sã ajung acolo ºi
pentru el. ªi de fiecare datã râvna
mea întru Patmos a rãmas
neîmplinitã. ªi iatã-mã acum în
insula Kos, fãrã vreo nãdejde în
acest sens, cã o cãlãtorie la
Patmos e nimic altceva decât la
botul calului, aici ºi acum. Chiar
lângã pensiunea noastrã, o
agenþie intermediazã cât ai zice
peºte cãlãtorii lejere spre Patmos.
Nici nu clipesc: va fi Patmos, în
sfârºit va fi. E un semn aici: mã
aflu la o rãspântie ºi rãscrucea
asta deja mã arde în creier ºi-n
inimã. Apocalipsa ºi eu.
Recapitulare pe viaþã?

Pe vapor spre Patmos aflu cã
existã ºaisprezece tipuri de noduri
marinãreºti: unele seamãnã cu
niºte spânzurãtori, altele cu niºte
cruci, altele cu niºte chei, altele cu
niºte biciuri, altele cu niºte flori de
câmp. Patmos, Patmu. Un pact,
un legãmânt cu Dumnezeu va fi?
ªi, da, am uitat: corabia noastrã
se numeºte Hristos. Patmu. Ar
putea fi un cuvânt de tainã.

Patmos e o insulã cuminte,
curatã ºi frumoasã. Sãpatã ºi
îngrijitã, în straturi, ca o grãdiniþã
a Domnului. De sus, de la grota
Apocalipsei, se zãrea în jos un
paradis cochet: casele sclipitoare
de la atâta var, apa în cutele ei
senine ºi adâncite. La grota
Apocalipsei am spus ce-am avut
de spus, drept care nu voi rosti
aici cuvintele de-acolo, ale mele
sã rãmânã. Am luat câteva
pietricele de sãmânþã de dus
acasã. Am apucat sã fotografiez
douã din bolþile grotei, pe ºest.
Turismul religios este relativ
decent aici, fãrã exaltãri, frenezii
ºi spume la gurã. De parcã lumea
ar fi obiºnuitã cu revelaþiile ºi
profeþiile. Cãlugãrii nu sunt
ostentativi, ci chiar uºor încruntaþi
(ºi le stã mai bine aºa decât sã fie
bonomi). Calea pânã la grotã era
rãsucitã ca un melc ºi albã. La
ieºire, scaieþi ºi stâncãrie. Apoi
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am pornit-o spre mãnãstirea
oficialã a Sfântului Ioan Teologul:
micã, la fel de curatã. Înãuntru,
moaºtele Teologului Principal
(cum îi spun eu), precum ºi
craniul expus al Sfântului Toma
Necredinciosul – cam sinistru cel
din urmã. Dar aici oasele ºi
oscioarele sunt locuri comune.
Altfel, biserica e adorabilã prin
curãþenia ei minuþioasã, prin
frescele ei decolorate ºi cumva
stâlcite, unde capetele sfinþilor
aduceau cu niºte hârci
descãrnate. La turla triplã, pe
acoperiºul bisericii, lucrurile sunt
ºi mai atingãtoare: limpede de tot
cã tãcerea este aici stare de a fi
ºi cã ajunge atât pentru o viaþã
întreagã. Fireºte, eu vorbesc mult
prea simplu acum despre ceva
îndeajuns de dificil. Am încercat
sã povestesc cu o pisicã neagrã
cu fire albe rãtãcite, dar ºi ea era
tãcutã. La coborâre, ne-am oprit
la Johnnie’s bar ca sã mâncãm
plãcintã ºi sã zãcem pe terasa de
unde se rãsfrângea întreaga
insulã, strânsã ºi mângâiatã în
pumnul meu. Oare era un fãcut sã
ajung la Patmos? Semnele primite
de jumãtate de an încoace asta
spuneau? Le-am înþeles corect
sau greºit? Pe blogul mesmeic,
De-Scribor îmi sortise sã ajung în
Patmos ºi iatã cã gura lui a fost
auritã.

Scoborâþi în realitate în cele din
urmã, Cobra ºi cu mine am
adãstat pe singura plajã existentã
în portul Skala: apa era rece,
pesemne cãlugãrii îndurã mai
uºor. Apoi am tãbãrât pe
baclavale. La-ntors am scris ce
este scris aici ºi asta a fost. Iar
hidrofila Hristos ne-a zgâlþâit de
ne-au sãrit capacele. Pe cei
rãmaºi la coada vaporului i-a udat
leoarcã.

Mi-am cumpãrat de la Patmos
un colier din cochilii de melci, care
s-a rupt la plecare. Pesemne voia
sã rãmânã în insula lui (dimpreunã
cu proaspãta sa stãpânã?).
Numai cã tatãl meu e cel mai
iscusit reparator de coliere de
scoici: din pricinã cã e pescar
înveterat, ºtie ca nimeni altul sã-
mi însãnãtoºeascã fragilele
scoicãrii, înºirându-le pe fire aprige
de pescuit. Aºa a fãcut întot-
deauna, aºa va face ºi acum.

Întorºi în Kos, am purces la o
baie straºnicã, la apus. Am hohotit
de una singurã în mare, în timp ce
un bãtrân paznic, precum ºi
Cobra, se zgâiau la un excava-
torist care nu era în stare sã
extragã algele de la þãrm,
împotmolindu-se la un metru
adâncime. Logica lui de a dirija
excavatorul fusese atât de
prosteascã, încât era cât pe ce sã
îºi distrugã instrumentul de lucru.
La ieºirea din mare, i-am zis
paznicului, arãtând spre excava-
torist, murlio, zurlio, trelio (adicã
e þicnit). Grecul cel bãtrân s-a
amuzat.

Într-altã zi, în capitala insulei,
am trecut razant pe lângã ce s-a
mai pãstrat din fortãreaþa
cavalerilor ioaniþi – faþã de uriaºul
ansamblu arheologic din Rodos,
însã, este pigmee. Atmosfera este
aceeaºi ca în toate insulele
dodecaneze: oarecare iz veneþian,
plus imixtiunea ioaniþilor înainte sã
se stabileascã în Malta, cu tot
aerul lor rãzboinic-religios. Apoi
am luat un trenuleþ infantil spre
Asklepion, dar a meritat. Mai întâi
cã peisajul insulei este minunat,
rãcoros ºi tihnit, apoi chiar
Asklepionul a fost grozav. Nu s-a
pãstrat mare lucru din templele lui
Asklepios ºi Apollo, dar gândirea
în straturi a locului are încã putere.
Lângã primul templu al lui
Asklepios se gãsea Abaton, locul
interzis. Cobra capricornã, dar ºi
eu, am ciulit urechile la spusele
unui Aghiuþã bãºtinaº, un grec
sfãtos, care ºtia poveºti cu
nemiluita despre Asklepios ºi
Hipocrate. Cãci acest Abaton era
alcãtuit din vreo trei încãperi de
visat: unii bolnavi (doar unii, nu se
ºtie cum se fãcea selecþia) erau
lãsaþi sã doarmã aici ca sã îl
viseze pe Asklepios (care le-ar fi
dat sfaturi terapeutice) sau, în caz
ca nu l-ar fi visat,  urmau sã îºi
relateze visele în zori pe care mai
apoi sã fie practicatã un soi de
oniromanþie terapeuticã. Asta mi-
ar fi plãcut grozav. Fireºte cã am
robotit în arºiþã pânã am gãsit
douã bucãþele de marmurã din
coloanele casei de visat. Cu gura
pânã la urechi, dar ºi vag
neliniºtitã, m-am gândit cum s-ar
putea practica asklepionic, în
zilele noastre, vreo oniromanþie

terapeuticã. La ce vise avem
majoritatea dintre noi cred cã
suntem cam monstruoºi: doftorii
ar da bir cu fugiþii. Aghiuþã, made
in Greece, ne-a sfãtuit sã urcãm
toate treptele dintre temple, fãrã sã
întoarcem capul (ºtia toate
superstiþiile ºi istorisirile de luat
minþile turiºtilor!). Greierii behãiau
ca de obicei în Elada mea, iar pinii
erau puzderie printre ruine. De
sus, de la templul cel mai mare al
lui Asklepios, se zãrea insula Kos
ca o femeie cu faþa turtitã. Aº fi
lenevit aici o jumãtate de zi. Cobra
tropãia fericit cã se aflã într-un loc
iniþiatic: ºi la cincizeci de grade
arºiþã africanã tot aºa ar fi tropãit,
cu frenezie. Exact la fel s-au
petrecut lucrurile în urmã cu
treisprezece ani, la Eleusis: eu
gâfâiam cu limba scoasã la
umbrã, numai Cobra cãuta fãrã
oprire ºi fãrã pic de obosealã
subterantele de iniþiere. Pe unele
le-a ºi gãsit, de altfel.

Toatã ziua cânt pe aici Ena to
helidoni. Ca ºi cum l-aº descânta
încetiºor pe Elytis. La douã sute
de metri de odaia noastrã se
iveºte un soi de Vama Veche, un
sat rãzleþit în care coexistã
reºedinþe de lux ºi cãsuþe
scãpãtate. Am uitat sã spun cã pe
plaja noastrã cresc crini ai nisipului
(sãlbatici, fireºte), iar mireasma lor
este impecabilã. Sub un podeþ
înfundat, am zãrit o broascã
þestoasã ºi un pui de pisicã:
þestoasa voia sã se hârjoneascã,
dar pisica, ba, în ciuda azmuþelilor
aruncate de Cobra. Pe câmpul din
apropiere pasc vaci ºi capre, în
timp ce pe partea celalaltã piscine
elegante invitã la luxurie acvaticã.

14 august 2008

Kos, noaptea: parc-ar fi un oraº
arab, cu palmierii uriaºi ºi arºiþa
încã nepotolitã. Suntem cocoþaþi la
ultimul nivel al vaporului care ne
duce spre insula Syros, ca de aici
sã ajungem în insula Paros, la
colonia scriitoriceascã de acolo.
Acum doisprezece ani, când am
fãcut nocturnalia dinspre Pireu
spre insula Santorini ºi apoi spre
Naxos ºi Paros, ne-am jurat,
Cobra ºi cu mine, cã vom renunþa
la astfel de escapade cu saci de
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dormit, atmosferã hipiotã and Co.
N-a fost sã fie. În 1999, când
þineam morþiº sã închei de scris
partea greceascã din Tricephalos,
tot în saci de dormit am fãcut
drumul Pireu-Creta ºi retur.
Smucitã ºi încãpãþânatã, am
pledat cu patimã în faþa Cobrei,
zicând cã nu pot sã scriu despre
Knossos ºi minotaur, dacã nu vãd
Creta cu ochii mei, dacã nu simt
mirosul insulei ºi nu gust ulei de
mãsline fãcut aici. Prea bine, se
dãduse bãtut Corin, mergem
atunci la Knossos, cu o sigurã
rugãminte, precizase el râzând, ca
urmãtorul roman pe care îl vei
scrie sã nu se petreacã în Hawaii
sau Alaska, fiindcã acolo chiar nu
avem cum sã ajungem. Îmi
amintesc ce izbãvitã eram în
noaptea vaporeanã dinspre Creta
spre Pireu, fiindcã sfârºisem de
scris felia greceascã din
Tricephalos.

Iar acum, dinspre Kos spre
Syros, e aceeaºi foºgãialã, piei
încinse, umanitate ferfeniþitã din
Evropa ºi Americi, plus Balcanii
nãduºiþi de atâtea efluvii africane.
Doar cã nu mai avem sacii de
dormit la noi, fiindcã nu am ºtiut
cã ne va aºtepta aºa ceva. De
unde sã ne fi închipuit cã din
insulele dodecaneze e aºa de greu
de ajuns în insulele ciclade? Pe
vapor, atmosferã previzibil
pitoreascã, nimeni nu-i corãbier
profesionist aici, ci amator ca noi.
Mã uit spre portul Kos, cum se
desprinde vaporul ºi cãldura
nocturnã e dulce, buricele
degetelor mã mãnâncã, îmi vine
sã scriu cu arome. Ultima imagine
din Kos: un ºlep oranj pe care
scrie Archangelos. Va sã zicã
aºa, Archangelos – sã fie un
semn? Patronul meu rãzboinic e
tot cu mine? Sau e altul, al
altcuiva? Prunci de tot felul
scâncesc, maici planturoase îi
pleznesc ori rãsfaþã, fumegãcioºii
privesc chiorâº. Luminiþele altor
insule pe lângã care trecem se
zãresc îmbietor. Pune-te pe scris,
ce mai aºtepþi! Aº vrea yo.
Deocamdatã scriu aici ºi e bine
aºa.

La miezul nopþii facem haltã în
insula Leros: micã ºi neimportantã.
ªi, totuºi, cât de vie! Meritã sã vii
în Elada mãcar ca sã reînveþi sã

trãieºti ºi sã te bucuri de lucrurile
simple. În port, o tavernã uriaºã,
arhiplinã. Oamenii sãrbãtoresc
Sfânta Marie, Panaghia (cum se
zice pe-aici), drept care patru
bãrbaþi danseazã îndrãcit pe
muzicã bãºtinaºã. Greci ºi
negreci, am ieºit cu toþii pe punte
ºi ne zgâim cu veselie. Apoi cercul
dansatorilor se lãrgeºte, se prind
ºi femei în joc, sunt aproape
douãzeci acum. Cei de pe vapor
(noi, adicã) ar pofti ºi ei sã
dãnþuiascã, dar n-au curajul. Simt
un drãcuºor mic în tãlpi, dar nici
eu nu schiþez vreun gest, întrucât
ºtiu cã aº fi prea excentricã. Ne
îndepãrtãm de insula Leros, în
timp ce bãºtinaºii plini de viaþã îºi
vãd de danþul lor. În jur, pe vapor,
lumea joacã poker la mese, un
tibetan doarme pe jos, franþujii
fumeazã cu aplomb Gauloise,
þigãnimea autohtonã (cu puradei
cu tot) e gureºã cât încape. Mâine
e deja azi. Anul acesta cãlãtoriile
mele au fost doldora. Viena, Rio,
Paris, Roma, Florenþa, Grecia.
Sunt norocoasã.

Nici nu trece bine un ceas ºi

iatã-ne la Patmos pe timp de
noapte. Cobra mã prevenise,
dupã ce ajunsesem în Leros,
spunându-mi ºãgalnic: ce-ai zice
dacã am ajunge iar în Patmos, dar
nu ziua, ci noaptea? Eu am râs:
ar fi prea de tot. ªi, totuºi, iatã-ne
în Patmos, chiar dacã doar în
trecere. Ce fel de semne sunt

acestea pentru mine? E un fel de
a mi se spune sã fiu cu luare-
aminte. De departe, desluºesc un
hotel rãtãcit ºi patmic pe care scrie
Byzance. Joc un soi de Tarot cu
toate numele acestea pe care le
zãresc în treacãt. Acasã, în Nord,
cineva citeºte cu atenþie
Apocalipsul. Poate cã va gãsi
înþelesul exact.

Suntem la Ermoupoli, capitala
insulei Syros ºi am ajuns aici la
spartul chefului de Sfânta Marie.
Deºi e cinci dimineaþa, portul e plin
de lume. Pe vapor am dormit
golãneºte, pe banchetã, aºa cã
am dosul tãbãcit ºi spinarea ca
rindeaua. Corin a citit Murakami,
eu nu mã-nghesui la Palahniuk,
care mã iritã cu pompierismul lui.
Vânt mare dimineaþa în Syros,
urechile îmi vâjâie. Peste douã
ceasuri s-au deschis cafenelele,
aºa cã dupã ce am dat o turã de
inspecþie am ales cafeneaua cu
bãtrânei, pentru cã aici în mod
sigur cafeaua este greceascã, în
stil vechi. ªi cânt O cronos
paramorfotike. Lumina-i limpede ºi

curatã. Syros e o insulã
stâncoasã mai degrabã, ºi nu
nisipoasã. Fete ºi bãieþi, cam
ameþiþi dupã chef, se duc la
culcare, în timp ce bãtrâneii îºi
încep ziua în tihnã la cafea.
Lenevoºi suntem ºi noi, motani ºi
pisici. ªi am chef de scris. Dar nu
m-apuc, las’ sã mã umplu de stãri

 House of Literature, Ekemel,  în insula Paros
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ºi arome. Ah, dimineþile greceºti,
cine le-ar putea desluºi cu
adevãrat? Sã stai pe o insulã, sã-
i asculþi pe bãtrânei bârfind
molcom pre limba lor, sã vorbeºti
cu pisicile (care-s locuitori de
seamã aici) ºi sã bei nu cafea, ci
cahfea. ªi-apoi Marea. Ulicioare-
le. Mirosul dafinilor. Bougainvillea
ciclamen. Clopotele bisericilor
mustrãtoare sau alinãtoare.
Lumina cristalinã, perfectã. O vom
lua cãtre stânci, apoi pe ulicioare.
Stãm singuri-singurei într-un golf:
locul e stâncos, nici nu-i nevoie sã
ne scãldãm, marea ne împroaºcã
ea îndeajuns. Dimineþile greceºti
nu pot fi egalate decât de
dimineþile veneþiene. Oare de ce
nu am þinut jurnal anul trecut când
am stat douã sãptãmâni la
Veneþia ºi am buchisit laguna în
locurile ei neoficiale? În vârful
insulei Syros urc doar eu, Cobra
rãmâne cu bagajele: e un drum
abrupt, un kilometru de scãri.
Când ajung sus, la biserica
Învierii, am limba de-un cot. De
sus se vede insula toatã, cu
straturile de case ºi îmbucãturile
portuare. Cobor apoi pe ulicioarele
pustii, cu case pitice ºi uscãþive,
dar pomãdate cu bougainvillea.
Miroase a supã de linte, a stafide
ºi scorþiºoarã. Mi se face foame.
Mã învârt apoi prin eleganta piaþã
ermopolitanã (care seamãnã cu
pieþele siciliene, aristocratice),
apoi îl regãsesc pe Cobra ºi poftim
amândoi la gyros ºi plãcintã.
Foetajele greceºti doar cu acelea
franþuzeºti pot fi egale în
rafinament, jur. Zãcem pe o bancã
în port, deja nãuciþi de soare ºi
nesomn. Dar gustul cãlãtoriilor s-
a înviorat în mine: pritocesc acum
ce-i de fãcut cu proiectul meu
Rescuing Ullyses. Cel mai
ambiþios ºi nebunesc proiect al
meu. Amicii mi-au spus sã depun
dosarul la Discovery sau National
Geographic, dar eu nu sunt o
simandicoasã. Pentru Rescuing
Ullysses trebuie un Mecena þicnit,
sãrit de pe fix. Am totul în cap ºi
aº putea oricând sã fac o
demonstraþie în forþã, dar banii ia-
i de unde nu-s. Ar trebui ca un an
de zile sã nu mai scriu literaturã
deloc, sã nu mai am cursuri la
facultate, sã nu mai fac redactoriat
la revistã, sã nu mai þin atelierul

de prozã pe 1001 de nopþi, ca sã
am vreme sã mã þin de salvarea
lui Ulise. Dar ºi dacã îl voi salva,
hmmm, ce împlinire! Nici în
Bulgakoviada moscovitã nu a
crezut nimeni la început, dar eu
m-am încãpãþânat sã o scot
singurã la capãt. ªi am izbândit.

Am pornit-o spre insula Paros,
vaporul nostru e rablã, miroase a
cinematograf comunist, adicã a
petrol, peºte uscat ºi urinã stãtutã.
Dar vaporul nostru se numeºte
Panaghia Hozoviotissa.
Hozoviotissa, ãsta da nume !
Parcã ar fi o pãuniþã.

Am ajuns la Lefkes, un sat tipic
grecesc, de insulã. Chiar în
mijlocul Parosului. Colonia de
scriitori de aici e micã: greci ºi
spanioli, plus noi, cei doi români.
Casa Ekemel are cincisprezece
camere, cu o panoramã magni-
ficã, majoritatea. Balconaºe la
fiecare odaie. Este un hotel
recalibrat de Uniunea scriitorilor
greci ºi ofertat pentru scris ce
pofteºte inima ºi creierul
sãlãºluitorilor. Sunt acceptaþi
scriitori ºi traducãtori din toatã
lumea, numai sã scrie aici ceva
ºi sã nu piardã vremea. Corin
lucreazã la Acedia, cel de-al doilea
jurnal de vise al sãu, pe care îl
transcrie. Eu scriu despre
Rayuela, dar mai scriu ºi la
romanul-frescã despre co-
munism. Lefkes e soiul acela de
sat paºnic unde se aud greierii
laolaltã cu copiii scâncind. Case
mici, albe, fãrã acoperiºuri,
ferestre albastre ºi tufãriº de tot
felul. Dar nu e un sat rupt de lume,
aºa cum credeam eu. La parterul
clãdirii Ekemel existã terase ºi
încãperi cu fotolii mari, ca lumea
sã stea sã scrie ºi pe-aici, dacã
pofteºte. ªi sã citeascã aºijderea.
O bucãtãrie comunã, ca de
cantinã, ºi scãri interioare, cu
pietre albe. Cred cã am sã scot în
sfârºit oboseala care s-a ghiftuit
din mine un an de zile.

17 august 2008

Concertul tradiþional de
muzichie greceascã a þinut pânã
la cinci dimineaþa, aºa cã leoaica
e nedormitã, dar nu ºi plictisitã ori

nemulþumitã. Am bãut o cafea
straºnicã, apoi am luat-o spre
bisericã. Astãzi am fãcut 45.  Satul
e cu stradele înguste, vãruite,
fireºte, în alb indecent de alb, cu
clãdiri terasate. Mirosea a
brutãrie. Biserica nu era încã
deschisã, dar nu m-am plictisit
deloc în aºteptare, pentru cã, la
un moment dat, a apãrut un
american cu un soi de dagherotip
ºi s-a pus sã facã poze vechi. A
vãzut cã mã uit curioasã (ciucitã
cum stãteam pe treptele bisericii),
aºa cã a început sã-mi explice.
Avea plãci grele, cu margini de
lemn, ºi o husã-capiºon, ca un
tunel, care-i acoperea capul ºi
dagherotipul la un loc. M-a chemat
ºi pe mine sã mã uit cum se vede.
Se vedea straºnic. Apoi mi-a
explicat câte-n lunã ºi-n stele
despre cum se fac fotografiile cu
pricina, învechite. La sfârºit, m-a
întrebat dacã sunt lefkiotã, adicã
sãteancã. Am râs ºi am ezitat. Aº
fi vrut sã spun: da, sunt grecoaicã
de aici. Dar în cele din urmã am
spus adevãrul numai ºi numai
pentru cã întrebarea lui era de tot
hazul. Apoi biserica s-a deschis
ºi am intrat în vorbã cu
paracliserul care mã confunda cu
un soi de mireasã spontanã, din
pricina rochiei lungi de voal ºi a
eºarfei albe. Mi-a spus cã în sat
mai era o româncã, fãcãtoare de
suvlaki. Dupã ce am luat calea
înapoi, m-am rãtãcit pe ulicioare.
Am ajuns astfel pe drumul
bizantin, noroc cu niºte franþuji
care m-au înturnat ºi noroc cu
bãtrâneii pe la marginea satului
care m-au îndreptat spre platia.
Cât despre drumul bizantin, fireºte
cã aveam sã îl strãbat într-o altã
zi, fiind eu maniacã în chestiunea
drumeagurilor vechi. ªi pe Via
Appia nu mã mai lãsam dusã, deºi
Cobra avea picioarele ferfeniþã de
la atâta mers pe jos.

Lefkes e o altã experienþã
greceascã decât pânã acum. De
treisprezece ani încoace de când
am dat cu nasul de Elada, am stat
îndeajuns la Atena (trei luni) ºi prin
insule (înºirate ca mãrgelele pe aþã
– Rodos, Corfu, Zante, Cythera,
Kos, Santorini, Creta, Naxos,
Paros, Egina, Poros, Hidra, Simi,
Patmos), dar niciodatã nu am locuit
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într-un sat în mijlocul unei insule,
ca aici în Lefkes. Între greieri ºi
coline. Între mãslini cu nemiluita ºi
smochini. Între ceea ce sunt ºi
ceea ce aº vrea sã fiu (ºi poate cã
sunt fãrã sã ºtiu).

Dupã-amiaza mergem la mare,
de obicei. Drumul e înþesat cu
mori de vânt, unele renovate,
altele, în paraginã. Mã uitam cu
jind la cele în paraginã: ce odãiþã
iscusitã pentru scris mi-aº fi fãcut
eu în vârful uneia dintre ele, dacã
mi-ar fi fost datã pe mânã!

Apoi, într-o zi, am luat-o pe
drumul bizantin ºi am dat de un
câmp galben stins. Colinele erau
cu dinþi de dragon, iar o bisericã
albã zãcea ascunsã între copaci.
Pustiu. Nimeni pe-aici. Peisaj ca
în copilãrie, vara, la sat. Sau ca in
vis. Apoi ne-am întors pe
ulicioarele rãsucite, unde erau
expuse mãrgele, cãmãºi, eºarfe,
sandale, farfurii. Am gãsit ºi o
odaie cu vechituri, unde trona un
gramofon. În Lefkes vin sã
mânânce la cârciumioare puhoi de
franþuji, engleji, ba chiar ºi
mexicance. În curte, la casa
Ekemel, avem smochini, iasomie,
ficuºi ºi multe terase de zacere,
ceea ce-i grozav.

24 august 2008

Am luat-o iar pe ulicioare ºi am
gãsit o casã-fantomã, plinã de
gãinaþ. Fireºte cã avea numãrul
13. Cobra s-a cocoþat pe ea. Apoi
am adãstat la cafeneaua solitarã
de lângã bisericã, la Kafeion (îmi
place teribil cum sunã) ºi am bãut
cahfea la nisip. Locul era pustiu
ºi se numea Marigos. În cinstea
lui Anir Margus am stat acolo la
cahfea ºi bine a fost. Lângã noi,
un bãtrânel îºi ghicea singur în
zaþul din ceaºcã. Era mulþumit,
spunea cã i se aratã semne bune.
A poruncit sã i se aducã ºi un uzo
ºi a închinat cãtre noi. De sus, de
la bisericã, am urmãrit cum se
înlãnþuie drumul bizantin care
duce pânã la mare. Un singur
lucru e neavenit în Lefkes: nu
gãsim nici baclavale, nici cataif.

30 august 2008

Ultima zi. Dimineaþã lefkiotã
obiºnuitã. Marea la Nisipurile de

Aur, plaja pustie ºi muzichia
greceascã languroasã venind de
la taverna din apropiere. Întorºi în
sat, am ieºit în afara lui, ca sã-l
mai vedem încã o datã în
întregime, ºi am cules smochine
ºi fructe de cactus de pe

marginea drumului. Apoi am poftit
suvlaki la Valica, ialomiþeanca
blondã, slabã ca un þâr, cu bun
simþ ºi cu glãscior de fetiþã,
sãlãºluitã în sat. Katarina, stãpâna
de la Ekemel, era plecatã, aºa
încât nu am avut cum sã ne luãm
rãmas bun. Am stat, în amurg, în
portul Parikia, aºteptând corabia
spre insula Amorgos. A venit
ceasul drumului de întoarcere. În
Parikia caut vinurile mele greceºti
preferate, licorosul de Samos ºi
muscatul de Patras, dar nici
pomenealã. Nu existã decât vinuri
seci paroite, îmi spun vânzãtorii,
iar eu îi îngân ºi mã joc cu ciudã:
vinuri paroite, paroºite, paro-shiite,
împãroºite, pãr-roºiite. ªi Cobra,
ºi eu tragem o fugã pe rând sã
vedem resturile Castelului
francez, construit de un doge
veneþian cu reºedinþa în insula de
alãturi, umflata de Naxos. Cât pe
ce sã nu mai ies de pe ulicioarele
cu þoale, bijuterii, poºete,
catarame ºi papuci. Cât pe ce sã
mã afund. M-am smuls cu sârg
dintre ispitele cu flecuºteþe. În port,
caldarâmul arde, deºi e noapte.
Zãpuºealã ºi taverne, decolteuri ºi
minijupe. Drãcuºori ºi mousse de

chocolat. Întoarcerea. De-a lungul
portului, pe un kilometru, în jur de
o sutã de taverne ºi bãruleþe
pentru toate gusturile culinare ºi
bahice. În timp ce în stradã se
fãceau tatuaje cu henna, se frigea
porumb uns cu unt, bãtrâni

localnici cântau la cobzã. Dintr-un
Salon D’Or am auzit frânturi din
tangoul Quizás, quizás, quizás:
Estás perdiendo el tiempo,
pensando, pensando... Ne-am
trântit pe stâncile late de pe mal ºi
ne-am uitat la cer pânã a venit
vaporul. Parikia, noaptea, semãna
cu un tort de majoretã.

Oprim puþin în Naxos: cu greu
se desluºeºte în marginea stângã
templul Ariadnei (cea pãrãsitã de
Tezeu aici ºi luatã de soaþã, spre
norocu-i, de Dionysos), în schimb
construcþiile veneþiene din centru
sunt luminate perfect. Atmosferã
de tavernã încinsã ºi un concurs
de dans în port, în timp ce pe
vapor niºte greci zãngãnesc la
chitarã tot felul, de la Sinead
O’Connor la Pink Floyd. Naxos,
insula cea grasã, e mai frumoasã
ca Paros ºi, totuºi, turiºtii sunt mai
puþini aici. Mi s-a fãcut iar poftã sã
pun la cale proiectul Rescuing
Ullysses. Ce-ar fi sã izbândesc
în vreo trei ani? Loca. Loca. Loca.

Oprim apoi pe insula
Donoussa. Nici nu am auzit de ea
pânã acum. Piticã, un port ca de
jucãrie ºi o plajã de sãmânþã.

Asklepion, Insula Kos
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Poate cã aici ar fi locul colibei mele
de scris. O luãm apoi spre insula
Amorgos, dar nu mai ajungem la
Aigali la ceasul sorocit, pentru cã
ne împotmolim ca sã-i
despotmolim pe alþii. O corabie de
croazierã pluteºte în derivã, pare
pustie, în jurul ei se agitã
vaporaºul Poliþiei Maritime ºi încã
unul, al Salvamarilor. Pânã la
urmã niºte bãrbaþi înfofoliþi se
ivesc ºi leagã cu chiu cu vai
frânghiile care le sunt aruncate.
Uriaºul nostru vapor s-a oprit, ca
sã împiedice vântul sã rãstoarne
corabia în impas ºi sã lumineze
operaþiunea de salvare. E ora unu
noaptea. Întârziem aproape un
ceas, lumea bombãne cãtre
corabia în derivã, care se cheamã
Elisabeth. Pânã la urmã ajungem
în Aigali ca salvatori, iar ºoferul de
taxi ne aºteaptã. Trebuie sã
strãbatem insula Amorgos
aproape de la un capãt la altul. Cu
noi urcã ºi o franþuzoaicã þicnitã,
fanatã dar cu aere juvenile. Pânã
la urmã, însã, se dovedeºte a fi
de treabã. Îmi vine sã ameþesc
când mã trezesc în vârful insulei,
pe serpentine, la peste o mie de
metri. Spre deosebire de Paros
sau Kos, Amorgos e o insulã
austerã ºi muntoasã, cu stânci
abrupte. La douã noaptea gonim
pe vârful insulei. Noroc cã
franþuzoaica turuie, fiindcã ºoferul
nu prea vorbeºte. Povârniºurile
sunt lipite de ºosea, iar eu am
mutra cam schimonositã: sã nu
mã mai plâng cã nu am parte de
aventuri în cãlãtoriile mele. Cobra
vrea sã fredoneze In a Death Car,
dar îl opresc ºi îi spun cã aº pofti
sã trecem de Amorgos ºi de
întuneric. Dupã acest drum
valvârtej, ajungem la Katapola,
celãlalt port al insulei, dar mai avem
trei ore pânã sã plece vaporul spre
insula Kos. Adãstãm la singura
tavernã din port, care este încã
deschisã ºi unde lumea zumzãie
nedormitoare. Sunt numai bãrbaþi
la mese. Cobra cumpãrã plãcinte
ºi îmi aratã amuzat numele
tavernei alãturate: Gorgona. Nu
cred cã vom mai ajunge vreodatã
în Amorgos, pãþaniile din acest an
mi-au ajuns. Nu sunt o împãtimitã
a insulelor stâncoase, vreau plaje
solitare ºi mare la îndemânã.
Zãcem amorþiþi ºi somnoroºi în

tavernã, iar eu scriu aici. În port,
personajele de serviciu sunt douã
gâºte, una ºchioapã, precum ºi
caprele de pe marginea drumului.
La patru ºi jumãtate în zori, vin
localnicii la taclale ºi cafea. Mã uit
la ei ca la niºte strigoi. Fac politicã
ºi discutã despre turiºti. În fiecare
zi la fel. La patru ºi jumãtate
dimineaþa. Oamenii vorbesc
enorm aici, nu se mai saturã.
Pânã la urmã soseºte ºi vaporul
nostru, mânca-l-ar raiul.

La ora opt dimineaþa – oare de
ce nu m-am mirat deloc? –
stewartul de pe vapor a anunþat
oprirea în insula Patmos. Am
ajuns, deci, pentru a treia oarã
aici, aºa încât nu mai pot sã mã
fac cã nu e un semn la mijloc. Dar
împotriva cãrei nebunii trebuie sã
port bãtãlia? Insula e tot
strãlucitoare ºi cuminte. Patmu,

Insula Patmos, Grota Apocalipsei

cum o alint eu.
Apoi a venit la rând Leros. În

Paros mi s-a spus cã în Leros se
aflã cei mai mulþi nebuni din Elada.
Am râs cu poftã. Aici îi vãzusem
dãnþuind de Sfânta Marie pe acei
petrecãreþi admiraþi cu nesaþ de pe
vaporul spre Syros.

Apoi din nou în portul Kos.
Cãutãm hotel, cãutãm vin de
Samos ºi gãsim de toate. Ultima
scaldã ºi ultima hoinãrealã.
Suntem morþi de obosealã dupã
the final gyros, fiindcã la greci
mãnânci ca la greci. Apoi aflãm
o patiserie pe cinste, unde Cobra
ingurgiteazã o baclava uriaºã, iar
eu, cel mai straºnic
galactobureko de treisprezece
ani încoace. Eladã a dulcegarilor
maniaci, numele tãu e
galactobureko! În zori, strãbatem
insula în lung ºi în lat, spre
aeroport. ªi asta fu.
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Ana-Maria Tãut

Ultima publicaþie a comparatistului
ºi profesorului universitar clujean
Vasile Voia intitulatã Comparatism ºi
germanisticã, apãrutã recent la editura
Ideea Europeanã, este o culegere de
eseuri variate, cu o largã arie tematicã,
eseuri ce dovedesc o deschidere mai
mult decât generoasã faþã de
fenomenele culturale, de literaturã, de
filosofie, unite de un fir roºu al
metodelor de cercetare comparatiste
ºi al spectrului culturii germane.

Regãsim în aceastã culegere
eseuri care abordeazã fenomene,
concepte, poetici literare nu doar pe
un fundal filosofic ºi socio-istoric indi-
rect legat de acestea. Eseurile
trateazã dezvoltarea conceptelor ºi
evoluþia concepþiilor în materie de
esteticã ºi creaþie literarã intrând în
inima acestor fenomene ºi plasân-
du-le în contextul supranaþional al
interferenþelor ºi al influenþelor, fãrã
a se limita însã la aceasta. Odatã cu
aceastã abordare este ilustrat unul
dintre marile avantaje ale studiului
comparatist ºi un sine qua non al
acestuia, dupã cum este evidenþiat în
primul dintre eseuri De la istoria
comparatã a literaturii la “Germanis-
tica interculturalã”, anume dimen-
siunea supra- ºi transnaþionalã a
studiului ºi metodelor comparatiste.
Comparatismul propune o depãºire
a studiului literaturilor naþionale,
izolate de celelalte literaturi ºi îºi
impune ca obiect  cercetarea relaþiilor
literar-spirituale internaþionale1 ,
urmãrind astfel maturizarea spiritualã
transnaþionalã comunã2 . Astfel me-
toda comparatistã include constucþia
analogiilor ºi a paralelelor la nivel
supranaþional ºi prin aceasta
dezvoltarea ºi identificarea  similitu-
dinilor, respectiv a diferenþelor dintre
culturi.

Ceea ce profesorul clujean
teoretizeazã în primul eseu, acesta
va exemplifica în urmãtoarele eseuri,
aplicând metodele comparatiste ºi
dezvoltarea lor de-a lungul timpului la
curentul literar cunoscut în toate

literaturile europene sub numele de
romantism. Cu aplicaþie în special la
literatura ºi la literaþii germani
preromantici ºi romantici precum
Herder, Hamann ºi cu precãdere
Novalis, Vasile Voia urmãreºte naº-
terea, dezvoltarea ºi modificarea
concepþiilor estetice întrunite prin
excelenþã în noul concept de geniu
creator, ca  sursã de creaþie naturalã
ºi spontanã. Eseuri-le Creaþie ºi
originalitate în estetica literarã
preromanticã ºi Heinrich von
Ofterdingen, roman al trecerii ºi
revelaþie a poeziei se dedicã tocmai
fenomenului romantismului în literatura
germanã, ocupându-se de asemenea
de perioada Sturm und Drang, care
nu are echivalent în alte literaturi
europene. Însã, cum aminteam mai
sus, studiile nu se limteazã la un
anume “specific naþional” ºi nu exclud
influenþele exterioare asupra
romantismului german, precum cea
a lui Shakespeare, de exemplu.
Studiul comparatist ia în vedere
receptarea autorilor dintr-o culturã, de
cãtre cei din altã culturã, influenþele
exercitate ºi suferite, rezistenþa la alte
culturi etc.  De asemenea legãtura
între feno-mene literare similare este
stabilitã la nivel internaþional, astfel
romantismul nefiind studiat ca
fenomen izolat în literatura germanã,
ci mereu contextualizat ºi comparat
cu fenomenele omoloage de
exemplu, din literatura englezã.

Evoluþia ideilor este tratatã mereu
în contextul în care acestea au luat
naºtere ºi în care s-au dezvoltat ºi
este urmãritã evoluþia lor paralelã.
Astfel eseul Idealul frumuseþii la
Hölderlin ºi Baudelaire prezintã douã
concepþii diferite ale scriitorilor
þinând de culturi diferite, depãºind
comparatismul factologic, bazat pe
influenþe directe ºi înclinat puternic
spre pozitivism. Aici autorul traseazã
un scurt istoric al evoluþiei ideii de
frumuseþe din antichitate pânã în
modernitate, amintind influenþele,

dar nefãcând din acestea piatra de
temelie a studiului sãu. Astfel
observãm cã studiul comparatist nu
este doar un studiu al paralelismelor
sincronice, ci cã în acelaºi timp se
concentreazã pe evoluþia diacronicã
a ideilor înseºi, fiind astfel un studiu al
imaginarului propriu-zis.

Eseul Lucian Blaga în spaþiul
lingvistic ºi cultural german
evidenþiazã receptarea poetului ºi
filosofului român, ale cãrui opere
traduse parþial în limba germanã, au
devenit obiect de studiu ºi cercetare
pentru romaniºtii de peste hotare. Aici
comparatistul Vasile Voia evidenþizã
importanþa traducerilor operelor unei
naþiuni în limbi strãine, ca o condiþie
de bazã a posibilitãþii receptãrii
reciproce a culturilor ºi literaturilor
diferite.

Ultimul eseu conþinut în aceastã
culegere Martin Heidegger: proiectul
filosofic ºi implicaþia politicã oferã o
privire de ansamblu asupra relaþiei
problematice a filosofului german cu
naþional-socialismul. Autorul prezintã
diferite aspecte, aºa cum au fost
acestea evidenþiate de cãtre  filosofi,
teoreticieni ºi critici pânã în prezent,
optând tacit pentru delimitarea gândirii
filosofice a lui Martin Heidegger de cea
politicã.

Toate eseurile discutate mai sus
reprezintã mici opere exemplare în
ceea ce înseamnã studiul ºi
cercetarea comparatistã, precum ºi
ilustreazã plurivalenþa ºi câºtigul oferit
de deschiderea supranaþionalã al
comparatismului ca direcþie ºi metodã
de cercetare literarã.

1 Vasile Voia,: Comparatism ºi
Germanisticã, Bucureºti, Ideea
Europeanã, 2008,  p. 24

2 Idem

Germanistica si
comparatistica

,
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Pe lângã milioanele de victime
pe care le-au produs, pe lângã
zecile de tomuri de memorii
scrise de supravieþuitori, pe lângã
multiplele controverse pe care
le-au provocat,  anii comunis-
mului prezintã pentru generaþia
actualã, care i-a cunoscut doar
accidental ºi marginal, o serie de
subiecte ºi istorii exploatabile cu
succes în orice formã artisticã,
de la film la roman sau piesã de
teatru. Ultimii ani au intensificat
aceastã tendinþã, transformând-o
într-o adevãratã reþetã a
succesului. A nu se deduce de
aici vreo nuanþã de blam datã de
mine acestor producþii, ci doar
constatarea unei stereotipizãri ºi
a unei reducþii discursive,
atitudinale ºi imagistice prin care
comunismul este receptat astãzi
în literatura actualã. Publicul
ultimilor ani a fost obiºnuit cu o
imagine-tip despre comunism,
reiteratã în linii mari de la
Goodbye Lenin la Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii sau de la
O lume dispãrutã la Bãiuþeii.
Alternativa la ampla literaturã a
memorialisticii de detenþie care
asimileazã ororile comunsimului,
intens consumatã de cititori în anii
nouãzeci, pare a fi datã de prozã,
în special de cea scrisã de autori
tineri în anii 2000. Nu este vorba
neapãrat de o întoarcere la
ficþiune, cât de pãstrarea sur-
prinzãtoare a unui autobio-
grafism (rememorãri, eseuri
intens subiectivizate – O lume
dispãrutã), care trece uneori în
registrul autoficþiunii (Bãiuþeii) ºi
sau al romanului (Iepurii nu mor).
Proza de acest fel este o privire
soft asupra comunismului, pe
care îºi propune sã îl înregistreze
sub aspectele sale secundare,
deseori comice, cotidiene, din
perspectivã marginalã ºi ludicã,
în voit rãspãr cu dominanta anilor
’90, care cuprindea atitudinea

justiþiarã, accentul pe necesitatea
memoriei, pe tragism, descrierea
ororilor, eroismul supravieþui-
torilor, dilemele etice ºi situaþia
problematicã a celor ce au
pactizat. Douãmiiºtii (cei care
scriu ºi se afirmã în anii 2000) se
raporteazã cel mai adesea la
comunism animaþi de o stranie
nostalgie indirectã pentru o parte
din decorul propriei copilãrii,
alteori distanþat-academic-statis-
tic, cel mai adesea estetic, privind
ca la un spectacol aproape exo-
tic al unei epoci care pare la ani
luminã de lumea prezentului
nostru.

Alternativa ludicã a receptãrii
realitãþilor comuniste echivalente
cu o mare comedie l-au dat
desigur tot optzeciºtii. Exemplul-
etalon este Planeta mediocrilor
de Ioan Groºan. Sistarea
apariþiei acestor texte a fost de
rãu augur pentru cenzurã, care
s-a prãbuºit la puþin timp,
rãmânând un mister pentru istorie
întârzierea cu care au fost
interzise. Prea puþine sunt
cuvintele care trebuie înlocuite
pentru a ne da seama cã nu
suntem la ani luminã distanþã, ci
chiar în peisajul autohton din anii
’80, populat cu inºi cenuºii,
aproape robotizaþi, a cãror unicã
ºi statornicã preocupare rãmâne
munca, fãrã pauze ºi concedii.
Sugestia din subtext este cã ne
aflãm în faza ultimã a comu-
nismului, când experimentul
reeducãrii a fost dus pânã la
capãt, iar acesta a reuºit sã
producã la perfecþie omul nou (în
roman robotul, suma limitatã a
unor funcþii din care lipseºte
umorul ºi orice plãcere umanã).
Ambele scrieri (Epopeea spaþialã
2084 ºi Planeta mediocrilor) au
aerul unor distopii parodice,
descrieri ale aceleiaºi lumi din
care omul a fost scos din ecuaþie,
fenomen cu o cauzã simplã,

sintetizatã genial în urmãtorul
fragment, perfect valabil ºi în
România lui 2008: „Aºa cã n-ai
de ce sã te odihneºti: munca l-a
transformat pe animal în om ºi tot
ea l-a ajutat sã devinã robot”
(p.42). Dialogul este purtat între
douã lumi ce pãreau
ireconciliabile pe atunci, cea a
roboþilor proletari Dromiket 4 ºi
Stejeran 1 ºi lumea capitalistã
reprezentatã de capitalista Getta
2, prototip al femeii occidentale,
seducãtoare, dezinhibatã ºi
descriindu-i timidului robot
Stejeran 1 distracþiile interzise în
comunism. Roboþii sunt uneori
cuprinºi de un straniu spleen cos-
mic, adicã des invocatul plictis al
vieþii rutinate din era „ran-
damentelor depline”, iar episo-
dul despre zona „Robertson-
Kudaºvili” este o descriere nu
foarte cifratã a închisorilor
comuniste: „orice comunicare cu
exteriorul este întreruptã”, cei
captivi acolo resimt o mare
„scârbã faþã de tot”, imaginea
obsedantã invocã parcã frica de
bãtaie a deþinuþilor, care, dupã ce
trec printr-un stadiu al revoltei,
sunt cuprinºi de un sentiment de
împãcare ºi de dorinþa de a
elogia, „de a înãlþa imnuri, ode,
cuvinte de laudã” (rezultatul dorit
de procesul de reeducare).

Tonul ºi miza se schimbã în
povestirea Fenomenologia
invizibilului de Petru Cimpoeºu:
Doru Ifrim este un zelos activist
de partid ºi ateu convins, care se
decide sã investigheze incendiul
straniu al unei mãnãstiri ºi „sã se
lupte cu Dumnezeu”, la scurtã
vreme devenind el însuºi cãlugãr,
fiind apoi anchetat de securitate
ºi mort în chinurile închisorilor
comuniste, fãrã a lãsa vreun
indiciu despre ciudata sa
reconversie spiritualã. Epilogul
ni-l dezvãluie pe securistul care
l-a anchetat pe Doru Ifrim,

De la Planeta mediocrilor la Iepurii nu
mor  proza „tinerilor“ si comunismul:
Andrei Simuþ

,



24

securist pe cale de a deveni
deputat ºi care e lovit de fulger
dupã ce a jurat cã nu are vreo
implicare în cazul respectiv.
Cimpoeºu preferã chipurile
individului reprezentând condiþia
umilã, banalã ºi nefericitã, fiind un
colecþionar de tragicomedii din
proximitatea cotidianului anost. În
aceste proze trãieºte umanitatea
gogoliano-cehovianã a micilor
funcþionari, a meseriilor umile
(paznicul, ºeful de post sau
profesorul de ºcoalã), ipostaze
ale unor destine cenuºii (scriitorul
mediocru de provincie, soþul ratat,
micul profitor, activistul de partid)
sau detestabile (securistul). În
cele  Nouã proze vechi, omul este
surprins în mediocritatea sa
profund comicã, dar tocmai pe
când e mai intens ridiculizat de
cei din jur, personajul suferã o
neaºteptatã ºi aproape inex-
plicabilã transformare, care pune
sub semnul întrebãrii întreaga sa
biografie.

O reconversie similarã cu cea
a lui Doru Ifrim suferã ºi
anchetatorul lui Ilie Cazane din
Viaþa ºi faptele lui Ilie Cazane de
Rãzvan Rãdulescu, care ilus-
treazã tocmai tranziþia de la
paradigma eticã la cea ludicã în
privinþa asimilãrii comunismului
de cãtre prozã, o stranie ºi
reuºitã combinaþie dintre un
subiect plin de dramatism
(chinurile ºi moartea unui om
nevinovat) ºi un registru parodic
(motivul anchetei sunt roºiile
uriaºe ale lui Cazane). Romanul
relateazã succint cazul miraculos
ºi inexplicabil al victimei care se
rãzbunã indirect pe sistemul
represiv, aducând la un impas
ancheta, punându-l în dificultate
pe colonelul Chiriþã. Acesta este
învins cu propriile-i arme: mate-
rialist convins, este pus în faþa
dovezii materiale a unui mic
miracol, roºia giganticã crescutã
de Cazane sub ochii lui. Moartea
lui Cazane în ziua eliberãrii face
din cazul sãu unul obsedant
pentru colonelul Chiriþã, fiind
totodatã sfârºitul carierei sale de
anchetator ºi începutul trans-
figurãrii sale interioare, un proces
de re-umanizare excelent redat.
Romanul este semnificativ
pentru momentul în care

naraþiunea îºi regãseºte sim-
plitatea ºi precizia, rezonanþa la
publicul larg ºi dinamica: linea-
ritate fãrã digresiuni, cronologie
fãrã prea multe analepse sau
prolepse, suprapunere fabulã-
subiect, toate fiind concertate  cu
precizie pânã la sfârºit. Chiar ºi
subtitlurile capitolelor fac aluzie la
obstinaþia autorului de a prezenta
totul în perfectã ordine (de fapt e
vorba nu de prezentare, ci de
rezumare, dupã terminologia lui
Wayne C. Booth), cu eliminarea
oricãror tehnicisme sau puneri în
abis, fiind o reîntoarcere la
farmecul simplu al relatãrii.
Romanul începe cu data naºterii
lui Ilie Cazane, o relatare a
biografiei tipice omului obiºnuit
din vremea comunismului,
personaj foarte frecvent în
romanele despre România
tranziþiei, aºa cum sunt Simion
Liftnicul sau Raiul gãinilor. Sunt
romane apropiate de forma
scenariului, cu descrieri puþine ºi
concise, dialoguri spumoase,
parte dintr-un efort de dra-
matizare ºi dinamizare a na-
raþiunii, concepute pentru un
cititor grãbit ºi neîncrezãtor în
literaturã. Talentul de scenarist al
lui Rãzvan Rãdulescu este vizibil
încã de la acest roman, care
inaugureazã o întreagã serie,
vizibilã mai ales în anii 2000.
Importanþa personajului este
restabilitã, dar este vorba de o
raportare diferitã, care derivã tot
din ritmul accelerat de des-
fãºurare al acþiunii: sunt per-
sonaje rapid creionate, din
câteva linii esenþiale, încã din
momentul intrãrii lor în scenã (ca
în film sau teatru) ºi nu progresiv,
pe mãsurã ce romanul se
ramificã. Noua tehnicã a abordãrii
personajului seamãnã de fapt cu
arta de a face portrete la minut,
conteazã liniile percutante,
esenþiale ºi rapiditatea cu care
sunt trasate. Este desigur ºi o
cale care poate duce foarte bine
spre disoluþia personajului prin
caricare excesivã, fenomen de
care proza ultimilor ani nu e
departe. Caracterul percutant ºi
autosuficient al subiectului pare
a fi în linii mari obsesia întregii
proze postdecembriste, deºi o
lecþie elementarã de literaturã

aratã cã subiectul ºi stilul nu sunt
prea uºor de separat. Viaþa în
comunism este pentru prozatorii
contemporani un subiect ca
oricare altul, care meritã ex-
ploatat cum se cuvine, mai ales
când interesul receptãrii a
alunecat dinspre relatãrile mar-
torilor („bãtrânii”) spre ineditul
unor memorii, opinii, ficþiuni scrise
de tineri.

O soluþie tehnicã ºi tematicã
pentru a oferi o imagine ineditã
despre viaþa în comunism este
situarea perspectivei narative în
orizontul copilãriei, eludând astfel
din start dramele adulþilor ºi
Istoria cu majusculã. Iepurii nu
mor (2002) de ªtefan Baºtovoi se
constituie de la un cap la altul din
suma percepþiilor infantile,
neproblematizante ale unui elev
(Saºa), surprins în aºteptarea
tensionatã a zilei festive când va
fi fãcut pionier (zi care pare sã
nu mai soseascã), contemplând
aproape simultan coloristica
paradelor ºi luxurianþa naturii,
aflat într-o incapacitate acutizatã
de a se integra în mulþimea
aplatizantã ºi conformistã a
colegilor sãi.. Saºa este prins
parcã într-un carusel angrenat
într-o miºcare acceleratã a
repetãrii aceloraºi imagini,
alternând mereu douã registre ale
realitãþii, unul citadin, marcat de
cele mai neaºteptate restricþii ºi
celãlalt rustic, uitat pentru o clipã
de Sistem într-o poeticã
sãlbãticie. Un cer glorios, plin de
baloane colorate sau un cer
limpede, întrezãrit printre
coroanele copacilor. Pedepsele ºi
mustrãrile învãþãtoarei sau
liniºtea pãdurii. Umilinþa trãitã din
plin în mijlocul mulþimii sau
împãcarea cu sine din singu-
rãtate. Saºa rãtãcit în mulþime,
printre pancarte, steaguri ºi
microfoane, Saºa alegând flori în
grãdinã. Toate sunt instantanee
dintr-o existenþã marginalã,
singuraticã ºi lipsitã de surprize.
Celelalte personaje par a se
molipsi de aceastã melancolie
cehovianã a zãbovirii continue în
deriva datã de absenþa istoriei.
Scriitura lui Baºtovoi se coa-
guleazã în jurul premisei frac-
turiste a desfiinþãrii intrigii, a
diseminãrii naraþiunii tutelare,
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în direcþia simultaneizãrii
fragmentelor pe firul timpului
narat ºi astfel a ilustrãrii
autenticiste a percepþiei nude a
copilului Saºa. De aici ºi o
anumitã frustrare a cititorului care
aºteaptã alãturi de personajul
principal evenimentul-cheie care
sã întrerupã miºcarea circularã
ºi alienantã a imaginilor realitãþii,
mereu aceleaºi, prinse într-un
ritm mecanic, repetitiv pânã la
exasperare, reluând aceleaºi
ritualuri ºtiute pe dinafarã de
participanþi. Abia cãtre final Saºa
realizeazã amplitudinea coº-
marului în care se aflã angrenat
fãrã posibilitate de ieºire, îºi
imagineazã un traseu ficþional
propriu, al dispariþiei totale din
sfera spaþiului citadin coercitiv.
Astfel de proiecte himerice îl
caracterizeazã pe micul erou
ratat, ale cãrui expectanþe sunt
întotdeauna înºelate. Ritualul
controlului de pãduchi ºi compli-
citatea cu Sonia, eleva mai mare
care refuzã sã-i dea în vileag
secretul, rãmâne fãrã urmãri în
direcþia legãturii care s-ar putea
stabili. Marea ocazie festivã în
care va fi fãcut pionier este
amânatã de pedepsele absurde
ale învãþãtoarei, dar când ziua în
sfârºit soseºte, ceremonia
decurge ca o comedie proastã,
Saºa îºi uitã poezia, gestul sacru
al legãrii cravatei nu-i aparþine
Soniei (cum îºi dorise) ci unui
bãiat etc. Eterna repetiþie a
aceloraºi imagini redã un efect
pervers cunoscut al vieþii
cotidiene în comunism, dificil de
ipostaziat în ficþiune, dar care lui
ªtefan Baºtovoi îi reuºeºte pânã
la capãt cu o naturaleþe rarã,
datoratã abilitãþilor discursive
capabile sã comute registrul de
la replicile absurde în stil Daniil
Harms, la ritmul sacadat al
lozincilor, apoi la cliºeele
compunerilor ºcolare, trecând
prin frustrãrile unui ºcolar
marginalizat ºi pierzându-se în
reveriile unui Saºa departe de
lumea dezlãnþuitã a paradelor.
Fiecare notã  a acestui angrenaj
aproape muzical nu rãmâne
pradã vreunui exces sau derapaj
stilistic, aproape inevitabile în
cazul unei astfel de teme
problematice.

Bãiuþeii (2006), de Filip ºi
Matei Florian este un roman la fel
de valoros ºi reprezentativ pentru
anii 2000, care uzeazã la fel de
intens de strategiile secundarului,
cu perspectiva situatã la punctul
de incertitudine dintre copilãrie ºi
adolescenþã ºi având drept cadru
crepusculul ultimilor ani de
comunism. Discursul neaºteptat
de unitar al celor doi fraþi se
coaguleazã într-o autoficþiune
demistificatoare, în stil apropiat
cu Oskar Mazerath din Toba de
tinichea, reuºind sã deconstru-
iascã detaliu cu detaliu lumea
adulþilor, dar ºi sã pãstreze iluzia
universului infantil-adolescent pe
care niciun eveniment grav din
lumea maturilor nu reuºeºte sã-l
fisureze, nici chiar asumarea unui
narator care povesteºte totul de
la o mare distanþã temporalã.
Aceastã dedublare inerentã unei
autoficþiuni despre copilãrie este
mereu abil deghizatã printr-un
irezistibil umor ºi prin situarea
precisã la intersecþia dintre
realitate, ficþiunea copilãriei ºi
autobiografie. Deºi apeleazã
uneori la acelaºi procedeu al
reconstituirii unei epoci prin
inventarierea obiectelor ei
caracteristice, similar cu filmul
Goodbye, Lenin (film cu influenþã
covârºitoare asupra „istoriilor
personale” scrise în ultimii ani
despre comunism), totuºi
lipseºte tezismul obositor din O
lume dispãrutã: parfumul
„întunecatului deceniu” la
crepuscul este mult decantat,
prezent doar ca fundal. Puterea
de transfigurare a celor doi
(autori-naratori-personaje) e
nelimitatã, astfel cã regatul
construit din fâºii ale diverselor
ficþiuni consumate de copii capãtã
graniþe precise în spaþiu (de la
bulevardul Drumul Taberei spre
locul unde 368 are ultima staþie,
câmpul de la marginea Bucu-
reºtiului bântuit de vulturi negri
ºi de unde începe teritoriul
umbrelor) ºi diverse creaturi din
poveºti apar sã-i spioneze de la
înãlþimile blocurilor. În mijlocul
betoanelor, miracolul se produce
pânã la urmã în forma unei oaze
de verdeaþã, un sanctuar,
„dovada vie cã poveºtile au fost
întotdeauna adevãrate ºi cã

troleibuzele se pot transforma în
bizoni”. Romanul orchestreazã
abil dezagregarea unei familii, a
unui spaþiu ºi a unui timp istoric.
Spaþiul frecventat de romanul
postcomunist este periferia, de
la romane de Radu Aldulescu la
O lume dispãrutã sau Raiul
gãinilor.

Imaginea tip a unei pãrþi
consistente din proza ºi istoriile
personale despre comunism
este axatã pe redarea ultimelor
clipe ale epocii ceauºiste: Iepurii
nu mor, O lume dispãrutã,
Bãiuþeii, chiar ºi recent apãruta
carte despre experienþa fe-
mininã în comunism (Tovarãºe
de drum). Fragmentele din acest
volum variazã între proza
autoficþionalã (Sarsanela de
Adriana Babeþi, Ginecologii mei
de Doina Ruºti, Halatul
Veronicãi de Anamaria Beligan
etc.) ºi jurnal (Adriana Bittel,
Servus Reghina), între aceste
douã limite înscriindu-se o mare
varietate de istorii personale,
mai mult sau mai puþin adecvate
temei volumului. ªi aici se
observã oscilarea dintre nevoia
de autentic ºi tentaþia de a
narativiza, de a transforma
experienþa în prozã. Dilema
aparþine de fapt întregului tablou
prozastic al anilor 2000 ºi este
perfect esenþializatã într-un dia-
log între mentalitatea unui
supravieþuitor privind pãstrarea
memoriei trecutului ºi dezintere-
sul tinerilor, dialog care are loc
în povestirea lui Bogdan
Suceavã, Bunicul s-a întors la
francezã. Bunicul, maiorul în
retragere Aristide Ioan, înþelege
în ianuarie 1990 cã datoria lui
moralã este de a scrie istoria
fãrã cenzurã, adicã a scrie o
carte de memorii. Rostul celor
900 de pagini este aflarea
adevãrului despre rezistenþa în
munþi („vreau ca lumea sã ºtie!
Sunt poveºti care explicã o
lume! Tot rostul vieþii mele aici!”)
ºi o compensaþie pentru laºitãþile
trecutului: „Cu toþii avem o
socotealã de încheiat cu anii ’50.
Anii ’50, aceia în care s-a ucis
pânã s-au scuturat cerurile, anii
pãcatelor capitale pentru cei de
vârsta noastrã. Laºitatea mea
de atunci îmi dã dreptul sã
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mãrturisesc acum”. Nepotul îi dã
un rãspuns demn de post-
istoricii ani 2000: „Nu e nimic nou
în toatã istoria asta. Nimic nou.
Oamenii ºtiu foarte bine. Nu le
pasã. E vorba despre trecut. Nu
mai pasã nimãnui de toate
acestea”. Drama bunicului e le-
gatã de o culpabilitate nestinsã ºi
traumatizantã: vina lui este de
a fi ars scrisoarea prin care
colonelul Viºoianu îl convoca
printre partizani, o imposibilitate
de a face alegerea justã, de aici
ºi o penitenþã a scrisului, a
mãrturiei duse pânã la capãt. Din
perspectiva martorului unei
realitãþi atroce, orice privire
detaºatã spre trecut, orice
lecturare ironico-umosristicã a lui

este exclusã: „Sã nu iau în
serios? Aºa zici? Aºa? Eu nu
glumesc niciodatã. Nu e de
glumã, mai ales acum, ºi în
legãturã cu asta n-a fost vreodatã
de glumã.” Proza se încheie cu
o imagine donqujotescã: „maiorul
în retragere Aristide Ioan” în
parcul pustiu, încercând sã
adune un auditoriu pentru mãrturia
sa care ar restabili un adevãr
istoric.

În ceea ce priveºte povestea
manuscrisului, morala este
perfect relevantã pentru
fenomenul editorial din prezent,
mult diferit de realitatea anilor
’90: pentru a-i asigura
publicarea, bunicul trebuia sã
îndeplineascã câteva condiþii: sã

treacã de la genul memorialistic
la roman, sã nu urmãreascã
aflarea adevãrului, latura eticã ºi
judecarea laºitãþilor, ci exotismul
inerent unei perioade atât de
dificil de înþeles pentru publicul
tânãr, ºi, desigur, manuscrisul sã
nu depãºeascã 200 de pagini.
Într-un cuvânt, sã facã din
comunism un subiect vandabil.
Comunismul-subiect asigurând
succesul, pasibil de diverse
estetizãri sau problemã încã
nesoluþionatã, de naturã moralã
ºi identitarã? Comunismul –
spectacol de revãzut sau
traumã a istoriei? – iatã câteva
întrebãri la care se poate rãs-
punde inteligent prin intermediul
literaturii.

Aurel Gheorghiu Cogealac
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Nu mai sunt de acord, aºa
cum eram, cu faptul cã (toatã)
poezia de la noi e leneºã. Nu
cred cã (mai) trebuie aºteptatã
o mare poezie, aºa cum, sã
zicem, s-a spus legat de poezia
francezã modernã, de su-
prarealism, de poezia beat. E
aproape paradoxal, dacã nu
cumva trist, cã manifestele (în
sensul cel mai liber ºi mai po-
etic al cuvântului) existã deja,
poeþii sunt cât se poate de vii,
cât se poate de tineri (unii sunt
mai tineri decât tinerii) ºi nu sunt
chiar puþini. Nu sunt de acord nici
cu scriitorii pe care am avut
ocazia sa-i aud spunând cã da,
existã poeþii tineri de la noi ºi cã
da, trebuie citiþi ºi ei, dar, la o
adicã, tot poeþii americani sau
francezi sau germani sunt
repere, surse, puncte de
plecare. Nu cred cã e deloc
adevãrat ºi, ca în orice alt
domeniu, e o idee care vine
dintr-o cu totul inadecvatã
înþelegere a relaþiei, ºi veþi ierta
cuvintele grele (în toate
sensurile), dintre maestru ºi
discipol; aceasta îºi are locul ei,
dar nu aici ºi nu aºa. Însãºi
ideea de generaþie, cãci ºi
despre ea va fi vorba, sau, mai
ales, excesul de importanþã care
i se acordã, mi se pare a fi legatã
tot de aceastã eroare.

Ca timp, cea mai apropiatã
asemenea generaþie îmi este
cea configuratã de poeþii afirmaþi
în jurul anului 2000, unii mai
devreme, alþii mai târziu. Nu le
fac nici exegeza, nici apologia,
nici desfiinþarea; îi iau drept
repere de tip stalker-ian, în
urmãrirea ideii de, am numit eu,
spaþiu-coridor ºi zone de ardere.
E vorba de zone intermediare
pe care anumiþi creatori (de
fapt, mai mult descoperitori) le
parcurg în cãutarea propriei
obsesii poetice, a experienþei
care cutremurã, corodeazã ºi
coaguleazã apoi identitatea.
Zona lor este una deloc

confortabilã, e zona coridorului
din filmul-poem al lui Andrei
Tarkovsky, este atmosfera
sufocatã interior pânã la apo-
caliptic din „Requiem pentru un
vis” sau nepãsarea seninã din
sfârºitul de la „Trainspotting”, e
mlaºtina din „Zenobia”, grãdina
invadatã de buruieni din „Sub
vulcan”. Masa lor de scris e
masa de operaþie, masa propriei
operaþii, Elena Vlãdãreanu scrie
despre lamele de pe pielea
subþire ºi scrisul cu sânge,
Claudiu Komartin vorbeºte de
trepanaþie, un fel de gest suprem
ºi extrem al cãutãrii de sine, Dan
Sociu, despre vasectomie sau
chimioterapie, toate procese
violente, puternic determina-
toare. Autopsierea proprie nu e
zadarnicã, pentru cã, în
directeþea lor dusã pânã la
brutalitate, aceºti poeþi cautã un
fel de vedere se sus, o vedere
post factum, ei nu sunt Beat sau
Woodstock sau suprarealiºti, ei
sunt în haosul de dupã toate
acestea, cãci poeþii, deºi sunt
singurii care ar putea, nu fac
ordine, ci dezordine în lume.
Pentru cã ei ºtiu foarte bine, ca
Dan Sociu, cã oricând existã
ceva „mai groaznic” sau simt, ca
ªtefan Manasia, clipa solemnã
ºi „aroma golului major din viaþa
ta”. Stãrile lor sunt heraldice, ei
par nepãsãtori, dar sunt numai
latenþi, ei pot scrie cu rãcealã
sau pânã la plâns, ei pot scrie,
de altfel, oricum, miºcându-se
cu lentoare ºi punând în
miºcare, aºa cum face Elena
Vlãdãreanu, „micile mecanisme
ale disperãrii.” Revolta lor pare
staticã, dar asta numai pentru cã
receptarea lor nu se face decît
rareori cu libertatea pe care o
are observaþia experienþei
umane reale ºi mai degrabã
sub aspectul defavorabil al
aparteneneþei la generaþii. Ar fi
mai beneficã raportarea la mediul
lor, la aparteneþa lor la o miºcare
sau alta, la prieteniile lor, la

zonele lor predilecte. Ei se vor,
poate, ca ºi Gellu Naum în anii
‘30, tot niºte drumeþi incendiari,
ei au intuiþia de mai târziu a
poetului, legatã de „o liniºte
halucinantã, o lentã scufundare,
un gol primejdios”, dar ea se
opreºte undeva, parcã, într-un
fel de prudenþã a expresiei. Au
ºi serenitatea, erotismul rafinat,
translucid ºi aspiraþia androginã,
ca Adela Greceanu sau Dan
Coman ºi ating chiar ramificaþiile
ºamanice ale întâmplãrilor de la
„marginea lumii”, lume a lui
Cosmin Perþa, dar ºi a celorlalþi
pe care, mãrturisesc, i-am ales
întâmplãtor ºi rapid, mai mult
dupã (anti)criteriul prezenþei lor
comune în anume contexte (dar,
comunicarea poeþilor e, se ºtie,
sursã de veritabilã splen-
doare...). Ecourile intruziunilor
sociale sunt slabe, din fericire:
cuvintele de succes ale
generaþiei lor, aºa cum le scrie
delirant Dan Sociu, faptul cã,
scrie Manasia, „de tine niciodatã
nu se va alege NIMIC”, apar-
tenenþa mai mult forþatã la o
generaþie (!), sunt, cred, ele-
mentele care frâneazã un fel de
configurare (poate un refuz voit)
a poeticului, tradusã rar, în
imagini splendid detaºabile, aºa
cum sunt viaþa curatã ca un cuþit,
copilul care doarme, spiritul-
copil sau cârtiþa galbenã.

Nu ºtiu cât conteazã apar-
tenenþa acestor poeþi, iar spaþiul
lor coridor rãmâne de vãzut unde
va duce, conteazã însã cã ei
existã ºi cã sunt diferiþi; ei sunt
cei care determinã acum miºcãrile
de adâncime, oricât de greu ar fi
de acceptat ºi oricât ar fi de iritant
ºi destabilizator, aºa cum, de
pildã, e manifestul postsu-
prarealist al unui alt poet tânãr,
Michel Martin.

Fãcând o glumã sinistrã, îmi
amintesc de o legendã legatã de
anul 2000 ºi apocalipsa adia-
centã, prezentã prin cãrþuliile
creºtine care circulau demult prin
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popor ºi cunoscutã mai ales de
bãtrâni. În ea, Dumnezeu ºi
Diavolul fac un pact prin care se
hotãrãºte ca primul dintre cei doi
sã stãpâneascã lumea vreo
1800 de ani, cel din urmã zicând:
îþi ajunge, 200 de ani sunt ai mei.
Lãsând la o parte simbolismul,
chiar ºi popular, al cifrelor, iatã
cã anul 2000 nu a adus
apocalipsa (deºi, prin vreun
subsol inconºtient ºi apocrif al
omenirii, cine ºtie), ci niºte poeþi;
iar poeþii de acum cui aparþin, de
cine þin ei? Poate cã nu þin de
nimeni reperabil, ci doar de o
zonã în care se recupereazã
ceea ce am putea numi spiritul
poetic al lumii, ei performeazã ºi
dau ritmul nu unei New Age, ci
al unei Renewing Age; Radu
Petrescu vorbea de meteo-
rologia scrierii, iar poeþii de mai
sus ºi nu doar ei sau doar 2000-
iºtii – încadrare pe care, sper,
sub aspect identitar, ei o vor
refuza total la un moment dat,
cunosc bine aceastã idee.
Rãmâne însã o mare tristeþe a
lor, poate chiar disperare,
rãmâne ºi faptul cã nu spun
destul, aproape intenþionat; poeþii
aceºtia, cred ºi sper, pentru cã
aºa s-ar pãrea, cunosc bine
puterea poeticului ºi aºteaptã sã
zguduie serios cu ea orizonturile
unor cititori obiºnuiþi cu ca-
podoperele ºi mai puþin cu
experienþa tãioasã, realmente
transformatoare, adevãratã prin
însãºi survenirea ei. Ei se
cunosc bine, îºi cunosc
gesturile, îºi cunosc corpul, iar
asta le va deschide un areal
uluitor; dar, cu toate cã nu ar mai
fi cazul (dar cine ºtie, poate
aceasta e tãcerea celui ce face
din aºteptare o revelaþie ºi o
sursã de respiraþie ºi de ieºire
din nebunie) reticenþa lor
rãmâne, pentru cã în lumea de
acum, în toate palierele ei, de la
stadiul intrauterin, pânã la
înmormântare, nu se exerseazã
viaþa, ci supravieþuirea; o spune
ºi Dan Sociu: „aºa cã n-am mai
scris pânã acum nimic/pentru cã
ºtiu eu cum e poezia/ºi cum se
uitã la tine când te plimbi prin
casã-n chiloþi”, iar asta e un se-
cret al lor, al poeþilor care scriu
acum.

livia ºtefan

duc o viaþã sinistrã, tataie

isuse
þeasta ta spartã e cea mai frumoasã poezie
fã-te bine
noi suntem muritori de rând
ºi ne rugãm pentru tine
noi ºtim cã
vin vremuri nasoale.
noaptea ascultãm  zgomotele unui popor cu ficatul
mãrit

tu isuse
ne e foame
dã-ne peºti ca ãia
din arizona dream

joi. iubitul Toarem

afarã nu se întâmplã mai nimic. nu ninge. nu soare.
nimic. în zile ca asta oamenii sunt foarte cuminþi. iubitul
Toarem aratã foarte bine pe scaunul lui.
îmi citeºte poeme.
din timp în timp  mã priveºte ºi îmi aranjeazã
tuburile ºi perfuziile.

noaptea.

când ziua se terminã
– când fiecare zi se terminã –

eu ºi iubitul meu
ne întoarcem în cearºafurile noastre
ca soldaþii americani care
se întorc mereu în vietnam

Aurel Gheorghiu Cogealac
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- Doamna Gruºa! Doamna Gruºa! Aveþi câine?
- Nu, nu am, intrã liniºtit!
Domnul Abys deschise cu zgomot portiþa

întunecatã a doamnei Gruºa, care vecuia lângã
staþia de betoane din anul în care venise din Pe-
tersburg în cãutarea unchiului aventurier.

- Cum o duce Igor? întrebã domnul Abys.
- Unchiul meu? O mai duce... De ce nu vii sã-l

distrezi? Eu, dragule, nu mai am umor... Când mã
gândesc cã din cauza lui m-am pricopsit cu o
singurãtate lipicioasã...

- De ce nu v-aþi întors... acolo?
- Atunci nu aveam bani sã mergem. Acum e

prea târziu.
- ªtiþi cã aveþi o singurãtate de pluº?
- Domnule Abys, poezia d-tale suna bine, însã

realitatea mea e amarã...
- Poate nu ºtiþi de ce am venit aici val- vârtej!
- Vreun interes? Nu vi se prea potriveºte.
- E vorba de un câine...
- Adicã?
- Vreau sã plec într-o scurtã vacanþã. Am un

câine tânãr, puternic, siberian.
- ªi vrei sã-l laºi la mine pentru cã am origine

ruseascã?
- Nu chiar... Il cheamã Aki ºi e un husky

siberian. Frumos, puternic, gata de joacã.
- Accept din curiozitate ºi din respect pentru

dumneata. Vino sã-þi arãt parcul meu!
Proprietatea doamnei Gruºa zãcea într-o

sãlbãticie primarã, neostoitã. Salcâmii brãzdaþi de
o continuã aºteptare purtau în picioare tufiºuri
neîngrijite. Tãceri cu pãsãri ºi fân umed, o fântânã
dãrâmatã, un clovn albastru, murdar, aruncat în
nisipul de lângã un jgheab nedefinit... Când Aki a
apãrut a doua zi în grãdinã, s-a repezit la clovnul
albastru. A fost dragoste la prima vedere, întrucât
jucãria lui preferatã a devenit acel clovn de un
albastru murdar ºi spãlãcit. Chiar de la început
Gruºa s-a jucat cu Aki, numai cã greutatea lui
afectuoasã a dãrâmat-o complet. Gruºa ºi-a julit
genunchii mai întâi. Apoi au început durerile de ºale,
din cauza izbiturilor. Lucrul cel mai rãu a fost
începutul rãzboiului dintre Aki ºi Igor. Dupã ce Aki
l-a trântit din joacã pe caldarâm, Igor nu s-a mai
ridicat din pat. Gruºa nu s-a supãrat pe Aki, ci pe
Igor. Adicã:

Alexandru Jurcan -Trebuie sã iubeºti frumuseþea lui
neastâmpãratã! (i-a spus Gruºa). Dragul de el se
viseazã cu un ham magic, trãgând o sanie de
proporþii peste zãpezi multicolore...

- Ce prostuþã eºti! s-a enervat Igor. Zãpada e
albã, nu multi... draci!!

- ªtiam, dragule, cã n-ai pic de imaginaþie ºi
sensibilitate. Doar Abys mã înþelege!

- Din cauza lui zac în pat! Câinele lui m-a trântit
ca pe...

- Ca pe o legumã! îi reproºã Gruºa. Ai o
fragilitate de speriat!

Doamna Gruºa a intrat într-o viaþã nouã,
misterioasã, nepotolitã, tainicã, sublimã. N-o mai
preocupa decât Aki. Îi þinea botul imens între palmele
blânde. Raze binevoitoare îi buimãceau zilele. O
sete pãgânã de plimbãri o îndemna pe Gruºa sã
abandoneze orice pentru „dragul, scumpicul,
învioratul, copilul, nebunul, frumosul, bãlosul, agerul,
deºteptul, lãþosul, lânosul, vrednicul, inteligentul,
mintosul...” – gãsea doamna Gruºa apelative
nãstruºnice ºi pasionale. ªi nopþile! Adâncile nopþi
albastre din parcul ceþos! Gruºa îl plimba pe Aki cu
o lesã lungã, înfioratã de miºcãrile sacadate ale
câinelui. Rochia ei jilavã, tãvãlitã peste ierburi noc-
turne, foºnea învolburat în vântoasele melancolice.

Apoi a sosit clipa aceea stearpã, urgisitã, când
Abys a revenit din vacanþã. Gruºa l-a primit cu un
aer nãprasnic, enigmatic.

- Am veºti proaste, domnule Abys.
- Sã nu-mi spuneþi ceva rãu despre Aki.
- Asta e... s-a prãpãdit... încercaþi sã înþelegeþi

cã o boalã pãcãtoasã l-a doborât.
- Exclus! – þipa Abys, ridicându-se înverºunat.
- Adicã?
- Avea analizele la zi, era super- sãnãtos! Unde

e, unde e?
- Vino, dragule! îi ºopti Gruºa.
Parcul înota în lumini nocturne mãrunte,

scãpãrãtoare.
- Aici, deci!
- Ce e acolo? întrebã Abys.
- Mormântul!
Abys se aplecã într-o poziþie smeritã ºi

vrãjmaºã. Aproape cã n-a simþit lovitura nervoasã,
violentã ºi pãtimaºã a barosului. În lumina ofilitã îºi
privea palmele scãpãrãtoare, peste care curgerea
roºiaticã a sãngelui fãcea ºi mai molaticã vocea
ostilã a nopþii.

Într-o searã târziu domnul Jarek (era un
polonez rãtãcit de ani buni prin acele locuri) zãri un
câine negru ºi pricãjit în faþa imobilului, tocmai la
intrare. Înduioºat, Jarek a urcat în apartamentul sãu,
apoi s-a întors cu lapte, brânzã ºi cârnaþi, etalându-
le pe cimentul umed. Câinele (s-a dovedit cã era o
cãþea) ºi-a potolit foamea, privindu-l din când în
când pe binefãcãtorul sãu. A doua zi Jarek i-a pus
o pernã ºi o cuverturã acolo la intrare, în niºa din
stânga. Dupã aceea, vase pentru mâncare, apã...
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jarek si linda,
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Vecinii nu priveau cu ochi buni ascensiunea cãþelei
Linda (aºa o botezase), care începea sã-i sfideze.
Mã rog, avea un stãpân, un rost, o situaþie!
Parvenise... oarecum, graþie lui Jarek, care începu
sã-ºi neglijeze slujba, alergând în stânga ºi-n
dreapta dupã mofturile Lindei (care nu mai mânca
orice). Noaptea târziu, când vecinii îºi încuiau
ferestrele duºmãnoase, Jarek o ducea pe Linda la
el în apartament, o spãla, o pieptãna, o lãsa pe
covor, pe fotolii – într-un cuvânt, o rãsfãþa pur ºi
simplu. Se întâmpla uneori s-o pupe pe bot, iar Linda
îºi þinea, parcã, rãsuflarea în acele clipe.
Îngrozitoare a fost perioada de împerechere, când
câinii murdari o încãlecau pe Linda chiar în faþa
blocului, în iarbã, în bãltoace, în murdãrie. În acele
seri Jarek o spãla cu ciudã pe Linda, reproºându-i
una ºi alta. Ca s-o salveze pe Linda de atacurile
repetate, Jarek a început sã procure hranã ºi pentru
cei vreo zece masculi care se învârteau pe acolo.
Dupã o lunã, Jarek ºi-a pierdut slujba ºi a început
a cerºi mâncare pentru Linda la rude ºi la cunoscuþi.

Toþi îi reproºau cã a devenit sclavul unui animal.
Linda a luat proporþii, s-a îngrãºat, a fãcut câþiva
cãþei. Jarek nu mai prididea cu împrumutul,
alimentele, foamea, sãnãtatea. Vecinii începeau sã-
i arunce în cap apã ºi ouã stricate. Linda nu mai
încãpea în niºã, devenea tot mai grasã, mare,
ameninþãtoare, giganticã, obezã. Anumiþi locatari nu
aveau curajul sã intre în imobil. Unii îºi puserã
frânghii solide la balcoane ºi se cãþãrau astfel. Cei
mai bãtrâni îl strigau pe... Jarek sã-i ajute, s-o
potoleascã pe Linda, s-o dea la o parte, sã-ºi poatã
croi un loc de intrare. Primarul era prea ocupat cu
problemele electorale, ca sã intervinã în coºmarul
acelui imobil, astfel cã toþi locatarii s-au mutat, fãrã
sã poatã vinde cuiva apartamentele.. Jarek a poftit
toþi câinii vagabonzi în imobil. Doamne, ce lãtrãturi,
ce veselie, ce schimb de oase! Linda stãtea cu
Jarek, care era tot mai bolnav ºi neputincios.
Cãþeaua îi aducea de la pubele toate bunãtãþile. Îl
învelea ºi îi lingea faþa în fiecare dimineaþã, cu o
rãbdare câineascã.
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În mod semnificativ, poezia lui
Nicolae Bãciuþ începe cu
variaþiuni pe tema cuvântului ºi
poeziei. E un semn cã  poetul
cugetã asupra facerii discursului,
înainte de a trãi, cum se spune,
literatura. E solicitat mai curând
de o poieticã decât de o stare
liricã, are nevoie de un program
pe care sã-ºi muleze reflecþiile ºi
începutul de confesiune.

Muzeul de iarnã, debutul sãu
din 1986, e un titlu foarte potrivit,
aºadar, pentru aceste versuri re-
flexive, cam reci ºi la propriu,  nu
lipsite însã de un anume
rafinament al desenului imagistic,
cãrora li se ºi gãseºte, în ciclul
ce dã titlul cãrþii, o expresie în
efigie:  „O gurã de argint / peste
care iarna îºi aºeazã / epoleþii”.
Cãci, într-adevãr, „organul”
acestei supravegheate lirici nu se
vrea a fi locul unei emisii de
cuvinte comune ºi presupune  o
anume decantare, subliniatã ºi la
modul decorativ. Cartea de
poeme poate deveni ea însãºi un
„muzeu de iarnã” – metafora
glacialitãþii sugerând, desigur,
tocmai concentrarea reflexivã,
de nu angajeazã chiar proble-
matica transfigurãrii „trãirii” în
verbul chemat sã o purifice ºi
transfigureze, nu fãrã un oa-
recare sentiment de frustrare în
ce priveºte  experienþa directã a
„realului”. Blocarea expresiei în
faþa inefabilului („Scriu ºi rândurile
mi se îneacã într-un cuvânt / pe
care nu-l pot rosti; / pe deasupra
oraºului trece în zbor o pasãre -
/ foºnetul ei, / un voal, o mireasã
în nesfârºitã aºteptare”) se
asociazã conºtiinþei inevitabilei
distanþãri în cuvânt în raport cu
comunicarea frustã, nemediatã:
„Un gheþar se întinde peste
amintirile noastre // un flux, o
îngenunchiere / o înserare peste
podul / pe care mereu îl trecem”),

motivul oglindiirii e frecvent, – un
cuvânt sau un þipãt se rostesc
adesea în faþa oglinzii;  ba chiar
subiectul liric pare a prefera,
„firului de iarbã”, „frigul acela
nesfârºit, Biblioteca din Alexan-
dria”. Iar în poemele urmãtoare
acestor deschideri cvasipro-
gramatice  tematica poemului
dominã reflecþia: „Aceleaºi
poeme trec prin mine / cu
încãpãþânare: / „Scrie-ne ºi pe noi
ºi pe noi / ºi pe noi...” / – urlã din
cerul gurii / ca dintr-o peºterã”;
„poemele bat ca într-o uºã / în
pieptul meu /.../ mâine voi scrie un
poem care ne va vinde”; „nimeni
nu ne iartã poemele noastre /
puse între feliile uscate de pâine”
etc.

Devenit obsesie, „poemul”
pare a se substitui fiinþei, - „iubirea
mea nu are gurã, / ea are trupul
cuvintelor”... În fundal, se bã-
nuieºte exemplul stãnescian,
numai cã libertatea asociativã nu
e, deocamdatã, prea mare la mai
tânãrul discipol, care recurge
uneori, stângaci, la  alegorie
(„cuvintele topite în palma mea
îngenuncheazã”, „sfâºiat, cu-
vântul pleacã în alt vis”, „în visul
lui intrã un cuvânt / care se
dezbracã de veºminte”, „pe
scarã, mutã, coboarã inocenþa
din copilãrie”, „zãpada ca un
inorog mi-atinge glezna, / cuvinte-
nsângerate întinzând pe asfalt”)...
Mai tot ciclul final, Nostagii
interzise, cu prea multe ezitãri de
debutant, putea lipsi din masiva
antologie de aproape ºase sute
de pagini, de „poeme nealese”,
tipãrite în 2006, sub titlul,
altminteri expresiv, Anotimpul din
colivie.

Lucrurile încep sã se schimbe
cu adevãrat odatã cu a doua
carte, Memoria zãpezii, tipãritã în
1989. Mãrturisitul deficit de
senzaþie ºi de concreteþe este

aici  în parte recuperat, într-o
poezie cu mult mai atentã la
materialitatea imaginii. Cuvântul,
poemul rãmân teme predilecte,
lumea pare adesea privitã „prin
albul hârtiei”, subiectul liric e
definit ca „marele scrib”, cuvintele
mai sunt dezvelite de o cârtiþã sub
zãpadã, febra trãirii se vede
trecând în alambicuri friguroase
(„Scriu cu mâna ta tremurând de
cãldura / unui timp sfâºiat,  / în
miezul unei ierni (o patã înghe-
þatã / de sânge) / scriu despre
imaginea îndepãrtatã  / din
copilãrie / scriu pe luciul de
ghilotinã / al hârtiei”...

Din nou, cuvântul desparte de
lucruri, dar rãmâne indispensabil
pentru a le evoca: ”Sã uit mereu
– / acesta-i cuvântul, / aceasta-i
trecerea în cuvânt”, - „Vine o
corabie, / ia cuvântul ºi pleacã. /
ªi valurile uitã sã se întoarcã”.
Poate cel mai frumos poem al
cãrþii, Abia aºtepþi, pune într-o
expresivã ecuaþie acest paradox
al stãrii lirice, împãrþitã între
aspiraþia spre autenticitate ºi un
fel de fatalitate a problematizãrii,
legatã de construcþia textului.
Citând cu aproximaþie, în final, un
vers din Adrian Popescu, el
întãreºte prin intertextualitate
voinþa parþial zãdãrnicitã de
luciditatea poiesisului, de a simþi
inefabilul universal dincolo de
„dovezi” ºi demonstraþii: „Abia
aºtepþi sã te doarã ceva, /
(suferinþa e minciuna cea bunã) /
abia aºtepþi o duminicã dupã-
amiaza, / un week-end fãrã
glorie,  / o zi ca oricare alta, // dar
tocmai atunci pasãrea-ºi face
cuibul în zbor, / (Ah, poetizãrile,
metaforele, metehnele!), / tocmai
atunci mã gândesc / ce s-ar mai
putea întâmpla deosebit în poe-
zie / ºi tu aºtepþi ceva, / ceva ca
o zãpadã deasupra zborului –
/ nu am dovezi, dar îmi aduc

Anotimpul din
colivia poemului

,

 Ion Pop
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aminte’ ”. Þinta rãmâne, totuºi, în
zona nostalgiei intuitivului ºi a
nonconceptualizãrii discursului, -
„Ca / o / vertebrã / de / aer /
poezia” – zice un fel de haiku,
foarte atent, cum se vede, ºi la
„vertebra” textualã a poemului; iar
pe o paginã apropiatã tot poemul
e aproximat, în termeni ca
aceºtia: „El îþi vorbeºte þie / ºi
acum / / ºi nici nu-l vezi / ºi nici
nu-i þii urechea-aproape. / ªi-n
respirarea colii / mireasma-i mai
aprinsã / decât un rãsãrit. // Cine-l
rosteºte? Cine l-a vorbit?”
(Niciunde).

Cum se vede, Nicolae Bãciuþ
e uºor de ataºat familiei
echinoxiste a „livreºtilor”, aflaþi în
poziþia ambiguã dintre o esteticã
a sugestiei, cu gust pentru - cum
însuºi zice – „poetizãri” ºi
„metafore”, ca inevitabile
„metehne”, ºi tocmai ceea ce
aceste obiºnuinþe ºi „defecte”
semnaleazã ca fapt de
conºtientizare a procedeelor ºi
tehnicilor de construcþie a
discursului. A vorbi despre un
„textualism” propriu-zis (Cristian
Livescu) e totuºi prea mult,
fiindcã accentul rãmâne pus pe
medierile metaforico-simbolice,
iar jocul textului e mai puþin
exploatat ca ars combinatoria a
unei materii verbale propriu-zise.
Despre un soi de autosuficienþã
a poemului se vorbeºte tot
metaforic,  în Poem în doi, o altã
reuºitã certã a acestei cãrþi, text
de inspiraþie cãrturãreascã
regizat cumva stãnescian, într-o
înscenare inspiratã ºi cu o
metaforã   încadratã între douã
miºcãri „scenice” de efect:
„Ceea ce de departe pare un mãr
/ e poemul / ºi cel care-l þine / nu-l
aºeazã pe creºtet, / ci-n dreptul
inimii / îi aflã adãpost. // Dar cine
va întinde arcul? / ªi cine / sã-ºi
gãseascã singur þinta? // Vine un
luptãtor. / Vine o luptãtoare. //  Vine
o vreme / când din mãr viermele /
împinge fluturele în afarã / ºi
zborul lui / mai lumineazã þinta. //
Vine un luptãtor. // Vine o
luptãtoare”.

De acum încolo, adicã de la
Nostalgii interzise (1991) ºi
Casa cu idoli (1996), la Manualul
de cearã (2001), Solstiþiu la
echinox (2002), ºi Portret dupã

autoportret (2005), scrisul
poetului avanseazã în linie
dreaptã, iar ciclul de inedite –
Singurând –  cu care se încheie
masiva culegere Antotimpul în
colivie nu schimbã perspectiva.
Cum sugereazã chiar unul dintre
titlurile de carte, Portret dupã
autoportret, poezia lui Nicolae
Bãciuþ îºi stabilizeazã temele ºi
tehnicile, fãrã a mai produce
schimbãri surprinzãtoare. Te-
matic, ne aflãm tot în zona
reflecþiei despre poem ºi poezie,
despre cuvânt ºi raporturile de
comunicare esenþializatã sau de
distanþare faþã de experienþa
directã a realului, iar eul liric
rãmâne prin excelenþã unul
po(i)etic ºi, nu o datã, poetizant,
amator în continuare de trans-
figurãri ºi de reverii purificatoare,
în care sunt convocate stãri ºi
ipostaze înalt-contemplative în
faþa unui soi de cosmos generic
ºi chestionând, ca ºi exclusiv,
marile categorii. Adicã practicând
mai degrabã meditaþia pe
marginea unor prestigioase
abstracþiuni: timp, vis, puritate...
Însãºi „poezia” e privitã cumva
ca o exterioritate, o entitate pur
spiritualã, detaºatã de subiect,
cãutându-l sau uitând de el, dând
târcoale lucrurilor, element eteric,
duh plutitor peste o lume ce poate
sau nu sã-i vinã în întâmpinare:
„Ce faci tu, poezie, când nu mã
gãseºti acasã? / Pe cine mai
întrebi de viaþa mea? / Cui i-o mai
dai în grijã? / În cine-þi risipeºti
tãcerea? /.../ Ce faci când gãrile
sunt goale, / când trenuri lungi
trag frigul dupã ele? /../ Ce faci tu,
poezie, când nu primeºti / nici un
rãspuns?” (Ce faci?, în Nostalgii
interzise). La modul ideal,
cuvântul ar trebui sã se identifice
cu existentul sau, ucigându-l
simbolic, sã facã din aceastã
moarte un început de înviere:
efortul poietic merge tocmai în
acest sens, mãrturisit direct: „Sã
stãrui pânã când / cuvântul îºi
gãseºte / alt cuvânt / pereche sã
îi fie / sau moarte pre moarte
cãlcând. /.../  Sã stãrui pânã când
/ cuvântul îºi gãseºte adãpost: //
a fi fire – a  fi fost” (Sã stãrui).
Sau, într-o   mai sinteticã Ars
poetica: „Cuvântul - / þipãt / uitat /
într-o ranã”. (Nu mai puþin

conformã modului de a vedea
raportul dintre viu ºi rostit ar fi fost
ºi uitarea þipãtului într-o... ramã.)
ªi încã, astfel de versuri sugerând
statutul ambiguu al rostirii poetice:
„Cuvintele-mi fac rãni pe buze /
dar le ºi simt ca pe un frig în
oase”... – statut care l-a preocupat
mereu ºi va constitui în continuare
sursa majorã  a interogaþiilor din
Anotimpul în colivie. Într-un final
de carte, se mai aude un strigãt
semnificativ ca acesta: „Ay,
lucrurile, / tainice cuvinte!”

Se vede, încã ºi încã o datã,
cã pentru Nicolae Bãciuþ obsesia
majorã a comunicãrii dintre
discursul poetic ºi real rãmâne
fundamentalã. El ºtie cã verbul
„îngheaþã” viul, însã râvneºte
necontenit la concretul lumii. O
datã, viseazã la un „dicþionar de
obiecte”, în timp ce, ca ºi ironic,
„Sub palmele moi, / trupul meu
devine, încet, / un cuvânt”...
Alteori, problematica întrupãrii
verbului revine, sub o sem-
nificativã amprentã livrescã:
„Învaþã-mã tu, ce sã ºtiu despre
mine, / în biblioteca de pãmânt /
în tomurile de iarbã, ediþii rare, /
princeps, de lux – / tot ce a fost
refuzat la ospãþul înþelepþilor”
(Epifanios!, în Casa cu idoli).
Numai cã ºi poetul rãmâne, în
fond, un asemenea „înþelept”, ce
se „ospãteazã” mai întâi din
cugetãri pe marginea realului,
înainte de a regãsi, pour la bonne
bouche, bucatele refuzate...

Un asemenea du-te-vino ar
putea fi multiplu exemplificat cu
texte din toate cãrþile sale. O datã,
în loc de ploaie se aud cuvinte ºi
i se cere iubitei sã se înveº-
mânteze în ele; „cuvântul e un
adãpost”; cuvântul se aflã ºi „în
tãceri”, „tot ce respiri îþi e cuvânt”;
„Fiinþa-mi trece curatã, / locuind
în cuvânt, / spre niciodatã”; chiar
„Tatãl nostru” este „în cuvinte” ºi
i se cere o altã „viaþã, când
moartea ne minte”, în perspectiva
unei „vindecãri” ºi întregiri prin
cuvintele metaforizate sumar ca
„þãrmuri cereºti”... Subiectul po-
etic ºtie cã discursul sãu e doar
o mascã, însã e nu mai puþin
conºtient cã ea este ºi o
paradoxalã condiþie a autenti-
citãþii,  cã poezia certificã trãirea
exact în mãsura în care pune ºi
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distanþe între eu ºi exteriorul
mundan: „A mai trecut o viaþã /
Ceva mai bunã decât viaþa ta /
îngropatã în aºternuturi / strãine
/ când credeai cã literatura / nu
mai e colac de salvare, / când
nimic nu mai apropia / ziua de
noapte. / Iubirea era un text, /
viaþa era un text, / dar ce se alege
de textele acestea / ‚de-abia-
nþelese, pline de de-nþeles’. //
Aºtept semne ca nu cumva /
viaþa ta sã iasã din text / sã o ia
razna, / sã muºte trecãtorii pe
strada târzie, / sã alunge pâinea
tãcutã de pe masã, / ca nu cumva
viaþa ta / sã intre în viaþã / ºi tu sã
nu poþi fi nici martor. // Sã nu ai
faþã”. (Masca, în Portret dupã
autoportret). ªi pentru cã s-a
vorbit despre „textualism” în
poezia lui Nicolae Bãciuþ, iatã un
poem-confesiune ce clarificã
lucrurile în privinþa raporturilor
sale cu „postmodernismul”
ludico-ironic, în sensul unei mici
poetici mizând pe o anume
profunzime ºi gravitate a
discursului echilibrat formal, ce-
ºi refuzã programatic gratuitãþile
ºi preferã ipostaza de lucrãtor
conºtiincios ºi tenace pe solul
propriu, cum sugereazã poezia
În grãdinã, din volumul Nostalgii
interzise: „ ‚Sapi, sapi, domnule
poet’, / (‚Da, da, - zic) / dumneata
nu citeºti ironico-ludicii’, / (Aerul
blând, râmele târându-se prin
pãmântul / reavãn.) / ‚Ei, ei, zice,
epoca (post)modernistã. / ludici,
ironici, lundiºti, sãm’nãtoriºti’ //
Poetul sapã grãdina ; / la iarnã
greierele & furnica. / ‚Dumneata,
zice, nu cunoºti / fabula - / nu-i
nimic, morala, nu-i nimic, / zice, /
azi e duminicã!’ / Singur, poetul
sapã grãdina”. Zisele sãpãturi se
exerseazã, totuºi, mai degrabã
pe solul poemului decât al
„realului”, deºi nu lipsesc din
poezia lui Nicolae Bãciuþ aluziile
la o „biografie comunã” ceva mai
concretã, ºi nici  la vremurile in-
terdictive ale lipsei de libertate a
expresiei: tãcere, cuºcã, colivie,
„un hohot în gura noastrã, mut, /
ºi disperarea”, în faþa unei istorii
care „ne ia, încet locul”, „tãcerea,
sorã geamãnã cu frica / pe un
ecran pe care vântul îºi deschide
/ pleoape mari / când nu vedem
nimic /  ºi veºtile n-ajung la noi /

decât în colivii!” - sunt asemenea
semnale ce vin dinspre istoria
recentã, înviorînd o reflecþie
centratã majoritar pe proble-
matica relaþiei dintre cuvânt ºi
experienþa existenþialã, în
termeni, ca sã zicem aºa, ge-
neral-valabil i. O asemenea
consecvenþã tematico-reflexivã
conferã, desigur, coerenþã ºi
unitate scrisului lui Nicolae
Bãciuþ, dar îi atrage ºi niºte
inerente limitãri. Meditând ade-
sea cumva în abstract, cu mizã
pe modernista transfigurare-
purificare a stãrii lirice, discursul
poetico-poietic nu evitã riscul
cãderii în cliºeul poetizant, astfel
încât, alãturi de  fine caligrafii
imagistice sugestive pentru
ambiguitatea situãrii subiectului
între viaþã ºi text, se strecoarã
o sumã de locuri comune admise
cu prea mare îngãduinþã,
reciclate pentru a accentua
amintita voinþã de decantare a
trãirii ºi expresiei ei. Spiritul
(auto)crit ic e deficitar în
asemenea momente, nu puþine,
în care declamaþia emfaticã e
lãsatã în voia ei („Suntem
vânduþi luminii din luminã”, „Cine-

mi luã adâncul / acestei gropi /
din margine de stuf ºi pãpuriº /
din margine de linã-alunecare /
ºi de zbor? // ªi pentru tine cine
îºi vându / ºi anotimpurile ºi
înaltul?”; „Mi-e somnul încã un
exil / cu fluturii de noapte
rãstignit”; „Acum sunt umbrã /
sunt un vis / sunt visul umbrei, /
interzis”; „sunt lacrima unei
secunde”, „sunt lacrimã de me-
teor”, „Port poemul la gât – o
noapte albã / atârnând între
cauzã ºi efect”, „cãutãm un sens
zilei / care atârnã ca o piatrã de
moarã / la gâtul unui vis”, „de la
coajã pân’la miez / sunt
genunchii unui crez”! etc.). E-
adevãrat cã masiva culegere
Anotimpul din colivie, are douã
subtitluri – Antologie ºi Poeme
nealese – al doilea sugerând,
poate, un fel de modestie: textele
antologate n-ar fi, totuºi,
neapãrat ºi „alese” sub unghi
valoric. Suntem la „ediþia a II-a,
revãzutã ºi adãugitã”. A treia, e
de prevãzut cã va fi ºi mai atent
revãzutã, fiindcã Nicolae Bãciuþ
are destule poeme de calitate,
care sã-i definitiveze, fãrã balast,
profilul liric.

Aurel Gheorghiu Cogealac
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Dacã, în absolut, conceptua-
lizarea trãirii locale portugheze
rostitã saudad (melancolie,
nostalgie, tristeþe), nu ºi-a gãsit
traducerea literarã încã, ultimele
douã volume ale Dianei Adamek,
Melancolii portugheze ºi Vasco da
Gama navigheazã, apãrute la
Editura EuroPress, Ideea Eu-
ropeanã, 2007, sunt un succes
beletristic notabil prin extinderea
cartograficã a sentimentului lusitan
de ,,a avea saudade”. Saudade, o
nefericire mereu incomplet plânsã,
patima ºi fervoarea fatalistã a
chemãrii absenþei ca singura fiinþã
vie ce ne poate fecunda sin-
gurãtatea ºi pânda ºtergerii eterne,
s-ar putea retrage în personificãrile
aproximate ale unei penumbre,
deloc psihologizatã, ci expresie
esteticã a ºalului vacuitãþii fiinþei dis-
persive.

Sentiment baroc prin
excelenþã, saudade este o trãire
teatralizatã, o miºcare în spiralã,
cu travestiuri ºi cu disimulãri, un
întreg cimitir al penumbrelor
senzoriale, trecute, prezente ºi
viitoare, o pãpuºã ruseascã ce va
sã deschidã intraductibilul fior al
sãrutului ipocrit ºi apãsat al morþii,
al ºtergerii existenþei în sus-
pendãrile oscilante din preajma
dimensiunilor virgine clipocinde
a contururilor umanoide obtuze,
niciodatã clare. Existã o singurã
deschidere în doliu persiflat pe
care, în dublet, volumele gemene
o propun: ceaþa  stãrilor glisante,
ce îngânã jocurile mascate ºi
autodemascante ale unei scriituri
muzicale, cuprinse de mareele
nomade ale sângelui alb,
permeabil vârstelor, pereþilor,
mentalitãþilor, istoriilor literare ºi
criticilor ficþionale.

Penumbra eseisticã a
Melancoliilor portugheze cheamã

în arena scenicã  heteronimii lui
Fernando Pessoa alãturi de
cobrele textuale ºi ,,ambiguitãþile
semnului (acelaºi pentru sfârºit ºi
început, pentru spaþiu ºi timp)
deleatur” la José Saramago –
autorul cu cele mai multe trimiteri:
Toate numele, Pluta de piatrã,
Evanghelia dupã Iisus Hristos,
Peºtera, Eseu despre orbire,
Memorialul de la Manfra.  Nu
lipsesc din recuzita ºahului
melancolic nici nebunia flãcãrilor
albastre ale pasiunii ce ard
suprafeþele oblice, carnale, ale
scrisorilor Mariei Alcoforado ºi nici
turnurile caravelelor întoarse
zadarnic din romanul lui António
Lobo Antunes, replicã la Luisiada
lui Camões.

Scriitura în serpentinã a Dianei
Adamek urmeazã un stil
arhitectural apropiat de tehnica
azulejo, care, prin alcãtuirea sa,
se aseamãnã cu covoarele ori cu
tapetul faianþat portughez azulejo
(azulejo de tapete). Folosit ca
antependium, imitând faþa de
masã a unui altar senzorial
personalizat, trimite la materialele
textile orientale dezlânate.
Capitolele cãrþii, franjuri pictaþi din
lirica internã a cuvintelor unui
scrib cochilic rãnit, invitã biciuind
spectral personaje portugheze,
din vârste diferite ale literaturii
luisitane, la un carnaval habotnic,
dar arlechinic deopotrivã, pe
muzica sirenelor sacre, întoarse
mereu ,,cu spatele la pãmânt ºi
cu faþa spre mare”, mereu
fãgãduite mãrii.

Relaxarea, deschiderea gra-
niþelor interpretative, propoziþiile
laxe ºi sensibilitãþi aparte se nasc
parcã la o ºezãtoare des-
perecheatã, în  penumbra
psihopompã a sirenelor sacre,
nãscute din scriptura zeului

borgesian, surprinse înainte de
momentul întârziat al plecãrii, al
navigãrii, al desprinderii nerãb-
dãtoare, dar leºinate în acelaºi
timp, în ceatã rãzleaþã pentru a
chema în cuibul lor, în inima
fatalitãþii, orice marinar cu privirile
absente cãtre valuri. Covorul
azulejo, pe care traseul demon-
strativ al eseurilor îl despleteºte,
piaptãnã noduri mai mari sau mai
mici ale unor teme (timpul ºi spaþiul
amintirii vii, moartea ca înscenare,
puterea multiplului, ºahul interior
nu ca simbol al sicriului lui
Mahomed, între cer ºi pãmânt,
ci între argilã ºi apã etc.)
subsumate unor false tratate de
reconstituire a memoriei
senzoriale a absenþei de tip ce-
ramic. Simþãmântul melancolic
saudade e tributar vederii
cutanate arse, faianþate, cu gust
de ,,sânge, vânt sãrat ºi cochilie
rãnitã”, cãci ,,existã în acest iris,
întipãrite în veacuri, o strãlucitre
întunecatã, semnul abisului ºi
presentimentul morþii”.

 Pe schema unui ritual al
cãlãtoriei ca întorcere amânatã
este construit ºi romanul Vasco
da Gama navigheazã, doar cã pe
ritmuri de bocet timid ce-l
încarneazã melodiile fado-ului
portughez. Moºtenire mauricã,
cântecul fado este contrapunctic,
cu inflecþii dulci-amare de jelanie,
combinate cu imnuri închinate
mãrii ºi cãlãtoriilor navigatorilor
seculari predestinaþi întâlnirii cu
dragonii apelor, întruchiparea
fantasmaticã a aºteptãrii fierbinþi
ce nu poate fi descrisã decât ca
secretul strãlucirii de gheaþã din
ochii femeilor de cearã topindã, ce
adãposteºte vidând, iubitul plecat
la nuntirea cu prima mireasã,
Marea. Fado cheamã nuanþe de
stãri, personajele romanului
Vasco… îºi cheamã ca dublete
sacre sirenele. Dacã Vasco da
Gama pleacã spre soare în
incipitul mult amânat, cãlãtoria
iniþiaticã îi dãruieºte sensul
arsurilor pielii, ce pe nesimþite
s-au transformat în mãnuºi albe,
falsã magie iluzionistã a soarelui
negru.  Dar aceste personaje sunt
purtate mai mult de mirosul infect
provocat de orbirea sirenelor
sacre, metaforã acvaticã a

(continuare în pag. 59)

Scriitura
în
serpentina

Florina Man

)) )))

Diana  Adamek
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GÂND PRIN LARG

Vaporul îºi face ruta între insule; marea e-atât
de liniºtitã, cã ai spune cã nu existã. E  unsprãzece
ºi jumãtate, ºi nu se ºtie dacã plouã ori nu.

Gândul cãlãtorului e la anul trecut. Revede
traversarea Oceanului noaptea, ºi rafala, porturile,
gãrile, sosirea în duminica grasã,  rularea spre ai
sãi, pe când cu o privire rece cântãrea prin oglinda
murdarã de noroi serbãrile dezgustãtoare ale
mulþimii. Îi vor arãta rudele, prietenii, locurile, ºi apoi
din nou este de plecat. Amarã întrevedere! Cum
cuiva i-ar fi-ngãduit sã-ºi strângã-n braþe trecutul.

E ceea ce face întoarcerea mai tristã ca o
plecare. Cãlãtorul se-ntoarce la ai sãi ca un
musafir; e strãin la tot, ºi totul îi pare ciudat.
Servitoarea, atârnã doar mantaua de drumeþie ºi
n-o duce; din nou, va fi de plecat! Iatã-l la masa
de familie stând, conviv suspect ºi precar. Dar,
pãrinþii, absenþi! Acest trecãtor pe care l-aþi primit,
cu urechile pline de zarva trenurilor ºi de vaietul
mãrii, oscilant, ca un om ce viseazã, din adânca
miºcare pe care-o simte încã sub tãlpi ºi care îl
va lua cu ea, nu mai e omul pe care-l
conduseserãþi la cheiul fatal. Despãrþirea a avut
loc, ºi exilul în care a intrat îl urmeazã.

           Martie 1896

PICTURÃ

Sã mi se prindã în patru colþuri aceastã pânzã
de mãtase, ºi nu voi pune aici deloc cer; marea ºi
þãrmurile-i, nici pãdurea, nici munþii, nu-mi vor ispiti
arta. Ci de sus pânã jos ºi dintr-o lature în alta, ca
între douã orizonturi, cu o mânã rusticã voi picta
pãmântul. Marginile satelor, parcelãrile câmpurilor
vor fi perfect desenate, cele ce sunt de acum în
arãturã, cele în care e în picioare încã batalionul
de snopi. Nici un copac nu va lipsi de la
numãrãtoare, cea mai micã dintre case va fi redatã
cu o naivã precizie. Privind atent, se vor desluºi
oamenii, cel ce, cu o umbrelã de soare în mânã,
trece un podeþ de piatrã, cea care spalã aceste
putini la mare, acest mic scaun ce drumãreºte pe
umerii a doi purtãtori ºi acest plugar negrãbit ce în

DOI BAMBUªI VERZI

Pe o lungã bandã de hârtie Seiki a pictat doi
bambuºi paraleli de diametri diferiþi, fãrã frunze, nimic
alt decât cele douã tulpini de un verde egal începând
din rãdãcini. Douã bastoane, s-ar zice: acesta e un
subiect pentru un pictor? Dar cã tulpinile amândouã
n-ar fi de-aceeaºi grosime, ochiul nu remarcã pe loc,
ºi ceea ce hrãneºte în noi simþul proporþiei? De
asemeni, nu vezi cã pãrþile de culoare foarte
apropiate lângã rãdãcinã se-ndepãrteazã apoi la
distanþe calculate care nu sunt pe cele douã tije la
fel? ªi din aceastã dublã comparaþie nu þâºneºte
pentru spirit în acelaºi timp o armonie ºi-o melodie
ca din nodurile unui dublu fluier? Ochiul nu se saturã
sã confirme cã proporþia e acest numãr care nu poate
fi reprezentat prin nici o cifrã.

  Iulie 1926

(Din volumul L’Oisseau noir dans le Soleil levant)

PÃMÂNTUL VÃZUT DE PE MARE

Sosind din zare, nava ni-i confruntatã cu Cheiul
Lumii, ºi planeta rãsãritã îºi desfãºoarã dinaintea
noastrã imensa-i arhitecturã. Prin dimineaþa ornatã
cu o stea enormã, urcând la pasarelã, în vãzul
ochilor mei ivirea foarte albastrã a Pãmântului. Spre-
a apãra Soarele de urmãrirea Oceanului istovit,
Continentul îºi rostuieºte adânca lucrare de fortificaþii;
spãrturile se deschid spre câmpia fericitã. ªi mult
timp, în plinã zi, noi mergem în lungul frontierei
celeilalte lumi. Întrematã de suflarea alizeului, nava
saltã ºi zboarã peste genunea elasticã pe care se
lasã cu toatã forþa. Eu sunt prins de Azur, sunt lipit
de el ca un tonou. Captiv al infinitului, spânzurat la
întretãierea cu Cerul, vãd sub mine întregul Pãmânt
întunecat, desfãºurãndu-se ca o hartã, Lumea
enormã ºi umilã. Despãrþirea e de neevitat; toate
lucrurile îmi sunt depãrtate, ºi singurã vederea mã
uneºte cu ce-i aici. Nu-mi va fi-ngãduit câtuºi de puþin
sã pun piciorul pe solul statornic, sã-mi înalþ cu
propriile mâini o casã din piatrã ºi lemn, sã mãnânc
în tihnã mâncãri gãtite la focul din vatrã. În curând
vom întoarce prora spre unde nici un þãrm nu-i închide
calea, ºi sub grozavul aparataj al velelor înaintarea
prin mijlocul eternitãþii monstruoase nu ne mai e
marcatã decât de luminile noastre de poziþie.

                       Septembrie 1896
(Din volumul Connaissance de l’Est)

lungul brazdei conduce  o altã brazdã. Un drum
lung, ajurat de un dublu ºir de pini roºii, strãbate
dintr-un colþ în altul tabloul, ºi în unul din aceste
douã ºanþuri circulare se vãd, cu un petec de cer
în loc de apã, cele trei sferturi ale unei luni de abia
galbenã.

Noembrie, 1896
Poeme
în proza

)) )))

(1868-1955)
Paul Claudel

Traduceri de Aurel Rãu
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De vorbã cu prof. univ.

- Dragã prietene, am aflat,
prin intermediul presei, cã ai
împlinit, nu de mult, vârsta de
ºaptezeci de ani. Dacã, în alte
împrejurãri, aº fi fost, poate, tentat
sã pun aceastã ºtire pe seama
unei dezinformãri, acum nu-mi pot
permite, totuºi, decât s-o iau ca
atare ºi, chiar dacã nu-mi place
s-o recunosc, va trebui sã mã
resemnez ºi sã-i acord, în
consecinþã, ºi credibilitatea
necesarã, asumându-mi-o ca pe
un dat real ºi de neignorat. Cum o
vei fi acceptat ºi tu, cu
înþelepciunea ºi calmul care
dintotdeauna te-au caracterizat.
Aº vrea sã te întreb dacã, dupã
acest moment aniversar, ai avut
rãgazul necesar sã te întorci
asupra sa ºi sã-þi rememorezi, în
consecinþã, drumul parcurs, cu tot
ceea ce el presupune – în bine ºi
rãu -, cum e de fapt, drumul prin
viaþã al fiecãrui om. Rugãmintea
mea e de a gãsi acestor clipe de
reflecþie ºi o transcripþie adecvatã
în cuvânt.

- Aº putea sã-þi rãspund
parafrazându-l pe fostul nostru
profesor de la Filologia clujeanã,
Mircea Zdrenghea: „Mã uit la ceas
ºi mã întreb: când mama dracului,
au trecut 70 de ani?” Nu-þi
rãspund aºa, ºtiu când ºi cum au
trecut, am fost martor lucid; iar de
simþit, mã simt exact ca la 70 de
ani: am bolile vârstei ºi experienþa
(tu spui „înþelepciunea”) acesteia.
Cât despre „momentul aniversar”,
acesta a trecut lin, cu excepþia
acelei indiscreþii pe care a comis-
o un bun prieten, anunþând
„evenimentul” într-un ziar local. Îmi
pare rãu cã n-a þinut seama de
dorinþele mele sau mãcar de
poanta unei cunoscute anecdote
care ne învaþã cã, înainte de a
ajuta baba sã treacã strada,
trebuie sã-i verifici intenþiile.

Colegul respectiv ºtia foarte bine
de unde mã trag eu ºi cã acolo
nimeni nu urcã în Dealul Popii ca
sã strige peste sat cã badea Ion
împlineºte mâine nu ºtiu câþi ani.

În rest, ai dreptate, o
aniversare rotundã este un prilej
de a te uita la tine din capãtul
celãlalt al vieþii, dar eu fac treaba
asta nu la 27 octombrie, ci în
fiecare zi; mai exact în fiecare
noapte. Am ajuns la concluzia cã,
în ciuda unor aparenþe, crucea pe
care am purtat-o eu n-a fost nici
mai grea, nici mai uºoarã decât a
altora. Cu precizarea, totuºi, cã
norocul a venit întotdeauna cu
întârziere la întâlnirile cu mine, în
timp ce ghinioanele au fost foarte
punctuale.

- Explicã, te rog, de ce a
fost posibil sã fim colegi de
facultate, de an ºi de grupã, la
secþia Românã-Italianã, când tu
erai cu câþiva ani mai în vârstã
decât mulþi dintre noi, cei care
veneam la Cluj direct de pe
bãncile liceelor în care am
învãþat?

- Va trebui sã-þi acord o
recompensã pentru aceastã
întrebare, pe care, iatã, pânã la 70
de ani nu mi-a pus-o nimeni, nici
mãcar Securitatea, care avea
obiceiul de a-i ajuta pe români sã-
ºi lumineze paginile mai obscure
ale bigrafiei lor. Am suferit, pentru
cã nici mãcar profesorul Romulus
Tudoran, ºeful de catedrã ºi
îndrumãtorul meu într-ale vieþii, cu
care am avut atâtea discuþii în
multele inspecþii de grad fãcute în
toatã Transilvania, nici mãcar el,
zic, nu a avut curiozitatea sã
întrebe o datã, o singurã datã:
domnule Gruiþã, ce-i cu hiatusul
acesta, 1954-1962, în biografia
dumitale?

Tu m-ai întrebat, eu mã

eliberez de un rãspuns care-mi
stãtea în gât ºi-n stomac, ºi la inimã,
ºi-n minte. O sã râzi sau o sã te
miri, dar în rãstimpul amintit (1954-
1962), am realizat o mare
„performanþã”, pe care Cartea
Recordurilor, dacã ar fi fost
informatã, ar fi putut-o consemna:
am dat patru examene de admitere
la Filologie, niciodatã n-am coborât
sub locul patru, dar am rãmas sã
frecventez cursurile abia în 1962.
Abia atunci Gheorghiu-Dej,
Ceauºescu ºi alþii au reuºit sã-mi
îmbunãtãþeascã dosarul, fãcându-
mã fiu de colectivist. Culmea este
cã tocmai în anul acela reuºisem
ºi eu, pe alt culoar, sã-mi aranjez
un dosar pentru „bursã de stat” ºi
sã devin candidat de partid. Voi, cei
veniþi direct de pe bãncile liceului,
nu prea eraþi impresionaþi de faptul
cã, în 1962, „socialismul a învins
definitiv la oraºe ºi sate”, deºi dupã
numãrul de „bãtrâni” din seria
noastrã, ar fi trebuit sã vã miraþi
puþin ºi sã ne întrebaþi, mãcar între
patru ochi, de ce am, întârziat, pe
unde am umblat. Aþi fi aflat în ce
mã priveºte, cã mi-am umplut cei
opt ani ca profesor suplinitor în
fostul raion Aiud, plus un stagiu
militar de trei ani, la aviaþie.

- Ai avut ºansa de a fi
reþinut la Catedra de limba românã
ºi, ulterior, de a fi  trimis în
strãinãtate, ca lector de limbã ºi
civilizaþie româneascã. Ar fi mai
mult decât instructiv dacã ai
regândi acei ani petrecuþi la douã
din universitãþile importante din
Statele Unite ale Americii, având
în minte faptul cã tu veneai acolo
dintr-o cu totul altã lume.

- Aºa este, un an am fost
„visiting profesor”, la „Portland
State University” (statul Oregon)
ºi, în al doilea an, la „University of
California Los Angeles” (UCLA).
Am plecat împreunã cu soþia mea,
Mariana, care, dupã cum ºtii, era
asistentã la Catedra de englezã ºi
care m-a ajutat foarte mult, mai
ales în prima parte. Fiul nostru,
Cãlin, a rãmas în þarã, în îngrijirea
socrilor. Au fost doi ani plini,
extrem de solicitanþi pentru
amândoi. Veneam, într-adevãr,
dintr-o „cu totul altã lume”, dar
trebuia sã ne întoarcem în aceeaºi

G. Gruita

)) )))

,
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lume, în curând. Asta însemna:
pregãtirea lucrãrilor de doctorat,
ca sã le putem susþine la
revenirea în þarã, frecventarea
unor cursuri de specialitate,
achiziþionarea bibliografiei
lingvistice etc. ªi mai însemna
ceva: sã þii la dolar cu dinþii, sã nu
risipeºti, cu gândul la Dacia 1300
ºi un apartament în rate. Pe de altã
parte, erau obligaþiile didactice
pentru care primeam dolarii.
Adaugã la toate astea dorinþa
fireascã de a profita de ocazia ivitã
pentru a cunoaºte America ºi
Canada, cãlãtorind, în vacanþe,
sãptãmâni întregi cu autobuzul
(Greyhound-ul – „Ogarul
cenuºiu”), de la vest la est ºi apoi
de la sud la nord, pânã în Canada.
Au existat ºi obligaþii mondene,
desigur, cu reciprocitãþi destul de
solicitante, te asigur. Ideea este
urmãtoarea: doi ani de încordare
permanentã, în care totul a fost
trãit pe fugã, sub povara gândului
cã ocazia nu se va mai repeta,
cum s-a ºi întâmplat.

În rest, aceastã „cu totul altã
lume” mi se potrivea, am înþeles-
o  repede ºi m-am acomodat. Mi-
a plãcut, de la început, acea
politeþe distantã a americanului, cu
respect pentru intimitatea celuilalt,
chiar dacã uneori avea
manifestãri ciudate, neobiºnuite
pentru noi. Studenþii de la UCLA,
de pildã, mi-au cerut la un moment
dat sã le pun foaia întoarsã, pe
bancã, atunci când aduceam
rezultatul testelor la limba românã,
ca sã nu li se poatã vedea
punctajul (nota). În lift, când erau
deja douã persoane, a treia
aºtepta, evita sã se urce,
apropierea excesivã i se pãrea un
abuz. Am înþeles, de asemenea,
de ce este mai înþelept ºi mai
practic sã eviþi implicarea directã,
„salvatoare”, în anumite situaþii
critice ºi e mai util sã anunþi
instituþia abilitatã, specializatã, ai
cãrei angajaþi chiar veneau ºi
acþionau. M-a impresionat
funcþionarul american: nu te lãsa
de izbeliºte, nu te abandona la
jumãtatea drumului. Te vedea
rãtãcit în legile ºi cutumele
administraþiei? Te ducea de mânã
la omul potrivit ºi îþi explica cu
rãbdare, apela, eventual, la alte
soluþii, îþi fãcea sugestiile cele mai

potrivite. Nu eram obiºnuit cu aºa
ceva, dar m-am acomodat repede
ºi cu plãcere, desigur. Duc ºi
acum dorul zâmbetului sãu de
întâmpinare („zâmbet de serviciu”,
se spune; fie!) ºi adresarea lui
amabilã: „May I help you?”

- Cum erai privit de colegii
tãi universitari din America? Ce
dificultãþi ai avut de învins? Dar ºi
de câte bucurii ºi împliniri ai avut
parte, peste Ocean, ca filolog ºi
om?

- Colegii mei ºtiau foarte
bine de unde veneam eu,
cunoºteau Europa de Est, mulþi au
vizitat-o sau au studiat-o, ca
specialiºti. De fapt, româna era
încadratã la Departamentul de
limbi slave ºi al Europei de
Rãsãrit, ca ºi maghiara, pe un
criteriu strict geografic. Am simþit
de la început solidaritatea lor
profesionalã ºi umanã,
manifestatã în cele mai diverse
feluri: de la gãsirea unei locuinþe
potrivite (cu raport optim între
chirie, confort, distanþã), pânã la
repetatele invitaþii la cursuri,
conferinþe sau în casele lor, cu
participare bucuroasã, apoi, în
replicã, la „seratele româneºti”.
Lipsea orice aer de stânjenitoare
condescendenþã, comunicarea
era sincerã, deschisã, cu acel
amestec de prietenie ºi respect,
care mie mi-a cãzut bine
întotdeauna. Aº vrea sã-þi dau un
singur exemplu. Am primit, de la
Ministerul Învãþãmântului, cãrþoiul
acela imens, „Omagiul tovarãºului
Nicolae Ceauºescu”. Pachetul a
venit în lipsa mea ºi a fost ridicat
de colegul meu de cabinet, un
profesor de limbi slave. Cum
înveliºul era destul de deteriorat,
nu i-a fost greu sã vadã despre
ce e vorba ºi, împreunã cu ceilalþi
membri ai departamentului, mi-au
fãcut o primire absolut originalã.
La apariþia mea la etajul 2, la ora
zece fãrã un sfert, un cor puternic,
bãrbãtesc, a intonat un cântec din
liturghia ortodoxã ºi întregul
cortegiu venea în întâmpinarea
mea, iar în frunte se afla ºeful
departamentului, cu „Evanghelia”
expediatã de la Bucureºti. Vreau
sã spun, cu asta, nu doar cã
încrederea reciprocã era deplinã,

ci cã aceºti profesori americani
ºtiau foarte bine care era
adevãrata relaþie a românilor cu
Ceauºescu, cu regimul comunist,
în general.

Mã întrebi de dificultãþi, iar eu
îþi spun cã, aºa cum te aºtepþi sã-
þi rãspund, au fost destule, unele
chiar umilitoare. Când am ajuns,
de pildã, la Portland, cursurile
începuserã deja de mai bine de o
lunã de zile. Studenþii înscriºi iniþial
la românã au migrat spre alte
limbi. Mi-au rãmas patru ºi cu
ãºtia am þinut cursuri pânã la
Crãciun. Dupã vacanþã am mai
recuperat vreo ºapte, dar tot puþini
erau. Am þinut ºi cursuri de varã,
ca sã salvez cât de cât situaþia.
La Los Angeles a fost altceva:
acolo era o catedrã nouã, am
pregãtit bine terenul ºi am avut de
la început 20 de studenþi, ceea ce
era foarte bine. Din pãcate, unele
neajunsuri m-au urmãrit ºi aici.
Celelalte limbi „surori” din Cadrul
departamentului ofereau
studenþilor, la înscriere, cinci-ºase
materiale didactice (gramaticã,
texte, manuale de scriere,
pronunþare, compoziþie, etc). Eu
aveam un singur manual ºi nici
acela nu era într-un suficient
numãr de exemplare. Norocul
meu a fost cã, împreunã cu soþia
mea, am putut „fabrica” tot felul de
„exerciþii”, pe care le multiplicam,
iar studenþii au apreciat efortul
nostru de a-i ajuta. La sfârºitul
anului, când, voluntar, m-am
supus testului de apreciere din
partea studenþilor, toþi au
menþionat, cu recunoºtinþã, acest
aspect.

- Ai avut ocazia sã te
întâlneºti în acei ani cu românii din
America? Cum priveau ei þara de
obârºie ºi ce gânduri nutreau
pentru ea?

- În SUA existã multe
„straturi” de români, iar atitudinea
lor faþã de „vechea þarã” depinde
ºi de acest lucru. Cei veniþi înainte
de rãzboi, dintre care mulþi aveau,
atunci, la întâlnirea cu mine, cam
vârsta pe care o am eu acum,
priveau cu nostalgie spre tinereþea
lor ºi, implicit, spre „þarã”. Ei ne
cãutau, ne invitau acasã, erau
bucuroºi de întâlnire ºi declarau
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acest lucru, fãrã rezerve, de la
bun început. Se mândreau cu
gesturile lor „româneºti”. Un
arhitect din Portland construise o
stradã întreagã într-un cartier
rezidenþial, cãruia i-a dat un nume
drag: „Bucureºti”, scris exact aºa.
Altul, prin donaþii ºi achiziþii proprii,
fãcuse un fond de carte
româneascã la o universitate
particularã etc. Aceºtia erau
români senini, împãcaþi, mulþumiþi.
Valul de dupã rãzboi era mai
încrâncenat, mai diversificat ca
atitudine, dupã cum era ºi
motivaþia emigrãrii. Cei per-
secutaþi politic ºi religios erau
rezervaþi, chiar suspicioºi faþã de
trimiºii oficiali ai Bucureºtiului. Am
avut, de pildã, mari dificultãþi cu
deschiderea unei expoziþii de
graficã la o bisericã româneascã
din Los Angeles, pentru cã preotul
era convins cã se ascunde ceva
necurat la mijloc: „Domnule
profesor, dacã nici aici n-am
scãpat de braþul comuniºtilor, nu-
mi rãmâne decât sã mã arunc în
Pacific. Mai la vest n-am unde mã
duce!” Era o expoziþie nevinovatã
ºi foarte valoroasã.

În general, cam toþi se felicitau
cã au reuºit sã evadeze din iadul
comunist ºi mulþi aveau motive sã
fie mulþumiþi de noua lor situaþie.
Chiar ºi pe aceºtia, dupã câteva
pahare de Murfatlar (importat aici
prin Israel), i-am surprins tânjind
dupã ceva nenumit, pe care noua
patrie nu li-l putea oferi. Fireºte,
am întâlnit ºi cazuri particulare de
inadaptaþi, care erau cu totul
dezamãgiþi ºi mãrturiseau aceasta
din prima clipã. Se întâmpla aºa
mai ales cu cei care au avut în
România o poziþie relativ bunã,
dar au plecat fie cãutând „mai-
binele”, fie dintr-un simplu capriciu,
al lor sau al destinului. Am
cunoscut un fost mare director
într-o instituþie centralã a statului
român, specialist valorors, cu
maºinã la scarã ºi privilegii multe,
care în replicã la o sancþiune
minorã, a încercat un mic ºantaj:
plecarea din þarã dacã... Era
evreu creºtinat, soþia era fiica unui
protopop ortodox, nu aveau de
gând sã plece. Se aºtepta la o
perioadã de „târguialã”, mai ales
pe tema „taxei de repatriere”, cu
temporizãri care sã anuleze pânã

la urmã ideea plecãrii. Numai cã
a fost „ajutat”, totul a mers ºnur ºi
în douã sãptãmâni, spunea el, era
„liber”. Sosit în America, a lucrat
la poºtã (lega pachete) ºi, vorba
lui, „în alte câteva joburi de înaltã
calificare”. Se simþea umilit ºi,
dupã ce i s-a mãritat fata, cu un
american, a renunþat la orice
slujbã. Îºi petrecea mult timp în
baie, unde – îmi spunea soþia lui –
cânta la nesfârºit singurele douã
versuri pe care le cunoºtea din
folclorul românesc: „Nãcãjit ca
mine nu-i / Numa puiul cucului.”
Îmi vine sã plâng ºi chiar plâng
mult în asemenea momente,
pentru cã nu l-am auzit cântând
niciodatã, în þarã”, mãrturisea ea.
Devenise enervant ºi pentru
ginerele sãu, pentru cã acest îl
ducea în cele mai faimoase locuri
turistice, pentru deconectare, iar
din partea socrului sãu, odatã
ajunºi acolo, nu auzea decât
aceeaºi remarcã acrã: „Ca la
Sinaia!” sau: „Ca la Sovata!”, „Ca
la Herculane!”, „Ca la Mamaia!”
etc. Ajunsese bietul american sã
cunoascã staþiunile turistice ale
României mai bine ca mine, deºi
nu le vãzuse niciodatã.

- Ziarele americane – le am
în vedere, desigur, pe cele mai
importante – aduceau la
cunoºtinþa publicului lor veºti
despre ceea ce se petrecea, la
nivel esenþial, în România acelor
ani?

- În anii ‘70, relaþiile
româno-americane erau foarte
bune. Nixon vizitase deja
Bucureºtiul, unde a fost primit
triumfal, iar Ceauºescu era
considerat la Washington un
antisovietic care trebuia încurajat.
Funcþionau deja bine schimburile
culturale, cum era ºi acest pro-
gram Fulbright, datoritã cãruia mã
aflam eu în SUA. Mã aºteptam sã
gãsesc refluxul jurnalistic al
acestei atmosfere, dar am fost
profund dezamãgit din  acest
punct de vedere. Nici când
Ceauºescu a vizitat oficial
America, în timpul ºederii mele
acolo, evenimentul nu a stârnit un
ecou mai acãtãrii, în afara unor
note normative scurte, plasate
undeva în paginile pe care nu le

citeºte nimeni. Mai apãrea din
când în când Ilie Nãstase ºi,
uneori, Dracula. Nadia încã nu
dãduse lovitura la Montreal, iar
Hagi era la grãdiniþã. Revoluþia
mai avea de aºteptat.

- Ai avut de-a face, în
timpul ºederii tale în Statele Unite
ale Americii, cu ambasadorul
României sau cu funcþionari mai
importanþi din cadrul Ambasadei?
În ce împrejurãri ºi cum s-au
comportat faþã de tine? Aveau
aceºti oameni solicitudinea
necesarã pentru conaþionalii lor ºi,
mai ales, aveau disponibilitatea de
a se implica în una sau alta dintre
problemele lor?

- Cel mai înalt funcþionar al
ambasadei noastre la Washing-
ton, cu care am avut contact,
telefonic, a fost portarul. Cred cã
el a fost, dar nu s-a prezentat. Era
într-o duminicã, în þarã erau
alegeri pentru Marea Adunare
Naþionalã. Ni s-a atras atenþia cã
noi putem vota telefonic, la
ambasadã. Am mai dat informaþii
cã suntem arondaþi la
circumscripþia electoralã nr.1,
Bucureºti, unde candidat unic
este tovarãºul Nicolae
Ceauºescu. Trebuia sã spunem
cam aºa: „Sunt Cutare, cetãþean
român etc. Alesul meu pentru
circumscripþia electoralã nr.1 este
tovarãºul Nicolae Ceauºescu.
„Soþia trebuia apoi sã facã acelaºi
lucru – vot direct. Am sunat de
câteva ori, cu emoþie, ºi când, în
sfârºit, cineva a ridicat receptorul,
am recunoscut-o pe Maria
Tãnase, cu „Ciuleandra”, pe un
fond de hãrmãlaie festivã. O sã
crezi cã exagerez, dar în
momentul acela am simþit în nãri
miros de mici. Am auzit apoi un
„da” mânios, de om deranjat,
întrerupt de la treburi mult mai
importante. Mi-am recitat rolul, dar
omul nu înþelegea ce doresc, îmi
stâlcea numele, nu-l gãsea pe
listã; a renunþat sã-l mai caute, a
spus cã nu conteazã, sã-i dau
drumul mai departe: „Alesul meu
este tovarãºul Nicolae
Ceauºescu! „Cine?” „Tovarãºul
Nicolae Ceauºescu!” „Cine?” Am
þipat de câteva ori, ca ºi cum ar fi
fost zece candidaþi, toþi în „escu”.
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„Bine-bine!” „Acum soþia...” „Tot
aºa?” „Bine, dar...” Nici acum nu
ºtiu dacã am votat cu adevãrat
sau nu, dacã au fost douã voturi
sau doar unul. ªtiu doar cã
telefonul m-a costat destul de mult
în luna aceea. Are ºi conºtii-
nciozitatea preþul ei. Asta a fost
singura mea legãturã cu
ambasada. ªi, pe vremea aceea,
nu exista nici consulat românesc
la Los Angeles! Dupã cum vezi,
nici mãcar nu ºtiu cu cine „am
colaborat”. Bãnuiesc cã a fost
portarul, bazându-mã exclusiv pe
cunoºtinþele mele de dia-
lectologie.

- Studenþii americani erau
sau nu erau interesaþi de limba ºi
cultura româneascã?

- Am avut douã categorii
de studenþi. Pe de o parte, cei
care veneau din proprie iniþiativã,
pentru cã aveau un interes
profesional. Puþini aveau profil
filologic, majoritatea erau se la
ºtiinþe politice, studii economice
sau de la facultatea de muzicã ºi
se pregãteau lingvistic pentru un
stagiu de cercetare în România.
Pe de altã parte, cam tot atâþia
erau cei ademeniþi de noi în
perioada înscrierilor sau pe
parcurs. Cel mai puternic efect,
sub acest aspect, l-au avut
conferinþele pe teme folclorice,
abundent ilustrate, sonor ºi vizual.
Procedam în felul urmãtor: fãceam
expunerea în limba românã (soþia
asigura varianta englezã), ca sã
audã (unii, pentru prima datã) cum
sunã aceastã limbã exoticã
(pentru ei!). Le plãcea. Trebuie sã
adaug cã, cu o excepþie, douã,
studenþii din aceastã categorie
aveau foarte vagi cunoºtinþe de
gramaticã (de gramatica limbii
engleze!). Uneori nu mã puteam
folosi nici de noþiunile de „singu-
lar” ºi „plural”, aºa cã a trebuit sã
adaptez predarea la acest nivel,
apelând, special pentru ei, la cele
mai nãstruºnice metode. Orele
cele mai antrenante erau acelea
în care, pornind de la un cântec,
învãþau textul, îl explicam, îl
comentam, îi fãceam sã
comunice în limba românã. Mai
ales cântecele maramureºene,
colindele ºi unele romanþe îi

încântau pur ºi simplu, iar pe mine
mã ajutau, pentru cã îmi ofereau
cuvinte fundamentale în contexte
gramaticale elocvente: ”Plângeþi,
ochi, ºi lãcrimaþi, / Cã voi sunteþi
vinovaþi; / Ce-aþi vãzut, n-aþi mai
uitat, / Ce-aþi iubit, n-aþi mai lãsat...”
Sau: „Trei pãstori se întâlnirã / ªi
aºa se sfãtuirã, / Raza soarelui”
etc. Sau: „Ciobãnaº cu 300 de oi,
/ când vii ºi pleci cu turma pe la
noi...” etc. A fost un artificiu
inspirat, mai ales în condiþiile
penuriei de material didactic tipãrit,
de care aminteam înainte. Aºa cã,
dragã prietene, pot spune acum cã
n-am cântat în România, în 70 de
ani, cât am cântat în America, în
doi ani. Am colindat, Doamne iartã-
mã, ºi în Sãptãmâna Patimilor!

Programul de limbã, culturã ºi
civilizaþie româneascã a devenit
tot mai interesant ºi, mai ales, util.
Era un program destul de scump,
iar americanul, om practic, nu
cumpãrã ceea ce nu-i foloseºte.
Unii studenþi au devenit între timp
foarte buni specialiºti în probleme
româneºti (limbã, istorie, folclor,
politicã). ªi încã un argument:
lectoratul în limba românã, început
atunci la UCLA, s-a consolidat
treptat, oferind azi un ciclu
complet, cu pregãtire generalã,
masterat ºi doctorat, asigurate de
un profesor din România ºi de un
asistent localnic.

- Spune-mi, te rog, cum era
privit, ca lingvist ºi ca om, Noam
Chomsky, ºtiind cã era un om
dintr-o bucatã, capabil sã adune
în spiritul ideilor ºi atitudinilor sale
multe alte importante personalitãþi
din America sau de pe alte
meridiane, aºa cum a fãcut-o,
relativ recent, ºi în timpul invaziei
americane în spaþiul azi ex-
iugoslav.

- În perioada aceea (primii
ani ai deceniului 18, secolul 20),
lingvistul Noam Chomsky îl
domina categoric pe militantul pe
tãrâm obºtesc cu acelaºi nume.
Sã nu uitãm cã nu trecuserã mulþi
ani de când prima variantã a
doctrinei lingvistice chomskyene
fusese lansatã („Syntactic struc-
tures”, 1957), iar varianta a doua
(„Aspects of theory of syntax”)
era ºi mai proaspãtã (1965).

Modelul transformaþional în
descrierea limbii, propus de
Chomsky, era în mare vogã,
dezbaterile de iniþiere ºi
perfecþionare a teoriei erau
dominante în cercurile uni-
ve rs i t a re ,  b ib l i og ra f i a  de
profil prolifereazã peste tot,
inclusiv în România (vezi Vasiliu
– Golopenþia – Eretescu, „Sintaxa
transformaþionalã a limbii române,
1969). Desigur, între timp, raportul
de forþe între cei doi Chomsky s-
a mai schimbat, iar astãzi capãtã
pregnanþã militantul lucid, cu o
atitudine criticã mai ales faþã de
politica internaþionalã a SUA.

- Cum reacþioneazã ame-
ricanul de rând, cel de vârstã
mijlocie, atunci când mai are ºi fiii
trimiºi pe fronturile deschise de
guvernul american? ªi e bine sã
spun cã asemenea fronturi n-au
nimic în comun cu apãrarea
democraþiei, aºa cum clameazã,
pe toate canalele ºi cu toate
mijloacele de care dispun, înalþii
reprezentanþi ai Casei Albe, ci se
înscriu pe linia bunului plac ºi, mai
cu seamã, pe linia satisfacerii
nevoii de petrol ºi energie a SUA.

- Americanul de rând
primeºte o educaþie civicã
sãnãtoasã ºi devine patriot în
sensul cel mai modern al
cuvântului. Dincolo de cunoscutul
respect pentru simbolurile
naþionale (drapel, imn etc), el are
o reacþie activã, pozitivã pentru
toate iniþiativele care, potrivit logicii
sale pragmatice, sunt bune pentru
America. Îmi amintesc cã, în
timpul ºederii mele în SUA,
izbucnise ceea ce ei numeau „en-
ergy crisis”, iar administraþia
îndemna cetãþenii sã facã
economie, pentru a putea rezista
ºantajului celor care dispuneau de
surse de energie. Cabinetul meu
era cam întunecos, mai ales când
nu aveam cer senin, de aceea
procedam ºi eu ca toþi ceilalþi:
stãteam cu lumina aprinsã. N-am
observat însã cã, dupã apelul
primit, ei se conformaserã, foarte
disciplinaþi. M-au iertat câteva zile,
dupã care mereu apãrea câte o
mânã a vreunui coleg, care,
apãsând pe întrerupãtor, îmi
zâmbea amabil: „Energy crisis!”
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M-am conformat. Americanul
înþelege foarte bine ºi obligaþiile,
responsabilitãþile internaþionale ale
þãrii sale, ca mare putere. Dar
experienþa vietnamezã ºi, mai re-
cent, cea din Irak l-au fãcut mult
mai reticent. Iar când este vorba
de viaþa copiilor sãi, sacrificatã
pentru rosturi mai greu de explicat
ºi de acceptat, devine chiar ostil
cu vehemenþã, aºa cum par a se
întâmpla lucrurile în momentul de
faþã.

- Sã-i lãsãm însã pe
americani sã-ºi vadã de interesele
lor ºi sã ne întoarcem la lucrurile
ºi temele pe care le-ai avut în
atenþie de-a lungul unei vieþi. Se
pare, de altfel, cã subiectul tezei
tale de doctorat, care viza, dacã
nu mã înºealã memoria, acordul
în limba românã, a fost punctul de
plecare în jurul cãruia au gravitat,
mai târziu, ºi celelalte cãrþi pe care
le-ai publicat. De aceea, ºi aº vrea
sã-þi propun o escalã pe teritoriul
propriilor tale preocupãri ºtiinþifice,
pentru a puncta, pe scurt, câteva
din ideile ºi problemele care þi s-
au impus în timp.

- Specialitatea mea a fost,
de la început, limba românã
contemporanã, iar tema predilectã
de cercetare, acordul în limba
românã. A fost ºi subiectul tezei
de doctorat ºi titlul primei mele cãrþi
(„Acordul în limba românã”,
Editura ªtiinþificã ºi enciclopedicã,
Bucureºti,1981). Dupã publicare,
profesorul Romulus Tudoran,
ºeful catedrei, dar ºi îndrumãtorul
ºtiinþific al cãrþii mele, mi-a spus
cam aºa: „Dumneata ai publicat
aceastã carte pentru specialiºti, în
20.000 de exemplare, dar în
România nu existã 20.000 de
lingvºti. Înseamnã cã cel puþin
15.000 de cumpãrãtori s-au
pãcãlit, pentu cã nu ºtiu cum se
vor descurca într-o terminologie
de strictã specialitate.” „Avea
dreptate, acordul este un fenomen
extrem de important pentru limba
românã ºi meritã o tratare mai
accesibilã, pentru marele public,
cu accent pe aspectul normativ.
Aºa s-a nãscut ideea unei
gramatici normative, care, pe
lângã problemele de acord, sã
abordeze ºi alte zone complicate,

cu douã, trei forme paralele, care
îl încurcã adeseori pe vorbitor.
Cartea a apãrut în 1994
(„Gramaticã normativã. 77 de
întrebãri, 77 de rãspunsuri”,
Editura „Dacia”, Cluj-Napoca,
1994) ºi a fost reluatã apoi în alte
trei ediþii („Dacia”, 1998; „Polirom”,
Iaºi, 1999; „Paralela 45”, Piteºti,
2007). A fost o carte de succes,
tocmai pentru cã, aºa cum a
remarcat Mioara Avram, „a reuºit
sã îmbine rigoarea ºtiinþificã ºi
accesibilitatea, într-un instrument
de cultivare a limbii, eficient ºi
atractiv”. Atractivitatea de care
vorbea regretata lingvistã de la
Bucureºti se datoreazã, cred, ºi
formulei de prezentare pe care am
adoptat-o (întrebare-rãspuns),
una problematizantã, care-l punea
pe cititor în faþa unor alternative
lingvistice concrete. De pildã,
alãturând interogativ perechea
„Cartea va apare în curând sau
Cartea va apãrea în curând?”,
cititorul este invitat sã vadã dacã
varianta pe care o foloseºte el, de
obicei, este cea corectã.
Bineînþeles, i se explicã de ce este
corectã, i se prezintã ºi alte cazuri
asemãnãtoare. Cu alte cuvinte,
provocându-i orgoliul cultural-
lingvistic, incitându-l prin
asemenea întrebãri, cititorul este
atras într-o discuþie gramaticalã
utilã, desfãºuratã la nivelul
pregãtirii gimnaziale. În parantezã,
un adaos anecdotic: aproape în
toate întâlnirile mele cu cititorii, am
fost întrebat dacã m-am oprit la 77
din superstiþie, crezând în efectul
magic al cifrei 7. În glumã,
rãspundeam cã într-adevãr 7 mi-
a purtat noroc: am fost, la Filologie,
în grupa 77, unde eram colegi, m-
am nãscut într-o zi cu 7 (27
octombrie), într-un an cu 7 (1937)
etc. Adevãrul este cã m-am oprit
aici, cu gândul de a duce ediþia a
doua la 101 de întrebãri ºi
rãspunsuri. Cartea s-a impus însã
cu acest subtitlu ºi aºa a rãmas.
ªi încã un amãnunt: acest
sacrificiu cu întrebãri disjunctive
mi l-a inspirat un cetehism de la
mãnãstirea Rohia ºi mi s-a pãrut
– mi se pare ºi acum – extrem de
eficient în planul didacticii
populare.

M-am specializat, dupã cum
vezi, în „gramaticã normativã” ºi

am simþit cã asta mi se potriveºte
cel mai bine, pentru cã sunt un
moralist de modã veche, în sensul
pedagogic al cuvântului, adicã un
om cu respect pentru normã ºi
corectitudine, având ºi obiceiul,
bun sau prost, de a pune notã ºi
de a da sfaturi. Ultima mea carte
(„Moda lingvisticã 207. Norma,
uzul ºi abuzul”, Editura „Pararela
45”, Piteºti, 2006) confirmã, cred,
aceastã idee.

- De ce ai renunþat, cu ani
în urmã, la calitatea de ºef de
catedrã, cu toate cã erai agreat de
mai toþi colegii de profesie?

- Profesorul Vistian Goia, în
cartea sa „Glasul memoriei”
(2005), noteazã la pagina 232,
referindu-se la mine: ”Iar atunci
când i s-a impus sã diferenþieze,
în privinþa salariilor, pe colegii cu
acelaºi grad didactic, el ºi-a dat
demisia din ºefia catedrei, fapt
unic în analele Filologiei clujene”.
Dupã cum vezi, gestul meu este
prezentat în ton laudativ. Nu ºtiu
nici azi dacã o demisie este un
semn de forþã sau slãbiciune. În
ceea ce mã priveºte, spun ºi
acum ceea ce am spus atunci: nu
mã simt capabil sã-i explic unui
coleg, lângã care am lucrat 20
sau 30 de ani, de ce el trebuie, în
condiþii egale, sã ia un salariu mai
mic (sau mai mare!) decât mine.
În altã ordine de idei, poate n-ar fi
rãu sã se exerseze mai mult, în
ºcoli demisia, la orele de
compunere, pentru orice
eventualitate.

- Schimbãrile produse în
învãþãmântul românesc dupã
1989 au adus ele vreo schimbare
esenþialã în structura ºi modul de
a fi al acestuia sau, dimpotrivã, au
fãcut ca ºcoala ºi, mai ales,
universitãþile româneºti sã-ºi mai
piardã ceva din calitatea pe care
o aveau ca factori de educaþie ºi
de instrucþie?

- Schimbãri s-au produs în
învãþãmânt, chiar prea multe, dar
efectele calitative nu sunt cele
aºteptate. De exemplu, a crescut
considerabil numãrul studenþilor,
lucru bun, necesar, dar sporul
acesta s-a realizat mai ales prin
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înfiinþarea de universitãþi aproape
în fiecare capitalã de judeþ, dar ºi
mai jos. Marile universitãþi au
devenit ºi ele semiparticulare,
pentru cã ponderea o deþin locurile
nebugetate. Concurenþa pentru
atragerea studenþilor plãtitori este
foarte mare, s-a renunþat la
examenul de admitere, se fac
concesii mari pe parcurs. În
asemenea condiþii, e greu sã
aºtepþi ºi exigenþã ºi calitate. La
multe „universitãþi”, dintre cele nou
înfiinþate, nici nu ai de la cine sã
aºtepþi performanþã, datã fiind
calitatea corpului profesoral.
Învãþãmântul superior revarsã
anual un puhoi de diplome
„uºoare” spre învãþãmântul
preuniversitar. Se creeazã astfel
un cerc vicios, pentru cã
asemenea „specialiºti” trimit, la
rândul lor, spre universitãþi, mate-
rial uman slab pregãtit.

- Aº sesiza acum, ca un
paradox, faptul cã, în timp ce
bântuie azi, ca o molimã mania
masteratelor ºi doctoratelor,
învãþãmântul superior românesc
devine, în ansamblul sãu, tot mai
ºubred. ªi de acest lucru îºi poate
da seama nu doar cercetãtorul de
profesie, ci ºi omul de rând, cu o
culturã medie. Cine se face
vinovat de starea jalnicã a ºcolii
româneºti de azi? ªi, mai cu
seamã, cum se poate produce
revirimentul atât de aºteptat ºi în
rândul tinerei generaþii, dar ºi al
celor rãspunzãtori de destinele ei?

- Ciudat este cã aproape
toþi demnitarii, parlamentarii, înalþii
funcþionari sunt – ºi o afiºeazã cu
ostentaþie – ºi profesori
universitari, unii chiar pe la douã-
trei facultãþi. ªi, aºa cum spui, sunt
plini de masterate ºi de doctorate.
Te-ai aºtepta ca învãþãmântul sã
meargã strunã, cu aceastã
armatã de specialiºti cu acces la
decizia politicã ºi administrativã,
oameni care, pasãmite, ar
cunoaºte din interior toate rotiþele
mecanismului. Aº! Contribuþia lor
este la fel de palidã ca ºi
competenþa din spatele acestor
patalamale. Cine va fi salvatorul
ºcolii? Poate un Spiru Haret 2, cu
condiþia sã-l punã cineva acolo,
sã-l sprijine ºi sã aibã rãbdare. Va

veni acest salvator? Sigur cã va
veni, important este sã nu dureze
prea mult aceastã rãtãcire a
noastrã în pustiu. Zilele acestea,
actualul ministru a venit deja cu o
nouã lege, „reforma lui”, dupã
obiceiul tuturor miniºtrilor de dupã
1990. Primele ecouri nu sunt prea
optimiste, aºa cã probabil vom
mai avea de aºteptat.

- Nu suntem cumva, dupã
implementarea ºi în învãþãmântul
superior românesc a Acordului de
la Bologna, pe cale de a scoate
pe bandã rulantã absolvenþi de
facultate care sã n-aibã decât o
diplomã fãrã acoperire în
realitatea zilei de azi? Nu copiem,
oare, cu prea mult sârg, sisteme
de învãþãmânt care nu doar cã nu
au nicio acoperire în viaþa
societãþii româneºti, dar ne mai ºi
aduc în situaþia jenantã de a
vedea, peste câþiva ani, cã, în timp
ce noi îi imitãm, fãrã
discernãmânt, pe strãini, aceºtia
încep sã se debaraseze, în
schimb, chiar de preceptele ºi
normele pe care le-au impus ºi nu
totdeauna cu totul dezinteresat?

- Din pãcate, lucrurile stau
aºa cum spui: la metehnele, mai
vechi sau mai noi, ale
învãþãmântului nostru se adaugã
acum noutãþile de import. Spun
„din pãcate”, pentru cã sau nu
citim corect reþeta reformatorilor
din Vest, sau o aplicãm
aproximativ ºi fãrã adaptãrile
necesare. În plus, se constatã cã
nici ei nu mai sunt chiar aºa de
siguri cã varianta lor este cea
câºtigãtoare ºi se gândesc la
modificãri. Generalizarea, de
exemplu, a pregãtirii universitare
în trei ani este economicoasã, dar
nu face decât sã reediteze soluþia
„institutelor pedagogice de trei
ani”, celebrele IP 3, care, se ºtie,
nu sunt total strãine de cãderea
liberã a calitãþii în învãþãmântul
preuniversitar. Pe de altã parte,
existã facultãþi care, prin profilul
lor, se sufocã în acest cadru
limitat. Aºa sunt teologiile, filologia,
în general, facultãþile cu dublã
specializare, cum este ºi
facultatea de litere. Noi, îþi
aminteºti, am avut la dispoziþie
cinci ani pentru o specializare

principalã ºi una secundarã.
Acum, pentru douã specializãri,
amândouã principale (româno-
francezã, de exemplu), i se oferã
studentului o pregãtire de trei ani.
Cam puþin. Prelungirea studiului
prin masterat ºi doctorat este
deocamdatã, „formã fãrã fond”, cu
o foarte slabã acoperire calitativã,
dar ºi cantitativã.

- De ce Facultatea de
Litere ºi, în general, Clujul
universitar nu renunþã la vechea
ortografie?

- Hotãrârea Academiei
Române prin care a reintrodus pe
sunt ºi â (1993) a creat o schismã
lingvisticã între forul ºtiinþific
suprem ºi specialiºtii din domeniu.
Cei din urmã au contestat atât
oportunitatea unei asemenea
iniþiative, cât ºi maniera în care a
fost lansatã, de aceea au hotãrât
sã nu o susþinã. Institutele de
cercetare specializate ºi lingviºtii
din universitãþi au argumentat
suficient de convingãtor acest
refuz, iar atitudinea lor a fost
adoptatã de majoritatea
intelectualilor români.

În asemenea condiþii, era de
aºteptat ca aceastã „minireformã”
academicã sã eºueze rapid. Nu
s-a întâmplat aºa, pentru cã
Academia Românã ºi-a asociat
urgent ºcoala ºi publicaþiile
oficiale, creând un front larg, în
care forþe aproximativ egale se bat
sau se ignorã reciproc, de 15 ani.
Rezultatele se vãd: presa scrisã
e împãrþitã în publicaþii exclusiviste
(pro sau contra) ºi altele neutre,
indiferente, care acceptã ambele
variante, alternându-le de la o
paginã la alta sau chiar pe aceeaºi
paginã, dupã dorinþele autorului.
Editurile se împart ºi ele în pro sau
contra, iar producþiile lor întregesc
acest tablou al câmpului de luptã,
din care Clujul universitar nu putea
lipsi. Care ar fi soluþia,
deocamdatã? Dat fiind cã tinerii
trecuþi prin ºcoalã scriu, de un
deceniu ºi jumãtate, cu sunt ºi â,
ar fi bine sã ne alãturãm lor, sã
respectãm aceastã neinspiratã
iniþiativã a Academiei, pentru a
evita prelungirea iritantã a unui
rãzboi cu mizã ridicolã, dar cu
pagube serioase. Iar dacã, în



42

vremuri mai calme, lingviºtii îi vor
convinge pe „nemuritori” sã
renunþe la hotãrârea din 1993,
atunci ne vom conforma cu toþii,
disciplinaþi, noii norme. Pânã
atunci însã, este cazul sã
renunþãm la acest spectacol
dezagreabil, adicã la joaca de-a
sunt/sînt ºi â/î.

- Este noua Gramaticã a
Academiei una cu adevãrat
normativã sau, mai degrabã,
legifereazã cu prea mare uºurinþã
viciile pe care le scot azi în
evidenþã scrierea ºi rostirea
româneascã din cauza unui tot
mai precar nivel de instrucþie ºi
educaþie?

- „Gramatica limbii române”
(Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2005), indicatã prin
sigla GALR, este a treia gramaticã
a Academiei, dupã cea din 1954
ºi cea din 1963. La 40 de ani
distanþã, se impunea elaborarea
unui nou tratat, care sã reflecte
evoluþia limbii ºi sã sincronizeze
gramatica academicã cu actualul
nivel al cercetãrii lingvistice. A
rezultat o gramaticã modernã, în
pas cu alte lucrãri europene
similare, cu o nouã concepþie de
abordare ºi cu destule inovaþii în
prezentare. Cum e ºi firesc, domi-
nant e caracterul sãu descriptiv,
pentru cã rostul declarat al
tratatului era sã prezinte sistemul
lingvistic românesc, în toatã
complexitatea sa, inclusiv
funcþionarea acestui sistem în
comunicare. Aspectul normativ
are o prezenþã implicitã peste tot,
prin descrierea modelelor, dar nu
lipsesc nici formulãrile explicite,
mai bogate decât la celelalte ediþii.
Concesiile aparente pe care
GALR le face uzului sau
variantelor stilistice nu sunt un
defect, ci o calitate, pentru cã
prezintã formele dinamice,
ezitante ale sistemului, zonele în
care acesta se aflã în echilibru
instabil, ca organism viu, care
evolueazã, lucreazã, tinde sã-ºi
creeze noi modele de flexiune, de
structurã sintacticã, stilisticã etc.
În concluzie, o operã remarcabilã,
un eveniment ºtiinþific major.

Dupã cele afirmate aici, te vãd
tentat sã-mi ceri explicaþii

referitoare la primirea rece –
eufemistic vorbind – de care
GALR a avut parte. Pentru un
rãspuns posibil, dã-mi voie sã
revin la ideea exprimatã ceva mai
înainte: schisma lingvisticã din
1993 a produs ºi pagube
colaterale. Prin extrapolare, s-a
creat o atmosferã de ostilitate
declaratã faþã de aproape tot ce
emanã de la Academia Românã,
mai ales în sectorul activitãþilor
umaniste. Am putea aminti aici
felul în care au fost receptate unele
lucrãri de istorie, seria de „Opere
fundamentale” ale scriitorilor
români sau „Dicþionarul ortografic,
ortoepic ºi morfologic al limbii
române” (DOOM-2005). Nu
exprimarea unor opinii critice a
surprins, cu prilejul apariþiei
tratatelor academice. Acest lucru
þine de normalitate ºi multe
observaþii au fost temeinic
argumentate ºi prezentate cu
bunã-credinþã. Neobiºnuitã a fost
rapiditatea cu care s-a creat o
dominantã negativã în comentariile
care depãºesc cercul
specialiºtilor. Mulþi au uitat sau nu
au ºtiut cã un tratat academic ca
GALR, de pildã, nu se adreseazã
marelui public, nu este un manual
sau un îndreptar practic, de aceea
recurge la o metodologie ºi o
terminologie de ultimã orã,
accesibile elitei specializate.
Elaborarea, pe baza unui
asemenea tratat, a unor
instrumente practice de educaþie
lingvisticã este o altã fazã ºi, de
regulã, o fac alþii. Ca sã închei,
repet un lucru pe care l-am mai
spus ºi cu alte prilejuri: faptul cã
Academia Românã a luat cândva
o decizie normativã neinspiratã nu
justificã criticismul exagerat cu
care este întâmpinat tot ce emanã
de la acest for ºtiinþific sau de la
institutele din subordine.

- Admiterea României în
Comunitatea Europeanã e privitã
de unii ºi ca o renunþare la câteva
din atributele de esenþã prin care
ne-am definit ca popor. Exprimã
o astfel de opinie ºi o nouã
realitate istoricã sau ea nu este
decât expresia unei prejudecãþi
ºi, în cele din urmã, a unui com-
plex de inferioritate care a mai
stat ºi pânã acum în calea

afirmãrii noastre în lume?

- România este þara care
avea cea mai urgentã nevoie de
acest volan dublu, ca la ºcoala de
ºoferi, impus de contractul nostru
cu UE. Nu mai ºtim sã conducem,
sã administrãm eficient, sã
elaborãm strategii ºi sã le ducem
pânã la capãt. Vom fi acum siliþi
sã învãþãm. La ce trebuie sã
renunþãm? La multe, la foarte
multe! L-am admirat pe Octavian
Paler ºi sunt de acord cã trebuie
sã intrãm în Europa ca români ºi
sã ducem cu noi pecetea identitãþii
naþionale, dar precizez, în ce are
ea bun. Aº prefera un român-
european mai puþin pitoresc, mai
sobru ºi mai previzibil, acomodat
civilizaþiei moderne. Nu trebuie sã
umble în cioareci ºi opinci ca sã
vadã europenii cã-i român. Prefer
sã-l vãd în straie „nemþeºti”, mai
educat ºi înconjurat de mai puþinã
sãrãcie, rãmânând ca alte
particularitãþi sã-l distingã de
ceilalþi: limba, istoria, arta, sportul
etc. Sã nu ne sperie cã n-o sã mai
vedem, peste ani, colindãtori
autentici pe uliþele satului
românesc ºi o sã-i privim doar la
televizor. Accept varianta asta, în
loc sã-i vãd intrând într-o curte
sãrãcãcioasã, cu apã adusã cu
gãleata de la doi kilometri, cu o
privatã primitivã în fundul grãdinii
sau cu o casã dãrãpãnatã,
luminatã de lampã cu gaz. Când
vom fi mai bogaþi ºi mai civilizaþi,
mai europenizaþi, vom privi
tradiþiile noastre (cele bune!) cu alþi
ochi, cu respect, cu demnitate ºi
nu tremur de spaima gândului cã
n-o sã mai avem atunci la ce ne
întoarce, pentru cã existã
exemplul altora, care ºi-au cãutat
rãdãcinile ºi izvorul la adâncimi
temporale mult mai mari. ªi le-au
regãsit!

- În toamna anului 2006, ai
trecut încã o datã, de data asta,
însã, singur, Oceanul. Cum ai
regãsit, dupã mulþi ani, America?
Cu ce suflet te-ai reîntors acasã?

- Am revãzut America dupã
30 de ani. De data aceasta nu m-
au mai impresionat nici
televizoarele color, nici
supermagazinele burduºite cu de
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toate, nici faptul cã omul de rând
poate sã-ºi înjure preºedintele în
gura mare. Toate astea le aveam
acum ºi în þarã. Altceva mi-a
stârnit admiraþia: drumurile
Californiei! Cred cã cel puþin o
treime din pãmântul acestui stat
se aflã sub asfalt. Cea mai
lãturalnicã potecã, din vârf de deal
sau din vecinãtatea Pacificului, e
pregãtitã pentru pasul omului sau
pentru bicicletã, iar rãsfãþata
Americii, maºina, între garaj ºi
marile artere rutiere, nu cunoaºte
nici mãcar praful, pulberea solului.
Sigur, m-am întors din America ºi
cu impresii mai puþin luminoase,
poate ºi datoritã nostalgiei dupã
„America mea”, poate ºi din cauza
plusului de exerciþiu critic dobândit,
între timp, în România. În cele trei
luni californiene, am prins, chiar la
mijloc, sãrbãtorile Crãciunului.
Acum 30 de ani, pe tot parcursul
lunii decembrie, în orice magazin
intrai, simþeai vraja colindelor, iar
ca român nu-þi mai lipsea decât
acel mic adaos al mirosului de
sarmale. Acum, liniºte:
„corectitudinea politicã” nu permite
discriminarea religioasã. Am aflat
cã la Seattle (statul Washington),
moº Crãciun, plasat, ca de obicei,
la aeroport, sã primeascã
oaspeþii, a fost surghiunit, din
acelaºi motiv. Se pare cã, în cele
din urmã, a fost reinstalat, la
presiunea obºteascã, dar cred cã
era trist.

ªi încã un motiv de nostalgie
dupã „America mea”, ilustrat de
faleza de la Santa Monica, unde
locul americanului-hippy, de
atunci, e ocupat acum de
americanul-homeless. Nu-mi era
pe plac fenomenul hippy, dar
ºtiam cã este ceva trecãtor, o
boalã a tinereþii, molipsitoare, însã
cu contagiere voluntarã, totuºi.
Aproape cã mã obiºnuisem cu ei
ºi chiar gãsisem ac de cojoc
pentru cei mai agresivi. Acostat
de un astfel de hippy obraznic,
într-un moment de mare grabã ºi
indispoziþie, i-am aplicat metoda
sugeratã de un bucureºtean: i-am
þinut o predicã de 2-3 minute
despre rolul muncii în societate,
în cea mai furioasã ºi mai coloratã
limbã româneascã, lãsându-l pe
bietul tânãr cu gura cãscatã.
Imaginea lui perplexã mã

urmãreºte ºi astãzi, dupã 30 de
ani. Americanul homeless este, de
regulã mai bãtrân, nu e agresiv,
iar starea lui jalnicã exclude
voluntariatul. Tocmai de aceea,
imaginea actualã a falezei de la
Santa Monica, populatã de
americani homeless, este mai
deprimantã decât cea a
zdrenþãroºilor tineri ºi aruncã o
umbrã mai întunecatã asupra
„Americii mele”.

- Ce viitor i se rezervã azi
limbii române în facultãþile de profil
ºi în viaþa de toate zilele?

- Disciplinele de limbã au
fost mereu înghesuite în ultimii 25
de ani, în programa facultãþilor
filologice, fie la presiunea literaturii,
fie din cauza scurtãrii ciclului
universitar. S-a împins studiul
limbii spre masterat ºi doctorat,
dar aici e lume puþinã ºi nu
întotdeauna de cea mai bunã
calitate. Prin urmare, ca sã pot da
un rãspuns optimist la prima parte
a întrebãrii tale, aºtept vremuri mai
bune.

La partea a doua a întrebãrii,
am deja un rãspuns pozitiv: „în
viaþa de toate zilele” – cum spui
tu -, limba românã stã bine. În
ciuda a ceea ce se crede ºi se
spune, românii, luaþi în ansamblu,
vorbesc astãzi mai corect, sunt
mai aproape de limba standard
decât acum 50 de ani, sã zicem.
Vocabularul lor a încorporat
cuvântul cult, neologismul,
termenul tehnic, iar gramatica ºi
fonetica, într-un ritm ceva mai
lent, abandoneazã ºi ele varianta
localã, regionalã. Cum s-a realizat
aceastã omogenizare lingvisticã
la nivel superior, evidentã mai ales
în exprimarea publicã? În bunã
mãsurã, misiunea e preluatã, în
principal, de presa scrisã sau
audiovizualã: ziarul, radioul,
televizorul. Jurnalistul devine
astfel profesorul de limbã al
românului adult. El lanseazã zilnic
modele lingvistice pentru marele
public, care, chiar dacã nu mai
este astãzi un harnic consumator
de presã scrisã, rãmâne totuºi un
client statornic al audiovizualului,
„citeºte” ore întregi televizorul  ºi
ascultã radioul. O bãtrânicã din
Apuseni, care a trãit izolatã toatã

viaþa în vârf de munte, cu bãrbatul
ei, m-a surprins, nu demult, cu o
româneascã impecabilã,
modernã, adusã la zi: „Au mai
locuit aici douã familii, dar acum
vreo 10 ani au decolat!”  ªi a fãcut
un gest cu mâna, ca sã mã ajute
sã decodez exact neologismul ei
ºugubãþ. Avea un radio portabil,
cu tranzistori, pe care îl asculta
toatã ziua, pãzind vacile.

Întrebarea este cât de
conºtienþi, de responsabili ºi de
pregãtiþi sunt jurnaliºtii noºtri pentru
aceastã pedagogie lingvisticã,
pentru aceste lecþii zilnice de limba
românã.  Unii sunt, dar existã, din
nefericire, ºi „profesori” care ar
trebui luaþi de la „catedrã” ºi puºi
în bancã. Consiliul Naþional al
Audiovizualului (CNA) a avut re-
cent o iniþiativã excepþionalã:
monitorizarea lingvisticã a
principalelor posturi de radio ºi
televiziune prin Institutul de
Lingvisticã „Iorgu Iordan – Al.
Rosetti” din Bucureºti, pe bazã de
contract. Controlul se va repeta
periodic (la fiecare trei luni), iar cei
care vor continua sã lanseze în
eter sau pe sticla televizorului
forme lingvistice aberante vor fi
amendaþi exemplar. Iatã o mãsurã
înþeleaptã, care îi va res-
ponsabiliza nu numai pe jurnaliºti,
ci ºi pe angajatori ºi pe cei care îi
pregãtesc pe jurnaliºti, în facultãþile
de profil. Un motiv în plus sã fiu
optimist!

Dacã întrebarea ta are în
vedere ºi disperarea cu care unii
compatrioþi cheamã la salvarea
limbii române de la catastrofã, te-
aº întreba, la rândul meu: care
catastrofã? „Invazia anglicisme-
lor?” o limbã care a trecut la pas
prin faza slavonismelor, a
grecismelor, a franþuzismelor etc,
ºi-a format deja un malaxor
gramatical care funcþioneazã
excelent, românizeazã tot ce e
necesar, se întãreºte, se per-
fecþioneazã, se rafineazã; are un
organism puternic ºi sãnãtos.
Poveºtile cu „stricãtorii de limbã”
le tot auzim, de cel puþin 20 de ani,
alãturi de cele despre „tinerii din
ziua de azi” sau despre „generaþia
de sacrificiu”. Vorbe de pensionari
nostalgici, plini de E-uri ºi de
amintiri.
T. T.Tihan
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Editura L’Harmattan din Paris
a publicat recent, cu sprijinul
Uniunii Scriitorilor din România,
Douze poètes roumains, an-
tologie care poate fi consideratã
un eveniment editorial, cel puþin
din punctul de vedere al literaturii
române, sub mai multe aspecte,
dincolo de calitatea remarcabilã
a selecþiei ºi a traducerii. Astfel,
se insereazã unui proiect
multicultural internaþional, din mo-
ment ce seria Levée d’ancre,
cãreia îi aparþine prezenta ediþie,
cuprinde traduceri din lirica
japonezã, arabã, greacã, balticã
etc., în volume de autor, antologii
critice sau prezentãri tematice.
Rãspunde apoi interesului pentru
cultura românã manifestat de
publicul occidental, orizontului de
aºteptare al acestuia ºi nu este
rezultatul unui demers autohton
mai mult sau mai puþin marcat de
cunoaºterea pieþei de carte a
publicului-þintã. ªi, dar nu în
ultimul rând, propune, prin
selectarea celor doisprezece
autori, Nora Iuga, Gheorghe
Grigurcu, George Almosnino,
Constantin Abãluþã (autor al
selecþiei ºi coautor al traducerii,
alãturi de Gérard Augustin,
coordonator al colecþiei împreunã
cu Michel Cassir), Constanþa
Buzea, Ion Pop, Angela
Marinescu, Nicolae Prelipceanu,
Vasile Igna, Vasile Petre Fati,
Adrian Popescu, Ion Mircea,
înseriaþi în funcþie de data naºterii,
o interpetare substanþial ineditã a
generaþiei 60.

Ideea o teroretizeazã Sorin
Alexandrescu în prefaþa intitulatã,
sugestiv pentru intenþionalitatea
ediþiei, Un visage à part, sub
egida conceptului de „coupure
cognitive” („tãieturã cognitivã”),
care ar caracteriza, dincolo de
trãsãturile de continuitate,
specificul acestei „familii” de poeþi
în relaþie cu grupul care a ocupat,

Cãlin Manilici

în spaþiul socio-cultural, prim-
planul vieþii literare a anilor 60-70.
Ea s-ar caracteriza prin reticenþã
în afirmarea publicã, prin
cultivarea gustului pentru o
oarecare penumbrã în ceea ce
priveºte participarea la spec-
tacolul cultural, combinat cu
aplecarea pe text ºi dezvoltarea
personalitãþilor lirice ale
membrilor ei. Din punct de vedere
tematic, se cultivã expresia
provenitã din punerea în relief a
concretului existenþial din micul
univers casnic, de cartier, sau al
naturii decupate în secvenþe
minimaliste, dar totul sub semnul
non-evenimenþialului, al evitãrii
dinamicii interioare sau ex-
terioare, care ar insera su-biectul
liric în macro-dimensiunile
spaþiilor istoric, social ori politic.
De unde ºi o anume tristeþe a
eurilor poetice, care nu capãtã
însã valenþele dra-maticului trãirii,
ci doar seni-nãtatea intrinsecã
pentru contactul prevalent cu sine
ºi depresia provenitã din
extragerea textului din eveniment.
Toate acestea vãzute în opoziþie
cu „<familia combatantã> care,
prin vocile lui Nichita Stãnescu,
Leonid Dimov, Adrian Pãunescu,
Cezar Baltag, Ana Blandiana ºi
alþii cereau, în anii 60, dreptul de
trãire a marilor sentimente ca
iubirea, speranþa, miturile
fondatoare române, lumea
interioarã”.

Obiectul antologiei pare a fi
constituirea acestei poetici a
non-evenimenþialului prin exem-
plificarea ei, aducerea în acelaºi
corp de carte a textelor care o
reprezintã ºi care aparþin fie
categoriei principalelor pro-
cedee constitutive, fie aceleia a
meditaþiei lirice asupra unor
atari proceduri, a artelor poetice.

Putem exemplifica prima
categorie prin jocurile temporale
practicate de Constantin Abãluþã

în le chat fondateur, unde
iterarea participativã a unui mo-
ment anterior propriei existenþe
produce o dublã abstragere din
devenire ºi eveniment, prin
decuparea unei felii existenþiale
din contextul ei ºi prin
dezactualizarea eului liric: „un
chat/ s’est promené autrefois
autour de ma maison/ imprimant
ses pattes sur le béton/ cela
s’est passé longtemps avant
que/ mon père ne connaisse ma
mère // parfois/ aprè la pluie/
fixant les empreintes pleines
d’eau/ j ’ai l ’ impression de
surprendre les reflets/ de tout ce
que je n’arriverai plus à vivre”.
Iar Adrian Popescu extrage
textul din concretul devenirii ºi
al evenimentului prin rapel la
mitul pe care îl exploreazã sub
aspectul valorilor sale atem-
porale, transistorice ºi repetitive,
trama arhetipalã înlocuind drama
existenþei, uneori în formele
unuia creat ad-hoc pe structuri
arhetipale, precum cel din Bals:
„Au bals de Bucovine/ mon père
aussi a dansé// En roumain et en
russe/ en allemand et en
ruthène/ en yiddish en polonais/
les jeunes bavardaient pendant
les pauses /.../ Pour la danse il
est aussi bon/ même aujourd’hui/
moi, je n’ai pas hérité de ce don/
mais à ces bals/ j ’ irai un
samedi.”. Pe când valenþe de
artã poeticã a acestui tip creativ
figureazã în versurile Constanþei
Buzea, precum cele care cuprind
simbolistica paralelismului po-
etic faþã de realul marcat prin
devenire, din La rose plurielle: „la
rive se déplace/ longeant le
fleuve/ comme la mère marche
à côté du fils/ gloire à celui qui
me laisse/ la rive”.

ª

Portret de familie cu
doisprezece poeti,
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Am citit cartea lui Dan Cristea
Poezia vie cu sentimentul regãsirii
“vîrstei de aur” a criticii estetice.
Autorul s-a afirmat ºi s-a format în
anii ’70 ai veacului trecut, adicã în
intervalul în care mulþi dintre poeþii
comentaþi aici se aflã în
avanscena literaturii, unii deja
consacraþi, alþii doar la un foarte
promiþãtor început de drum. Sînt,
aºadar, contemporanii sãi. Dan
Cristea îi reciteºte ºi îi comenteazã
acum într-un cu totul alt context,
dar fãrã a lãsa impresia cã s-ar
sinchisi de o eventualã presiune a
acestuia. Pãrînd chiar a-l sfida
întrucîtva, el se revendicã de la
metodele “noii critici” ºi reafirmã
centralitatea criteriului estetic în
valorizarea operei literare. Însã
criticul nu urmeazã cu riguriozitate
o anumitã metodã. El configu-
reazã nuanþat portretele cîtorva
poeþi, portrete numite “eseuri
monografice”, sugerînd astfel
relaxarea metodologicã ºi
dezinvoltura scriiturii. Ca per-
spectivã unitarã ar fi doar “poziþia
eului care scrie”, o exigenþã mai
degrabã pragmaticã, instru-
mentalizatã fãrã emfazã teoreticã.
De fapt, Dan Cristea este un
analist minuþios ºi simpatetic al
textului poetic, cele mai evidente
tangenþe fiind cu critica de iden-
tificare ºi cu poetica imaginarului.
Sînt incluºi 20 de poeþi: Gellu
Naum, ªtefan Aug. Doinaº, Le-
onid Dimov, M. Ivãnescu, Ileana
Mãlãncioiu, Virgil Mazilescu,
Nicolae Prelipceanu, Ion Pop,
Adrian Popescu, Ion Mircea, Dinu
Flãmînd, Gabriel Chifu, Traian T.
Coºovei, Ion Stratan, Mariana
Marin, Bogdan Ghiu, Marta Petreu,
Marian Drãghici ºi Ioan Es. Pop.

Criteriul selecþiei e unul exterior iar
poeþii comentaþi sînt doar cîþiva
dintre autorii vii ºi posibil canonici
ai liricii de dupã al doilea rãzboi.
Dintre aceºtia a debutat dupã 1989
numai Ioan E. Pop, ceilalþi fiind
consacraþi în regimul comunist,
cãrþile lor publicate ulterior
nemodificînd semnificativ în cîteva
cazuri un univers deja constituit.
De remarcat cã nici un poet nu are
în bibliografia sa vreun volum
repudiabil ideologic. În fond, chiar
aceasta pare sã demonstreze
Dan Cristea: printr-unul din pa-
radoxurile sale, regimul comunist
a fãcut posibilã naºterea unei
poezii originale ºi viabile estetic;
adicã una care n-a abdicat de la
logica ei internã ºi de la specificul
limbajului sãu. Poeþii comentaþi
sînt din generaþii diferite, unii cu o
operã încheiatã (Gellu Naum ºi
ªtefan Aug. Doinaº, Virgil
Mazilescu ºi Ion Stratan), ceilalþi,
deºi încã în desfãºurare, cu una
bine conturatã. Dar ei sînt analizaþi
în primul rînd ca singurãtãþi ºi nu
ca exponenþi ai unor generaþii
(promoþii).Aºadar, autorul îºi
numeºte textele critice “eseuri
monografice”. În mare, sintagma
are acoperire, cãci, în cazul fiecãrui
poet interpretarea integreazã
elementele constitutive ºi re-
levante. Deºi cuprinderea operei
nu-i de fiecare datã exhaustivã,
portretele au consistenþã ºi
coerenþã întotdeauna. Cele mai
expresive sînt construite pe cîte o
intuiþie cu o remarcabilã forþã
coagulantã. În poezia lui M.
Ivãnescu, de pildã, fiinþa se aflã
mereu “în urma timpului”,
“neizbutind sã coincidã niciodatã
cu actualizarea ori cu plenitudinea

lui”. Existã, aºadar, o relaþie de
“deficit temporal”, constînd în
imposibilitatea accederii la un
“acum” ontologic. Aceastã relaþie
traverseazã ºi structureazã
întreaga creaþie a lui M. Ivãnescu.
Interpretarea se va desfãºura
astfel într-o perspectivã existen-
þialã, cu denunþarea prejudecãþii cã
poezia lui Ivãnescu este una
esenþial livrescã ºi ludicã. Ea
“dramatizeazã consecinþele
livrescului”, iar în esenþã este “o
liricã de introspecþie, reculeasã
asupra fiinþei ºi a miºcãrilor
lãuntrice ale acesteia”. Tot astfel,
pentru Nicolae  Prelipceanu lumea
este inconfortabilã, cãci “în
aceastã lume, violenþa, cruzimea,
inconºtienþa capãtã un soi de
trãsãturi familiare, se amestecã
pînã la nerecunoaºtere cu bana-
litatea cotidianã, devine, într-un fel,
hranã a acesteia”.  Starea de “in-
confort existenþial”, cu amplificãrile
ºi variaþiile sale (obosealã,
angoasã, greaþã) traverseazã un
univers liric constituit în genere din
situaþii paradoxal ºi purtînd o
mascã ironicã. Miza criticului nu
este neapãrat originalitatea
ostentativã a premiselor. Uneori
interpretarea porneºte de la o
evidenþã care sare în ochi. Este
cazul naraþiunii ºi al descrierii din
poemele epice (“proze”) ale lui Le-
onid Dimov, cele care instituie o
modalitate poeticã ineditã în cîmpul
literar al anilor ’60. “Modulate de
umor ºi ironie”, naraþiunea ºi
descrierea structureazã un
imaginar oniric ºi constituit dupã
principiile onirismului teorietizat de
însuºi Leonid Dimov împreunã cu
Dumitru Þepeneag. Interpretarea
acestui univers, cu locurile, temele
ºi “figurile” sale, antreneazã
întreaga perspicacitate analiticã a
lui Dan Cristea, dupã cum
dezvãluie ºi o anumitã pedanterie
a nuanþelor care poate fi atribuitã
cînd spiritului de fineþe, cînd unui
didacticism discret. Criticul
exploreazã întotdeauna minuþios,
cu o insistenþã lentã ºi ramificatã,
cu obsesia de a nu-i scãpa nici o
semnificaþie posibilã. Jubilaþia
identificãrii e atenuatã de privirea
mereu lucidã ºi atentã la
stratificãrile ºi pliurile textului po-
etic. Analiza evolueazã arbores-
cent, urmãrind constantele

CRONICA LITERARÃ

DAN CRISTEA

Cartea Româneascã,
2008

POEZIA VIE

„Eseuri
monografice“

 Petru Poantã
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Cel mai recent roman semnat
Dan Stanca (Cei calzi ºi cei reci,
Cartea Româneascã, 2008)
continuã filonul fantastico-istoric
prin care autorul s-a impus în
proza contemporanã, mai exact
romanul eschatologic. Chiar titlul
cãrþii este o parafrazã tran-
sparentã la formula Sfântului Ioan
Teologul, din cartea Apocalipsei
(cap. 3, 15-16), unde, în mesajul

semnificative ºi metamorfozele
unui autor în funcþie de cronologia
volumelor sale. Pe de altã parte,
fiecare autor este raportat la
contextul în care s-a afirmat,
respectiv la criteriului poetic domi-
nant; asta, pentru a releva fie
abaterile de la acesta, fie
modalitatea asumãrii lui. Poetica
lui Leonid Dimov , M. Ivãnescu ºi
a lui Petre Stoica, de exemplu, se
delimiteazã, deºi în moduri
diferite, de poezia intens-
reflexivã, metaforicã ºi ermetizatã
specificã deceniilor ’60-70.
Echinoxiºtii Adrian Popescu, Ion
Mircea ºi Dinu Flãmînd se
circumscriu, în schimb, unei poezii
intelectualizate ºi rafinate care
este comunã întregii lor generaþii.
Integraþi criteriului dominant al
contextului sînt ºi poeþii optzeciºti,
de la Ion Stratan la Marian
Drãghici. Astfel portretele se
dovedesc în cele din urmã
exponenþiale pentru cîteva dintre
modalitãþile constitutive feno-
menului liric din a doua jumãtate
a secolului XX. În ansamblu, ele
oferã o imagine dinamicã ºi cvasi-
sinteticã a acestui fenomen a
cãrui consistenþã ºi diversitate nu
pot fi contestate. Dan Cristea
demonstreazã, în fond, cã autorii
comentariilor sale aparþin unui
cîmp poetic autonom ºi cã

poezia nu se conformeazã decît
propriilor ei criterii. Dinamica ºi
diversitatea cîmpului constituie
chiar probele vitalitãþii acestei
poezii care apare ºi se dezvoltã
în interiorul cîmpului ºi în afara
oricãrei relaþii de determinare cu
cîmpul puterii oficiale. Aºa cum
constatã Dan Cristea, ea
cristalizeazã, în cazul fiecãrui
poet, imagini esenþiale ale
existenþei, este mereu inventivã
ºi complexã, mobil izînd
uimitoare resurse ale limbajului.
“Eul care scrie”, cu multitudinea
mãºtilor ºi ipostazelor sale, este
astfel o instanþã autonomã,
operatorul l ingvistic care
inventeazã lumi sensibile.
Prezenþa lui este activã ºi într-
adevãr operativã estetic doar
atunci cînd cîmpul poetic devine
autonom. Asta vrea sã arate
criticul: existenþa unui eu liric
constituit, de la Gellu Naum pînã
la Ioan Es. Pop. Ar mai fi multe
de spus despre aceastã carte
pregnantã care mi se pare nu o
simplã culegere de eseuri, ci mai
curînd un eºantion substanþial
dintr-o eventualã ºi posibilã
panoramã a poeziei româneºti
contemporane. Dan Cristea are
atît viziunea cît ºi instrumentarul
necesare unei asemenea lucrãri
de anvergurã.

cãtre Biserica din Laodiceea,
acesta îndeamnã credincioºii
spre extreme: ori cu totul reci,
ori cu totul fierbinþi. Cei care
sunt cãldicei, spune în altã parte
textul Apocalipsei, devin
lãcaºuri ale diavolului, colivii ale
unor pãsãri necurate, locuinþe
ale fiinþelor din tenebre. „Noi,
cãldiceii, am fost deja scuipaþi
ºi înotãm în balele unui timp ce

putrezeºte sub ochii noºtri”.
Tematica aceasta nu este

nouã pentru scriitura lui Stanca,
succesul în prozã înregistrat cu
Apocalips amânat (roman
premiat de Uniunea Scriitorilor în
1997) a continuat, iar acest ro-
man porneºte ºi el de la un con-
text istoric, transferat în ficþiune:
cazul Tanacu. „Cazul Tanacu” ºi
exorcizarea efectuatã de
cãlugãrul Corogeanu a fost la noi
obiectul mai multor prelucrãri.
Tatiana Niculescu Bran a scris
un roman, Spovedanie la Tanacu,
textul ei a fost pus în scenã de
Andrei ªerban la Odeon ºi în
New York, iar subiectul în sine a
devenit temã predilectã a talk-
show-urilor ºi a presei de scan-
dal. Dupã ce a ajuns pe bloguri
special dedicate, Dan Stanca l-a
integrat într-un roman despre
demonism ºi rolul creºtinismului
în lumea de azi.

Dan Stanca este un
dostoievskian de secol douãzeci
ºi unu, iar preocuparea lui pentru
prezenþa Diavolului în istorie face
din romanul Cei calzi..., o replicã
la Demonii, Fraþii Karamazov sau
Crimã ºi Pedeapsã.  Textul lui
Stanca este pus de la început sub
semnul lui Dostoievski, iar fraza
de pornire („Am omorât un om”),
trimite direct la drama lui
Raskolnikov. Septimiu Nour, tatãl
eroului principal, ajunge în
puºcãrie din cauza întâlnirii cu un
alt cãlugãr, Ivan Kulîghin,
descins din Pelerinul rus. Chiar
formulãrile eroilor dostoievskieni
(„Dacã Dumnezeu nu existã totul
e permis”) sunt rescrise de Dan
Stanca ºi puse în gura per-
sonajelor sale. Dacã Dostoievski
scria cã „dacã diavolul nu existã
ºi omul l-a creat, atunci l-a creat
dupã chipul ºi asemãnarea lui”,
Dan Stanca elaboreazã: „Dia-
volul creºte în noi aºa cum creºte
fãtul în pântecele matern, pla-
centa lui e groasã ºi rezistentã...
Diavolul era acolo în femeie ºi
trebuia chiuretat ca un embrion
malign”.

ªi temele majore sunt de
facturã ruseascã. Autorul pune în
discuþie valorile ortodoxiei ºi ale
catolicismului, juxtapuse unor
non-valori ale societãþii post-
industriale, ca homosexualitatea,

DAN STANCA

Cartea Româneascã,
2008

CEI CALZI  ªI
CEI RECI

Romanul care
literaturizeaza
realitatea
Doru Pop

)) )))
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libertinajul sexual ºi amorul liber.
„Perversiunile” cauzate de o
societate a „dezindividualizãrii”,
amoralismul, terapia sexualã,
clonarea sau recoltarea de ovule
ºi celule stem sunt utilizate ca
mijloace de a discuta ce rol mai
joacã religia în societãþile
contemporane. Iar la întrebarea
care este „chipul viitor al
creºtinismului”, personajele lui
Dan Stanca rãspund: „Crucea se
retrage tot mai mult în spaþiul
intim. Nu mai e cruce, ci
cruciuliþã”.

Intriga centralã, descoperirea
Profeþiei Papilor ºi a Jurnalului
Papilor, este amestecatã cu
scene decupate din ziarele epocii
– cum ar fi aceea în care un turist
japonez moare muºcat de câinii
vagabonzi ai Bucureºtilor. La
aceasta se adaugã atentatul
împotriva papei Ioan Paul al II-
lea, rememorarea cardinalului
Ghyka, homosexualitatea ºi
pederastia, traficul de carne vie
ºi prostituþia, toate fiind conduse
pe firul epic al vieþii cuplului de
ziariºtii Edgar ºi Viola Nour.

Personajul principal este
Edgar Nour, tatã fãrã copii, soþ
fãrã soþie ºi bãrbat fãrã prieteni,
care devine o caricaturã a omului
modern, o figurã ce reprezintã
golirea totalã de sine la care
ajunge fiinþa astãzi. Ca om de
televiziune, ajuns la vârsta
pensionãrii („la ºaizeci ºi ceva de
ani”), Edgar Nour, cu o înfãþiºare
„benignã ºi bonomã”, cãsãtorit cu
o colegã de breaslã, loveºte un
om cu maºina, dar nu mai
gãseºte cadavrul victimei. Numai
cã mortul cãruia îi pierde urma
Edgar Nour este chiar novicele
de la mãnãstirea unde a avut loc
exorcizarea Eleonorei Curt, novi-
ce cãruia „vagina dentata” a
monahiei i-a retezat un deget. De
fapt imaginile acestea groteºti,
scoase aproape din Hieronymus
Bosch sunt cheia de boltã a
scrisului lui Dan Stanca. Aici
autorul debordeazã într-o
literaturã fantasticã de calitate.
Aºa se întâmplã cu momentul
descrierii orgiilor la care se
supune Viola Nour, care coboarã
mai multe bolgii pânã când intrã
într-un spaþiu asemãnãtor aceluia
din Eyes Wide Shut. Din pãcate,

Edgar Nour vorbeºte de prea
multe ori ca un alter-ego al
autorului, iar comentariile lui sunt
de multe ori din categoria
notaþiilor de jurnal intim, puse
doar în stil dialogal. Personajele
vorbesc adesea în afara iden-
titãþii lor de caracter – aºa se
întâmplã la întâlnirea cu „fratele
Gabriel”, care descrie exor-
cizarea în termeni livreºti, de
scriitor elevat ºi nu în limbajul unui
habotnic.

Pe de altã parte este evident
cã Dan Stanca nu poate renunþa
la deprinderile de eseist,
panseurile personajelor sale fiind
adeseori lungi expuneri ale unor
pãreri personale. Aºa se
întâmplã cu scena de la tribunal,
unde se judecã procesul
cãlugãrului exorcist ºi unde
procuroarea Mihaela Petrescu
(paradoxal prietenã cu soþia lui
Nour) „îl pusese la zid pe bietul
frate, îl atârnase ca pe un tablou
în cuiul demonstraþiei ei ºi
arãtând spre el flagela nãravurile
unui popor înapoiat ºi incult”. Un
alt exemplu este constatarea cã
Papa Benedict al XVI-lea a pornit
ca un Rottweiler al Bisericii
romano-catolice ºi va sfârºi ca un
pudel – idee reluatã atât în
dialoguri, cât ºi în monologul in-
terior, dar ºi în vocea naratorului
(pânã ºi personajele realizeazã
cã se repetã, ceea ce nu îl
împiedicã pe autor sã o facã).
Aceastã inadecvare a autorului
de a controla vocile multiple pe
care le dezvoltã reprezintã
principala slãbiciune a
romancierului Dan Stanca.

Legãturile firelor narative sunt
uneori fragile. Sebastian Saviel,
prietenul lui Nour, este un melanj
de personaje dostoievskiene,
compus cinic precum Fiodor
Karamazov, degradat de raþiune
ca ºi Raskolnikov ºi nihilist ca
Stavroghin. Definit ca un „artist
al falsului”, Saviel este întruparea
demonicului din lumea con-
temporanã. Descrierea urmã-
toare este parcã extrasã din
literatura canonicã despre
Satana: „homosexualul cinic,
numit ambasador al României la
Sfântul Scaun” este corupãtorul
prin excelenþã. El o corupe pe
soþia lui Nour, Violeta, ºi tot el

atenteazã la sexualitatea
prietenului, într-o scenã a
seducþiei homosexuale, care are
loc la o vizionare a filmului Cele
120 de zile ale Sodomei de Pier
Paolo Pasolini.

Aici trebuie spus cã imaginea
vulgarizatoare a homosexualitãþii
(„Gata cu Burebista... sfincterul
meu conteazã, alifica cu care mã
ung”, sau „Ce-o sã-mi faci,
Stimate Sanctitate? Mã exco-
munici cã mi-o trag cu un
bãrbat?”), ori alunecãrile reac-
þionare, anti-raþionaliste: „Suntem
prea raþionaliºti. Tot ce e miracol
depãºeºte puterea noastrã de
înþelegere”, aratã o anumitã
artificialitate de care nu se poate
elibera scrisul lui Dan Stanca.
Alunecãri ce genereazã uneori
poveºti scoborâte din Arghezi,
cum este istorisirea despre
unchiul Demeter (înrudit cu
Saviel), care „fura ulei din candelã
ºi ungea sfincterul cãlugãraºilor
sãrmani cu duhul”.

Autorul produce un roman fan-
tast, care trece de la real spre
previziunea ºtiinþifico-fantasticã
(cu inflexiuni de roman para-
creºtin, din categoria Left Behind,
scrise de Tim LaHaye ºi Jerry
Jenkins). În aceastã carte, Dan
Stanca anticipeazã moartea
Papei Benedict al XVI-lea, iar
finalul este acela cã noul Papã,
Michele Moretti, sub numele de
Pius al XIII-lea, urmaº al unuia
dintre judecãtorii care l-au
condamnat pe Giordano Bruno,
este sanctificat sub atacul
terorist al Al-Quaeda ºi... dispare.
Iar dupã ce acest nou papã
„glumeþ, ºugubãþ ºi colocvial”
dispare, apare în presã celebrul
jurnal al Papilor, document care
confirmã cã, dupã ultimul Papã,
Scaunul Apostolic va aparþine
unui ateu, agnostic, evreu sau
musulman!

Reluând tehnica pe care a
utilizat-o în romanul din 2007,
care avea ca subiect eve-
nimentele din 11 septembrie, în
aceastã carte Dan Stanca pune
în miºcare acelaºi mecanism al
amalgamãrii ficþiunii cu realul. El
amestecã vizita lui Pascal
Bruckner în Romania, pentru
articolul despre cazul Tanacu, cu
cazul exorcizãrii, cu lecturi din
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cartea Tatianei Niculescu, cu
prezenþa lui Paolo Coelho sau
apariþia cãrþilor lui Dan Brown. Aºa
se face cã Daniel Corogeanu
devine „fratele Gabriel”, posedata”
Irina Cornici va deveni Eleonora
Curt ºi criminala misticã „Luminiþa
Ciolpan” (adicã Luminiþa Solcan),
este ucigaºa pãrintelui Roger de
la Taizé. În frenezia ficþionalizãrii
apare un scriitor britanic, Adam
Fisher, care este un amestec de
Paolo Coelho ºi Pascal Bruckner,
manifestare a autorului de succes,
produs al marketingului con-
temporan. La fel, titlul unui roman
de Coelho devine subiect de
discuþie pe marginea influenþei
musulmane asupra Romei ºi
creºtinismului, iar Dan Brown
apare citat cu celebra sa teorie
despre Isus ºi Maria Magdalena.
Ba chiar mai mult, lecturile despre
„pezevenghiul” de Dan Brown,
sunt urmate de o vizitã a acestuia
la Luminiþa, împreunã cu fictivul
Adam Fisher. La fel de improbabilã
ºi neveridicã este coruperea unui
„halebardier superb din garda
papalã” de cãtre Ambasadorul
României, Sebastian Saviel, ori
scena scoaterii demonului, parcã
extrasã din seria Exorcistul.

Cele mai puternice personaje
sunt cele feminine. Aºa se
întâmplã cu Viola Mirescu, soþia
lui Nour, care este infertilã ºi
aceastã sterilitate a singurei
figuri feminine din roman care
participã activ la intrigã (cuplatã
cu imaginile celorlalte douã femei
„demonizate”) sunt trimiteri, fãrã
referire directã, la schimbarea
identitãþi i feminine. La fel,
povestea Eleonorei, care este
vândutã ca sclavã pentru sex în
Istambul, unde este „cãlãritã de
turcaleþi” ºi unde, dupã repetate
violuri („bezna pântecului ei,
receptacul al Bizanþului în care
musulmanii pãtrunseserã cu
sute de ani în urmã ºi îºi
depuseserã lapþii”) se trans-
formã ea însãºi într-o „cavitate
cu dinþi”, care reteazã penisuri
ºi degete.

Scriitor prolific ºi abil construc-
tor de contexte socio-istorice,
atent observator al prezentului,
Dan Stanca se aºazã în proza
autohtonã între Mircea Eliade ºi
Vasile Voiculescu.

IOAN STANOMIR

Bastion, 2008

EMINESCU:
TRADIÞIA CA

PROFEÞIE
POLITICÃ

Ovidiu Pecican

Unul dintre politologii cei mai
consistenþi ºi mai înzestraþi ai
momentului este Ioan Stanomir,
care lucreazã, de câþiva ani
încoace, la un proiect vizând
revizitarea criticã a conser-
vatorismului românesc. Nu este
singurul autor interesat de su-
biect, Laurenþiu Vlad fiind un alt
nume ilustrat în domeniu. De altfel,
împreunã cei doi au ºi semnat
douã antologii, A fi conservator
(2002) ºi, respectiv, Naºterea
Constituþiei (2004, al treilea
coordonator al ediþiei fiind Radu
Carp). Ideea de a nu vorbi în gol,
punând la dispoziþia publicului
interesat ºi textele fundamentale
pe care se exerseazã analiza, nu
poate fi decât binevenitã,
asemenea lucrãri oferind
cazuistica pe care se întemeiazã
formulãrile cu pretenþii mai mari
de generalitate. Astfel, an dupã
an, din 2000 încoace, Ioan
Stanomir a publicat Reacþiune ºi
conservatorism (2000), De la
pravilã la Constituþie (2002),
Conºtiinþa conservatoare (2004)
ºi Libertate, lege ºi drept. O istorie
a constituþionalismului românesc
(2005) redesenând critic, într-o
analizã lucidã ºi cumpãnitã, con-
tururile continentului doctrinar al
conservatorilor români.

Urmãrit sistematic, proiectul
este unul de întindere ºi de
perspectivã, acoperind nu doar un
fenomen ideologic ºi politic
românesc, analizat în structurile ºi
nervurile lui, ci ºi o realitate mai
complexã a existenþei noastre
politice moderne. Atunci când, în
a doua jumãtate a sec. al XIX-lea,
jocurile de idei ºi de interese
cãpãtau, ºi la Dunãrea de Jos,
suficient spaþiu de libertate pentru
a se putea afirma nestingherite,

scãpând de sub apãsarea
unilateralã a Porþii otomane –
putere suzeranã – ºi de cea a
Imperiului Rus (putere pro-
tectoare), dupã indecizii ºi tatonãri,
decantãri ºi reaºezãri, în viaþa
publicã burghezã a principatelor ºi
apoi a regatului rãsãreau douã
partide: cel liberal ºi cel conser-
vator. Faptul nu este întâmplãtor,
ºi are de-a face cu douã moduri
de a gândi chestiunile publice,
douã sensibilitãþi ºi douã temeiuri
ale proprietãþii vremii. Pe Ioan
Stanomir îl intereseazã configu-
raþiile autentice, fundamentale, ale
unuia dintre cei doi poli; tocmai cel
care, aparent, s-a erodat cel mai
rapid, dispãrând, la sfârºitul
primului rãzboi mondial, de pe
scena politicã ºi lãsându-se
înlocuit cu alte formule de
coagulare partinicã. A dispãrut
însã, oare, cu adevãrat con-
servatorismul? Astãzi îl observi,
în luãrile de cuvânt de la
parlament, chiar ºi cu ochiul liber,
câteodatã. În anchetele stradale,
printre anonimi somaþi sã
rãspundã celor mai diverse
interogaþii þinând de imediat, se
iþeºte, pe neaºteptate, destul de
des, câte un reflex de respingere
sau de aprobare ce evocã o
prezenþã conservatoare con-
sistentã, nu neapãrat legatã de
doctrinã, cât de un mod de a vedea
lumea venit din atmosfera
înconjurãtoare ºi ventilând cliºee
cu nimic diferite – ca ºi sursã ori
consistenþã – de cele opuse
acestora.

Investigarea conservato-
rismului este, deci, impusã
oarecum ºi de evoluþiile postco-
muniste din arena publicã. Ele
evidenþiazã, poate neaºteptat,
curente subterane odinioarã, azi

Eminescu
si
conservatorismul
,
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ieºite la suprafaþã, care pot purta
straie la modã, dar care, îndãrãtul
vestimentaþiei de circumstanþã,
vãdesc trãsãturi conservatoare
nealterate.

Având în vedere asemenea
premise, în planul lui Ioan
Stanomir trebuia, la un moment
dat, sã se iveascã ºi Eminescu,
nume sonor în echipa ziariºtilor de
la Timpul, organul de presã al
conservatorilor între 1876 - 1884,
1889 – 1900 ºi, respectiv, 1919 -
1922. Volumul Eminescu: tradiþia
ca profeþie politicã (Timiºoara, Ed.
Bastion, 2008, 352 p.) aduce în
discuþie acest clasic, perceput de
multã lume, dincolo de poezia lui,
prin paginile publicistice ajunse
lecturã de cãpãtâi prin co-
mentariile lui Nicolae Iorga, prin
posteritatea lor întrupatã de un
Nae Ionescu ºi prin voga anilor 90.
Demersul politologului, urnit din
necesitatea fireascã a completãrii
frescei conservatorismului au-
tohton, are ºi un versant polemic.
El rãspunde – nu pamfletar, ci
analitic – reacþiilor isterice,
alimentate de stereotipuri ºi
preluãri cliºeizate, la numãrul spe-
cial din Dilema dedicat, ne-
concesiv, în 1997, autorului de la
Ipoteºti. În fapt însã, repune în
discuþie dintr-un unghi de vedere
inedit, statutul unui mare clasic al
culturii noastre, al celui în care
s-a vãzut pentru multã vreme
depozitarul unic – sau aproape –
al valorilor sufleteºti ale unui întreg
popor, dincolo de limitãri
cronologice ori regionale ºi lãsând
deoparte oarecum dimensiunea
universalã a staturii sale literare.

Abordând cazul „politologului
conservator” Eminescu, Ioan
Stanomir se expune astfel, cu
curaj, eventualelor neînþelegeri
pentru cã 1. Se ocupã de o
ideologie „moartã”, socotitã de
manualele de pânã mai ieri
profund nocivã, marcã a
moºierilor; 2. se atinge de idolul
naþiunii, de „poetul nepereche”,
detabuizându-l din unghi
politologic ºi, implicit, clintind
anumite fire din meºa ºi din haloul
lui mitic; 3. deconstruieºte critic ºi
analitic imaginea publicistului
Eminescu ce ar fi exprimat în
articolele sale mai mult decât un
crez personal ºi o poziþionare de

partid – cea a lui P.P. Carp ºi a lui
Titu Maiorescu -, dând glas unui
ethos pretins naþional (tezã la care
aderã astãzi, din unghiuri diferite,
Corneliu Vadim Tudor, dar ºi
Cristian Tudor Popescu, de
exemplu).

Adaug acestor cruciade –
notabile, fiecare dintre ele – o
observaþie ce poate interesa mai
mult ansamblul construcþiei lui
Stanomir decât cartea amintitã
aici, în sine. Este vorba despre
cele douã tipuri de conservatorism
românesc, complementare ºi
hrãnite de surse divergente.
Deocamdatã, dl. Stanomir se
ocupã de cel doctrinar, al pãturii
suprapuse – fiul cãminarului din
Ipoteºti nu face excepþie de la
aceastã aºezare –, profesat prin
cluburile politice ºi la seratele
boiereºti, în saloane ca ºi în
parlament sau în cabinetul
României. Existã însã ºi un cu
totul alt fel de conservatorism,
întemeiat mai degrabã pe anumite
sloganuri populare ce îndeamnã
la temperanþã, prudenþã în faþa
noutãþii extreme ºi a strãinului,
chivernisealã în acord cu o
dezvoltare organicã (nu neapãrat
numitã astfel), cu „rânduielile
noastre”, cu „tradiþia” etc. Acesta
din urmã, rezultat în urma
confruntãrii cu atâtea dominaþii

strãine ºi schimbãri politice
tegumentare, a crescut în sfera
claselor sociale inferioare, nefiind
stârpit de dispariþia conserva-
torismului de partid dupã primul
rãzboi mondial ºi manifestându-se
paradoxal în anumite clipe
istorice. Dintr-un unghi de vedere,
o astfel de manifestare a fost
rãscoala lui Horea, care a întrupat
reacþia unei þãrãnimi ataºate
profund la valorile sale parohiale
ºi profund antimodernã în
reflexele ei de conservare a
propriei identitãþi culturale
colective, ºi este de discutat dacã
nu cumva ºi ridicarea an-
tiotomanã, antiturceascã ºi
antiboiereascã a lui Tudor Vla-
dimirescu nu a fost o manifestare
a aceluiaºi tip de conservatorism
popular, autohtonist ºi cu
deschideri catre oligarhism ºi
autoritarism. Se prea poate ca
extinderea investigaþiilor în
aceastã direcþie sã aducã
surprize inclusiv în direcþia
desluºirii prezentului politic
românesc imediat.

Deocamdatã, cartea despre
Eminescu, pasionantã ca
demonstraþie, îl afirmã încã o datã
pe Ioan Stanomir drept unul dintre
politologii cei mai desfãºuraþi ºi
mai substanþiali din generaþiile mai
tinere ale ultimilor ani.

DANIEL MAFTEIU

Polirom, 2008

MIC TRATAT DE
MANAGEMENT

CULINAR

La fel precum în cazul unui
semnificativ numãr de autori,
romanul apãrut la Polirom în
colecþia Ego, Mic tratat de man-
agement culinar, reprezintã
pentru Daniel Mafteiu debutul. Un
debut onorabil dacã ar fi sã pun
de la început pe hîrtie suma
concluziilor cerute de final. Dar
sã o luãm pe rînd.

Romanul, cu un titlu care in-

duce uºor în eroare la o privire
fugarã (una care nu poposeºte
pe editurã ºi colecþie) ºi cu o
copertã aºiºderea, se preteazã
cel mai bine unei lecturi de
vacanþã. Este o experienþã pe
care am încercat-o pe propria
piele ºi care mi-a atras întrebãri
ironice privitoare la tentativele de
rafinare a îndemînãrii mele într-
ale artei culinare. Dar ironia este

Victor Cubleºan

De la
bucatarie la
biblioteca
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perfect îndreptãþitã, fiind fondul
predilect pe care Daniel Mafteiu
îºi clãdeºte întregul text. Evident,
avem de-a face cu un „fals tratat“,
cu o incursiune care se doreºte
zeflemitoare ºi ineditã în lumea
bucãtãriei vãzutã în concordanþã
cu percepþiile femeilor denumite
extraterestre – adicã aflate în
vîrful structurilor de conducere
din companiile multinaþionale.
Este o gãselniþã interesantã, deºi
nu neapãrat debordînd de
originalitate – nu existã, cred,
cititor care sã nu-ºi aminteascã
de cel puþin o reþetã similarã.
Redactat la persoana întîi singu-
lar ºi utilizînd numeroase note de
subsol, Micul tratat de manage-
ment culinar construieºte
atmosferã ºi personaje, se
aºeazã bine pe temelii proprii ºi
se prezintã ca un text omogen ºi
personal, fãrã naivitãþi sau
stîngãcii deranjante.

O mare problemã a romanului
o constituie umorul. În sensul în
care, pentru a avea umor trebuie
sã te fi nãscut cu acest har, sau
sã-l fi exersat ºi pritocit pe
îndelete. Nu e de ajuns sã ºtii un
banc bun, secretul este sã îl spui
bine. Daniel Mafteiu, ca umorist,
nu se ridicã mai mult de
calificativul onorabil. Majoritatea
poantelor sînt previzibile, fiind fie
vechi, ºi, sub o formã sau alta
binecunoscute, fie improvizaþii
sau ºarje în baza unor ºabloane
pre-existente. Poantele lui Daniel
Mafteiu eºueazã asemeni ten-
tativei de a ascunde un elefant în
mijlocul unui teren de fotbal – totul
este vizibil de la bun început. Pe
de altã parte sînt prea sever,
Daniel Mafteiu, faþã de foarte,
foarte, foarte mulþi aºa-ziºi
umoriºti români, nu cade în
capcana grosolãniei, a vulga-
rului, a prostului-gust. Ceea ce
este aproape uimitor. Inevitabil,
cartea îþi trezeºte, prin acu-
mulare, paginã dupã paginã,
senzaþia de bunã dispoziþie ºi ar
însemna sã mint cu neruºinare
dacã nu aº recunoaºte cã am
zîmbit adeseori, ba chiar, de vreo
douã ori, am ºi rîs.

Autorului, desigur, i se pot
reproºa una sau alta, cum cã
personajul principal, extraterestra
care expliciteazã prin propriile

aventuri iniþierea în complicata
artã a gãtitului, e total neverosimil,
fiind inadmisibil de prostuþã ºi
incultã. E vorba practic de o
decupare a stereotipului blondei
absolute din folclorul urban. La
fel, existã o serie de inadvertenþe
între momentele povestirii (cine,
ce ºi cînd face cutare sau cutare
lucru), dar dacã i s-a iertat atît de
des lui Alexandre Dumas tatãl, i
se poate ierta în acest volum ºi
lui Daniel Mafteiu.

În schimb, autorul dovedeºte
o scriiturã extrem de maturã. Deºi
e o lucrare de debut, iar
experienþa sa anterioarã, de edi-
tor ºi producãtor al ºtirilor de la
ProTV, indicã mai degrabã o
exersare a talentului jurnalistic,
prozatorul scrie bine. Îndesat,
fãrã floricele inutile sau burþi
narative (atît de tentante pentru
cei fãrã experienþã), exact, cu un
delicat simþ al alegerii cuvintelor.

Daniel Mafteiu controleazã
atmosfera ºi limbajul, nu se lasã
purtat de condei ºi nu cautã
aiurea efecte care ar putea
impresiona.

Mic tratat de management
culinar nu este în nici un caz un
roman care, dupã lecturã, sã
revoluþioneze modul în care priviþi
viaþa. Nu va rãmîne în istoria
literarã, decît poate ca debut al
lui Daniel Mafteiu, în cazul în care
acesta va continua sã publice ºi
va ridica ºtacheta. Dar este o
carte extrem de potrivitã pentru
un moment plãcut, detaºat, de
lecturã. O carte de concediu ºi
relaxare de care se poate profita
fãrã nici un regret.

P.S. ªi nu, nu veþi putea învãþa
nimic despre managementul
culinar din acest volum, poate
doar despre managementul
timpului liber ºi al lecturilor
uºoare.

Aurel Gheorghiu Cogealac
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Încã nu mi-am dat seama în ce
moment incursiunile tematologice
se încadreazã în spaþiul studiului
academic cu iz de travaliu sisific
(fie de neam estetic, sociologic,
psihologic, durandian ori jungian,
roz cu picãþele sau plin de dungi
în curcubeu) ºi în ce moment cad
mai degrabã într-un plan al
fetiºului soft, al obsesiei semi-con-
structive, al nostalgiilor organice
ori metafizice, dar cert e cã
volumul coordonat de prozatorul
Aurel Podaru, Gara Beclean pe
Someº, istorie ºi culturã (Ed.
Limes, Cluj-Napoca, 2008) a fost
pentru mine încã un pas sigur spre
o confuzie ºi mai mare. O astfel
de apariþie în volum îºi poate
atrage felurite reacþii, de la „Mãi,
ce chestie!” pânã la inevitabilul
„Ce rost are?”, fãrã a cuantifica
vastul teritoriu al nuanþelor de
ignoranþã pe care aleargã orice
individ neinteresat de unul dintre
cele „n“ noduri de cale feratã ale
þãrii. Dincolo de toate acestea
rãmâne o colecþie de date, poze
ºi amintiri care ar putea sã
foloseascã la un moment dat unui
istoric, unui romancier sau unui
bunic povestitor ce vrea sã-ºi
aminteascã în ce an a oprit pentru
prima oarã o locomotivã electricã
EA 350 în Beclean. Sau mai ºtii?

Iar cum orice carte care-ºi
simte legitimitatea ameninþatã
încearcã din toate puterile sã ne
povesteascã o micã-mare me-
tanaraþiune fondatoare, cât mai
fermecãtoare ºi mai esteticã ori
moralã, la fel încearcã ºi cei 60
de autori care au rãspuns invitaþiei
lui Aurel Podaru, fiecare explicând
în stilul sãu de ce cartea aceasta
are dreptul la viaþã. Astfel, în primul
capitol (Scriitorii ºi gara),
semneazã, printre alþii: Liviu
Bleoca, Cornel Cotuþiu, Niculae
Gheran, Ioan Groºan, Marcel
Mureºanu, Ovidiu Pecican, Ioan
Pintea, Petru Poantã, Adrian
Popescu, Nicolae Prelipceanu,
Adrian Dinu Racheru, Alexandru
Uiuiu, Alexandru Vlad. Fragmente
de prozã ºi interviu,  frânturi
memorialistice ºi o poezie de
Teohar Mihadaº, un text mai
pestriþ decât altul, despre: trenul

care a aºteptat pânã domnul
Falub a terminat halba, þâºnitoarea
à la Great expectations, întâlniri cu
Nicu Steinhardt, oameni tãiaþi de
locomotive, vagoane în flãcãri,
muºamaua CFR, întâlniri de
cenaclu, trenul foamei, cerºetori
ºi domniºoare, insalubra salã de
aºteptare. Plus puþinticã gargarã
ºi demagogie, oarecum inevitabilã,
baºca repetiþiile de rigoare, pentru
cã se mai întâmplã ca 20 de
oameni sã îºi aducã aminte exact
acelaºi lucru, dacã rosteºti
silabele cronotopului magic. E
vorba, totuºi, de un nod autohton
de cale feratã, mic prilej, printre
altele, de reacþii pavloviene.

Între douã seturi de poze alb-
negru stã pitit, asemeni unui arici
între douã traverse, cel de-al
doilea capitol al cãrþii: „Date
istorice”. Pornind de la un istoric
general al transportului feroviar ºi
trecând prin povestea liniei Dej-
Bistriþa, am început sã mã întreb,
fãcând abstracþie de afilierea mea
cu micul oraº de pe Someº, de
ce m-ar interesa pe mine sau pe
oricine altcineva toatã treaba asta.
Apoi mi-am adus aminte cã la fel
am gândit ºi despre limba latinã
prin clasa a IX-a, iar acum regret.
Ridic pãlãria imaginarã ºi mã înclin
în faþa domnului Podaru, 1/3 din
superstiþie, 1/3 amuzat ºi 1/3
pentru cã am mai aflat câteva
lucruri noi.

La fel cum Becleanul nu e
Macondo (deºi nu mi-ar
displãcea, fie ºi din plictis), nici
volumul coordonat de Aurel
Podaru nu va revoluþiona gândirea
occidentalã. Asta nu-l opreºte pe
un personaj sã viseze, pe la
pagina 125: „tocmai intrase în
garã o garniturã cu multe vagoane
pline de scriitori, scriitori din toate
generaþiile ºi parcã toþi erau una.
Toþi mã cãutau, toþi întrebau de
mine. Nici unul, însã, nu bãnuia cã
faimosul nod de cale feratã sunt
eu.” Astea da moravuri ºi nãravuri
de provincie!

Flaubert pe
Somes,,,,,

Remus Valeriu Giorgioni este
cunoscut, mai ales, ca poet. În

Bogdan Odãgescu

2001, a publicat însã un volum de
prozã scurtã (Apartamentele
spaimei, Editura Dorul, Aalborg,
Danemarca) ºi un roman eseu
(Briciul Dalilei, Editura Augusta,
Timiºoara) care au dovedit cã
poetul este ºi un redutabil
prozator. Remus Valeriu Giorgioni
revine, în 2008, cu un nou volum
de prozã scurtã, Kiriat Sepher
(Editura Tracus Arte, Bucureºti)
recomandat cãlduros, pe ultima
copertã, de prozatorii Iolanda
Malamen ºi Viorel Marineasa.
Noua carte întãreºte convingerea
cã poetul autentic este dublat de
un prozator autentic. Legãtura
dintre poeme ºi proze este
vizibilã, mai ales în partea de
început a volumului, în care
autorul recurge cu dezinvolturã la
un limbaj colocvial, ironie ºi
autoironie, aluzii culturale, spirit
asociativ, jocuri de cuvinte bazate
pe paronimie, variante, explicaþii
în paranteze, amestec de termeni
neutri, neaoºi ºi tehnico – ºtiinþifici.
Autorul practicã uneori proza
rimatã ºi ritmatã, iar lirismul este
la el acasã. Avem de-a face cu
prozopoeme. Procedeele de mai
sus sunt ale postmodernilor, ale
textualiºtilor. Li se adaugã altele.
De exemplu, în Cãruþa uitãrii, cu
subtitlul Armonie pe trei voci, se
interfereazã trei (chiar patru) tipuri
de texte: consideraþiile lui Spic,
reparator de instalaþii sanitare,
comentariile unui preot la textele
biblice ºi fragmente din Darul lui
Humboldt de Saul Bellow, carte pe
care naratorul la persoana întâi
tocmai o citea ºi, desigur, o
comenta.

O serie de proze conþin false
dialoguri, cãci dialogul dintre Safer
ºi Zoher (din Kiriat Sepher),
precum ºi cel dintre studenþii de
la istorie ºi de la teologie (din
Sorbul apelor) sunt, de fapt,
monologuri, personajele fiind
diferite proiecþii ale autorului
însuºi. Ele, personajele,
comenteazã cãrþile sfinte,
Talmudul ºi Vechiul Testament.
Discuþiile teologale primesc un
conþinut poetic prin arhaicitatea
atmosferei ºi prin exotism.

Dialogul dintre bãrbatul
cãsãtorit ºi cel necãsãtorit, din
Omul invizibil, este tot un mono-
log, cei doi fiind autorul însuºi,
dedublat, cugetând asupra

De la proza
poematicã, la
proza fantasticã
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raportului dintre condiþia de scriitor
ºi cea de bãrbat, membru de bazã
al familiei.

Foarte multe din prozele primei
pãrþi a volumului au o importantã
însuºire textualistã: sunt adânc
subiective. În centrul lor stã
autorul ºi numai autorul. Când
acest lucru nu este explicit, îl
vedem pe autor ascuns în spatele
personajelor sale. Autorul se are
mereu în atenþie pe sine, rareori
ºi numai accidental privirea îi
alunecã asupra altor personaje,
pentru a reveni, resemnatã,
asupra propriului eu. Autorul îºi
expune mereu obsesiile, frus-
trãrile, speranþele. Le priveºte, le
analizeazã, se întoarce mereu
spre sine. Cea mai mare obsesie
este cea a literaturii, iubita cea
mare ºi veºnicã. Eul lirico-epic îºi
trãieºte cu durere ºi cu speranþã
înnoitã condiþia de mânuitor al
cuvintelor. Se întreabã febril dacã
este un adevãrat scriitor ºi, de
multe ori, face o autoevaluare
asprã, considerând cã scrie o
literaturã “de doi bani ºi trei lulele”.
Alteori se numeºte, peiorativ,
“poetastru”, “autoraº”, “tânãr poet
genial, bine trecut de prima
tinereþe”. Dar tonul este ambiguu
ºi îl suspectãm pe autor de
delicatã cochetãrie.

O altã obsesie a autorului este
dragostea pentru mama sa. Douã
dintre cele mai bune proze ale
primei pãrþi a volumului, Nãclãit de
naraþiune ºi ªoc anafilactic au în
centru figura impresionantã a
mamei. Autorul pãrãseºte aici
tonul ludico-ironic ºi prezintã
sobru, cu economie de mijloace,
dar cu atât mai pregnant, sufletul
unei demne ºi distinse, în
simplitatea sa venitã din vechime,
femei de la þarã, supusã unor mari
valori, ca iubirea de Dumnezeu ºi
de oamenii apropiaþi. Dragostea
fiului pentru mamã (asociatã cu
dragostea pentru literaturã)
rãzbate prin imagini puternice: “…
Asearã, umblând prin hârþoagele
mele, dãdui peste o electro-
cardiogramã sfâºiatã, ruptã în
bucãþi. Transformatã în semne de
carte. Pe prima bucatã, cea de la
început, scrie Giorgioni Maria, 77
ani, 8.06.2006. ªi a început subit
sã mã doarã – pe mine – inima.
Nu ºtiu cine-a fãcut asta dar,
privind cele câteva bucãþi de

hârtie care nu vor mai fi niciodatã
un singur întreg, parcã vedeam
înaintea ochilor inima mamei
sfâºiatã-n bucãþi”. (p. 91).

Imaginea mamei se combinã
cu altã obsedantã temã, cea a
morþii. În ambele povestiri de mai
sus se precizeazã cã mama este
vãzutã în ultimele ei zile de viaþã.
ªi în alte proze, autorul revine la
moarte, dar nu din punct de
vedere filosofic, metafizic, înalt
speculativ, ci conform viziunii
tradiþional – rurale. Moartea este
mereu prezentã în atmosfera de
spital din Ciudad de la Carrera,
umbra ei extinzându-se asupra
lumii întregi, dar ºi în Viaþa la þarã,
unde, dupã elogiul muncii de la
câmp se ajunge la descrierea
morþii subite a unor oameni din sat.

Tema, veche de când lumea,
a trecerii timpului este o altã
obsesie a autorului, ea fiind
tratatã, în general, poematic:
“Trecutul e-o apã verde, un fund
de mare pe care ar rãsãri o
luminã, far de insulã. O insulã a
fericiþilor pe fund de mare, insulã
a blajinilor (sau rohmanilor).
Trupul imens ºi hodorogit al unei
epave semiacoperite cu timp ºi
nisip, prin hublourile cãreia,
desferecate, roiesc peºtii
memoriei, fosforescenþi, strãvezii
ºi extatici. Dar prezentul?... Dar
viitorul??” (p. 105).

În partea a doua a volumului
sunt reluate trei proze din
Apartamentele spaimei. Este o
idee foarte bunã, deoarece în
aceste trei texte, Remus Valeriu
Giorgioni se dovedeºte un
excepþional autor de prozã
fantasticã. El ºtie sã arate cum
fantasticul irupe în lumea satului
ºi nu numai. Cu o artã deplinã,
prin miºcãri imper-ceptibile, de
mare fineþe, autorul introduce,
aproape pe neobser-vate,
elemente fantastice, de o depli-
nã ambiguitate, în real, de-
formându-l, armonic însã. Apoi,
“fanta” deschisã în real se
închide ºi lucrurile revin la nor-
mal. În Ciuperci otrãvitoare ºi
ciuperci comestibile, plimbarea
a doi oameni prin pãdure, în
cãutare de ciuperci, devine o
cãlãtorie halucinantã, cãci se
lasã frigul, vine întunericul, se
aude o muzicã nepãmânteanã.
În final, în Poiana fetei, apare,

fabulos, hribul-dracului, o
ciupercã uriaºã, cu pãlãria cam
cât un acoperiº de bloc cu patru
etaje: “Iatã ºi coada sub formã
de butoi, cât un baobab, aptã a
susþine pãlãria aceea de pãlãlãi.
Fãrã sã se facã vizibile becuri
sau lãmpi, întreg conturul
“ciupercii” e lu-minat, o luminã
difuzã curgând în cascade.
Cãciula imensã îºi schimbã
culoarea mereu ca o fântânã
artezianã cu halogeni, de la
verde - pal la oranj ºi la roºu
aprins – fazã în care începe sã
rãspândeascã în jur o undã
neliniºtitoare”. (p. 141). Recu-
noaºtem, în imensa ciupercã, un
O.Z.N. mirific, autohtonizat, care
ascunde, în feerica lui strãlucire,
forþe malefice.

 În Azimutul mortului, una
dintre cele mai bune proze scrise
de Remus Valeriu Giorgioni, cu
subtitlul Furtunã pe lac,
fantasticul se insinueazã abia
perceptibil în real, fiind aproape
tot timpul o pãrere. Într-o
minunatã zi de toamnã, o echipã
de hidrologi face harta bati-
metricã a unui lac. Vine brusc o
furtunã (care pentru alte echipe
de hidrologi nu este  furtunã) ºi
un sorb uriaº îl trage la fund,
înecându-l, pe unul dintre
membrii echipei. Acumulãrile
nuanþelor care schimbã realul
mirific într-unul, pe moment,
terifiant sunt excepþional dozate.
Iatã cum este vãzutã furtuna de
hidrologii aflaþi pe baraj (la
distanþã de locul tragediei): “Cel
mult aºa, o înnorare uºoarã, abia
perceptibilã – de unde furtunã
toamna??, o pãrere de nori
ireali…” (p. 136).

O excelentã ambiguitate
întreþine ºi proza Faunã de
apartament. Fauna nu este for-
matã din câini, pisici etc., ci din
ºerpi de apã, crustacee, viermi
de apã ºi apoi din monºtri marini,
care, venind din subteranele
oraºelor, invadeazã locuinþele
oamenilor. La început, monºtrii
pot fi interpretaþi ca metafore ale
apei, cu diferite forme, din
robinete ºi din chiuvete. Dar apoi,
pe nesimþite, cu arta dozãrii,
fantasticul se insinueazã în real,
dominându-l. Într-un stil ironic,
pedant ºi pastiºând jurnalismul,
autorul prezintã ºi reacþiile
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Constantin Buiciuc

Despre teatrul
dada.
O publicaþie

Tristan Tzara, foarte celebru ca
poet ºi autor de manifeste literare,
intrã din când în când în atenþia
publicului ºi prin alte dimensiuni ale
activitãþii sale, puþin comentate de
critici. Un numãr din 2007 al
Caietelor Tristan Tzara (Moineºti),
ne propune sã descoperim
dramaturgul, prin publicarea
„operelor dramatice” ale ºefului
miºcãrii dadaiste, atât în francezã,
cât ºi în traducerea în limba
românã realizatã de Vasile
Robciuc. Textele sunt însoþite de
comentarii critice, documente
iconografice ºi informaþii despre
spectacolele dada puse în scenã
în diferite pãrþi ale lumii.

În piese ca Prima ºi A doua
aventurã cereascã a domnului
Antipyrine, Inimã de gaz, Batista
de nori, Cap sau pajurã, Faust,
Fuga, funcþioneazã acelaºi
principiu al imediateþii ca în poezia
lui Tzara. Dacã în poeme
„gândirea se naºte în gurã” („la
pensée se fait dans la bouche”),
în domeniul dramatic piesa nu se
poate naºte decât pe scenã, într-un
efort de depãºire a convenþiilor
teatrului ºi a trucurilor regizorale.
Teatrul lui Tzara este unul care-ºi
exhibã, mai ales prin intermediul
didascaliilor, mecanismele com-
poziþionale, conducând astfel

cãtre o teatralitate de gradul zero,
manifestatã în stare purã.

Personajele cu care se
confruntã cititorul sau spectatorul
le anticipeazã în mod evident pe
cele din teatrul absurdului ºi e în
afarã de orice îndoialã cã Ionescu,
Beckett ºi Adamov au în Tzara
sau în suprarealiºti precursori de
prim rang. Când avem în faþã
creaturi cu nume stranii ca d-l
Cricri, Pipi, d-l Bumbum, d-l
Absorbþie, Ureche, d-l Saturn,
Creierul dezinteresat, d-na
Întrerupere, Clitemnestra (de fapt
un cal de curse), Alibi, Un apaº,
înþelegem uºor cã orice fel de re-
curs la date identitare clasice ori
la categorii sociale tradiþionale
este inutil ºi desuet, neputându-ne
cu nici un chip înlesni înþelegerea
acestor fiinþe care ºi-au pierdut
substanþa ºi funcþioneazã ca un
soi de alegorii ironice ºi sinistre ale
vacuitãþii.

În lumea acestor personaje,
limbajul ocupã un loc central. Prin
procedee de compoziþie dintre
cele mai complexe, teatrul lui
Tzara ni-l aratã cum se goleºte de

sens. Dramaturgul inventeazã
sistematic jocuri de cuvinte co-
mice, exploateazã toate valenþe-
le omonimiei ºi ale polisemiei,
permite semnificantului sã se
hipertrofieze pânã la sufocarea
completã a semnificatului. Peste
toate acestea se suprapun trimiteri
intertextuale savante, Tzara
mânuind cu virtuozitate atât
fragmente de cântece africane cât

ºi bucãþi din piesele lui
Shakespeare (Hamlet) ori
Marlowe (Faust), sau operând
trimiteri la un repertoriu care-i
cuprinde pe dramaturgii din veacul
al XVII-lea, dar ºi pe autorii de
melodrame romantice. Fãrã doar
ºi poate, acest teatru – al cãrui
interes principal este în ultimã
instanþã de ordin lingvistic –
foloseºte categoriile tradiþionale
doar ca pe niºte forme lipsite de
conþinut, fie cã e vorba de
împãrþirea în acte ºi scene, de
conflict, de dialog, de non-
imixtiunea dramaturgului în
acþiunea pe care o prezintã
cititorului/spectatorului.

Teatrul lui Tzara, aºa cum îl
descoperim aici este interesant
ºi actual. Pãcat doar cã volumul
coordonat de Vasile Robciuc e
tipãrit destul de neglijent, cu
numeroase greºeli în textele
franþuzeºti. Cât despre tra-
ducere, mi s-a pãrut nesa-
tisfãcãtoare sub raportul acu-
rateþii ºi al fidelitãþii (exemplele
ar putea curge cu nemiluita).
Prezenta publicare a teatrului

dada, deºi e foarte departe de
antologia alcãtuitã de Ion
Cazaban, Texte teatrale su-
prarealiste (Bucureºti, Unitext,
2005), care cuprinde scrieri ale
suprarealiºtilor români (Gherasim
Luca, Gellu Naum, Paul Pãun,
Virgil Teodorescu, D. Trost),
meritã totuºi consultatã – cu
circumspecþie...

Ioan Pop-Curºeu

Aurel Gheorghiu Cogealac

oamenilor la “invazie”: echipe de
protecþie, acþiuni organizate de
stârpire a monºtrilor. Povestirea
este textualistã: se porneºte de
la nuvela unui “autor” din
gruparea New Experiment, din
care sunt reproduse citate. Însã,
în final, autorul (un alter ego al lui)
se trezeºte într-un spital de boli
nervoase. Invazia monºtrilor
marini se poate produce în
subconºtient (ca posibil efect al
somnului raþiunii).

În Kiriat Sepher, proza
poematicã ºi proza fantasticã se
întâlnesc în mod fericit, creând
încã o reuºitã a scriitorului Remus
Valeriu Giorgioni.
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Aducând în discuþie o serie de
„Experienþe dramatice ºi scenice
ale anilor ’60-’80”, Ileana Berlogea
sesizeazã, cu ani în urmã, în
lucrarea Teatrul ºi societatea
contemporanã, câteva din
„dominantele vizuale ºi auditive”
pe care se clãdeºte teatrul unui
Boris Vian, Samuel Beckett þi
Eugène Ionesco. Erau elemente
ce þineau de teatrul pur, un teatru
care propovãduia ideea
nonverbalitãþii, a imagisticului,
fãcând apel, mai puþin la cuvânt
ºi mai mult la muzicã, la cînt, la
linii ºi culori.

Ca adept al ideilor teatrului pur,
Eugène Ionesco observa, cu
tristeþe, în Note ºi contranote, cã
literatura postbelicã a ajuns într-un
moment de cumpãnã, înde-
pãrtându-se de viaþã printr-o
imaginaþie din ce în ce mai sãracã
ºi printr-o expresie artisticã
îndoielnicã. Apãrea însãºi ne-
liniºtea, vizavi de prezentul ºi
viitorul literaturii. Cãci, în opinia sa,
„literatura e un lucru important;
dacã ea mai este, în zilele noastre
ºi pentru viitor, un lucru important,
aceasta e o altã problemã
neliniºtitoare.” (E. Ionesco, op. cit.,
pp. 19-20.) Perspectivele vieþii ºi
ale gândirii, noile principii
existenþiale, îndoiala ºi
incertitudinea lumii postbelice
repuneau în discuþie nu numai
literatura, ci însãºi creaþia. „Noi nu
putem prevedea ce forme va lua
poezia, creaþia, arta. În orice caz-
spune dramaturgul-încã de pe
acum, literatura e sub nivelul vieþii,
expresia artisticã e prea slabã,
imaginaþia prea sãracã pentru a
egala cruzimea ºi miracolul
acestei vieþi, prea insuficientã de
asemenea  pentru a putea da
seamã despre ele.” (Ibidem, pp.
19-20)

Manifestându-ºi spiritul
avangardist la o a doua tinereþe,

Ionesco sesizeazã cu virulenþã
sclerozarea unui limbaj expirat,
neadaptat, propunând cãi de
redescoperire a prospeþimii, a
noutãþii, a spontaneitãþii. Creaþia
artisticã trebuie regânditã; ea nu
va pieri sub pecetea înnoirii,
pentru cã e o formã de artã vie,
cum ar fi spus Adolphe Appia.
Opera de artã nu e gândire
abstractã, ci însãºi viaþa. „O
filozofie piere în momentul în care
o filozofie nouã, un sistem nou o
depãºeºte. Filozofiile vii care sînt
operele de artã, dimpotrivã, nu sînt
infirmate unele de altele. De aceea
pot coexista. Marile capodopere,
marii poeþi par sã se justifice, sã
se completeze, sã se confirme
unii pe alþii; Eschil nu e anulat de
Calderon, nici Shakespeare de
Cehov, nici Kleist de autorii de
teatru « no » japonezi. O teorie
ºtiinþificã poate anula o altã teorie
ºtiinþificã, dar adevãrurile operelor
de artã se susþin unele pe altele.
Arta este aceea care pare sã
îndreptãþeascã posibilitatea unui
liberalism metafizic.” (Eugène
Ionesco, Note ºi contranote, p.75.)

Ca ºi alþi exploratori ai teatrului
pur, Ionesco recomandã evitarea
psihologiei ºi reconturarea
acesteia în graniþe metafizice.
Trebuie deformatã plata realitate
cotidianã, prin folosirea unui limbaj
dezarticulat, ilogic. E nevoie de o
reîntoarcere la puritate, la
virginitatea spiritului. Ca sã mai
existe, teatrul are nevoie de „[...] o
nouã conºtientizare, purificatã, a
realitãþii existenþiale.” (Ibidem, p.
65.)

În estetica ionescianã jocul
este antinarativ, nu e în nota
textului, ci în contranota lui.
Genurile teatrale nu-ºi mai
pãstreazã conturul; comicul ºi
tragicul coabiteazã, într-un dans
al râsului ºi al plânsului. Comedia
devine anti-piesã, dramã comicã;

drama se metamorfozeazã,
insinuându-se în pseudo-dramã
sau farsã tragicã. Antinomiile
creeazã personaje ºi întâmplãri
contrariante, oximoronice. Ca într-
o dependenþã de ilar, comicul este
injectat cu morbul tragicului, iar
tragedia umanã stârneºte hazul.
Totul oscileazã între macabru ºi
glumã, între luminã ºi întuneric.
„Pentru spiritul critic modern,
nimic nu poate fi luat pe de-a-
ntregul în serios, nimic pe de-a-
ntregul în rîs.” (Ibidem, pp. 65-66.)

Fãrã a recuza cuvântul,
Eugène Ionesco împinge utilizarea
acestuia pânã la exacerbare.
„Existã alte mijloace de a
teatraliza cuvîntul: ducîndu-l la
paroxism.” (Ibidem p. 67)
Cuvântul, dacã este folosit, trebuie
ancorat în dinamica scenicã. El
trebuie sã însemne acþiune,
miºcare, derulare. Cãutând teatrul
pur, limbajul literar are nevoie de
un substitut viu, neliterar. „Aºa
cum cuvîntul este conþinut prin
gest, prin joc, prin pantomimã
care, în momentul cînd cuvîntul
devine insuficient, i se substituie,
elementele scenice materiale pot
sã-l amplifice la rîndul lor.
Folosirea accesoriilor e ºi ea o
altã problemã ( Artaud a vorbit
despre ea).” (Ibidem, p. 68.)

 În Discurs despre avangardã
(discurs susþinut la inaugurarea
Convorbirilor de la Helsinki despre
Teatrul de avangardã; întrunirea a
fost organizatã de Institutul
Internaþional de Teatru, în iunie
1959), Eugène Ionesco vorbeºte
despre caracterul de provizorat al
legilor teatrului. Aceste legi impun
norme estetice, cu valoare
vremelnicã, unei forme de artã
aflate într-o permanentã miºcare
de înnoire. Legitãþile sunt o
consecinþã a creaþiei artistice, pe
care nu o preced, ci o urmeazã.
Avangarda înseamnã, în primul

Eugène Ionesco si
universul teatral pur
Petre Bãcioiu

,
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rând, creaþie, fiind o formã de
„opoziþie ºi rupturã” (Ibidem, p.
81.), un contrapunct al unui limbaj
care piere prin uzurã, golindu-se
de substanþã, devenind steril ºi
stereotip.

Teatrul moare din lipsã de
îndrãznealã, deºi el poate fi, sau
este, locul libertãþii absolute. În
drumul spre teatrul pur, avangarda
ionescianã luptã cu prejudecãþile,
cu rigiditatea regulilor, cu teama de
umor. Dar umorul înseamnã
libertate, iar omul este singurul
animal care râde, deci e creator.
Practic, omul se teme de libertate,
de propria lui nevoie de a fi. Prin
umorul lui atipic, Eugène Ionesco
insuflã viaþã. Avangarda lui e un
refuz al obiºnuinþelor, al
tradiþionalismului, refuz nãscut din
nevoia de a redescoperi tradiþia.

„O operã de artã este expresia
unei realitãþi incomunicabile pe
care încerci sã o comunici ºi care,
uneori, poate fi comunicatã.
Acesta e paradoxul ºi adevãrul ei.”
(Ibidem, p. 81) Citatul e doar o
parte a unui rãspuns dat de E.
Ionesco lui Kennet Tynan, critic
englez, în urma unei cronici scrise
de acesta din urmã, în ziarul
Observer, din 22 iunie 1958, cu
titlul interogativ: Ionesco, un om al
destinului? Polemica s-a învârtit în
jurul ideii de providenþialitate a
operei ionesciene, a însuºi
autorului ei. Eugène Ionesco a
scris teatru pentru cã a gãsit
calea prin care a putut crea lumi.
El se vrea un continuator ºi un
înnoitor, totodatã. În opera sa
gãsim o formã de limbaj teatral pur,
în opoziþie cu alte forme de
exprimare artisticã. Spune
Ionesco: „Nu scriu teatru pentru a
povesti o întîmplare. Teatrul nu
poate fi epic..., deoarece este
dramatic. Pentru mine, o piesã de
teatru nu constã în descrierea
desfãºurãrii acestei întîmplãri; ar
însemna sã fac un roman sau un
film.” (Ibidem, p. 293.)

Opera dramaticã a lui Eugène
Ionesco poate fi privitã din
perspectiva a trei perioade de
creaþie. O primã perioadã (1949-
1951) oferã piese scurte,
destinate unui public restrâns,
care propun un decor unic ºi o
atmosferã sordidã. Construcþia
pieselor este circularã, în

deznodãmânt regãsindu-se
punctele de incipienþã. Existenþa
umanã se desfãºoarã într-un
univers ostil, unde personajele au
un comportament mecanic, cu o
dezarticulatã structurã verbalã ºi
morfologicã. Piesele acestei
perioade (La Cantatrice Chauve,
La Leçon, Jacques ou la
Soumission, L’Avenir est dans les
oeufs), prin tuºe parodice, devin
antipiese, plasându-se în zona
formelor teatrale de graniþã, prin
melanjul râs-plâns, zâmbet-
lacrimã, bucurie-durere.

Într-o a doua perioadã de
creaþie (1951-1954), piesele
ionesciene (Les Chaises,
Victimes du devoir, Amédée)
capãtã substanþã ºi se adreseazã
unui public mai larg. Decorul
devine mai important, universul
mecanic se reconfigureazã într-
unul uman. Situaþiile scenice
capãtã abordãri expresioniste;
personajele ies din mecanicismul
iniþial, devenind mai lucide, mai
complexe. Ca atare, dialogul se
rearticuleazã, ideile devenind
logice. Este perioada farsei
tragice ºi a pseudo-dramei.

Într-o a treia perioadã de creaþie
(1957-1962), Ionesco se
îndepãrteazã de universul
mecanic, oferind personajelor
înþelepciune ºi adevãr
comportamental (Tueur sans
gages, Rhinocéros, Le Piéton de
l’Air, Le Roy se meurt).

Opera ionescianã propune un
nou tip de comunicare teatralã.
Personajele nu trãiesc din vorbe,
ci din tãceri, obiectele înlocuindu-
i pe oameni. Viaþa e absurdã,
absurditatea ei gãsindu-ºi
corespondent în absurditatea
morþii. Promovând doctrina
teatrului absurd, Ionesco prezintã
falimentul omului, om care devine
robot social.

Teatrul ionescian impune un
univers teatral pur, renunþând la
identitatea psihologicã ºi la
realismul situaþiilor. Pentru
Eugène Ionesco, teatrul trebuie
fãcut ºi nu citit. „Eugen Ionescu
ºi-a afirmat de nenumãrate ori
ostilitatea, chiar antipatia,
împotriva unui teatru realist ºi
burghez, care se încãpãþîneazã sã
ilustreze un gînd fixat o datã
pentru totdeauna, cu intenþii de

reformã. Teatrul sãu este anti-
ideologic, anti-realist, anti-
burghez, anti-psihologic, anti-
filozofic.” (Paul Surer, Teatrul
francez contemporan, p. 294.)
Întâlnim în scriitura ionescianã nu
comicul ºi tragicul, douã concepte
antinomice, ci chiar tragi-comicul,
cultivat fie în formula umorului
negru, fie în bãtaie de joc.

Ionesco a pedalat pe
dezintegrarea unui limbaj fosilizat,
rigidizat; cuvintele ºi-au pierdut
sensul, fiind secãtuite de
substanþã. „El a prins realitatea
cea mai sinistrã, prozaicã ºi
absurdã, manevrând-o în toate
chipurile, dezarticulînd-o ºi
dezintegrînd-o, reintegrînd-o,
îngroºînd totul pînã la exces,
fãcînd sã sufle ca un vînt de
nebunie peste elementele
sclerozate ale vorbirii, ºi din
aceastã plãmãdire sã rãsarã
comicul cel mai irezistibil ºi mai
tonic.” (Ibidem, p. 340.) În aceastã
lume a vorbelor goale,
sclerozarea cuvintelor induce
sclerozarea gândirii.
Esenþialmente, Ionesco
acrediteazã un nou limbaj teatral.

Eugène Ionesco, alãturi de alþi
reprezentanþi majori ai noului teatru
(Samuel Beckett, Arthur Adamov,
Jean Genêt), susþine schimbarea
radicalã a tradiþiei dramaturgice,
propunând renunþarea la
separarea convenþionalã între
genuri; anulându-se intriga
închegatã (introducere-punct
culminant-deznodãmânt), se face
apel la metaforã, la simbol, la
parabolã.

Paralel cu aceastã luptã a
dramaturgilor, practicienii teatrului
pur încearcã impunerea unor
argumente ºi crearea unei reale
autonomii a artei spectacolului,
luptã ce se va fi confirmat
pregnant în anii ’60-’80. Reþinem,
printre altele, activitatea de la
Living Theatre, a lui Grotowski, a
lui Peter Brook, a Teatrului „La
Mama”. Aceste experienþe au
împlinit nevoia de reîntoarcere la
improvizaþie, nevoie manifestatã ºi
prin „întâmplãrile” de la Open
Theatre, de la Odin Teatret,
Performance Group sau de la
Théâtre du Soleil

ª
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Batista Fridei
Vladimir Bulat

Prezentarea participanþilor
atât de numeroºi la balul satanei
din romanul Maestrul ºi
Margarita era în toi când, la un
moment dat, Koroviev a
exclamat în faþa Margaritei: „- Iatã,
aceastã femeie anostã adorã
balurile, la care viseazã sã se
plângã doar de un singur lucru:
batista sa” (capitolul 23, toate
traducerile îmi aparþin). Era vorba
de o femeie de vreo douãzeci de
ani, cu o talie nemaipomenit de
bine alcãtuitã, cu ochi speriaþi ºi
sfredelitori – cu numele Frida.
Koroviev i-a explicat „reginei
Margo” cã tânãra cu pricina
rãmãsese gravidã la vârsta de 19
ani, fiind siluitã de stãpânul
cafenelei la care lucra, ºi cã dupã
naºterea puncului l-a sufocat cu
o batistã, dupã care l-a îngropat
într-o pãdure... De treizeci de ani
aceasta primeºte de la o
cameristã plãtitã “batista cu
chenar albastru”, amintindu-i-se
astfel de crima sãvârºitã. În
momentul în care se petrecea
balul, ne spune Bulgakov, se
împlineau trei decenii de la acel
groaznic paricid.

M-am tot întrebat asupra
realitãþii acestui personaj, ºtiut
fiind faptul cã mai toate figurile
scrierilor lui Bulgakov erau
inspirate de soarta unor oameni
concreþi, de fapte consumate de
curând sau în trecutul îndepãrtat.
Am descoperit urmãtoarele date:
în arhiva lui Bulgakov s-au
pãstrat notiþe dintr-o carte a lui
August Forel (1848-1931) –
neuropatolog ºi sexopatolog
elveþian –, care a avut un oarece
rãsunet la apariþia ei, Die Sexuelle
Frage (1905). Acolo apare
consemnat cazul unei oarecare
Frida Keller, care era nãscutã la
1879 la San-Gallen. Bulgakov a
fiºat întreaga istorie, pe care o
reproduc sumar. La vârsta de 19
ani, aceastã tânãrã, cu probleme
de tulburare mintalã, a fost ispititã
de proprietarul cafenelei în care (continuare în pag. 59)

îºi completa puþinul venit, ºi la 9
luni dupã incident a nãscut un
bãieþel (1899). La scurtã vreme
Frida îl abandoneazã pe copil
într-un adãpost pentru orfani, dar
acesta nu va putea rãmâne acolo
decât pânã la vârsta de 5 ani. În
1904, nervoasã, isterizatã ºi
extrem de surescitatã, ea îºi
retrage copilul din acel
stabiliment ºi se îndreaptã cu el
de mânã spre pãdurea din
apropierea oraºului. În cealaltã
mânã mozoleºte o funie, pe care
o va folosi la strangularea micuþei
fiinþe cãreia i-a dãruit o scurtã
viaþã. Dupã tenebrele care i-au
tulburat minþile, pe care Forel le
pune pe seama unor sechele la
nivelul creierului, rãmase din co-
pilãria Fridei, femeia s-a apucat
sã sape haotic o groapã pentru
micuþ. Sãpa bezmetic, cu mâinile
pe post de lopeþi, þãrâ

na jilavã îi intra pe sub unghii,
lipicioasã. Evident, nu a forat prea
în adânc ci, precum pisicile, ºi-a
lãsat „prada” la suprafaþa solului.
La câteva zile, dupã o puternicã
ploaie, trupul bãieþelului a fost
gãsit de niºte vagabonzi, iar Frida
e pusã sub arest la scurtã vreme.
Legislaþia cantonului San-Gallen,
conform articolului 133, o
condamnã la moarte pe mama
ucigaºã... Dar îngerul ei pãzitor
o izbãveºte de aceastã
pedeapsã binemeritatã, ºi
sentinþa o pecetluieºte pe fãptaºã
cu închisoarea pe viaþã. Cartea
lui Forel apare în 1905, an în care
Frida era în captivitate; într-o
nouã ediþie, din 1908, Forel
adaugã faptul cã în primele 6
luni Frida a stat singurã în celulã,
iar dupã asta a fost transferatã
la spãlãtoria închisorii; purtarea
exemplarã în închisoare a
ucigaºei trezea simpatia cres-
cândã a celor din cercurile in-
fluente din San-Gallen, fapt care
putea duce, conchidea doctorul,
la o mai grabnicã eliberare a
Fridei Keller.

Tot cartea lui Forel consemna
ºi cazul unei oarecare Silezia
Koniezko care, în condiþii
similare, a adus pe lume un copil,
pe care l-a sufocat cu o batistã
boþitã acoperindu-i nasul ºi gura.
Bulgakov a bricolat magistral cele
douã cazuri expuse ºi analizate
de Forel, ºi a rezultat isterica
Frida, care-i cere Margaritei – sã
nu i se mai arate la nesfârºit
batista... Este singura rãsplatã pe
care o pretinde lui Messir dupã
bal. Se pare cã atenþia lui
Bulgakov a fost captatã tocmai
de faptul cã Frida Keller ºi-a
sãvârºit crima în Sãptãmâna
Pãtimirilor, în luna mai 1904.
Tocmai de aceea, balul satanei
are loc anume înaintea Paºtelui,
în 1929. Margarita îi cere dia-
volului:

„- Vreau ca Fridei sã nu i se
mai aducã batista cu care ºi-a
sufocat copilul”. Woland stre-
coarã printre dinþi: datã fiind
situaþia, nu-mi rãmâne decât un
singur lucru – sã fac rost de niºte
bulendre ºi sã astup toate gãurile
dormitorului meu! Nedumeritã,
Margarita cere lãmuriri pentru
aceste abstruze sensuri.
Vorbesc despre milostenie – a
explicat Woland, – adesea
aceasta absolut neaºteptat ºi
neîndurãtor pãtrunde pânã ºi prin
cele mai minuscule fisuri. Tocmai
de aceea vorbesc despre cârpe.
Diavolul înfundã calea milosteniei
cu cârpe! Îi sugereazã Margaritei
sã o izbãveascã ea pe Frida de
ofranda ruºinii ºi a blestemului.
Sã o dezlege de ispita batistei.
Este încã o dovadã a naturii ma-
lefice a Margaritei; o sugestie
foarte explicitã în acest sens ne
transmite Bulgakov încã din
capitolul 19 al versiunii definitive,
dar lucrul acesta este ºi mai
apãsat exprimat în mai vechile
ciorne ºi bruioane ale romanului,
în var ianta de lucru numitã
Marele Cancelar (1932-1936):
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Sfârºit de mai. La nici zece
paºi de fereastra cu ochiuri mici
a casei de la þarã, începe livada.
În aceastã primãvarã târzie, doar
gutuiul mai are flori, celelalte
s-au scuturat demult, lãsând loc
unor minuscule fructe, cu pieliþa
abia scãpatã de sub protecþia
pufului, fin ºi fragil ca al unor pui
ieºiþi din gãoace. Pe sub
coroanele armonios tãiate ale
merilor, iarba a crescut înaltã, de
o svelteþe fragilã ºi tremurãtoare.
Costreie, siminicã, pãpãdie,
firuþã, piciorul cocoºului, coada
calului, trifoi alb ºi roºu scot
capetele, când îndrãzneþe, când
umile – dupã cum le e felul! – din
oceanul de iarbã ºi se înclinã sub
bãtaia vântului. Un vânt apãrut ca
din senin, imprevizibil ca o loviturã
a sorþii, le încearcã puterile. Dar
în comunitatea pacificã a  pajiºtii,
supravieþuirea se aratã a fi mai
uºoarã, vecinãtatea e necon-
curenþialã, aproape amicalã.
Singura întrecere vizibilã este
cea a culorilor, încercare pe cât
de spectaculoasã pe atât de
benignã. O bucurie a privirii ºi
odihnã a ochiului obosit de
lunecarea neîncetatã a literelor ºi
semnelor.

În geografia vãluritã a Dealului,
verdele dominant al ierbii se
însoþeºte cu incredibile nuanþe de
galben, violet, roºu, alb, albastru.
Curcubeul ce rãsãrise ieri dupã-
amiazã pe cerul spãlat de o ploaie
violentã, pare a-ºi fi gãsit odihnã
târzie printre petalele florilor de
cicoare, dediþel, creþuºcã, floarea
cucului, mãcriºul iepurelui,
pãpãdie sau pãtlaginã, nume
evocatoare ale unei mitologii ob-
scure, semne ale uitãrii ºi vigorii
pierdute. Pragul spre varã e
iremediabil trecut, Iunie aºteaptã
nerãbdãtoare la porþile Grãdinii. Va

sosi în curând ºi va vorbi cu gura
ei de sânziene despre binefacerile
rãtãcirii în desiºul pãdurii, despre
clemenþa în faþa micilor vicii ale
aricilor, despre îngãduinþa  pe
care sufletul e chemat sã o arate
tot mai deselor neputinþe ale
trupului. Ca un alt oracol de la
Delphi, Iunie ºtie tot, dar spune
numai celor ce ºtiu sã o asculte.
Trebuie sã ai urechile îndelung
exersate pentru desluºirea vuie-
tului îndepãrtat al stelelor, spre a
auzi vorbele de mulþumire ale
mierlei, cearta piþigoilor, ºfichiuirea
de iatagan a limbii ascuþite a
guºterului ºi, de ce nu, tânguirea
obsedantã a cucului, rememorând
o iubire neîmpãrtãºitã ºi absenþa
premeditatã a unor pui rãtãcitori.

O gaiþã îmbrãcatã în veºmânt
de clown se aºeazã pe gardul de
sârmã al vecinului. Ea, care e în
stare sã imite toate suratele din
pãdure, ar fi tentatã, poate, sã
imite ºi cuvintele Zeului, dacã
acesta s-ar învrednici sã
vorbeascã. Dar Zeul, cel ce
dãruieºte binefaceri ºi stã martor
la toate ingratitudinile, vorbeºte
rar pe limba pãsãrilor ºi aproape
niciodatã pe cea a oamenilor.
Poate ºarpele ar fi capabil sã-l
facã sã iasã din muþenie, dar
mersul lui e ascuns de iarba
înaltã ºi nu se aratã decât rar ºi
întâmplãtor. L-am zãrit azi pentru
o clipitã, era amiazã, ieºise
probabil sã se întâlneascã cu
soarele, ºi ne-am privit în ochi ca
doi prieteni care nu s-au întâlnit
demult. Pãrea copleºit de griji,
asemenea unui sclav în faþa
autoritãþii absolute a stãpânului.
Probabil cã poruncile fuseserã
împãrþite fãrã nici o mãsurã, iar
rãbdarea ajunsese sã se în-
vecineze cu rãzbunarea.

„O, pare sã spunã el, nici un

om nu-i mai fericit decât Zeul” ºi,
dupã câteva clipe, continuã : „E
cât se poate de nedrept sã  crezi
cã  ar putea fi lipsit de îngãduin-
þã, deoarece el ºtie cã gãseºte
adãpost doar cel ce oferã
adãpost ºi nimic nu-i mai puþin
aducãtor de faimã decât facerea
rãului. Câºtigã puþin cel ce
loveºte mult ºi fãrã deosebire !”,
încheie ºarpele.

ªi mai greu îi este gaiþei sã se
obiºnuiascã cu gândul scrisului.
Nici mãcar ºarpele care lasã pe
nisipul din jurul fântânii urmele
unui alfabet straniu nu e în stare
sã o înveþe. De aceea, ar fi fost
mai înþelept dacã gaiþa s-ar fi
adresat furnicii, care, dupã cât se
spune, ºtie de toate. Doar cã
furnica nu prea face nimic
singurã, harul ei fiind, mai
degrabã,  o sumã a virtuþilor
muºuroiului. Prin urmare, cu-
rioasã cum e, gaiþa se aºezã pe
creanga viºinului ºi se uitã la ºirul
fãrã sfârºit al minusculelor
hieroglife miºcãtoare, înaintând
spre þuguiul muºuroiului ºi
înscriind pe pagina verde a
pajiºtii mesajele  lumii lor de
armonie ºi diligenþã. ªi abia atunci
i se pãru cã aude glasul Zeului:
„Ceea ce pedepseºti des, se ºi
repetã des. Nu bãga pe nimeni cu
capul în apã, pentru ca, apoi,
scoþându-l sã te poþi lãuda cã i-ai
salvat viaþa!”

 Erau, mai degrabã, vorbele
unui bãtrân stoic decât ale Zeului,
dar gaiþa  nu se împiedecã de
asemenea amãnunte nesem-
nificative, i se mai întâmplase ºi
altãdatã sã ia un lucru drept altul.
Continuã sã priveascã la mersul
egal ºi sârguincios al furnicilor. ªi
se întrebã ce-ar fi dacã acestea
n-ar mai face ceea ce fac, ori dacã
râvna lor ar rãmâne ascunsã
vederii. ªi zburând jos,  puþin
deasupra pajiºtii, privind cu un
ochi la inimaginabila foºgãialã
dintre firele ierbii ºi cu celãlat spre
înaltul cerului, îºi spuse: „Poate
cã n-ar fi rãu ca, din când în când,
Zeul sã-ºi mai umple cãmara cu
visele muritorilor”.

Dar spusele ei nu furã auzite de
nimeni.  ªi cu atât mai puþin de Zeu.

ª

OGLINDA RETROVIZOARE

De te fabula
narratur
Vasile Igna
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Iniþiativa Companiei de Teatru
„ArtAct” de a organiza un turneu
al trupei japoneze de teatru nô
„Ryuthopia” la Cluj s-a dovedit
inspiratã. Un numãr foarte mare
de spectatori au fost prezenþi, la
Teatrul Naþional din Cluj, într-o
searã toridã de iulie pentru a
urmãri povestea de dragoste ºi
urã, cu regi ºi regine, spusã de
regizorul  nipon Yoshihiro Kurita
iniþiator al unui ciclu Shakespeare
(a mai montat Richard al III-lea,
Hamlet, Macbeth) la Centrul de
Arte ale Spectacolului „Ryuthopia”
din Niigata.

În scrierea romance-ului
Poveste de iarnã, Shakespeare a
avut ca principalã sursã de inspi-
raþie povestea romanticã a lui
Robert Greene, scrisã la 1588
Panadosto sau Triumful timpului,
cu unele abateri de la original (în
acþiune, adãugarea unor personaje
noi, finalul modificat), iar ca surse
secundare Metamorfozele lui
Ovidiu, Vieþile paralele  ale lui
Plutarh ºi Arta poeziei engleze a
lui George Puttenham.

Drama regelui Leontes ºi a
reginei Hermiona sau
primãvãratica iubire a lui Florizel
pentru Predita se petrec într-un
decor auster. În „spaþiu gol”
brookian, cu un covor de dans
impecabil, o pînzã albã, cu falduri
în aºa fel dispuse încît creeazã
iluzia unor copaci desfrunziþi de
frigul iernii, acoperã o parte dintr-
un ecran transparent (pe care se
face titrarea textului, dînd senzaþia
de imaterialitate a literelor, de
suspendare a lor în neant). În
spatele ecranului cad din înalt,
într-un dans al timpului care se
scurge lent, fulgi de nea sau petale
de flori de cireº. „Ceasornicul ce
ne mãsoarã nemãrginirea” este

compus din douãsprezece
lampionae aºezate în cerc, în
mijlocul scenei. Patru personaje-
statui-ale-timpului (Kotodama)
pãtrund în acest loc. Ele nu
pãºesc, ci alunecã. Sînt
înveºmîntate în kimonouri albe, au
pãrul vopsit în alb ºi feþele
acoperite cu mãºti. Se aºeazã în
cele patru colþuri ale scenei ºi, cu
miºcãri fine, molcome, aproape
imperceptibile, vor marca trecerea
timpului. Spre deosebire de Occi-
dent, unde dominantã este dorinþa
de înãlþare, de desprindere de sol,
Orientul cultivã înrãdãcinarea,
legarea de pãmînt. În locul cultului
pentru personalitate, pentru indi-

vidual – valorizat la maximum în
Occident,  sîntem puºi în faþa unui
teatru care îºi face un ideal din
anonimat, precum vechii con-
structori de biserici, cu operele
nesemnate.

Mamillus (Michiko Yokoyama),
copilul regesc, este îndemnat de
Hermiona (Haruyo Yamaga), sã
spunã o poveste. Debutului vesel,
cu un Leontes (Ayumi Tanida)

iubitor ºi prieten devotat, îi
urmeazã un uragan de urã
sãlbaticã provocatã de gelozia
iscatã de nu se ºtie unde. Într-o
clipã furia dezlãnþuitã ºi
distrugãtoare ia locul calmului ºi
bucuriei. Totul se prãbuºeºte cu
zgomot mare. Fiinþa de luminã pe
care Hermiona o poartã în pîntec
va fi adusã la viaþã în captivitate.
Ea este sugeratã simplu, de un
glob translucid, luminat din interi-
or. Dorinþa germenelui de spi-
ritualitate, care vrea sã se
alipeascã de trupul trecãtor din
carne ºi sînge, de materia
muritoare, pentru a putea par-
curge experienþele menite a-l
propulsa în þinutul spiritelor abso-
lute, în care reîncarnarea nu mai
este necesarã, etapele fiind arse
ºi împlinirea deplinã. Pruncul le-
gitim, de care tatãl se îndoieºte cã
ar fi al lui, este sortit pieirii de
orbirea mînioasã a tatãlui. Fetiþa
va primi numele Perdita (Misaki
Machia) – cea pierdutã – la dorinþa
mamei, care îi apare într-un vis
premonitoriu lui Antigonus
(Yoshihiro Kurita), slujitorul mult
prea ascultãtor al regelui nedrept.

Moartea reginei ºi a fiului iubit îl
aruncã pe Leontes în hãul
disperãrii.

Shakespeare trece aproape
imperceptibil de la tragedie la
comedie. La fel de firesc ºi simplu
se face aceastã trecere ºi în
spectacol. Antigonus, cel
însãrcinat sã piardã copilul nou-
nãscut, va fi ucis de un urs ºi va....
renaºte în chip de pãstor milos

TEATRU

O Poveste de
iarna în plina
vara

)) )))

)) )))

)) )))

Eugenia Sarvari
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salvator al Perditei. Transformarea
se va realiza printr-o simplã
miºcare de învãluire a unei pînze
albe.

Dupã un salt de ºaptespre-
zece ani, în Boemia, unde po-
posise corabia cu copila salvatã
de pãstor, fiul regelui, Florizel este
vrãjit de frumuseþea Perditei, spre
mînia tatãlui Polixenes (Hirokazu
Kohchi). Camillo (Kazuma Arai),
slujitorul fidel al lui Leontes, dar ºi
judecãtorul lui, îi va ajuta pe cei
doi tineri sã plece spre Sicilia, unde
familia cea greu încercatã se va
reîntîlni. Regina, pe care Leontes

virtuþilor umane: Justitia, Potentia,
Fortuna, Prudentia, Caritas ca
pentru a chema la ordine / a pune
ordine în dezordine, în haosul
instituit de dezlãnþuirea bestiei.  Ca
într-un joc în care rolurile se
schimbã, trecînd de la unul la altul,
o flacãrã mereu vie, Mamillus se
stinge cînd sora lui se naºte. Aici
ºi acolo, mereu aproape, dincolo
ºi aici, principiul masculin
încarnîndu-se în cel feminin. Un
ciclu mereu reluat. De fapt, sfîrºitul
piesei lui Shakespeare, cînd
Leontes îi spune Paulinei (Chiaki
Nagatomi), personificare a
conºtiinþei: ”O, Paulina, du-ne-
acolo unde / În tihnã sã întrebe
fiecare / ªi sã rãspundã despre
rolul sãu / Jucat în golu-acesta
mare-al vremii / De cînd ne-am
despãrþit.”  este un nou început.
Piesa continuã veºnic, a devenit
un sinonim al vieþii.

Spectacolul se încheie circu-
lar: Perdita – preluînd globul de
luminã de la fratele ei-spirit  – este
îndemnatã de Hermiona sã spunã
o poveste....

O Poveste de iarnã – precum
poveºtile depãnate la gura sobei
cînd crivãþul vîjie la ferestre sau
Povestea iernii – a viscolului din
suflete, care ia chipul hidos al urii
nemãsurate? Fiecãruia dupã cum
i se pare.

destinului. ªi cum ochiul lor e
pielea solzilor, nu se poate evita
cancerizarea cârcelului.  Vasco
da Gama navigheazã, Juanita
povesteºte iar sirenele lor se
scufundã în biserica mãrii, ca un
clopot de piatrã sub apã,
prelungind clipa despãrþirii.

 Roman al trecerii, roman al
teatrului baroc tributar  statuilor

(urmare din pag. 34) de paiaþã, aº spune cã are un fi-
nal intuit în primul gest efemer,
fâstâcit, al pânzei în bãtaia
vântului. Dar sfârºitul magistral al
romanului, ce mi-l imaginez prin
dubletele sirenice ale per-
sonajelor, în aceeaºi atmos-
ferã de penumbrã, este tes-
tamentul pierdut al unei cete de
sirene suferinde metastazic.
Cârcelul solzilor de piatrã ce le-

mbracã încearcã-n zadar sã le
opinteascã presimþind ultimul
descântec al asfinþitului iminent.
Aceasta e clipa regalã, India
solarã amânatã a lui Vasco da
Gama ºi l imbajul iubir i i
neconsolate a meduzei-lunã
Juanita: transformarea penum-
brei în umbrã, împlinirea vocii
unui suf leur ce existã
aºteptând.

„în ochii ei strãlucea o luminã
stricãcioasã”1 . Din aceastã
perspectivã, batista Fridei devine
graniþa dintre demonic ºi angelic,
iar Margarita mediazã, precum
magicienii, la izbãvirea celei
împinse de altcineva2  spre
pãcatul prunc-uciderii... Este
chiar pledoaria doctorului August

Forel în cazul nefericitei Frida
Keller, care îndemna justiþia la
clemenþã ºi iertare! Vrând sã
spunã cã pãcatul nu-i aparþine în
exlcusivitate. Trebuie salvatã –
pentru a trãi.

Poate cã, în real i tate,
aceastã mamã a supravieþuit
pânã ºi celui care a fãcut din
anonimatul ei un episod, fie ºi

efemer, dintr-un mare roman?
Dar tocmai Bulgakov i-a
proiectat soarta în eternitatea
literaturii...

1 În sensul vechi românesc, de
întinare, împingere în pãcat.

2 Aici, pe urmele lui Forel,
Bulgakov este solidar în gândul cã
natura maleficã este masculinã.

(urmare din pag. 56)

o credea moartã, observã totul din
neclintirea ei de statuie ºi va reveni
la viaþã la îndemnul Paulinei,
care-l previne, prin aluzii stranii:
„fiþi gata / Sã îl vedeþi [chipul], atît
de-asemeni vieþii / Ca somnu-
asemeni morþii.” Viaþa ºi arta se
întrepãtrund. Imaginea sculptatã a
reginei din casa Paulinei, nu este
o sculpturã, ci însãºi Hermiona.

Copilul trecut în nefiinþã va
„locui” printre personajele reale.
Întrupare a spiritului ca entitate
veºnicã, Mamillus este în-
veºmîntat într-o hainã albã
inscripþionatã cu simboluri ale
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Ediþia 2008, un sfârºit de iulie
plin de încântare. Aº clasifica
interpretãrile celor 180 de invitaþi
din 21 de concerte în mod selectiv,
de la Lucian Blaga citire.

„Copilul râde: /«Înþelepciu-
nea ºi iubirea mea e jocul»”.
Dintre cei ce au excelat prin
bucuria ludicã au fost membrii
Ansam-blului Istoric Passamezzo,
care, alãturi de muzicienii de la
Flauto dolce (ambele formaþii, din
Cluj) au adaptat creativ, prin
dans ºi pantomimã, fragmente
din Shakespeare pe muzicã
elisabetanã. De asemenea,
Lyceum Consort (Bucureºti) ºi
Jugendbachchor (Braºov), la care
practicarea muzicii se con-
cretizeazã în evidenta plãcere a
interpreþilor transmisã plenar
auditorilor.

S-au mai jucat, însã cu
insuficientã desãvârºire artisticã,
realizatorii spectacolului de operã
barocã La Rappresentazione di
Anima et di Corpo (Marea Britanie
ºi Bucureºti).

„Tânãrul cântã: /« Jocul
ºi’nþelepciunea mea-i iubirea! »”.
Am simþit iubirea în tot ceea ce
face Ulrike Titze (Dresda), cu
vioara sa barocã. Muzicã de
camerã – în recital, alãturi de soþul
ei, oboistul Guido Titze, de Ilse L.
Herbert la viola da gamba ºi Paul
Cristian la clavecin –, în muzica de
orchestrã – conducând, muncind
ºi inspirând Orchestra de Camerã
Ciuc, formatã din tineri interesaþi
de specializarea în muzica baro-
cã –, precum ºi ca profesoarã,
neobositã la cursurile asociate
Festivalului.

Tineri rãmân, dupa decenii de
practicare a repertoriului medieval
ori renascentist, Musica Historica
(Budapesta), trubadurii Kobzos
Kiss Tamás ºi Eberhard Kummer
(Budapesta/Viena), Kajoni Con-
sort (Baraolt). Codex (Sfântu
Gheorghe), Collegium (Carei),
organista Ursula Philippi (Sibiu),
clavecinistul Erich Türk ºi partenerii
sãi de muzicã de camerã clujeni.

Iubire sublimã, muzica li-
turgicã medievalã – în ofrandele

aduse de Schola Gregoriana
Monostorinensis, respectiv, de
Schola Calviniana (ambele din
Cluj).

Un caz aparte: membrii
ansamblului Meridiana din Basel –
reprezentand Schola Cantorum
Basiliensis, cel mai prestigios
for de învãþãmânt de muzicã
veche. Au cântat din muzica
Barocului cu virtuozitate, can-
tabilitate, desãvârºire tehnicã
uluitoare, ºi, avertisment: nu existã
joc, iubire, înþelepciune, într-un
cuvânt: autenticitate – fãrã cãldurã
sufleteascã.

„Bãtrânul tace:/ «Iubirea ºi jocul
meu e’nþelepciunea»”. La acest
nivel se aflã René Clemencic,
care, octogenar, a venit cu
farmecul ºi cu clavicordul sãu (cel
mai vechi instrument cu corzi ºi
taste), cu programul intitulat
Doulce mémoire, de prelucrãri
instrumentale de cântece din
secolul al XVI-lea, explicându-ni-l
doct ºi cu ºarm. Ce lecþie de viaþã
într-o chanson: „bogãþia este sã
fii mulþumit”, lecþie abstractizatã
de ºoaptele clapelor, lecþie
pierdutã în trecerea timpului…
Înþeleptul Clemencic: un cord
bãtând la clavicord...

Miercurea Ciuc

Festival
de
muzica
veche

 Elena Maria ªorban
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Horea Porumb
RAMA

Urmãresc marcajul punct roºu – un soare rotund lipit pe arbori ºi stânci.
Urc.
Amanita, obraznica, þi se oferã chiar pe marginea potecii.
Un con de brad îmi cade tocmai la picioare – mototol uscat cu sãmânþã de viaþã.
Aud douã pocnete surde, ca un schimb de mingi, la tenis.
Sã fie-un urs?

Plesnet cumplit, ca de odgon.
Îmi fac curaj strigându-mi mie însumi. Fãrã ecou.
Doar trunchiuri – spiritele pãdurii. Kuravas. Dinastia lunarã.

Altã frãmântare, trosnet prelung. A, da, sunt arbori care-ºi freacã trunchiurile.
Stânci rostogolite din vãzduh îmi bareazã calea, capace de sarcofag ºi plãci de cavou:
S-a dat o luptã – lupta dintre fiii soarelui si fiii lunii.1

Urc iar. Covor de cetini macerate, seci, moi la cãlcat. ªi rãdãcini ca ºerpii de oþel.
Un râuleþ, gâlgâie sub pietre. Un petic de muºchi.
ªi mai sus.
Brazii sunt deasupra brazilor de adineaori.

Ating limita: platoul alpin.
Vârfurile ultimilor arbori unduiesc precum coama frumos pieptãnatã a unui armãsar:
– În vale, un splendid cal mã împunsese cu botul, ca sã-mi cearã mãrul –

Soarele-i arzãtor. Luminã. Foc.
Spicele ierbii se agitã frenetic ca o mulþime ce aplaudã cerul. Pandavas.
Tot plaiul dogoreºte, mãrginit de culmi. Eu soarele ãsta-l caut?
Arºiþa?
Nu, lumina-i dincolo de astre!
Cea din ziua-ntâia.
Lumina lui Rama.
Aºtept înserarea.

Groapa Seacã, Parâng, 15 august 2008
1 fiii soarelui (Pandavas) si fiii lunii (Kuravas) (dinastie lunara si solara).
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CONSTANTIN CIOSU
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Brazilia rãmâne pentru mine o
þarã mult-visatã, cu toate cã
speranþa de a o vedea vreodatã
se diminueazã sub avalanºa
anilor. Fãrã sã intru în detalii,
presupun cã pasiunea s’a aprins
încã de pe când aveam ºapte ani
ºi eram înnebunit dupã fotbal. În
iunie 1958, marea echipã a
Braziliei câºtiga campionatul
mondial. Din perioada acelui
turneu final din Suedia, îmi
amintesc cã pãrinþii mã duseserã
la o cunoºtinþã dintr’un cartier
periferic al Clujului, la al cãrui
aparat de radio ascultarãm
transmisiunea meciului dintre Þara
Galilor ºi Brazilia – nu mai ºtiu în
ce limbã, dar ºtiu cã favoriþii mei
au câºtigat cu 1:0. Mã fascinau
pânã ºi culorile purtate de cãtre
acei fotbaliºti (chiar dacã în presa
timpului fotografiile policrome erau
o raritate): galben ºi albastru. Ce
fericire pe mine când, prin anii
1960, România avea sã adopte un
echipament similar! Numele celor
ce aduseserã titlul suprem în
finala de la Stockholm, câºtigatã
cu 5:2 contra Suediei, mi s’au
impregnat în memorie: Gilmar,
Vavá, Didi, Garrincha, Pelé,
Bellini, Zagallo, Nílton ºi Djalma
Santos, Zito, Orlando.

A trecut o jumãtate de secol de
atunci. Dar anul acesta se
sãrbãtoreºte încã un eveniment
prin care þara descoperitã de
Pedro Álvares Cabral la 1500
ºi-a sporit renumele în lumea
modernã: apariþia stilului muzical
numit Bossa Nova. Capriciile
destinului mi-au permis sã trãiesc
aceastã aniversare în metropola
de unde Brazilia ºi-a preluat limba
naþionalã. Detaliu deloc neglijabil,
întrucât – pentru istoria jazzului în
genere – fenomenul are implicaþii
nu doar muzicale, ci ºi lingvistice.

JAZZ CONTEXT

Virgil Mihaiu

Bossa Nova:
tânara la
50 de ani (I)

)) ))))) )))

Dacã muzica nãscutã pe la
începutul secolului 20 în USA a
rãmas preponderent instru-
mentalã, în variantele ei înrudite
din Brazilia proporþia se in-
verseazã în favoarea aspectului
vocal. Ei bine, dupã ce timp de
decenii textele de jazz fuseserã
cântate aproape exclusiv în
englezã, Bossa Nova a produs
prima breºã în acest monopol. I-a
revenit astfel portughezei
onoranta misiune de a fi ... întâia
limbã alternativã din universul
jazzistic. Un adevãr demn de
reþinut în zilele noastre, când
globalizarea acestui gen muzical
este de domeniul evidenþei.

Înainte de a trece la aspecte
mai puþin cunoscute prin pãrþile
noastre, þin sã reamintesc câteva
date generale: termenul Bossa
Nova defineºte tendinþa nouã
apãrutã în cadrul aºa numitei
MPB (Musica Popular Brasileira)
spre finele anilor 1950. Cuvântul
bossa survine pentru prima datã
în deceniul 1930 în samba Coisas
Nossas, interpretatã de popularul
cântãreþ Noel Rosa („O samba, a
prontidão/e outras bossas,/são
nossas coisas…”). La noi,
noþiunea a fost adeseori tradusã
drept noul val, preluându-se ca
atare din francezã ambigua
echivalenþã nouvelle vague
(englezescul new trend e parcã
mai fidel originalului). Critica de
specialitate nu a întârziat sã
remarce influenþa exercitatã de
jazz, în combinaþie cu impre-
sionismului erudit (de la Debussy
la Ravel), asupra ecloziunii
ineditei forme muzicale. Stadiul ei
embrionar îl constituiserã reu-
niunile unui grup de muzicieni,
având între 17 ºi 22 de ani ºi
aparþinând clasei medii din Rio de
Janeiro, în apartamente din zona

de sud a metropolei, cum ar
fi acela al Narei Leão, situat
pe Avenida Atlântica din
Copacabana. Întâlnirile s’au
înmulþit începând din 1957, când
printre participanþii veniþi sã
asculte ºi sã creeze muzicã apar
nume noi ale componisticii
braziliene, cum ar fi Carlos Lyra,
Roberto Menescal, Billy Branco,
Sérgio Ricardo, cãrora li se vor
alãtura Chico Feitosa, João
Gilberto, Ronaldo Bôscoli º.a. La
finele acelui an are loc la Rio o
reprezentaþie datã de Carlos Lyra,
Ronaldo Bôscoli, Sylvia Telles,
Roberto Menescal ºi Luis Eça,
anunþaþi – în premierã – drept
„formaþie bossa nova ce
interpreteazã sambe moderne”
(pânã atunci, reprezentaþiile noului
gen fuseserã denumite doar
samba sessions, ca o aluzie la
fuziunea dintre samba ºi jazz).
Într’un interviu acordat heb-
domadarului portughez Visão (20
martie 2008), Carlos Lyra
rãspunde astfel la întrebarea „De
unde vine numele Bossa Nova?”:
„De la un evreu blond, scund, tuns
perie, pe care nici nu ºtiam cum îl
cheamã, ºi care ne-a trecut pe
afiº drept Formaþia de Bossa
Nova, când am dat un spectacol
la Grupul Ebraic, o modestã
asociaþie de studenþi din
Flamengo…”

Sãrbãtorirea în aprilie 2008 a
50 de ani de la naºterea Bossa
Novei a stârnit polemici (cu atât
mai inevitabile, cu cât vorbim aici
despre o intelectualitate de tip
eminamente neo-latin). „Versiunea
consacratã” e prezentatã astfel de
cãtre Wikipedia de limbã francezã:
„Bossa Nova e un stil muzical
inventat de João Gilberto, ce va
inspira un grup de studenþi ºi de
muzicieni la finele anilor 1950 în
cartierele Ipanema ºi Copacabana
din Rio de Janeiro. În 1958 B.N. a
fost popularizatã în Brazilia prin
discul Chega de Saudade,
compoziþie de Antônio Carlos
Jobim pe text de Vinicius de
Moraes, interpretatã de cãtre
João Gilberto. În 1963, graþie
colaborãrii dintre João Gilberto ºi
saxofonistul Stan Getz pe
albumul Getz & Gilberto, Bossa
Nova înregistreazã un succes
planetar cu inubliabila Garota
de Ipanema (The Girl from
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Ipanema), interpretatã de Astrud
Gilberto ºi ajunsã legendarã. În
zilele noastre, departe de a fi un
stil muzical demodat, Bossa
Nova a devenit parte integrantã a
jazzului ºi numeroºi artiºti creea-
zã noi compoziþii conferind sen-
zualitate, dulceaþã ºi romantism
acestui derivat al sambei.”

Carlos Lyra, unul dintre pãrinþii
noului ritm, nuanþeazã istoria. În
fapt, Bossa înmugurise cu vreo trei
decenii mai devreme. Lyra
vorbeºte despre influenþa sambei,
a bolero-ului mexican temperat prin
jazzul West-Coast, a clasici-
lor americani Jerome Kern,
Gershwin, Cole Porter, Rodger &
Hart, în amestec cu Debussy ºi
Ravel. Într’o zi bãieþii zonei
rezidenþiale de sud a urbei Rio de
Janeiro l-au auzit pe Chet Baker
cântând ºoptit. Fu un extaz. Dar
Roberto Menescal are o altã
variantã apocrifã: „Se zice cã
bossanoviºtii cântau cu voce
ºoptitã pentru cã repetau în apar-
tamentul Narei Leão, iar vecinul
bãtea cu mãtura în perete, ori de
câte ori spiritele se încingeau.”

La Lisabona am privilegiul de a
fi bun amic cu Lauro Barbosa da
Silva Moreira, ambasadorul
Braziliei pe lângã CPLP
(Comunitatea Þãrilor de Limbã
Portughezã). Acest diplomat de
realã vocaþie culturalã ne
onoreazã adeseori cu prezenþa la
acþiunile organizate de Institutul
Cultural Român din Lisabona, iar
mie îmi face o deosebitã plãcere
sã îi întorc vizitele. Evident,
domnul ambasador nu putea
ignora aniversarea cãreia îi e
dedicat eseul de faþã. La una

dintre seratele sale muzicale, a
evocat din interior condiþiile în care
a apãrut Bossa Nova. Mi s’a pãrut
fascinant sã descopãr cã
evenimente la care participasem
afectiv ºi intuitiv, de la o distanþã
geograficã (ºi de sistem social)
imensã – pe când aveam ºapte
ani ºi urma sã intru la ºcoalã –
avuseserã, în fapt, o importanþã
crucialã pentru destinul celei mai
mari þãri de limbã neolatinã de pe
Glob. Mã refer atât la edificarea
noii capitale, Brasília – proiectatã
de cãtre arhitectul Oscar
Niemayer – cât ºi la câºtigarea
campionatului mondial din Suedia
(iunie 1958) de cãtre fotbaliºtii
brazilieni. Bossa Nova aveam s’o
cunosc ceva mai târziu, cam prin
1962-63, când muzicieni români
de talia unui Richard Oschanitzky
începuserã sã compunã ei înºiºi
în acea manierã. Ambasadorul
Moreira (totodatã diplomat, actor
ºi poet) a amintit cã perioada de
cinci ani 1956-1961, când ºi-a
exercitat mandatul preºedintele
Juscelino Kubitschek, a fost
epoca în care Brazilia a început
sã se perceapã pe sine drept o
þarã fericitã. Liderul cu ascendenþã
cehã a introdus un stil de
guvernare inovator, fãrã pre-
cedent (la fel cum atmosfera
degajatã a Bossa Novei nu mai
avea nimic în comun cu trãsãturile
larmoiante ale muzicii care o
precedase). JK (pronunþat „jota-
ka”) a edificat în jurul sãu o aurã
de simpatie ºi încredere printre
brazilieni. Aceasta s’a reflectat ºi
în  reamplasarea capitalei în
centrul imensului stat, mutare ce
fusese prevãzutã încã de la

declararea independenþei (7
septembrie 1822), dar a devenit
realitate abia în „anii auriþi” ai
guvernãrii Kubitschek.

Printre ingredientele acelei
perioade ar mai fi de amintit:
poesia concretã, arta modernã,
miºcarea numitã Cinema Novo,
Teatro de Arena, proza lui Jorge
Amado, poemele lui Carlos
Drummond de Andrade, impu-
nerea bikini-ului pe plaje, Yeda
Maria Vargas, consideratã cea
mai frumoasã fatã din lume – toate
acestea având ca fundal sonor
Bossa Nova... Carlos Lyra atrage
atenþia cã „în era Kubitschek,
Brazilia era o þarã de lumea întâi.
Strãbãteam Copacabana din boîte
în boîte, îmbãþiºam fetele pe plajã
sub lumina lunii, economia era
solidã, nimeni nu era afectat de
depresii din cauza ºomajului. Era
uºor sã faci muzicã plãcutã
auzului ºi care curgea precum
vieþile noastre, cu pace, amor,
surâsuri ºi flori, pe lângã mare,
apusuri de soare ºi amorezi.
Ulterior inegalitatea socialã avea
sã genereze violenþa la care s’a
ajuns azi, iar lovitura de stat
militarã din 1964 a instalat
mediocritatea. Clasa medie a
devenit consumatoare de
produse perisabile, easy-reading
ºi easy-listening. Bossa Nova
poate fi asimilatã doar de cãtre
persoanele cultivate, este o
muzicã de clasã medie fãcutã
pentru clasa medie, care
actualmente stã cu frânghia
prinsã de gât în timp ce Rio de
Janeiro e în curs de distrugere.”

(Continuarea în numãrul viitor)

1. Vinicius de Moraes recitând, într'o tipicã posturã incorectã politic
2. Complicitate în spiritul Bossa Novei: Antonio Carlos Jobim (stânga) ºi Vinicius de Moraes
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