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Institutul Cultural Român a avut buna idee
sã marcheze aniversarea lui Nichita Stãnescu,
din acest an, în cadrul Caravanei literare, proiect
atrãgãtor, eficient cultural, aparþinând ICR
Bucureºti ºi Uniunii Scriitorilor, printr-o întâlnire
a scriitorilor Nicolae Prelipceanu, redactorul
ºef al ,,Vieþii româneºti’’,  Ion Mircea, director
al Departamentului pentru Românii din afara
Þãrii,  ºi  cel care semneazã aceste rânduri, la
Veneþia, apoi la Padova, cu publicul italian, dar
ºi cu  cel  român.

Sub auspiciile Institutului Român de
Culturã ºi Cercetare umanisticã, din oraºul cu
sute de poduri ºi palate, institut condus cu pri-
cepere, tact ºi dãruire, de Monica Joiþa, cele
douã  întâlniri culturale , de la finele lui martie,
primele zile din aprilie,  urmate de un recital
electrizant al lui Nicu Alifantis,  au fost veritabile
momente de sãrbãtoare .

Trebuie spus de îndatã cã oferta culturalã
în Italia în general, este mai mult decât
abundentã, iar în cetatea pe apã a  Sfântului
Marcu atracþiile turistului, sau gusturile
localnicului, sunt din start spectaculoase prin
definiþie, nu doar abundente .

Serenissima oferã, pe de o parte,  ºi
pretinde, pe de alta,  numai lucruri fascinante,
mirobolante, uluitoare, de la cunoscutul
Carnaval, la Bienalele intrate demult în
mentalul europeanului  modern. Aºadar, o
reuniune, pe teme româneºti,  cu sala plinã ochi
la Institutul cultural  român din Campo Santa
Fosca, chiar în ziua când s-a nãscut marele
poet, în urmã cu 75 de ani, nu e un lucru
oarecare. Conferinþa lui Ion Mircea a avut
rigoare, subtilitate culturalã, discretul farmec
al celui care citind cu ochi de confrate poemele
cuiva, nu ale oricui, desigur, dedicã ceva din
propria sensibilitate descifrãrii  misterului
cuvintelor, necuvintelor celuilalt, restituind, prin
arderea sa  interioarã, arderea celuilalt...

În analiza fiecãrui autor, oricare ar fi
acesta, dar mai cu seamã,  în cazul nostru,
când e vorba despre  un poet cu adevãrat im-
portant pentru evoluþia limbajului liric din fostul
lagãr comunist, contextul social, politic devine
extreme de  relevant. Acest fapt a fost subliniat
mai ales  de cãtre Nicolae Prelipceanu. S-a
sugerat lipsa unui orizont sacru, generos,
apãsarea generalã, în fond,  a acelui timp de
minciunã, ideologie, falsitate, apãsare care nu

a putut însã distruge setea  de adevãr  ºi de sacru,
într-o epocã unde cele douã concept erau
deturnate, sau chiar interzise. Poezia lui Nichita
vine ºi umple acest gol, de aici entuziasmul cu care
e întâmpinat poetul, pe lângã, fireºte, substanþa sa
vizionar- insolitã.

Toate intervenþiile scriitorilor, cea de la  Veneþia
dar ºi cea de  la Padova, unde românii de la
Asociaþia „Columna“ s-au ocupat de organizare,  au
deschis, cred, calea unei înþelegeri a atmosferei
literare specifice din acei ani dificili, când  vocea lui
Nichita avea semnificaþii mai mult decât strict lirice.

O expoziþie ingenioasã, despre identitate a
deschis graficianul clujean Cristian Opriº, prezentat
cu empatie  de  muzeografa Alexandra Sârbu, în
sãlile de la parterul Institutului Român de Culturã ºi
Cercetare Umanisticã din Palazzo Correr, sãli re-
cent recuperate. Un alt curator-organizator al
expoziþiei este Alexandru damian. Lucrãrile de mare
fineþe au adunat un  public numeros, cum am
observat. Apoi, o altã searã reuºitã, definitã de  un
film documentar despre  „Viaþã ºi Paºte în Mara-
mureº’’, în regia lui Duccio Pugliese, de fapt o bunã
introducere în lumea satului arhaic de la noi,
tradiþional-fabulos. Film fãcut cu sprijinul Centrului
cultural român, cu consultarea Gabrielei Molcsan,
profesoara regizorului, student la limba românã.

Zile româneºti pline de ecouri la Veneþia, unde
Institutul Român de Culturã ºi Cercetare umanisticã
are deja publicul lui, exigenþa sa  profesionistã, ºi,
nu în ultimul rând, ecoul  scontat.

Nichita laNichita laNichita laNichita laNichita la
VVVVVeneeneeneeneenetttttiaiaiaiaia
 Adrian Popescu
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DacDacDacDacDacaaaaa
ar fi sar fi sar fi sar fi sar fi saaaaa
potrivescpotrivescpotrivescpotrivescpotrivesc
vreo câteva fraze despre Victor
Felea, la 15 ani de la moarte,
aº lega totul de un amãnunt, o
ºtiinþã a lui, pe care noi la
“Steaua” o observaserãm: de a
se retrage foarte brusc, din
vreun grup, din redacþie, dintr-
un stat la taclale, pe
neobservate, cu o discreþie, ºi a
se ivi iar, dupã un timp, cât se
poate de neformalist - fapt care
i-a atras ºi o poreclã:
Prelingeanu; sã  n-o uitãm nici
pe cea de Kafka, între prieteni.

În legãturã cu aceastã
caracteristicã, îmi vine în minte
o alta, decurgând din ea, de ins
care parcã îºi schimbã
aspectul, înfãþiºarea, la anumite
intervale de timp, într-un mod

original: dinspre mai multã
maturitate, un fel de bãtrâneþe,
spre mai multã camaraderie,
mai multã... tinereþe. Care acum,
mie, pe un fir al amintirilor, lung-
lung, îmi îmbie chiar un sistem
de periodizãri.

Prin ani 1948-1949, când eu
sunt în ultimele clase de liceu,
el e un vârstnic, foarte tãcut,
apãrând la cenaclul lui
Ioanichie Olteanu, de la ziarul
“Lupta Ardealului”. Lucru nu de
mirare, cum prin anii rãzboiului,
1942, publicã poezii dar ºi
articole de criticã în reviste
literare de circulaþie, ºi în niºte
caiete a ºi început sã scrie la
ceea ce va fi marele lui Jurnal.

Prin 1950, când printr-un
concurs de împrejurãri devenim
amândoi redactori ai primei
reviste lunare româneºti de
dupã rãzboi, “Almanahul literar”,
ºi el e sprinþarul care þine
legãtura cu tipografia, ca
secretar tehnic de redacþie, e un
mai tânãr, distanþa dintre anul lui
de naºtere, 1923, ºi al meu,
1930, s-a redus dintr-odatã.

Prin 1950-1951, el e, subit,
ºi mai tânãr. Fostul cândva,
demult, student la Psihologie,
devine împreunã cu mine, care
sunt student la Filosofie, “elev”,
aceasta e titulatura, la ªcoala
de Literaturã de pe lângã
Uniunea Scriitorilor, din
Bucureºti. Unde suntem ºi
camarazi de dormitor, la etajul
frumoasei clãdiri din Kiselef 10,
azi sediul unui partid politic.
Are pe faþã, plutitor, chiar un aer
adolescentin.

De prin  1954 pânã prin
1960, nu mai ºtim nimic despre
vreo diferenþã de ani, el e doar
un confrate, într-o luptã literarã
vie, la “Steaua”, în “echipa”  de
poeþi de aici, patru, de nu vreo
cinci, ºase, cum vrei sã numeri,
care înscriu un moment literar
pe întreaga þarã, în care poezia
lui are o încãrcãturã ºi o notã
distinctã, ca înoitori în raport cu
dominanta proletcultistã a
publicaþiilor bucureºtene, feno-
men despre care încã nu prea
vorbeºte o criticã literarã, poa-
te numai leneºã. Este acum,
alãturi de alþi colaboratori,
interbelici, de marcã, sau alþii

mai recenþi, în paginile revistei,
ºi un cronicar literar pemanent.

Dar pânã prin 1970, într-un
interval de vreo 10 ani, sã-l
socotesc doar un  de o aceeaºi
vârstã, când într-un aproape
triumvirat cu Aurel Gurghianu,
dupã plecarea lui A. E.
Baconsky, ne apãrãm îm-
reunã de imixtiunea tot mai
preocupatã a politicului în
orientarea ºi sumarul revistei,
o perioadã cu frãmântãrile ei,
gândim împreunã tactici ºi
strategii, acþiuni polemice ºi
cutezanþe în recuperarea unor
valori ale mdernitãþii ºi tradiþiei
româneºti, interval dupã care el
trece la revista “Tribuna”.

Pentru ca mai târziu, dupã
nu mult timp, sã ne regãsim, ca
prieteni, inclusiv de familie,
care am fost prin toþi anii
steliºti, în discuþii apropiate,
despre o  soartã literarã, prin
care ne dãm semne de viaþã,
cordial, suntem în amintiri ºi în
ne-cenzurã, schimbãm gânduri
despre cãrþi în lucru,
neîntrerupt.

Rezumând: ieºea din cadru,

reapãrea, pe neobservate.
Cum ºi acum, dupã - sã fi ºi
trecut? - 15 ani. Aceastã
caracteristicã. Reapãrea sub
surâsul lui bun, blând, liniºtit,
cald, stenic, uºor absent. Un
poet care-ºi schimba vârstele.
ªi o conºtiinþã, posibil model.
Cu frumuseþea lui de intelec-
tualitate, ºi de abstracþie ºi de
omenesc. Victor Felea.

Aurel Rau

)

)
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O scurtã analizã comparatistã
a titlurilor pe care Adrian Marino
le alege pentru jurnalele sale de
cãlãtorie este elocventã. Ra-
portarea la ideea europeanã se
regãseºte asemenea unui
laitmotiv în fiecare dintre ele,
chiar dacã formularea este mai
mult sau mai puþin explicitã. Ele
rezumã modul în care Adrian
Marino ia contact cu realitãþile
europene, le filtreazã printr-o
autenticã spiritualitate româ-
neascã ºi le asimileazã într-o
sintezã creatoare. De la primul ºi
pânã la ultimul jurnal se produce
o adevãratã metamorfozã,
procesul fiind surprins în plinã
desfãºurare. Real. Cu aspectele
sale pozitive. Cu neajunsurile de
rigoare. Fãrã fard sau estetism
inutil.

Cu intenþia autorului, titlul
jurnalelor sale de cãlãtorie
mãrturisesc o întreagã aventurã
a spiritului dornic de continuã
desãvârºire. Un intelectual care
nu se mulþumeºte niciodatã cu
ceea ce a obþinut deja. Ros de o
irezistibilã dorinþã de cunoaºtere,
el experimenteazã alte ºi alte noi
ipostaze prin care sã se
perfecþioneze.

Despre saltul de la conºtiinþa
de român la cea de european
este vorba în primul rând în
aceste jurnale, chiar dacã faptul
este camuflat cu maximã
discreþie. Printr-un artificiu de
compoziþie, Adrian Marino
modificã conceptul tradiþional de
jurnal în vederea unei mai bune
promovãri a proiectului sãu ideo-
logic. Mutând centrul de greutate
de pe jurnalul intim pe cel
intelectual, criticul de idei nu face
altceva decât sã-ºi mascheze
intenþiile.

Jurnalele reprezintã o subtilã
pledoarie a valorilor europene
într-o epocã de îngheþ comu-
nicaþional. Un mod indirect de a
dezbate realitãþile europene în

Jurnalul formJurnalul formJurnalul formJurnalul formJurnalul formaaaaariiriiriiriirii
conconconconconssssstiintiintiintiintiintttttei europeneei europeneei europeneei europeneei europene
Simona-Maria Pop

strânsã legãturã cu cele
româneºti. O punere în paralel a
libertãþii occidentale ºi a tuturor
elementelor pe care aceasta o
implicã cu cenzurile unui regim
totalitar. Într-o perioadã în care
aceste aspecte erau interzise cu
desãvârºire.

Chiar dacã autorul susþine cã
în scrierile diaristice accentul
cade pe jurnal ºi nu pe european,
ideologia europeanã zace într-o
formã latentã. Ea se lasã intuitã
dincolo de cuvinte, îndemnând la
visare ºi resuscitând speranþe

sugrumate de mitul situaþiei
ireversibile (conºtientizarea
permanenþei ºi ireversibilitãþii
regimului comunist). Rãsare cu
semeþie dintre rânduri, autorul
lãsând pe alocuri indici preciºi
care sã îi trãdeze intenþiile: „Sunt
reacþiunile mele la «impactul»
european, modul meu de a-l
asimila ºi asuma” (Carnete
europene).

Ideea europeanã

Prin frecvenþa ºi importanþa
care îi este acordatã, ideea
europeanã se transformã într-o
axã fundamentalã a întregii

construcþii diaristice, ordonând
discursul ºi conferindu-i alte
valenþe interpretative. Aspect
destul de greu de surprins în
recenziile din perioada în care
jurnalele sale au fost editate.
Adrian Marino însuºi mãrturiseº-
te faptul cã acþiunea sa a fost
rãstãlmãcitã, prost sau deloc
înþeleasã de cãtre contemporani.

De aici o serie de controverse
inepuizabile, rotindu-se la
nesfârºit în jurul aceleiaºi întrebãri
fundamentale: a intenþionat
Adrian Marino de la bun început
sã imprime jurnalelor sale de
cãlãtorie un aspect disident sau
disidenþa a fost inoculatã ulterior,
într-o încercare de a reciti
jurnalele dintr-o altã perspectivã?
Disidenþa, bineîn-þeles,
interpretatã în sensul de
producerea unei opere care sã
înºele vigilenþa cenzurii, punând
pe tapet subiecte incomode sau
interzise a fi abordate în acea
perioadã.

În ciuda tuturor interpretãrilor
posibile, scrierile sale diaristice
surprind modul în care un
intelectual român înregistreazã
realitatea europeanã, o filtreazã
ºi o metamorfozeazã, integrând-
o într-un sistem în continuã
perfecþionare: „Un critic român
modern de idei priveºte Europa
actualã cu ochii sãi ºi o spune
fãrã inhibiþii. Uneori, poate, el a
vãzut ceva mai mult decât alþii ºi,
în orice caz, lucruri diferite de
mulþi alþii” (Prezenþe româneºti ºi
realitãþi europene).

Notaþiile din jurnale con-
tureazã un adevãrat laborator
al zãmislirii unei mentalitãþi
europene. Multe din proiec-
tele prezentate succint aici
sunt reluate anterior, elabo-
ra te  º i  in tegra te  în t r -un
s is tem d in  ce  în  ce  mai
perfecþionat. Care încearcã
sã treacã din sfera abstractã
a teoriei în cea a acþiunii prac-
tice ºi concrete.

Aspectul evolutiv este evi-
dent încã din titlurile jurnalelor
care refac întreg parcursul
intelectual al protagonistului.

Olé! España! , prima in-
cursiune în seria jurnalelor de
cãlãtorie oferã o deschidere plinã
de vitalitate a spaþiului românesc

)
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înspre cel european. Dincolo de
salutul entuziast al lumii
occidentale, «mirarea» specificã
în faþa frumuseþilor ei ºi dorinþa
de a asimila ºi a transpune în pro-
pria þarã un sistem mult mai
evoluat de civilizaþie, scrierea
contureazã profilul unui inte-
lectual care evadeazã dintr-un
spaþiu al cenzurii într-unul al
libertãþii absolute. Este vorba în
primul rând despre regãsirea
propriei identitãþi alteratã de
impactul cu noua mentalitate
comunistã între limitele cãreia nu
se poate integra.

Este de-a dreptul imposibil sã
nu suprapui imaginii dinamice a
poporului spaniol o Românie
redusã la tãcere de frica
Securitãþii. Un popor care a uitat
ce înseamnã normalitatea unei
gândiri libere, capacitatea de a te
exprima dincolo de limitãrile unui
limbaj de lemn, mândria unui
neam cãruia nu îi este ruºine de
propria sa istorie. Fiecare ele-
ment care compune caracteri-
zarea poporului spaniol con-
struieºte în antitezã imaginea
propriului sãu popor deformat de
ideologia totalitarã.

Descoperirile sunt atât de
evidente, încât ºocheazã. Adrian
Marino mãrturiseºte cã primul
impuls al oricãrui român care
cãlãtoreºte peste graniþe este de
a adopta, involuntar, acelaºi
comportament social ca ºi în
þarã. Un comportament care în
lumea liberã este absurd, de
neînþeles, neasimilabil. Prima
descoperire importantã a
criticului de idei este tocmai acest
mod de a se comporta al omului
liber pe care trebuie sã îl înveþe
din nou.

Dincolo de bunãstarea
materialã ºi culturalã, Europa
înseamnã pentru Adrian Marino
o oglindire a propriei sale
identitãþi. El reface parcursul
iniþiatic al predecesorilor sãi,
comparând în permanenþã
realitatea europeanã cu cea
româneascã. Rezultatele acestei
constante confruntãri dintre douã
lumi complet antitetice se
concretizeazã în ceea ce autorul
numeºte «complexul Dinicu
Golescu»: „1. Conºtiinþa unei
deosebiri foarte variabile de

civilizaþie, culturã, standard eco-
nomic, moravuri («orânduiala»);
2. Permanenta comparaþie criticã
(«nu ca la noi»); 3. Impuls de
mare progres ºi reformã prin
imitaþie ºi emulaþie, în spirit
profund patriotic («luminare»,
«deºteptare», «folosul neamu-
lui»)” - Carnete europene.

Carnete europene  sunt o
continuare fireascã a des-
coperirilor fãcute cu prilejul
primei cãlãtorii din Spania. O
tentativã îndrãzneaþã în care îºi
declarã sincer ºi fãrã inhibiþii
ambiþia de a învinge complexul
Dinicu Golescu printr-o asi-
milare completã a mentalitãþii
europene: „Orientarea fun-
damentalã constã în asu-marea
ºi, în acelaºi timp, în depãºirea
a ceea ce aº numi «complexul
Dinicu Golescu» latent nu numai
în orice cãlãtor român cultivat,
dar infuz în întreaga conºtiinþã
culturalã modernã” (Carnete
europene).

Comparaþia noi-Europa ºi
“complexul Dinicu Golescu”

Pe baza permanentei
comparaþii noi-Europa, Adrian
Marino va descoperi pe par-
cursul acestui jurnal o serie
întreagã de asemãnãri ºi
diferenþe. El simte care sunt
carenþele societãþii româneºti ºi
încearcã sã le îmbunãtãþeascã.
Este interesat în mod special  de
modul în care cultura ºi civilizaþia
româneascã este cunoscutã
peste graniþe, cãutând ecouri ale
receptãrii româneºti peste tot pe
unde cãlãtoreºte.

Simple constatãri la nivel de
jurnale, fapte precum proasta
promovare a valorilor româneºti
în strãinãtate, slaba funcþionare
a organismelor acreditate a
reprezenta imaginea noastrã în
exterior, indiferenþa ºi autosu-
ficienþa strãinilor vis-a-vis de
receptarea noastrã, blazarea
exilului românesc, superfi-
cialitatea diplomaþiei ºi a lumii
mondene literare, funcþionarea
sistemului de relaþii în asigurarea
succesului/insuccesului etc.,
sunt reluate în scrieri le
ideologice la un nivel mult mai
evoluat, Adrian Marino încer-

când sã elaboreze adevãrate
strategii în vederea eliminãrii
tuturor acestor lipsuri.

Nu de o mare importanþã în
elaborarea sistemului sãu ideo-
logic este ºi faptul cã toate
aceste cãlãtorii peste graniþe
i-au permis o apropiere organicã
de mentalitatea occidentalã ºi
mecanismele sale socio-
culturale, criticul de idei luând
contact direct cu modul în care
acestea funcþioneazã. O extrem
de bunã cunoaºtere din interior
a tuturor acestor aspecte,
dublatã de o intensã solidaritate
cu mentalitatea ºi spiritualitatea
româneascã îi permit sã
constate fãrã mare dificultate
sectoarele în care societatea
româneascã trebuie sã evolueze
pentru a reuºi o integrare
europeanã cât mai eficientã.

O schimbare totalã de
mentalitate, fãrã a renunþa la
valorile noastre specifice,
aceasta pare a fi soluþia propusã
de cãtre critic. Trecerea de la
mentalitatea ruralã la cea urbanã,
libera circulaþie a valorilor,
egalitate culturalã, comunicare
neîngrãditã, respect ºi multe alte
elemente care vor fi prezentate
detaliat în sistemul sãu ideologic.
Un plan extrem de minuþios
elaborat prin care poate fi depãºit
complexul Dinicu Golescu: „El
trebuie în permanenþã asumat ºi
depãºit, acceptat ºi învins prin
educare, sporire a conºtiinþei de
sine, confruntare deschisã,
obiectivã, cunoaºtere ºi deplinã
încredere în toate valorile noastre
autentice, promovarea lor
metodicã fãrã inhibiþie ºi
fanfaronadã, metodã care nu
convinge pe nimeni. Sã acþionãm
totdeauna de pe cele mai înalte
poziþii româneºti, cu convingerea
– cu cât mai adâncã ºi mai
sincerã, cu atât mai sobrã ºi
concisã – cã ele sunt în acelaºi
timp ºi valori europene”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene).

Jurnalele urmãresc pas cu pas
modul în care ideologul Adrian
Marino descoperã aceste
elemente, încearcã sã le înþeleagã
ºi sã gãseascã soluþii prin care sã
le depãºeascã. Faptul cã suntem
alãturi de el în tot acest parcurs
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ideologic, pe lângã totala
transparenþã care provoacã la o
solidarizare spiritualã cu întreg
procesul evolutiv, oferã ºi o
incredibilã autoritate soluþiilor
gãsite. Este imposibil sã pui la
îndoialã concluziile la care ajunge
un ideolog alãturi de care ai fost
în permanenþã pe mãsurã ce a
experimentat pe propria piele toate
situaþiile de crizã la a cãror
rezolvare îºi aduce o contribuþie
deloc neglijabilã, în ciuda
subiectivitãþii lor: „ªtiu, m-am
convins personal, «ce se poate
face»  ºi «cum se poate face»
câte ceva, în mod efectiv, pentru
afirmarea culturii române”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene).

Urmãtorul jurnal revine în
spiralã la un nivel superior pe
scara descoperirii strãinãtãþii.
Acum nu mai vorbim despre
plecãri în afarã, ci mai degrabã
despre o strãinãtate care îºi
întoarce privirea înspre valori
româneºti care încep sã
strãpungã conul de umbrã în care
fuseserã pânã nu demult
aruncate.

Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene, trãdeazã o evidentã
schimbare valoricã. Complexul
Dinicu Golescu o datã
conºtientizat este asumat ºi
depãºit, în vidul creat de
anihilarea lui nãscându-se o nouã
ipostazã: român ºi european. O
mentalitate vindecatã de orice
inhibiþii, care ºtie cã prin valoare
poate fi echivalentul oricãrei
celebritãþi occidentale: „În acelaºi
timp, conºtiinþa intelectualã
româneascã începe sã ajungã la
faza când poate pãºi în Europa
tot mai mult într-un mod superior
ironic. Ea devine tot mai capabilã
sã-i surprindã calitãþile ºi
defectele, alternanþele de aspecte
contradictorii, jocul dintre esenþe
ºi aparenþe. Urmarea este
trecerea de la iluzie ºi idealizare
la realitatea brutalã, de la
mistificare la demistificare”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene).

Dacã pânã acum în jurnale
accentul cãdea pe Europa ºi
realitãþile ei incontestabile,
unghiul axiologic este redirec-
þionat: prezenþele româneºti sunt

cele aduse în prim plan. ªi ele
sunt prezentate ca o dovadã
incontestabilã cã s-au produs
schimbãri majore în mentalitatea
ºi prestanþa româneascã.
Scrierile din acest jurnal se
axeazã pe reuºitele culturii
române dincolo de graniþe, pe
acele elemente care au reuºit sã
spargã blocada comunicaþionalã
a regimului totalitar pentru a vorbi
lumii întregi despre valoarea
româneascã.

Dilema integrãrii culturale

Micã autobiografie spiritualã
din Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene  aduce pe tapet
problemele vitale unui proces de
integrare cât mai competent:
„român ºi european”, „provincial
ºi universal”, „ieºirea din provin-
cialism”, „patriotism modern”,
„prezenþe româneºti”, „a publica
în strãinãtate”, „ecouri interna-
þionale”, „prieteni ºi relaþii” etc.
De data acesta nu suntem puºi
în faþa unor proiecte în curs de
realizare, ci în faþa unor fapte
concrete, deja înfãptuite ºi
bucurându-se de un ecou
favorabil în Occident. Nu sunt
opinii formulate cu naivitate
asupra lucrurilor care ar trebui
fãcute, ci succesele unui critic
român care a publicat deja cãrþi
valoroase în strãinãtate, a scos
o revistã româneascã redactatã
în limbi strãine cu o circulaþie
deloc neglijabilã, ºi-a construit un
sistem de relaþii ºi contacte
indispensabile unei bune recep-
tãri peste graniþe.

Toate aceste realizãri sunt
strâns legate de o filozofie de
viaþã. În care succesul se
mãsoarã în permanentã com-
paraþie cu elita. ªi nu cea
autohtonã, ci mai degrabã cea
universalã. A fi competent pe plan
universal ºi recunoscut în
circulaþia internaþionalã a valorilor
autentice, acesta este dezi-
deratul principal al ideologului
Adrian Marino. ªi în realizarea
acestui scop, criticul de idei
porneºte de la niºte principii foarte
clare: „Operaþiunea nu constã
nici pe departe într-o simplã
eliberare de «vize pentru Occi-
dent» în culturã, ci într-un foarte

precis ºi, în acelaºi timp,
complicat proces dialectic de
asimilare ºi respingere, stimulare
ºi rezistenþã, influenþã ºi
dezvoltare a conºtiinþei de sine”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene).

Influenþele europene sunt
necesare ºi fecunde, dar nu
suficiente afirmãrii noastre
culturale. Cel mai mare pericol
este vãzut de critic în mult
discutata teorie a formelor fãrã
fond. Mimetismul occidental su-
perficial rãmâne o permanentã
ameninþare atâta vreme cât
românii nu devin conºtienþi cã
trebuie sã renunþe la super-
ficialitate ºi fragmentarism, la
succesul imediat ºi facil, la
mediocritate, lene, ignoranþã,
munca de fuºerealã. Pentru a se
afirma în Occident, românii trebuie
sã îºi concentreze eforturile în
vederea unei munci organizate ºi
pe termen lung. Enciclopedism,
muncã asiduã ºi de sintezã,
acoperirea gãurilor negre din
cultura românã prin racordarea ei
la cea universalã, recuperarea
urgentã a decalajului Est-Vest,
crearea ºi afirmarea propriului
specific naþional.

Valoarea noastrã de român
trebuie exploatatã la maxim ºi în
favoarea noastrã. Decalajul Est-
Vest are, pe lângã multitudinea
efectelor negative, ºi o serie de
aspecte pozitive care ar trebui
valorificate. Dezamãgit de un
Occident pe cale de disoluþie,
Adrian Marino întrevede o salvare
a valorilor clasice occidentale
venitã tocmai din partea culturilor
minore care au conservat cu
sfinþenie aceste valori de-a lungul
timpului, pentru a le scoate la
suprafaþã într-o nouã formã: „La
început am fost iritat, dezamãgit,
poate sunt ºi acum, apoi m-am
supus evidenþelor fãrã nici o
iluzie: Occidentul nu mai crede în
propriile sale valori, pentru care
nu mai întreprinde de fapt nimic.
(…) Apoi, iritarea mea a fost
înlocuitã de speranþã: valorile
migreazã conform temei clasice
translatio studii ºi s-ar putea ca
ele sã cunoascã o nouã înflorire
în alte zone. ªi mi-ar pãrea foarte
bine ca una dintre acestea sã fie
chiar zona mea spiritualã”
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(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene).

Optimismul criticului de idei
este incurabil ºi molipsitor. De
aici un fel de exuberanþã care
î l  cupr inde inconºt ient  pe
cititor, solidarizându-se ideatic
cu caracteru l  mi l i tant  º i
mesianiac a l  scr ier i lor  lu i
Adrian Marino. În faþa hotãrârii
nezdruncinate cã:„O culturã
care a atins stadiul maturizãrii,
cum este ºi cea românã, ºtie
sã-ºi gãseascã – din interior,
ajutatã  ºi de o bunã orientare
ideologicã, efectiv ºi creator
as imi la tã – toate cã i le
necesare de dezvoltare în
funcþ ie  de complex i ta tea
f iecãrui  moment is tor ic  în
parte” (Prezenþe româneºti ºi
realitãþi europene) îþi este greu
sã te îndoieºti de justeþea ºi
succesul celui de-al treilea
discurs propus de cr i t ic ºi
dezvoltat în cãrþile de ideologie
politicã care vor continua seria
jurnalelor europene.

Paºaportul cultural

Evadãri în lumea liberã încheie
metaforic seria jurnalelor. Iniþial,
într-o þarã obsedatã de fuga peste
graniþe, în care paºaportul ºi
libera circulaþie a cetãþeanului
constituia o adevãratã psihozã,
titlul poate fi interpretat ca o
evadare într-un spaþiu fizic
concret. Raportatã însã la
ansamblul sistemului ideologic
construit între timp de cãtre critic,
evadarea se produce la nivel
spiritual. O mutaþie a valorilor, în
primul rând, ºi apoi o deplasare
în spaþiu.

Europa cu care luãm contact
în jurnale este una intelectualã.
Ea reprezintã o idee care trebuie
asimilatã ºi implementatã la noi
acasã. „A aduce Europa acasã”
aceasta este deviza ideologului
ºi principalul obiectiv al celui de-
al treilea discurs pe care îl
prezintã cu mare convingere ca
pe singura soluþie a atingerii
acestui þel.

Bineînþeles, nimic nu poate
fi realizat fãrã o reciprocitate
occ identa lã,  în  opin ia lu i
Adrian Marino: „Nu trebuie
pierdut din vedere nici faptul, nu

mai puþin esenþial, cã tot acest
proces este în acelaºi timp
reciproc ºi reversibil. Nu-i de
ajuns a ne «deschide» noi
Europei. Urmeazã ca ºi Europa
sã ni se «deschidã» nouã”
(Prezenþe româneºti ºi realitãþi
europene).

Despre acceptarea noastrã
în cadrul cultural european
depun mãrturie Evadãrile în
lumea liberã. Avem de-a face cu
un cu totul Adrian Marino. Unul
care se distanþeazã net de
cãlãtorul contaminat cu
sindromul „Dinicu Golescu” din
primele jurnale. În finalul
parcursului sãu iniþiatic avem
imaginea unui critic de talie
internaþionalã, conºtient cã op-
era ºi realizãrile sale sunt
comparabile oricãrui confrate
vestic, o personalitate a vieþii
literare care nu se mai simte
complexat de proveninþa sa
esticã ci crede cu ardoare într-o
societate cosmopolitã a creaþiei
culturale de orice tip ar fi ea.

Poziþia pe care a atins-o în
îndrãzneþul sãu plan de a
recupera timpul ºi handicapurile
detenþiei, deportãrii, domiciliului
forþat, interzicerii dreptului de
autor, cât ºi a decalajelor pe care
restricþi i le totalitare le-au
imprimat tuturor românilor din
acea epocã, îi permite sã se
considere român ºi european.
Mai mult, propria sa experienþã
ºi cele trãite de intelectualii cu
care a intrat în contact de-a
lungul anilor, îl determinã sã se
considere îndreptãþit a compune
un întreg sistem ideologic prin
aplicarea cãruia România sã se
racordeze rapid ºi competent la
standardele culturale europene
ºi, implicit, universale.

Stând sub sloganul „A aduce
Europa acasã” ºi formulat în
termenii celui de-al trei lea
discurs, acest program va
evolua din forma latentã
prezentã în jurnale, îmbrãcând
în cãrþile de ideologie politicã de
dupã 1989 un caracter militant.

Pasãre I
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AGENTUL DUGAN SE
ÎNTOARCE
   Hotãrârea de deschidere a
dosarului de verificare cu privire
la individul Sîrbu Dezideriu este
luatã în ziua de 11 februarie 1967
de cãtre ºeful Serviciului III,
maiorul Lungu Gheorghe. La
punctul II al hotãrârii este
prezentat conþinutul, pe scurt, al
materialelor compromiþãtoare
furnizate de agentul “Mihai
Dugan”, al M.A.I.- Direcþia a III-a
Bucureºti. La acest punct sunt
trecute, în parantezã, de unde
puteau proveni aceste materiale
compromiþãtoare: din note infor-
mative, din anchete, din arhiva
burghezã, din denunþuri, etc.
  “Mihai Dugan” sesizeazã
Securitatea cã “din discuþiile pe
care le face cu persoane
apropiate lui, suspectul se
declarã nemulþumit de situaþia pe
care o are în prezent, de faptul
cã este ”suspectat de direcþia
teatrului ºi organele regionale de
partid, de faptul cã nu i se dã
posibilitatea sã-ºi etaleze toate
cunoºtinþele, toatã capacitatea
sa.”
   Din nota agentului “Mihai
Dugan”, furnizatã în data de 19
XI 1966, rezultã cã suspectul
face comentarii necores-
punzãtoare referitoare la
persoane de frunte ale artei ºi
culturii româneºti. Astfel, faþã de
agent ºi de numitul Lucian
Giurchescu a afirmat: în anii
aceºtia au fost promovate foarte
multe nulitãþi în posturi de

rãspundere. Cã el are de gând sã
scrie o nuvelã satiricã despre
nulitãþile care s-au cocoþat în
posturi de rãspundere “cheie” ºi
au alcãtuit noua clasã – clasa
aristocraticã, care este o clasã a
agramaþilor.(Aici, Securitatea îi
dã, involuntar, dreptate lui Sîrbu
comiþând o cacofonie de ziele
mari : aristocraticã care!)

Acelaºi agent a informat, în
data de 11 XI 1966, “cã cu ocazia
deplasãrilor sale la Craiova”,
servind masa într-o searã la
Restaurantul Minerva, împreunã
cu Sîrbu Dezideriu, acesta a
invitat la masa lor doi belgieni ce
lucrazã la Combinatul chimic. În
discuþiile purtate cu aceºtia,
suspectul a descris, în cele mai

 Mihai Barbu

negre culori, viaþa dusã de
poporul nostru ºi politica dusã de
stat ºi partid. Astfel, acesta a
afirmat. ”E adevãrat cã suntem
bogaþi, avem de toate în cantitãþi
fabuloase, dar acestea le posedã
statul, nu noi cetãþenii care n-
avem nimic sau aproape
nimic…Deºi Craiova este un oraº
bogat, foarte industrial…totuºi
locuitorii sunt zdrenþãroºi,
flãmânzi, necãjiþi…”

La remarca cetãþenilor strãini
cã în împrejurimile oraºului
Craiova sunt bogate zãcãminte
de gaz metan, suspectul a afirmat
printre altele: ”…pe baza acestui
gaz metan, se vor realiza profituri
uriaºe, dar poporul, oamenii de
rând, se vor chinui în sãrãcie, la

I. DI. DI. DI. DI. D. Sîrbu. Sîrbu. Sîrbu. Sîrbu. Sîrbu
întrîntrîntrîntrîntr-un-un-un-un-un
dosar dedosar dedosar dedosar dedosar de
acacacacactttttiuneiuneiuneiuneiune
informativinformativinformativinformativinformativaaaaa

)) )))
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fel ca ºi alaltãieri, pentru cã
bogãþiile nu sunt ale lor în mod
real, practic, ci numai teoretic.
Profiturile industriei ºi comerþului
au creiat o aristocraþie nouã în
România, care trebuie sã trãiascã
ºi sã se rãsfeþe ca atare…”
   Dupã ce au arãtat care au fost
rezultatele muncii de teren ale
agenþilor Dugan & co, ofiþerii de
la Direcþia IIII trag concluzia cã
“din datele compromiþãtoare
arãtate reiese cã Sîrbu desfã-
ºoarã activitate duºmãnoasã
sub formã de propagandã ºi
urmeazã a fi trecut în evidenþa
operativã ca suspect de pro-
pagandã cu caracter duºmãnos
regimului socialist din þara
noastrã”.
   Capitolul IV este destinat
propunerii de deschidere a
dosarului. Formula tip folositã
de Securitate îþi provoacã fiori:
„În baza materialelor verificate
ºi neîndoielnice anexate, care
dovedesc activitatea contrare-
voluþionarã împotriva Republicii
Socialiste România, propunem
deschiderea dosarului. Scopul
deschiderii dosarului era de a se
stabil i „dacã cel în cauzã
desfãºoarã propagandã duº-
mãnoasã, care sunt persoanele
faþã de care se manifestã duº-
mãnos, dacã este în relaþii
apropiate cu cetãþeni strãini
ºi natura acestor relaþii, docu-
mentând astfel activitatea
criminalã practicã ºi intenþiile
duºmãnoase pentru demascare
completã a acestei activitãþi.”
Cei care au redactat aceastã
Hotãrâre, în ziua de 10 februarie
1967, la Craiova, au fost ºeful
de birou, maior Lãzãrescu
Florin, ºi lucrãtorul operativ, lt.
Anastasiu Gabriel. Hotãrãrea a
fost înregistratã sub numãrul
3863 la Ministerul Afacerilor
Interne, Direcþia regionalã
Oltenia.
   Direcþia regionalã Oltenia a
MAI- Serviciul III, solicitase, cu
adresa nr.30/ AG/ 71196 din 20
februarie 1967 Serviciului „C” din
cadrul M.A.I.  Bucureºti sã le fie
trimise, pentru studiu, dosarele
de anchetã nr. 25.389 ºi 30.506
privind pe Sîrbu Dezideriu pe
motiv cã cel în cauzã se afla în
raza lor de activitate ºi „face

obiecul unei urmãriri active.”

SECURITATEA ªTIA CÃ
FOªTII CONDAMNAÞI VOR
SÃ FACÃ „SINTEZE”

În data de 29 februarie 1968,
maiorul Nicolae Florea de la
Inspectoratul Judeþean de Securi-
tate Dolj întocmeºte un Referat
cu propuneri de transformare a
dosarului de verificare nr.3863
deschis împotriva numitului Sîrbu
Dezideriu în dosar de acþiune infor-
mativã individualã.
   La data de 11.02.1967 s-a
deschis dosar de verificare
împotriva numitului Sîrbu
Dezideriu, nãscut la 28 iunie 1919,
în Petrila, fiul lui Ion ºi Ecaterina,
secretar literar la Teatrul Naþional
din Craiova, neîncadrat politic,
fost condamnat pentru uneltire,
domiciliat în Craiova, str. Romul,
nr. 1, scara E, ap. 95.
   La baza deschiderii dosarului
de verificare, au stat informaþiile
informatorului “Mihai Dugan” al
Direcþiei I Bucureºti, din care
rezultã cã cel în cauzã
comenteazã nefavorabil unele
mãsuri luate de partid ºi guvern,
apreciazã necorespunzãtor arta
ºi literatura din þara noastrã iar în
prezenþa unor cetãþeni strãini
face propagandã duºmãnoasã
statului noastru.
   În timpul urmãrii informative,
materialele furnizate de
informatorul sus-menþionat au
fost confirmate ºi de alþi
informatori din Craiova, care au
fost dirijaþi pe lângã cel în cauzã,
stabilindu-se cã, ºi în prezent, cel
urmãrit comenteazã de pe poziþii
duºmãnoase diferite evenimente
politice din þara noastrã.
   Având în vedere cele de mai
sus, propunem a aproba
urmãrirea, în continuare, a
numitului Sîrbu Dezideriu, prin
dosar de acþiune informativã
individualã.
  La 11 martie 1968, maiorul Lungu
Gheorghe, adjunctul Inspectorului
ºef, aprobã referatul pe care l-am
redat mai sus.
    Serviciul municipal Craiova-
Secþia I din cadrul Inspectoratului
de Securitate Judeþean Dolj
solicitã (cu adresa nr.110/
21.587/ 21 IX 1968 sematã de

inspectorul ºef, colonel Firu Jean,
de ºeful serviciului, maior Lungu
Gheorghe, ºi “conceptatã” de lt.
Ungherea Olimpian) Direcþiei a
IX-a din D.G.T.O. Bucureºti sã
punã “în interceptare cores-
pondenþa externã a numitului
Sîrbu Dezideriu Ion iar materialul
sã fie îndrumat spre Secþia I-
Municipiul Craiova”.
   Cu douã zile înainte, acelaºi
organ solicitase, cu adresa nr.
UO/ 21566/ 19 IX 1968, punerea
în interceptare a coresponden-
þei interne a numitului Sîrbu
Dezideriu Ion.
  Sîrbu primeºte numele
conspirativ “ªerbãnescu” ºi toate
referirile Securitãþii din acea
perioadã vor face referire, de
fiecare datã când vor vorbi
despre Obiectiv, la acest nume
de cod. Într-o notã de lucru din
22 mai 1969, Securitatea
menþioneazã cã “pe lângã
manifestãrile duºmãnoase la
adresa politicii ºi conducerii
P.C.R. acesta intenþioneazã sã
editeze o revistã numitã Sinteze
sau Europolis unde sã publice
materiale cu caracter filosofic ºi
la care sã colaboreze foºti
condamnaþi ca Cotruº Ovidiu,
Noica Constantin (Securitatea nu
scapã nici o ocazie sa introducã
în text o cacofonie, n.n.), Balotã,
Augustin Doinaº, Marino Adrian
ºi alþii, aflaþi în prezent în diferite
oraºe ale þãrii.”
   Deasemenea, în urma ur-
mãririlor operative ale Securitãþii,
au apãrut numeroase legãturi
apropiate ale obiectivului cu di-
verºi oameni de litere ºi artã din
þarã. Astfel, obiectivul avea relaþii
apropiate cu scriitori i Paul
Everac ºi Ioanichie Olteanu, cu
regizorii Horea Popescu ºi Lucian
Giurchescu, cu Nicolae Þic de la
Consiliul Cinematografiei, cu dr.
Tomescu din Deva, secretarul
literar Pascu din Petroºani, Nistor
de la revista Steaua din Cluj,
Cure Simion ºi profesorul Ghinca
din Arad. Dupã aceste constatãri
fãcute de Securitate în urma
ascultãrii convorbirilor telefonice,
ofiþerii Ungherea Olimpian ºi
Dumitrescu Octavian solicitã
inspectorului ºef adjunct Lungu
Gheorghe sã se extindã acþiunea
implicând ºi Serviciul II din
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Direcþia I. Astfel, vor fi implicaþi,
în continuarea acþiunii de
supraveghere, informatorii “Oros
Ion”(pentru stabilirea, prin el, a
caracterului ºi relaþiilor cu
legãturile sale din Craiova) „Mihai
Dugan”  ºi „D.A.” (care se vor
deplasa din Bucureºti la Craiova
“pentru a stabili intenþiile
Obiectivului în legãturã cu
editarea revistei Sinteze, cine îl
sprijinã în aceastã acþiune ºi
caracterul relaþiilor lui cu
personalitãþile literare din
Bucureºti, semnalate ca
legãturi.”.

Din Mehedinþi urma sã fie
deplasat, la Craiova, informatorul
„Kroner Eduard” (pentru a-l
contacta pe Obiectiv ºi a stabili
poziþia politicã a acestuia) iar, din
Timiº, informatorul „Mureºan
Dan”  (tot pentru a stabili poziþia
politicã a scriitorului dar ºi
caracterul legãturilor sale cu
foºtii condamnaþi Cotruº Ovidiu,
Balotã Nicolae ºi Marino Adrian
din Timiºoara ºi Cluj.)

Termenele stabilite de
Securitate pentru îndeplinirea
misiunilor trasate erau 30 iunie
1969 (pentru primii patru
informatori) ºi 15 august pentru
cel din urmã.
   Pe lângã aceste misiuni,
Securitatea îºi propunea sã
întoc-meascã adrese de
revenire la inspectoratele
judeþene unde se identificã
principalele legãturi ale
Obiectivului, în vederea
comunicãrii cum sunt cunoscute
acestea în evidenþele inspec-
toratelor respective cât ºi
organizarea supravegherii in-
formative ale acestora.”

Deasemenea, securiºtii ur-
mau sã exploateze, în con-
tinuare, instalaþia I.T.X. de la
Obiectiv, luându-se mãsuri de
identificare a persoanelor care
asistã la comentariile duº-
mãnoase ale acestuia sau ale
soþiei sale. Ei intenþionau sã ia
mãsuri de stabilire a unor date de
studiu asupra acestor persoane,
de care sã se þinã seamã în
folosirea acestora când se va
trece la documentarea acþiunii.

În cazul cã Obiectivul
intenþiona sã se deplaseze la
Bucureºti “vor fi luate mãsuri de

a se comunica direcþiei I Serviciul
II data ºi locul unde merge pentru
a fi încadrat operativ prin
posibilitãþile Serviciului II, în
scopul de a se stabili activitatea
ºi comportamentul acestuia pe
timpul ºederii la Bucureºti.”
Toate problemele deosebite ce
apãreau în umãrirea obiectivului
trebuiau comunicate urgent
Direcþiei I Serviciul 2 iar când se
hotãra luarea unor mãsuri
operative, la acþiune urma sã
participe ºi un ofiþer din cadrul
Serviciului. 15 august 1969 era
data la care urma sã se
deplaseze la Craiova un ofiþer
superior de la Bucureºti pentru a
face o analizã la faþa locului ºi sã
dea  mânã de ajutor ofiþerului
oltean pentru a finaliza acþiunea.
   În 3 iunie 1969, Inspectoratul de
Securitate al Judeþului Dolj face
o adresã (nr.102/ 110/ 1431) cãtre
C.S.S. DG.T.O.- Direcþia a IX-a
Bucureºti prin care roagã se
foloseascã mijloacele specifice
informatorilor de care dispune
unitatea respectivã pentru a
obþine date compromiþãtoare
privindu-l pe Sîrbu Ion Dezideriu
(pseudonimul „ªerbãnescu»). În
mod deosebit, securiºtii din Dolj
erau interesaþi de corespondenþa
Obiectivului cu persoane din
sfera artei ºi culturii. Rezultatele
obþinute trebuiau sã fie trimise,
sub formã de extrase, la
indicativul 102/ UO Craiova.
Termenul de urmãrire a
corespondenþei era din 30 mai
1969 pânã la 30 septembrie
acelaºi an.

SÃ APÃRÃM, CU ARMA-N
MÂNÃ, CEI DOI LEI PENTRU
ZIUA- MUNCÃ !

   Nota pe care o întocmesc
securiºtii (cu numãr de
înregistrare) nu cuprinde, în mod
ciudat, tocmai acuzele cele mai
grave. În notele informative care
au stat la baza  unei sinteze  strict
secrete (din data de 5 iunie 1969)
se fac referiri concrete (ºi extrem
de dure) la adresa lui Nicolae
Ceauºescu ºi a lui Dumitru
Popescu-Dumnezeu dar acestea
nu figureazã în documentul
oficial. Se pare cã ºi securiºtii
erau puºi în încurcãturã de

virulenþa exprimãrilor.
Referitor la ºeful statului, Sîrbu

a afirmat, faþã de un grup de
persoane,  cã “preluarea de cãtre
Ceauºescu a conducerii
Consiliului de Stat, ca ºi pro-
punerile pentru reorganizarea
administrativã a þãrii, reprezintã
cea mai nedemocraticã reformã
pe care a cunoscut-o vreodatã
þara noastrã. De fapt, nu este
altceva decât desfiinþarea
oricãrei forme democratice. Noi,
acuma, trecem printr-o crizã
economicã nemaipomenitã. Pãi
ce, curbele de sacrificiu ale lui
Iorga erau curbe? Astea sunt
curbe de sacrificiu, care se fac
acum: 30 la sutã din buget redus
în toate sectoarele, impozitele
sunt înfiorãtoare, îmi dã cu o
mânã ºi-mi ia cu alta. O treime
plãtesc eu dupã venitul literar ºi
nu mai renteazã sã fac literaturã.
Numai hoþii pot sã trãiascã azi,
cã ãia nu plãtesc impozit. Eu nu
am ce sã fur, cã aº fura! Ce sã
fur? Un scriitor american
angajeazã o carte, primeºte un
avans consistent, poate sã-ºi
angajeze o dactilografã, oameni
de serviciu, poate sã bea, poate
sã cãlãtoreascã. Pe câtã vreme,
la noi… Nu se poate, nu se mai
poate! Ceva nu este în ordine!”

Despre ºeful propagandei din
acea vreme, Dumitru Popescu–
secretar al Comitetului Central al
P.C.R.– Sîrbu se exprima, faþã de
alt grup de persoane, la fel de
tranºant :”Aici e de vinã tâmpitul
acela de Popescu-Dumnezeu  pe
care nu-l ia odatã Dumnezeu cã
este un dobitoc!”

O întrebare retoricã pe care
românii ºi-o pun, periodic, în varii
perioade istorice o formuleazã ºi
Sîrbu:„ De ce nu avem ºi noi un
ºef de stat ca de Gaulle sau
Churchill?” (dupã Revoluþie,
românii se întrebau, patetic: De
ce nu avem un Havel?)

 Despre calitãþile oratorice
ale conducãtorului suprem,
Obiectivul are o pãrere lamen-
tabilã: „S-a trezit prostul la
discurs. Îi place, ºi-a descoperit
retorica, plãcerea de a fi aplaudat,
de a fi votat în unanimitate,
ascultat…”

 Pe Alexandru Bârlãdeanu,
aflat în dizgraþie, Sîrbu îl crede
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capabil a formula o posibilã
opoziþie în partidul confiscat de o
singurã familie: „Probabil cã
acela fiind un om mai vechi i-o fi
zis: Nu sunt de acord cu tine,
mãi, Nicolae… Acum are o
ºleahtã de lichele în jurul lui care
îi þin hangul… Pe Bârlãdeanu l-a
pensionat pentru cã i s-a pãrut
suspect. A bãgat niºte tâmpiþi noi.
Prost! E prost!”

Ca futurolog, Obiectivul se
dovedeºte mai puþin avizat. El
crede cã sfârºitul Conducãtorului
suprem ar fi aproape (s-a înºelat
cu doar 20 de ani!) iar România
s-ar putea afla, atunci, la o
rãspântie la care ar putea sã-ºi
aleagã Calea.  „În doi ani de zile
Ceauºescu cade! Sã cadã! Ori
se ajunge la stalinism, ori la libe-
ralism! Socialismul acesta ne-a
legat de mâini ºi picioare!.”
   Cu privire la pregãtirea mili-
tarã a României de dupã eve-
nimentele din 1968 din Ce-
hoslovacia a afirmat la fel de
tranºant: ” Ruºii ne ocupã  în trei
zile cu toate gãrzile patriotice. Noi
nu avem ce apãra. Ce sã
apãrãm, rahatul ãsta? În Ceho-
slovacia era ceva de apãrat. Dar
aici, la noi, þãranul ce sã apere?
Sã apere cei doi lei pe care îi dai
pentru ziua – muncã. Suntem mai
stângiºti ca oricare din þãrile
ocupate de ruºi. Ce mã de-
ranjeazã este procesul acesta
extraordinar de nepãsare ºi
imbecilitate al întregului popor!”
    Sîrbu nu spune, grupurilor de
persoane care îl ascultã, decât cã
împãratul e gol. Pentru aceasta,
el trebuie, socotesc zeloºii
securiºþi din Dolj, sã plãteascã.
   O notã a Securitãþii, din 20
august 1969, semnaleazã faptul
cã în situaþia operativã a acþiunii
“ªerbãnescu” au apãrut ele-
mente noi. Obiectivul era frã-
mântat de reabilitarea sa,  motiv
pentru care a adresat un me-
moriu Congresului P.C.R. Din as-
cultãrile telefonice, Securitatea
aflã cã Sîrbu intenþiona sã
meargã la Bucureºti pentru a-l
cãuta pe anchetatorul sãu de la
Securitate cu care voia sã aibã o
discuþie (“probabil tot în intenþia
reabilitãrii”– presupune cel care
a întocmit nota).
  Securitatea constatã cã

manifestãrile duºmãnoase ale
Obiectivului au scãzut în
intensitate iar cercul de persoane
cu care discutã se rezumã,
acum, doar la soþia sa, la Radu
Rodica ºi la Trandafirescu
Nicolae (ultimii doi erau membri
de partid). Scriitorului i s-au
identificat toate legãturile pe care
le avea în þarã. “Kroner Eduard”
a venit din Mehedinþi la Craiova
dar, pentru cã Obiectivul era
însoþit ºi de alte persoane,
informatorul a ratat ºansa unei
întrevederi între patru ochi. “Mihai
Dugan” ºi-a stricat relaþiile cu
Obiectivul aºa cã nu s-a mai
deplasat de la Bucureºti la
Craiova. Informatorul “D.A.” era
în concediu ºi s-a renunþat la
marºutizarea lui la Craiova.
“Oros Ion” a stat de vorbã, o
singurã datã, cu “ªerbãnescu”
dar “discuþia a fost fãrã interes
operativ”. Nici informatorul
“Mureºan Dan” nu s-a mai
deplasat de la Timiºoara la
Craiova. Ofiþerul solicitã
superiorilor sãi ca “ªerbãnescu”
sã fie chemat la sediul Securitãþii
pentru a fi atenþionat iar la
aceastã operaþiune sã participe
ºi “un tovarãº din conducere”.
Pentru a putea fi urmãrit efectul
atenþionãrii, se considerã cã “este
bine sã fie reinstalat I.T.X. la
domiciliul sãu.” Aparatul fusese
scos la sfârºitul lunii iulie pentru
“acoperirea altor nevoi operative”.
Cel care a întocmit nota (ºi
semneazã indescifrabil) con-
siderã “cã aceste mãsuri
trebuiesc luate într-un timp scurt
pentru a nu se pierde situþia
favorabilã ce s-a creat cu dorinþa
sa de reabilitare.”

Informatorii pe care Secu-
ritatea intenþiona sã-i foloseascã
în urmãrirea lui Sîrbu sunt din
Turnu Severin, Bucureºti ºi
Timiºoara. Coroborând datele
aflate în primul dosar de urmãrire
operativã am aflat câteva date
interesante privitoare la cei care
au fãcut pactul cu sistemul.
Astfel, în 14 iunie 1968, Serviciul
III din cadrul Direcþiei regionale
Banat face o adresã de înaintare
(nr.306 /IP/ 17865) prin care
comunicã Direcþiei regionale
Oltenia faptul cã trimit alãturat “o
notã informativã  privind Cercul

literar “Octavian Goga” ce a
existat în cadrul Universitãþii din
Cluj, condus un timp de cãtre
Lucian Blaga ºi membrii cãruia
dupã 23 august 1944 au
desfãºurat activitate duºmã-
noasã pentru care au suferit
diferite condamnãri. Mulþi dintre ei,
în prezent, ocupã funcþii în diferite
instituþii de culturã sau au
preocupãri de creaþie literarã,
având ºi în prezent activitate
dubioasã în acest domeniu. În
notã apare ºi I.D. Sîrbu despre
care suntem informaþi cã este
secretar literar la Teatrul de Stat
din Craiova.”

“MUREªAN DAN”  NU ªTIE
NIMIC PRECIS DAR… TOAR-
NÃ DIN GREU

   Nota informativã este primitã
de maiorul Janto Petru de la
sursa “Mureºan Dan” în data de
20.02.1967 la Casa de recreaþie
“Universitate”. Observaþiile pe
care le face, la sfârºitul notei,
ofiþerul de securitate Janto Petru
îl dã de gol pe cel care a semnat-o.
“Agentul este lector universitar,
recrutat prin atragere treptatã,
definitivatã prin discuþia finalã
purtatã cu el la 30.01.1967, când
a participat ºi tov. maior Coºeru
Ioan, locþiitor ºef serviciu III. Cu
acest prilej i s-a cerut ºi tratarea
aspectelor de mai sus într-o notã
informativã. Agentul a relatat cã
urmeazã sã furnizeze o notã în
completare, în care sã trateze
situaþia prezentã a celor
menþionaþi, precum ºi poziþia lor
faþã de regim, rezultatã din
discuþiile purtate în diferite
împrejurãri ori reflectate în scrieri
literare, critice, etc”
   Despre Ion D. Sîrbu spune cã
n-ar fi lipsit de interes sã arate cã
“este fiu de muncitor din minele
de la Petrila, crescut într-o
atmosferã socialistã, dar deviatã
pe cãi  reacþionare, dupã 23
August 1944.” “Mureºan” nu ºtie
nimic precis despre cei pe care
îi toarnã dar nu scapã ocazia de
a spune ceva mizerabil despre
fiecare. De exemplu, despre
Ovidiu Cotruº, “care a fost
legionar, membru în frãþia de
cruce a primit o pedeapsã mai
severã, condamnat fiind în lipsã
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(nu ºtiu pentru ce activitate
ilegalã anume)” N. Balotã a fost
întemniþat mai mulþi ani,  fãrã sã
fi fost, dupã ºtirea mea, legionar
dar cu legãturi strânse cu anumite
organizaþii catolice”

Ion Negoiþescu a fost
condamnat, se pare, pentru in-
versiune sexualã. Despre Ion
Negoiþescu ºtiu cã a activat în
organizaþia de tineret legionar dar
aceasta a fost înainte de al (sic !)
cunoaºte eu.

Eugen Todoran a fost înscris
în P.S.D, apoi în P.M.R. ºi exclus
pentru motivul de “simpatizant
legionar” (dar nu cunosc aceastã
perioadã din viaþa lui). Toþi au
suferit condamnãri între 1 ºi 7 ani
dar n-aº putea preciza, pentru
fiecare în parte, cauza
detenþiunii.
   Securiºtii l-au instruit, în mod
detaliat, pe “Mureºan” ”ce
atitudine sã ia în diferite situaþii
date pentru ca în faþa acestor
elemente sã aparã ca un om
serios, lucid cu care se poate
discuta deschis, deci un

“confident”. I s-a atras atenþia, în
mod special, ca ”în cazul acelora
faþã de care, cu ani în urmã, a fost
mai rezervat, sã aibã o atitudine
verosimilã penru ca apropierea
actualã sã nu le dea de bãnuit
celor urmãriþi”. Janto mai propune
ca o copie a notei informative sã
fie înaintatã  la Direcþia a III-a
cerând îndrumãri asupra
oportunitãþii marºutizãrii agentului
la Bucureºti (Negoiþescu, Doinaº,
Regman, etc) în învãþãmânt sau
având preocu-
pãri de creaþie sau criticã literarã.”

Maiorul Coºeru Ioan se
declarã, în ziua de 23.021967, de
acord cu cele preconizate de
maiorul Janto Petru. “Materialul
va fi multiplicat ºi nota va fi
predatã pentru exploatare
urmãtoarelor organe: Direcþia a
III-a, Regiunea Oltenia, Biroul 1
ºi o copie pentru problemele artei
din Biroul 6. “

Tovarãºul Coºeriu mai dã o
indicaþie preþioasã: “Montaþi
agentul pentru a stabilii (sic !)
activitatea prezentã a acestora

(mã refer la Ovidiu Cotruº ºi Ilie
Mãduþa, care sunt în regiunea
noastrã).
  Între 9 ºi 11 aprilie 1967 “Mihai
Dugan” se afla la Craiova. Nota
cu privire la I.D.Sîrbu, pe care a
redactat-o la 24 IV 1967, agentul
a înmânat-o maiorului Albescu
Mircea în casa „Veronica”. Nota
începe cu darea, involuntarã, în
vileag a ocupaþiei sale. El declarã
cã a venit în capitala Olteniei
„având treburi la teatrul Naþional
în vederea încheierii unui
contract pentru o piesã de teatru.”
Întâlnirea agentului cu Obiectivul
are loc, de obicei, la restaurantul
Minerva. „Dugan” observã cã
Sîrbu era înconjurat de tineri ºi cã
aceºtia (Parhon, Pop ºi Dabu)
„manifestau, sincer, o mare
simpatie ºi grijã pentru I.D.Sîrbu,
îi sorbeau, cu nesaþ, ideile ºi
tezele, într-un cuvânt, era
evidentã admiraþia lor faþã de
dascãlul Sîrbu cum îl numeau”
În acest punct al delaþiunii, ofiþerul
Albescu devine foarte atent ºi
subliniazã tot textul pe care îl

Întoarcerea acasã

Demolarea a început: iatã ce
a rãmas din cuptorul de pâine
care era o fiinþã sacrã. Se
vede turnul bisericii catolice.
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reproducem mai jos, scriind –
foarte apãsat – cu pixul, pe
marginea foii de hârtie STOP!:
„I.D. Sîrbu a reuºit sã polarizeze
în jurul sãu la Craiova o seamã
de tineri intelectuali, sã
alcãtuiascã cu ei un grup în
cadrul cãruia sã-ºi poatã
propovãdui ideile, exercita
influenþa ºi ,,în unele cazuri de pe
urma acestui grup, sã tragã unele
foloase materiale precum ºi
morale. Materiale, în mese plãtite,
bãuturã, bani împrmutaþi, etc;
morale: notiþe în revistã despre
activitatea lui sau a secretarului
literar, susþinerea lui pe plan
public, creearea unei atmosfere
favorabile lui Sîrbu în cercurile
cultural-intelectuale ale Craiovei,
etc. Toate acestea reieºeau în
evidenþã indubitabilã din discuþiile
purtate la masã în acea zi.”
   Delaþiunea nu se opreºte aici ºi
îl demascã pe Sîrbu ca adept al
idealismului: „A vorbit de Hegel,
de Auerbach, de teoria
naþionalului ºi internaþionalului a
lui Blaga ºi a unui bãtrân filosof
german al cãrui nume nu l-a spus,
a ridicat în slãvi teoria
„ubermenscului” a lui Nietzsche,
a ironizat marxismul ºi a declarat
cã „noul naþionalism” ce se face
la noi e cel mult de operetã-
necesar unor scopuri pur
propagandistice. Cei trei tineri
discipoli credincioºi – au aprobat
întru toate, venind chiar cu
completãri ºi idei proprii dar de
aceeaºi esenþã cu ale lui Sîrbu”.

Alexandru Piru, decanul
Facultãþii de filologie din
Craiova,venit întâmplãtor la
restaurantul Minerva, a avut o
scurtã discuþie cu Sîrbu ºi a
susþinut ideile celui din urmã:
„Sublimul e absolut necesar,
miturile sunt absolut necesare.
Oamenii au nevoie de mituri ºi
întruchipãri sublime, altfel se
abrutizeazã.” Piru a ironizat, apoi,
încercãrile unora de a pulveriza
miturile. „E o prostie infamantã sã
distrugem miturile…Marxism,
nemarxism, miturile îºi au funcþia
lor superioarã în conºtiinþa
umanitãþii. Distrugându-le, s-ar
crea un gol pe care nimic ºi
nimeni nu le-ar putea umplea!”

Un agent serios se insinueazã
ºi la domiciliul Obiectivului pentru

a-ºi putea desãvârºi delaþiunea.
„ID Sîrbu a provocat o discuþie
despre cele douã direcþii ale
filosofiei universale, temã pe care
a dezvoltat-o, de altfel, numai el,
susþinând cã „însuºi marxist-
leniniºtii sovietici au folosit, la un
moment dat, teza idealiºtilor
greci: omul trebuie sã aspire la
supraom. Ceea ce ºi la noi, a
spus el, este destul de popularizat
ºi susþinut, contrar tezelor
materialiste care neagã
supraomul.”

La sfârºit, agentul „Dugan” a
tras o concluzie total defavorabilã
Obiectivului:”în esenþã, trecând
în revistã diversele aspecte ale
filosofiei universale, de la Aristotel
pânã astãzi, I.D. Sîrbu a susþinut
ºi argumentat superioritatea
filosofiei idealiste aprobat fiind,
mereu, cu conºtinciozitate, de
Pop.”

Un al treilea punct al notei la
care ne-am referit mai sus
relateazã o discuþie în doi  (Sursa
ºi directorul Teatrului Naþional din
Craiova, Nicolae Radu.)
privitoare la „atitudinea,
manifestãrile ºi influenþa nefastã
pe care Ion D. Sîrbu le
promoveazã ºi exercitã la
Craiova ºi, în special, în cadrul
teatrului. Astfel, directorul a
vorbit de stãruinþa lui Sîrbu de a
promova ºi þine un ciclu de
conferinþe – majoritatea cu
conþinut dãunãtor tineretului
universitar din Craiova. Aceste
conferinþe, în intenþia lui Sîrbu,
ar fi vrut sã popularizeze con-
cepþiile filosofice idealiste ºi
reacþionare în explicarea exis-
tenþei ºi destinului omenirii. De
altfel, dupã cum a spus Radu
Nicolae ºi Comitetul orãºenesc
de partid erau „nemulþumite de
activitatea negativã, de minare a
ideologiei marxist-leniniste
desfãºuratã de Sîrbu la Craiova.”
   Maiorul Albescu M. îi traseazã
sarcinã agentului când va mai
merge la Craiova „sã-l mai
contacteze pe Sîrbu ºi sã-i
stabileascã manifestãrile duº-
mãnoase ºi anturajul.”

“Mihai Dugan” venea din
Bucureºti la Craiova “cu treburi
la Teatrul Naþional din localitate”
ºi, în aceastã perioadã, accepta
invitaþia lui Sîrbu, secretarul literar

al  instituþiei, “sã cineze împreunã
la restaurantul de lux Minerva”
Sursa constatã, cu aceastã
ocazie, cã restaurantul Minerva
este frecventat de ingineri,
tehnicieni ºi specialiºti din
industrie veniþi din Belgia, Franþa,
Germania ºi cã, mai ales seara,
“e o mare forfotã de strãini în
acest local.” Aici, Sîrbu îi
mãrturiseºte cã i-a devenit drag
acest local tocmai din  cauza
forfotei strãinilor, în mijlocul lor se
simte alt om, trãieºte un adevãrat
reviriment spiritual  dupã
îndobitocirea pe care o trãieºte
cu troglodiþii noºtri  din Craiova”
“Dugan” se lãuda cã ºtie foarte
bine limba germanã dar mai ales
limba francezã. “Dar nu a reuºit,
totuºi, sã prindã ºi sã înþeleagã
toate amãnuntele celor spuse de
Ion D. Sîrbu. Acesta vorbea cu o
repeziciune extraordinarã ºi cu un
accent – uneori, atât de franþu-
zesc încât sursa pierdea multe
fraze fãrã sã le prindã exact
sensul” se precizeazã în Nota cu
privire la I.D Sîrbu, secretar literar
al Teatrului Naþional din Craiova
ºi scriitor (primitã de maiorul
Albescu Mircea de la “Mihai
Dugan”, la domiciliul agentului, în
data de 11 XI 1966.

Asta nu îl împiedicã pe in-
formatorul “Dugan”, (ca ºi pe
informatorul “Mureºan”, dealtfel)
sã deverseze, pe pagini întregi,
tot felul de mizerii despre
Obiectiv. Informatorul de la
Bucureºti îºi exprimã pãrerea ºi
despre scriitorul Sîrbu. Potrivit
lui “Dugan”, Sîrbu “scrie prost
teatru, scrie ºcolãreºte prozã,
iar în discuþiile despre literaturã
ºi filosofie repetã ceea ce au
spus alþi i de mult, perimat,
rãsuflat (Blaga, Sartre, Pârvan),
haotic ºi neinteligent…” “Dugan”
constatã, fãrã greº- dupã
pãrerea lui, cã “din modul cum
judecã ºi criticã Sîrbu trãdeazã
o mare dezamãgire” Agentul de
la Bucureºti e convins cã,
desigur, “cauza acestei
dezamãgiri nu se aflã în cele
spuse de el ci în faptul cã, la
aproape 50 de ani, n-a reuºit sã
realizeze nimic din ceea ce
credea el cã poate realiza.”
Agenþii nu au îndoieli. Tot ce
spun ei e indubitabil ºi fãrã greº.
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“POPESCU-DOLJ” TOAR-
NÃ ªI ÎN INTERES PERSONAL

O pãrere total opusã despre
Obiectiv are profesorul Ion
Zamfirescu. Provocat de
informatorul “Popescu Dolj”,
profesorul bucureºtean spune
cã, dupã pãrerea lui, Sîrbu “este
unicul om care are idee despre
teatru ºi repertoriu ales. Fiindcã
Sîrbu, cu toate pãcatele lui, este
foarte instruit ºi-ºi bate capul sã
recomande cele mai repre-
zentative producþii dramatice.
Sîrbu este mereu oprit de unii
intriganþi de a face mai mult ºi
este contrazis, permanent, de
niºte nepricepuþi.”
   Profesorul Zamfirescu spune
cã ar fi vorbit cu Zaharia Stancu
“sã-i facã numirea într-un mediu
care pricepe asta. ” În calitatea
sa de preºedinte al Societãþii de
ªtiinþe Istorice ºi Filologice,
profesorul voia sã-l invite pe
Sîrbu sã þinã o conferinþã pe un
subiect la alegerea sa.

Într-o altã notã semnatã de
agentul “Popescu Dolj” din ziua
de 4 decembrie 1967, ceea ce
spune Ion Zamfirescu este ºi
mai tranºant. Stând împreunã,
la o cafea, la cofetãria Minerva,
profesorul a spus urmã-
toarele: ”Sîrbu este cel mai cu
cap dintre toþi cretinii de la
Teatrul local. Este în conflict cu
directorul Radu, dar nu-l mutã
fiindcã numai el þine legãtura cu
literatura dramaticã. Sîrbu este
mai mult un inadaptabil decât un
încãpãþânat. Sîrbu are “cu-
riozitãþi” ºi se pare cã n-a re-
nunþat, încã, la vechile idealuri.”

Când profesorul vorbeºte,
cu admiraþie de Sîrbu, spunând
cã a scris diverse cronici în
Teatrul ºi Cinema, informatorul
“Popescu Dolj” crede cã e vorba
de o singurã revistã ºi scrie, ca
un analfabet, “teatru ºi cinema”

“Popescu Dolj” e, însã, un om
instruit. Omul simte nevoia sã se
laude cã dacã are ocazia sã se
întâlneascã cu Ion Zamfirescu,
în fiecare sãptâmânã, e pentru
cã la Societatea de ªtiinþe
Istorice ºi Fil i logice unde
profesorul este preºedinte, el
este vicepreºedinte. Dupã

ºedinþele de la Societate,
profesorul fãcea câte o plimbare,
pe jos, pânã în strada
Lomonosov (acolo unde stãtea
sora sa ºi unde trãgea când
venea la Craiova) iar omul care
se oferea, de fiecare datã, sã-l
însoþeascã era chiar vice-
preºedintele societãþii. Plim-
bãrile sunt un prilej nimerit
pentru “Popescu-Dolj” pentru  a-
l trage de limbã pe ºeful sãu
direct ºi de a-l sãpa eficient.
Astfel delatorul “Popescu” spune
cã “ceea ce-l frãmântã pe Ion
Zamfirescu este cã, la Craiova,
munca lui nu mai intereseazã pe
nimeni ºi cã el pleacã la
Universitatea din Bucureºti.
Întrebat cine-l sprijinã, spre a fi
fãcut profesor la Bucureºti, el a
rãspuns cã acolo sunt prietenii
lui iar acad. ªtefan Mihoc se va
duce la cei mari de la C.C. pentru
a fi încadrat acolo.”

“Popescu Dolj” mai afirmã
despre profesorul – al cãrui
scaun îl vizeazã – cã “urmãreºte
politica internã a României despre
care crede cã, în prezent, cautã
prieteni ºi, de aceea, dã înapoi.
Iar documentele plenarei sunt,
pentru el, o indicaþie cã “treburile
au mers prost.”

A fost suficientã aceastã dela-
þiune despre profesor pentru ca
Securitatea sã intre, hotãrât, pe fir:
“Cu agentura din rândul studenþi-
lor care audiazã expunerile lui I.
Zamfirescu vom verifica dacã
acesta face referiri ce ar putea
interesa organele noastre.”
   O altã pãrere bunã despre
Obiect iv,  pe lângã cea a
profesorului Ion Zamfirescu,
am mai gãsit ºi la sursa “Filip
Traian”. Acesta îl cunoºtea de
doi ani (nota e din 20 II 1967)
pe Sîrbu iar  ceea ce l -a
impresionat, în mod deosebit,
la acest om “este felul  sãu de
a fi, aprins, pasionat, capabil,
oricând gata sã facã paradã
de culturã. Ardelean convins,
deosebit de patriot, apãrând cu
înflãcãrare cultura Ardealului.
Sîrbu se angajeazã, deseori,
în discuþ i i  pr iv ind aceastã
parte a þãrii. Are predilecþii
pentru povestiri din viaþa sa în
specia l  pentru per ioadele
deosebite, în care s-a format,

a învãþat ,  a  sufer i t .  L-am
ascultat în cercuri de prieteni,
la conferinþele þinute în sala
Teatrului Naþional. Alãturi de
distincþia remarcilor sale, de
subtilitatea lor, el îºi strecoarã
de multe ori ironia ºi spiritul
caustic. E un sufletist în sensul
pur al cuvântului. Vârsta sa…
îl  ob l igã,  parcã,  la  ret ro-
spective, la tristeþe, la me-
taf iz icã.  L-au preocupat ,
întotdeauna, problemele filo-
sofice referitoare la moarte ºi
la magie... Citeºte nenumãrate
cãrþi strãine beneficiind de
fapul cã ºtie mai multe limbi
strãine. E zgârcit, viaþa l-a
in ter ior izat ,  se fereºte de
discuþ i i  po l i t ice,  în  afara
constatãrilor de ordin general,
nesubiective. Conflictele sale
cu directorii teatrelor ºi cu alþi
oameni de culturã pornesc, de
cele mai multe ori dintr-un
instinct de superioritate. “

Ce a înþeles lt. Anastasiu
Gabriel din aceastã frumoasã
caracterizare pe care a primit-o
de la agent în casa “Lãmâiþa”?
Cã suspectul Sîrbu trebuie
urmãrit, în continuare,  pentru a
vedea ce discutã cu pro-fesorul
Dobre pentru a stabili conþinutul
ºi natura relaþiilor dintre aceºtia.

“CALEA LAPTELUI” (ªI-A
MIERII) EXISTÃ ÎN DETRI-
MENTUL FRUNZELOR CARE
ARD 

În Dosar existã ºi o
Caracterizare venitã din partea
unui om mai tânãr care a lucrat
împreunã cu secretarul literar al
Teatrului Naþional, Ion D. Sîrbu
din octombrie 1968. Atunci,
Gheorghiu Constantin a venit,
prin transfer, la Naþionalul
craiovean pe funcþia de referent
literar. “De la început am fost
impresionat de pregãtirea sa, de
comportarea sa sobrã, de
prestigiul de care se bucura în
faþa întregului colectiv. Colegii mai
vechi mi-au vorbit frumos despre
dânsul ºi, în repetate rânduri, mi-
au dat sã înþeleg cã este o mare
cinste sã lucrezi alãturi de un
asemenea om. Aceastã bunã
impresie a colectivului am
verificat-o la scurtã vreme. La
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câteva zile dupã angajarea mea
am avut prilejul sã-l ascult
vorbind în cadrul cursurilor Uni-
versitãþii populare. În contactul de
fiecare zi am putut sã mã conving
cã Ion D. Sîrbu are foarte multã
putere de muncã, este un bun
cunoscãtor al problemelor de artã
ºi unul din animatorii Consiliului
artistic. Iatã de ce am rãmas
surprins vãzând cã întâmpinã o
serie de neplãceri. Am asistat,
alãturi de de membrii Consiliului
artistic, la niºte lucuri de-a dreptul
penibile. Au fost situaþii când a
fost pus la punct sau redus, pur
ºi simplu, la tãcere de tov. director
Radu Nicolae. Materialele pe care
Ion D. Sîrbu lucrase îndelung au
fost anulate cu un singur cuvânt,
lucrul acesta întâmplându-se faþã
de membrii Consiliului artistic. În
urma acestor întâmplãri
activitatea secretarului literar a
cunoscut scãderi. Mult timp dupã
asemenea întâmplãri, Ion D.
Sîrbu era într-o continuã stare de
agitaþie. Erau zile în care fuma
enorm ºi se plimba agitat prin
birou. Mi s-a plâns, în repetate
rânduri, cã este persecutat de
tov. director, cã îl nesocoteºte, ca
om ºi ca funcþie, cã se simte inutil
ºi cã îºi dã seama cã vrea sã

scape de el. Într-adevãr,
secretarul literar al teatrului are
contract limitat. Numai în perioada
1966- 1967, i s-a prelungit, dacã
nu mã înºel, de trei ori contractul.
Se discuta, la un moment dat, sã
nu i se mai prelungeascã anga-
jarea. ªtiu cã din aceastã cauzã a
suferit foarte mult ºi cã, dupã o
perioadã în care a avut neplãceri
de genul ãsta, a fost internat la
spitalul de neurologie pentru douã
sãptãmâni.

Personal, nu am înþeles,
niciodatã, de unde provine
aceastã totalã lipsã de înþelegere
dintre director ºi secretarul literar.
Adevãrul este cã toþi colaboratorii
direcþi erau intrigaþi de aceste
relaþii. Recent, în luna aprilie, a
fost o discuþie foarte aprinsã între
cei doi. Ion D. Sîrbu a venit, apoi,
în birou ºi a spus cã este reclamat
peste tot de tovarãºul director ºi
cã nu mai poate suporta. A scris
o demisie pe care mi-a
încredinþat-o. A plecat, apoi, la
Comitetul de partid de unde s-a
înapoiat foarte bine dispus. Mi-a
spus chiar: “…în sfârºit, am gãsit
înþelegere.” apoi, mi-a spus cã a
fost chemat acolo tov. Radu
Nicolae ºi pus în situaþia sã-i
cearã scuze.

La mormîntul
pãrintilor mei. Mama

(nãscutã în
1886) nu a admis
niciodatã sã i se

punã data naºterii.
Fusese mai în

vârstã cu 6 ani ca
Tata (nãscut în

1892). Piatra
tombalã a fost

ridicatã de sora
mea. Eu

nu am contribuit cu
nici un leu.

În ceea ce priveºte munca în
secretariatul literar apreciez cã Ion
D. Sîrbu a muncit cu foarte bune
rezultate. În special, în anul 1966,
când în afara problemelor de ser-
viciu a þinut un ciclu de conferinþe
experimentale bine primite de
public ºi de presa centralã ºi
localã. Incontestabil, au fost ºi
scãderi. Personal, nu mã pot
plânge în aceastã direcþie. Eu tot
ce am cerut de la Ion D. Sîrbu
(materialele pentru caietele-
program, referate, ajutor la
corecturi, etc.) mi-a rãspuns cu
promptitudine.

ªtiu cã în timpul liber lucreazã
foarte mult. A definitivat scenariul
filmului Corigenþa  domnului
profesor, a terminat un proiect de
scenariu Pragul albastru, a scris
articole pentru presã, un ciclu de
povestiri publicate în revista
Tribuna, piese pentru teatrul de
pãpuºi, etc.

A prezentat Consiliului artistic
o piesã Frunze care ard – un
episod din lupta minerilor.
Lucrarea a fost cititã, s-au fãcut
unele observaþii, a fost chiar
înscrisã în repertoriul teatrului la
capitolul “studiu” dar, pânã la
urmã, nu s-a mai discutat nimic
despre aceastã lucrare, fiind luatã
în lucru Calea laptelui. Ambele
lucrãri au fost discutate în
aceeaºi ºedinþã a Consiliului
artistic.  Nu-i cunosc relaþiile din
afara teatrului. Prieteni mai
apropiaþi sunt Traian Pop-
redactor la revista Ramuri ºi
regizoarea Valentina Bologh.
Multã vreme a fost în bune relaþii
cu tov. Claudiu Moldovan. În
urma unor discuþii, prietenia lor a
avut de suferit. Tov. Claudiu mi-a
spus cã are sã-l distrugã.”

Încheierea Caracterizãrii
fãcute de colegul Gheorghiu
Constantin este lucidã ºi pune la
îndoiala capacitatea sa de a putea
reda exact situaþia unui om care
trãieºte într-un permanent
zbucium: “Mi s-a cerut sã prezint
o Caracterizare. Recitind cele
scrise îmi dau seama cã nu am
reuºit sã o fac. Îmi este foarte
greu sã judec comportarea unui
om care are foarte puþine
momente de liniºte.”

Textele ce însoþesc
imaginile sunt scrise

de I. D. Sîrbu pe
spatele fotografiilor.

Fotografii:
©Mihai Barbu
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RRRRRelansareelansareelansareelansareelansare
economica prineconomica prineconomica prineconomica prineconomica prin
literaturaliteraturaliteraturaliteraturaliteratura
Daniel Vighi

Unii zic cã literatura suferã de
izolare, de narcisism ºi de
îmbufnare. Dupã un veac ºi mai
bine, modernitatea s-a trezit fãrã
mize, nu mai supãrã pe nimeni,
este singuricã ºi fãrã þîfnoºenia
de odinioarã, fãrã mizele de mai
ieri cînd ea, modernitatea, avea
draci ºi îngeri, infern ºi paradis.
E acum aºa de puþin din toate
astea, încît trebuie sã-ºi
reinventeze ºansele, grupurile
þintã, rosturile ºi mizele. Cum
anume e azi modernitatea
literarã? Complexã ºi complicatã
ca întotdeauna. Cultura de azi are
„ºansa” sã se scufunde în ceea
ce a dispreþuit toatã vremea ºi sã
capituleze în faþa subculturii. Cu
o micã observaþie: subcultura
poate deveni contraculturã atunci
cînd e vie ºi lipsitã de prejudecãþi.
Avem noi aºa ceva acum? Avem
fãrã îndoialã. Am avut toatã
vremea. ªi noi, ºi celelalte
literaturi. Kitschul, cultura
alternativã, pop art-ul ºi scrierea
popularã e humusul care a hrãnit
tradiþia modernitãþii. Fermentaþia,
frustrãrile ºi zarva celor care nu
sînt la prezidiile valorice. ªansa
nepremianþilor. Aºa a fost în urmã
cu trei decenii underground-ul
studenþesc optzecist, aºa e azi
anticanonicitatea junilor cari îºi
doresc sã scrie pe înþelesul
oricãrui alfabetizat, dupã cum a
declarat unul dintre ei prin
Suplimentul de culturã. Aºadar,
avem subculturã ºi contraculturã.
Dupã cum avem, inclusiv în
cultura înaltã, imposturã ori
valoare mititicã devenitã, prin
iscusinþe de marketing, altceva.
Am avut ºi înainte prezidii
valorice, odatã ce Eugen Ionescu
scria Nu. Aº merge mai departe
cu provocarea stereotipurilor
modernitãþii ºi aº spune cã ceea

o perspectivã postmodernã

ce n-am prea avut în toatã
vremea a fost jocul cu banul. Ãsta
a fost dispreþuit temeinic de toatã
lumea. Atît de prezidii, cît ºi de
subsolurile literare. Era de bon ton
ºi plin de nobleþe sã fie aºa. Nu
faci artã pentru bani. Acesta a
fost cel mai dihai îndemn
revoluþionar ºi aristocratic al

creatorului la vremea moder-
nitãþii. Acum e timpul sã ne
întrebãm altfel: da’ bani pentru
artã e bine sã faci? Adicã sã te
foloseºti de artã, sã fi al
exigenþelor ei ºi sã faci din asta
bani! Una dintre întrebãrile
impudice ale contemporaneitãþii
noastre postmoderne. Atelierul
Ariergarda din Timiºoara scrie un
asemenea letopiseþ într-un oraº
(ce ignobil!) mai degrabã al
banului, al iarmarocului ºi al
culturii alternative decît al
performanþelor artistice tra-
diþional moderne. Atelierul
Ariergarda scrie prozã împletind
proiectele financiare cu me-
canismele narative, ficþionalul cu
non-ficþionalul, documentul cu
jocul inventiv al cãutãrilor aiurea.

Cãutãri de dragul unei stãri hai-
hui a fiinþei culturale. Atelierul are
parte de un Torquemada al culturii
moderne, un radical, un ascet, un
soi de Savonarola care se
închinã prozei lui Joyce sau
Broch în persoana scriitorului
Lucian P. Petrescu. Lui i se
alãturã un preacinstit efor al
scrisului meºteºugit prin
evghenitul Viorel Marineasa la
care adaug din condei pe nou
venitul Helmut Britz, ajuns în Ate-
lier ºi în literatura românã din
aceea germanã. Adãugaþi aici o
serie de tineri prozatori de la
Daniel Raþiu la Alexandru
Potcoavã, de la Borco Ilin la
Lavinia Bãlulescu, secondaþi de
studenþi ºi elevi în proiectul
Poveºti ale castelelor în ruinã de
pe Valea Mureºului. Unul printre

altele. Proiectul are în vedere
integrarea turismului cultural cu
valorile in statu nascendi ale
literaturii, artei plastice ºi filmului.
Avem deja conturatã o carte prin
proiectul epic al istoriei vieþii unui
fost criminal de rãzboi care s-a
adãpostit în preajma unui castel
dintr-un sat izolat pe „þãrmurele”
bãnãþean al Mureºului.
Localitatea se numeºte Bulci ºi
este locuitã de o populaþie
romano-catolicã strãveche,
aºezatã în preajma ruinelor unei
foste mãnãstiri benedictine de
prin veacul al treisprezecelea.
Cei din Bulci au fost mai toþi
servitori pe la castelele grofilor de
pe Valea Mureºului ºi nu mai
vorbesc nici maghiarã ºi nici
germanã. Au fost românizaþi, deºi

)) )))
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nu ºi-au pãrãsit biserica. Cu unul
dintre ei care se cheamã Ladislau
Helleport, mecanic auto la Arad,
Atelierul Ariergarda s-a întreþinut
despre medicul ucrainean Adolf
Ivolschi, arestat de Securitate prin
anul 1961 dupã ce a fost depistat
cã s-a ascuns mai bine de un
deceniu ºi jumãtate pe lîngã
castelul Mocioni-Stârcea din Bulci.
Se pare cã pe urmele sale au fost
ºi vînãtorii de naziºti din
organizaþiile evreieºti. O poveste
fabuloasã din preajma unui castel
într-o minunatã ruinã într-un parc
englezesc cu o serã construitã de
doi meºteri vienezi în maniera
Jugendstill. Castelul a aparþinut
familiei Mocioni- Stârcea ºi se aflã
acum în revendicare. Poveºtile

castelelor în ruinã la care lucreazã
prin proiecte Atelierul literar
Ariergarda poate alãtura literatura,
arta plasticã ºi filmul cu turismul
cultural aristocratic sau acela cu
þintã fixã pentru rafinaþi, artiºti,
iubitori de extravaganþe turistice
din Germania. Este acesta un
posibil traseu pentru tourope-
ratorii care opereazã în spaþiul
germanic. Mixajul literaturã, film,
de ce nu muzicã, prin parcurile
englezeºti ale castelelor ruinate
din Valea Mureºului, inundate
expresiv de urzici sau de gãini ale
unor administratori abrutizaþi, s-ar
vinde excelent. Oricum mult peste
bietele aranjamente propagan-
distice de felul acelei încropiri de
brand cu titlul Fabulospirit care
trimite spre alcool cel mult. O
abordare neconvenþionalã, cu
poezia ruinurilor, cu substrat critic
ºi civic, împletitã cu o abordare
inteligentã dinspre literaturã, artã,

muzicã sau film ar putea oferi
resursele unui succes turistic
real, nefardat, sincer ºi lipsit de
minciuni cu înrãdãcinate reflexe
ceauºiste.  Ariergarda a demarat
aºadar proiectul pilot al unei
arhivãri foto ºi audio a castelelor
din regiunea Vest de dezvoltare
care cuprinde judeþele Arad cu 14
castele pe lista de patrimoniu,
Hunedoara cu 12, Timiº cu 3
castele ºi 8 conace. Multe dintre
ele au probleme reale ºi nu pot fi
incluse în circuitul turistic din
cauza regimului de proprietate.
Nu ºtim în acest moment exact
situaþia întrucît cercetãrile de
arhivare sînt în curs. Cîteva
exemple avem totuºi. Castelul
Bulci aparþine familiei Mocioni-

Stârcea ºi este în proces de
revendicare pentru un urmaº din
Anglia, în momentul de faþã aici e
un spital de bolnavi TBC fãrã
medici, cu bolnavii cazaþi în
dependinþe deoarece castelul
este de nelocuit. Parcul este
splendid, englezesc, cu arbori
bãtrîni. La fel castelul din
Cãpãlnaº care e spital de boli
psihice aflat ºi el în revendicare,
cel din Odvoº este în aceeaºi
stare. A fost în urmã cu douã
decenii tabãrã ºcolarã. Acum e
pãrãsit la marginea ºoselei
internaþionale Arad-Deva în
mijlocul unui parc din altã lume.
Am identificat ºi castele ºi
conace în ruinã prin judeþul Timiº.
Castelul regal Banloc ruinat, apoi
castelul contesei Mileva de San
Marco din Comloºu Mare sau
conacul Nikolici din Rudna
cumpãrat de un cetãþean german
cãsãtorit cu o româncã. Imobilul,

dupã cum ne-a mãrturisit o bãbuþã
refugiatã de ani mulþi din cauza
sãrãciei de undeva de prin
Moldova, are nevoie de un
camion de bani pentru refacere.
„Neamþul este omul lui
Dumnezeu”, zice femeia pe post
de scutier al castelului alãturi de
un nepot de vreo zece ani
handicapat locomotor.  Un puºti
altfel inteligent. O poveste de
viaþã într-un decor pe mãsurã.
Ceea ce va fi fructificat mai ales
de Ariergarda sînt poveºtile
castelelor, mai precis modul în
care comunitãþile locale
interacþioneazã ficþional cu
acestea. La o sumarã inves-
tigaþie, reportofonul digital al
Atelierului a strîns minunãþii
epice, un amestec savuros, aº
zice, de ficþional ºi real, date
istorice ºi altele legendare. As-tea
ar putea oferi ºansa unor
construcþii epice atractive. Este
pentru prima datã, dupã ºtiinþa
mea, cînd literatura este anga-
jatã în posibila relansare
economicã a unor zone pustii,
ieºite din interesul public prin
construcþia unor trasee turistice
culturale la nivelul exigenþe-
lor rafinate ale turismului
european care cautã poveºti ºi
oferte non-convenþionale. Am
descoperit tot acum posibilita-
tea unui parteneriat public-privat
cu Primãria oraºului Simeria.
Vom realiza aici un Centru de
cercetare ºi promovare a
turismului cultural în regiu-
nea Vest de dezvoltare în imo-
bilul unei ºcoli din localitatea
Strãuleºti (la 2 km de Simeria,
lîngã Parcul dendrologic, vezi
www.danielvighi.ro). Primãria s-a
angajat printr-o Hotãrîre a
consiliului local sã amenajeze
Centrul care va gazdui ateliere de
scris creator în Proiectul pilot
despre Poveºti ale castelelor în
ruinã în vederea lansãrii lor ca
oferte de turism cultural în spaþiul
germanic. Este, cum spuneam, o
poveste de reaºezare a literaturii
în real ºi de participare a ficþiunii la
relansarea economicã  a unor zone
depopulate, cuprinse de uitare,
sãrãcie ºi izolare. Tot atîtea posibile
teme literare care se pot exporta
în tot atîtea posibile teme turistice
neconvenþionale de succes.
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Într-un peisaj critic ce deseori
poate pãrea cãzut pradã
anomaliilor, o variantã de
normalizare dinamicã ne propune
Ion Simuþ, prin douã volume
apãrute în 2007. Este vorba de
Valenþe europene ale literaturii
române contemporane (Editura
Universitãþii din Oradea, în calitate
de coordonator) ºi Simptomele
actualitãþii literare (Biblioteca
Revistei Familia). Din pãcate,
anomalii gãsim ºi în aceste douã
volume. Calitatea lor principalã
este, pânã la urmã, capacitatea de
a ridica probleme importante, nu
de a le rezolva. Cele ºase
capitole ale volumului coordonat
de Ion Simuþ, încorsetate de un
Argument programatic ºi o
postfaþã ce rezumã totalitatea
studiilor sub semnul „nobela-
bilitãþii” literaturii române, oferã o
panoramã a patrimoniului literar
valabil în context european,
precum ºi o incursiune în viaþa ºi
opera celor care au potenþat
semnificativ scrierea ºi difuzarea
unor astfel de valori – intelectualii
exilaþi (valoroºi prin propriile
opere, dar ºi prin legãturile cu
mediul naþional).

Piesa de rezistenþã a volumul
este colecþia Zece (plus unu)
romane pentru Europa (1948-
1989), un decalog cu bonus ce
adunã sub tutela aceleiaºi liste
atât opere publicate pentru prima
oarã în exil – Ora 25 de
Constantin Gheorghiu, Noaptea
de Sânziene de Mircea Eliade ºi

 Bogdan Odãgescu

Dumnezeu s-a nãscut în exil al lui
Vintilã Horia, cât ºi romane ce au
vãzut lumina tiparului în România
comunistã. Acestea din urmã,
supuse în special criticii negative
a realismului socialist, cât ºi
cenzurii, îºi primesc acum
meritata judecatã de valoare, una
bazatã pe primatul esteticului ca
standard, fiind astfel recuperate ºi
reevaluate. Aici îºi gãsesc locul
autori precum D. R. Popescu,
Nicolae Breban, Radu Petrescu,
Octavian Paler sau Augustin
Buzura.

Un alt punct de reper al acestui
volum este cel al experienþei
exilului. În acest sens, gãsesc
extrem de utile trei studii
consisente ºi bine documentate,
radiografiind activitatea criticã ºi
proza unor personalitãþi ale exilu-
lui românesc: Monica Lovinescu
(ºi activitatea ei la Radio „Europa
Liberã”), Gabriela Melinescu
(accentul fiind pus pe romane ºi
jurnale), Bujor Nedelcovici (cu
romanul Al doilea mesager).

Îmi exprim rezervele faþã de
articolul dedicat lui Andrei
Codrescu, abundent în citate ºi
având o bibliografie ce pune
semne de întrebare. De ce sã
citezi un blog dacã materialul cu
pricina existã ºi pe hârtie?
Internetul nu este (încã) o sursã
de documentare propice în mediul
academic, mai ales dacã avem
alternativa. Mã refer aici în mod
special la un fragment din volumul
Submarinul iertat (apãrut la editura

Brumar) ºi la extrasul dintr-un
interviu cu Andrei Codrescu
(publicat în Steaua). Au-
toarea studiului – Ecaterina
Hanþiu, ne trimite în schimb la o
adresã de blog lungã cât o zi de
post. În cazul în care postãrile cu
pricina sunt ºterse de pe blog (ori
modificate), cum verificãm
autenticitatea sursei?

Totuºi, adevãratele anomalii ale
acestei cãrþi sunt altele – douã
„studii” semnate de doctorii (în
literaturã?) Florin Cioban,
respectiv Paul Magheru, a cãror
prestaþie intelectualã este greu de
evaluat, deoarece nu prea existã.
Extrag câteva citate elocvente
care lasã loc multor comentarii
jenante: „Existã desigur o mare
parte de indivizi care nu se atinge
de carte tocmai pentru cã este
vorba de Europa de Est ºi de
România. (...) interesul este mare,
dar, totuºi, se limiteazã la acei
puþini individualiºti care cautã
literaturã bunã.” (p. 227); „Este
vorba despre Italia ºi despre
America, dar mai ales despre filme
ºi despre faptul cã J.R. ºi Sue
Ellen ºi ceilalþi doi eroi aratã mai
ponosiþi în realitatea americanã”
(p. 232); „Poveºtile-amintiri (...)
conþin destulã sare ºi piper
neorealist: amoruri lângã ºina de
cale feratã, transpiraþie, isterie,
trãdare, senzualism, sexualitate.
Adicã viaþã.” (p. 233). Deºi nu am
fost niciodatã fan Dallas, mi-am
adus aminte cu aceastã ocazie de
un cântecel din copilãrie, care m-
a ajutat sã îi identific pe „ceilalþi doi
eroi”: „One, two, three/ Pamela
vrea copii./ Bobby nu o lasã,/ Cã
e prea frumoasã.” Domnul Florin
Cioban pare sã aibã aceleaºi
sentimente, concluzionând în
paragraful final: „<<Vremea
minunilor>> este un roman în
care, ca ºi român, te poþi lãsa
cuprins cu nostalgie de amintirile
copilãriei, începând cu serialul de
televiziune Dallas pânã la serbãrile
dedicate zilei naþionale.” (p. 234)

În studiul imediat urmãtor, prof.
univ. Dr. Paul Magheru nu se lasã
mai prejos: „apar jocuri erotice
bizare, morþi suspecte de vrãji
diabolice, iar în final te aruncã în
plinã confuzie psihologicã.” (p.
238); „Autobiografia ºi-o face
singur” (p. 242). De asemenea,
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domnul Magheru are ºi tendinþa de
a modifica pe alocuri limba
românã: „patru zeci de ani” (p.
238), „ºapte zeci de generaþii” (p.
239),  „personalitatea puternicã a
bunicei” (p. 241).

Odatã scãpat de „confuzia
psihologicã”, volumul revine la
parametrii normalitãþii. Experienþa
comunismului este relevatã din
perspectiva jurnalelor (I. D. Sîrbu,
N. Steinhardt etc.), metaromanul
este studiat din prisma ex-
perimentalismului, iar postmo-
dernismul din prisma ironiei de
care face uz. Mai sunt de
evidenþiat trei studii pertinent
alcãtuite, dense ºi abordând teme
de actualitate: proza lui Mircea

Nedelciu (Alin Creangã), romanul
apocaliptic dupã 1989 (Andrei
Simuþ) ºi romanul ultimilor ani
(Marius Miheþ).

*
Volumul „Simptomele actua-

litãþii literare” este alcãtuit din
articole, notiþe ºi interviuri recente,
relevante din punctul de vedere al
simptomatologiei literaturii
postdecembriste. Fiind un atent
observator al literaturii con-
temporane, Ion Simuþ ridicã o
serie de probleme a cãror
rezolvare þine de prezent.

La o scurtã enumerare,
principalele teme atinse sunt:

canonul literar în toate ipostazele
(canonul de generaþie, revizuiri,
lupta dintre generaþii etc), Uniunea
Scriitorilor (cu multele minusuri),
premiul Nobel pentru literaturã (cu
un portret robot al premiantului ºi
o sintezã a tendinþelor actuale),
premiile literare din þarã, chestiuni
tehnice legate de difuzarea cãrþii
(tiraje, distribuþie), mutarea
interesului de pe poezie pe prozã
ºi revenirea puternicã a prozei
ficþionale în detrimentul jurnalului
literar.

Ion Simuþ este, totuºi, un
militant. De la declaraþia de
dragoste pentru generaþia ’60 pânã
la declaraþia de deces a poeziei
pentru urmãtorul veac, dã dovadã
de un idealism insistent, uneori
paradoxal ºi iritant. Nu neagã
valoarea optzecismului, însã
condamnã orice atac la adresa
ºaizeciºtilor; atacã un coordonator
de dicþionar, însã rateazã la rândul
sãu (a se revedea episodul Dallas
de mai sus); declarã cã istoria ºi
critica literarã sunt sisteme
distincte, însã pentru a-l ataca pe
Eugen Barbu îºi rectificã puþin
concepþia: „personalitatea moralã
ºi opera (...) se influenþeazã
reciproc printr-o dialecticã extrem
de imprevizibilã ºi de complicatã.”
(p. 263)

Pe lângã cele trei capitole
destinate exclusiv actualitãþii
literare – Canonul ºi revizuirile,
Simptomatologie recentã ºi
Critifricþiuni, cartea conþine ºi douã
secþiuni ce constituie conturul unui
portret mai personal Ion Simuþ, o
autocaracterizare cu iz confesiv.
Primul dintre cele douã, File rãzleþe
dintr-un carnet. Jurnalul unui
simptomatolog, adunã frânturi de
reflecþie centrate în jurul activitãþii
critice, a preferinþelor literare, a
„aventurii” de a fi profesor
universitar în România, precum ºi
rãspunsurile la câteva anchete
lansate de diverse reviste sau
suplimente culturale. Pe lângã
temele din enumeraþia de mai sus,
gãsim un decalog personal al
poeþilor ºi unul al romanelor
româneºti, perle ale candidaþilor la
examenul de admitere la
Facultatea de Litere ºi o
radiografie a nominalizãrilor &
premiilor acordate de România
Literarã în perioada 2004-2007

(Ion Simuþ subliniind din nou
profeþia sa apocalipticã legatã de
poezia naþionalã).

Ultimul capitol, având ºi el rolul
de a defini oarecum perso-
nalitatea autorului, însã de
aceastã datã mai legat de
activitãþile sale critice ºi editoriale,
poartã numele Egografii ºi adunã
patru interviuri apãrute în Tribuna,
Miºcarea Literarã, Contrafort ºi
Ziua, în perioada 2003-2007,
precum ºi O confesiune. În timp
ce articolele sunt un liant explicativ
între omul/criticul Ion Simuþ ºi
mediul literar român, confesiunea
ce închide cartea constituie crezul
cel mai vãdit cu privire la valorile
necesare ale criticului, conºtiinþa
profesionalã a acestuia, esteticã
ºi artã în general. Cu alte cuvinte,
un argument autoreferenþial - un
manifest personal.

Simptomele actualitãþii literare
reprezintã o valoare prin
întrebarile pe care le pune ºi prin
situaþiile pe care le observã. Chiar
dacã volumul este uneori
superfluu în explicaþii ºi
argumente, ideile sunt uºor de
urmãrit, iar pãrerile sunt deschise
în aceeaºi mãsurã polemicii ºi
ignoranþei, dupã cum chiar autorul
sugereazã: „Nu-mi contrazic
decât prietenii sau pe cei care aº
vrea sã îmi devinã prieteni” (p.
315).  Concluziv privind aceste
douã cãrþi, constat cã ele vor sã
constituie (într-o exprimare
idealisticã ºi revereþioasã) nici mai
mult nici mai puþin decât o
campanie pentru binele literaturii
române. Ca orice campanie, e
supusã unui program, unei
subiectivitãþi atacabile, unor
carenþe interne. Închei cu o
singurã speranþã în suflet: în
prefaþa volumului coordonat, Ion
Simuþ spune cã acesta va fi tradus
în englezã, francezã ºi germanã;
o mare rugãminte am, spre binele
literaturii române (la care subscriu
cu voinþa) – revedeþi cel puþin
studiile domnilor Paul Magheru ºi
Florin Cioban. E pãcat sã facem
anti-reclamã patrimoniului naþional
în lucrãri de aºa anvergurã ºi cu
asemenea þintã.

Ieºirea din absenþã
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Universitatea Babeº-Bolyai a acordat, în luna martie, distincþia Doctor Honoris Causa

unor personalitãþi culturale de anvergura traducãtorului Marco Cugno ºi a scriitorului Matei
Cãlinescu. Laudatio pentru Marco Cugno a fost fãcutã cu aplicaþie “chirurgicalã” de poeta,
eseista ºi profesorul universitar Marta Petreu, iar cea pentru Matei Cãlinescu a fost fãcutã,
într-o sintezã pregnantã, de eseistul, comparatistul, profesorul universitar ªtefan Borbély.

Doctor Honoris Causa:

Marco Cugno (nãscut în
1939) este profesor titular de
limbã ºi literaturã românã la
Universitatea din Torino, acti-
vitatea sa universitarã fiind
însoþitã de o promovare prin
traducere a diferite opere
aparþinând culturii române.
Capacitatea sa de traducãtor
ºi traductolog este impresio-
nantã; a transpus în italianã
texte ºi cãrþi semnate de: Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi,
Marin Sorescu, Nichita
Stãnescu, Paul Goma, Norman
Manea, Adrian Marino,
Constantin Noica, avangarda
româneascã. A realizat câteva
ample antologii dedicate lite-
raturii române. Are în pregãtire
traduceri din Mihail Sadoveanu
ºi Ana Blandiana. A fondat ºi
condus împreunã cu Roberto
Scagno colecþia Coloana
infinitã – studii ºi texte româ-

neºti. În cuvântul sãu la cere-
monia de acordare a distincþiei
Doctor Honoris Causa, Marco

Cugno l-a avut în vizor, într-un
eseu speculativ nuanþat, pe
Mircea Eliade.

Matei Cãlinescu
(nãscut în 1934) este
unul dintre cei mai cu-
noscuþi comparatiºti ro-
mâni din strãinãtate, re-
marcabil mai cu seamã
pentru prestaþia sa la
Universitatea Indiana
din Bloomington, unde a
activat între 1973-2000,
dupã ce a pãrãsit
România. Eseist (Titanul
ºi geniul în poezia lui
Eminescu, Eseuri despre
literatura modernã, Cla-
sicismul European,
Conceptul modern de
poezie, Cinci feþe ale
modernitãþii, A citi, a
reciti  Despre Ioan P.
Culianu ºi Mircea
Eliade, Eugen Ionescu –
teme identitare ºi exis-

tenþiale), dar ºi prozator
(Viaþa ºi opiniile lui
Zacharias Lichter, Por-
tretul lui M) sau epis-
tolier remarcabil (Amin-
t ir i  în dialog ,  alãturi
de  Ion Vianu), Matei
Cãlinescu s-a impus
prin profunzimea ideilor
sale ºi a stilului elegant,
rafinat. Nu a putut fi
prezent la ceremonia
de decernare a distin-
cþiei Doctor Honoris
Causa, dar ºi-a transmis
cuvântul sãu, citit de
Marta Petreu, care a
constat într-un fragment
de jurnal care pleda
pentru gurmeþia lecturii
ºi comuniunea spiritu-
alã cu prietenii.

Redacþia

)) )))
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Povestea pasiunii mele fa-
tale pentru romanul
Maestrul ºi Margarita de
Mihail Bulgakov începe în
1981, pe când aveam opt-
sprezece ani ºi eram stu-
dentã în anul I la Facultatea
de Litere din Cluj, secþia
românã-spaniolã. Proaspãt
ajunsã la facultate, m-am
adaptat repejor ºi cu
frenezie la colegii mei
causeuri ºi nãstruºnici
(destui dintre ei), citiþi ºi
raisonneuri, ºi fãcând
schimb de impresii de
lecturã unii cu alþii (care ce
a citit ºi de ce) am ajuns
astfel sã aflu (eu eram
doldora de literatura sud-
americanã ºi de poezie
europeanã) despre un rus
numit Bulgakov ºi capo-
dopera sa ce trata istoria
unui maestru nebun dar
iluminat ºi a unei vrãjitoare
mântuitoare. Ah, da, era cât
pe ce sã uit, romanul
povestea ºi despre o trupã
de ghiavoli hâtri care se

scoborau în Moscova ºi fãceau o
droaie de isprãvi ºi farse faþã de
muritorii atei ai capitalei sovietice.
ªi mai era vorba ºi despre o
evanghelie ciudatã. Susþinãtorul
înfocat al acestui roman era unul
din colegii mei de la spaniolã, Corin
Braga, cel care, peste trei ani
avea, de altfel, sã devinã bãrbatul
ºi partenerul meu de viaþã. Destul
de înciudatã cã eu nu auzisem
despre romanul cu pricina, l-am
împrumutat (deºi nu imediat, ci mai
târziu) chiar de la ultrafanul sãu
bulgakovian ºi am citit romanul nu
pe nerãsuflate, ci cu o curiozitate
ºi voluptate pe îndelete, de
devoratoare de poveºti ºi de lumi
magice. Dar Corin nu era singurul

bulgakofil fãþiº ºi înminunat; unul
studenþie a fost, însã, doar
începutul. Dupã terminarea
facultãþii, cãsãtoritã fiind deja, am
luat repartiþia alãturi de Corin, într-
o zonã obtuzã ºi birocratizatã (din
care, adevãrat, nu lipseau
cãrturari ºi intelectuali autentici)
aflatã în nordul þãrii, în care nu
prea aveai ce face, dupã regimul
extenuant al orelor de românã la
gimnaziu ºi liceu, decât sã citeºti,
sã citeºti ºi iar sã citeºti.
Televizor nu aveam (dar nici nu
era ce sã vizionezi, fiindcã trãiam
în ultima etapã a ceauºismului),
prieteni nu prea aveam, iar film
sau teatru nu aveai unde sã
frecventezi decât ocazional;
ascultam multã muzicã simfo-
nicã ºi muzicã psihedelicã, pro-
gresivã, dar atât ºi nimic altceva
(ºi aceasta doar fiindcã aveam o
colecþie de discuri ºi casete în
maniera cu pricina). Aºa cã în
cei trei ani cât  am fost  profe-
sor i  de  românã prin locurile
acelea, am citit, cred, cât în zece,
dublu ori chiar triplu faþã de
facultate, pentru cã nu aveam ce
altceva sã facem, ca sã
supravieþuim ºi sã nu ne
plafonãm, blazãm ori chiar sã
ne pierdem minþile. Am cit i t
enorm, deci, în acei trei ani
(1985-1988), dar lectura mea
ritualicã ºi preferatã, singura
care avea efect exorcizator,
mântuitor ºi iluminator a fost
romanul Maestrul ºi Margarita,
care îmi devenise un soi de
“biblie” adaptatã mie, femeia,
poeta, prozatoarea Ruxandra
Cesereanu (ba chiar ºi chinuita
profã de românã care eram pe
vremea aceea). Cred cã am
recitit în acei trei ani de aproape
o sutã de ori capodopera lui
Bulgakov (ce-i drept, era vorba
despre ediþia cenzuratã din BPT,
doar la aceea aveam acces,
neºtiind ruseºte): reciteam tot sau
doar anumite pasaje, astfel încât
ajunsesem la un moment dat sã
dialoghez cu Corin în replici din
roman. Nu are rost sã bemolez în
vreun fel admiraþia mea teribilã
pentru acest roman, nu are rost
sã-mi cenzurez fascinaþia ºi
hipnoza pe care acest text a
exercitat-o asuprã-mi: în acei ani,
Maestrul ºi Margarita a fost

MinunataMinunataMinunataMinunataMinunata
poveste a uneipoveste a uneipoveste a uneipoveste a uneipoveste a unei
pasiuni fatalepasiuni fatalepasiuni fatalepasiuni fatalepasiuni fatale
 Ruxandra Cesereanu

din profesorii noºtri extravaganþi
(demn sã facã parte tocmai din
suita lui Woland – dar rolurile
acestea le-am repartizat cu
destul histrionism ceva mai târ-
ziu, dupã terminarea facultãþii)
s-a dovedit el însuºi a fi un avocat
al scriiturii bulgakoviene în ge-
neral, chiar dacã proclama în
Maestru l  º i  Margar i ta  apo-
geul ºi triumful literar al preþuitu-
lui ºi iubitului nostru Mihail
Afanasievici. Nu este greu de
ghicit, cred, cã acest dascãl ex-
otic în Literele clujevite era Ion
Vartic (el însuºi un histrion
reputat). Prietenia mea, a lui
Corin ºi a lui Ion Vartic (cãruia
multã vreme i-am tot scris
numele, în dedicaþiile pe carte,
ca fiind messirele Johannes
Waartik!) s-a ºi bizuit mulþi ani de
zile, de altfel, tocmai pe pasiunea
în trei pentru capodopera
bulgakovianã! Nu eram singurii,
mai existau în Cluj câþiva, între
ei, la fel de fascinatã de roman
era Marta Petreu (dar ºi alþii,
Ovidiu Pecican, de pildã).

Lectura mea empaticã dinM
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romanul (singurul) care m-a ajutat
sã pot sã trãiesc, sã respir, sã
supravieþuiesc. Numai cine a trãit
în comunism, intelectual fiind ºi
chinuit de tot soiul de cenzuri ºi
restricþii, poate pricepe acest lucru,
cum de un astfel de roman poate
avea efect exorcizator ºi mântuitor.

Dupã revoluþia din decembrie
1989, pasiunea mea pentru
capodopera bulgakovianã nu a
pierit, dar a rãmas într-un con de
umbrã, datoritã literaturii noi,
necenzurate, proaspete care
începuse sã aparã ºi care mã
stârnea. Am citit enorm din 1990
încoace, cãrþi de tot felul; ºtiam
ºi simþeam cã Maestrul ºi
Margarita rãmâne un text intrat
deja în mãruntaiele mele, aºa
încât nu aveam cum sã-l uit,
fiindcã fãcea parte din mine; dar
lectura mea se îndreptase spre
alte texte care mã provocau (ºi
era întru totul firesc sã fie aºa),
datoritã vremurilor în schimbare.

Dupã terminarea facultãþii
(1985), unul din consensurile
teatrale stabilite între Corin, Ion
Vartic ºi mine a fost acela cã toþi
trei (prin felul nostru histrionic de
a fi) am putea încarna, metaforic
vorbind, niºte “ghiavoli” din
capodopera bulgakovianã. Iar
rolurile erau repartizate astfel: Ion
Vartic era Messirele, Corin era
Behemoth, iar eu eram Hella (sau
Hellandra, întrucât îi hibridasem
numele cu numele meu real).
Celelalte roluri nu aveau încã
acoperire. Mai târziu când am
descoperit ºi pasiunea Martei
Petreu pentru acelaºi roman, am
decretat-o Hella 2 made in
Kolosvar, stabilind de comun
acord cã rolul Margaritei ºi cel al
Maestrului nu ar putea fi ocupate
de nimeni din realitatea noastrã.
Eram, însã, nemulþumiþi de faptul
cã nu gãsisem cine sã ocupe
rolurile lui Azazello ºi Koroviev
(alþi doi nãstruºnici, care ne erau
cât se poate de simpatici)!

Recitirea intregralã a
romanului Maestrul ºi Margarita
am fãcut-o dupã publicarea la
Editura Univers a ediþiei
necenzurate, dar nu imediat dupã
tipãrirea acestei ediþii, ci prin
2004, cred. Deja cunoºteam
foarte multe lucruri despre
culisele romanului, eram

fascinatã de povestea de iubire
ºi prietenie dintre Mihail
Afanasievici ºi Elena Serghe-
evna (cea de-a treia soþie a
scriitorului, prototipul Margaritei,
muzã, fan, secretarã), apãruse ºi
cartea lui Ion Vartic (Bulgakov ºi
secretul lui Koroviev) care
discuta multe elemente oculte din
faimosul roman. Obsesia ºi
fascinaþia bulgakovianã nu
pierise deloc: în 1999 scrisesem
o povestire numitã Zepelinul
Ursulina (publicatã mai târziu în
volumul Nebulon), în care
adunând la un loc diverse
personaje din urbea clujevitã,
vorbeam, între alþii, despre
messirele Johannes ºi despre
Martareta (nu era deloc greu de
ghicit cine erau aceºtia). Corin
însuºi publicase în 1996 al doilea
roman din tetralogia sa Noc-
tambulii, este vorba de Hidra, în
care capitolul VI se numea
“Dupã-amiazã în Patriarºie
Prudî, întreruptã de un pitic
spânzurat” (în acest capitol,
personajele-cheie erau Anir
Hectorovici Marlioz ºi Adela
Bezdomnîi Vlaia, care hibridau
numele mai mult sau mai puþin
stâlcite ale unor personaje din
tocmai Maestrul ºi Margarita, fiind
rescris în manierã delirantã
începutul celebrului roman). Apoi,
în 2005, s-a nãscut, ca un triumf
al obsesiei mele, proiectul
Bulgakoviada, în urma anchetei
literare pe care am propus-o în
revista Steaua: “Care este
romanul-capodoperã al secolului
XX” (din literatura strãinã).
Cunoºteam care va fi rãspunsul
meu, al lui Corin, al lui Ion Vartic
ºi al Martei Petreu. Dar nu ºtiam
care vor fi rãspunsurile celorlalþi
patruzeci de scriitori clujeni care
au acceptat sã onoreze ancheta
propusã de mine. Mãrturisesc cã
nu am bãnuit ultraizbânda: când,
numãrând voturile, am descoperit
cã, uimitor sau nu, cel mai
pomenit roman de cãtre
repondenþi este Un veac de
singurãtate (ei, da, iatã un para-
dox al anchetei mele ardeleneºti),
cã autorul cel mai des invocat ca
romancier este Thomas Mann,
cã romanul care a obþinut cel mai
mare punctaj (fiind adesea
menþionat pe locurile doi, trei ºi

patru) este În cãutarea timpului
pierdut, nu am avut de unde sã
ºtiu cã Bulgakov al meu va avea,
totuºi, ºi el, un câºtig de cauzã.
Dar apoi frenezia a fost
nemãsuratã descoperind cã
romanul care a fost cel mai des
menþionat pe locul întâi este
Maestrul ºi Margarita (ºapte
voturi pentru locul întâi, din
patruzeci ºi patru).

Aºa s-a nãscut Bulgakoviada
ºi cãlãtoria fabuloasã la
Moscova, în iulie 2005, pe urmele
personajelor din Maestrul ºi
Margarita (povestea cu pricina,
jurnalele de bord, inclusiv
fotografiile de la aºa-numitul
apartament al Diavolului, toate se
gãsesc în Sadovaia 302 bis,
carte publicatã de bulgakofilii
clujeviþi în 2005, în Biblioteca
Apostrof). Ajunsesem la
Moscova sã vorbesc din nou în
citate, alãturi de Corin, Marta
Petreu ºi Virgil Mihaiu. Dupã
experienþa Bulgakoviadei  ºi
publicarea extravagantei
Sadovaia 302 bis, am fost
contactatã ºi de alþi bulgakofili
risipiþi prin þarã, între aceºtia de
Vladimir Bulat. De la el am aflat
cã fermecãtoarea Margareta
este Margarita ºi cã pur ºi simplu
inclusiv o literã într-un nume
poate poci acest nume ºi mutila
intenþia unui autor. Am verificat pe
Internet în ediþiile strãine: într-
adevãr, numele eroinei este
MARGARITA, ºi nu Margareta.
Aºa cã am preluat corecþiunea
explicatã mie de cãtre Vladimir
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Bulat, chiar dacã nu am mai
putut schimba în Sadovaia 302
bis (întrucât cartea era deja
publicatã) numele greºit-
consacrat al personajului. Dar
am înþeles limpede cã Margarita
nu e totuna cu Margareta! Tot în
2005 am descoperit în Ovidiu
Pecican (prieten echinoxist de-
o viaþã, unul din cei care
optaserã pentru romanul
Maestrul ºi Margarita ca fiind
cel dintâi în secolul XX) un alt
Behemoth, în Virgil Mihaiu, un
Koroviev; Ion Vartic însuºi s-a
dovedit a fi mai apropiat de
ipostaza Koroviev, decât de
aceea a Messirelui Woland. În
rest ipostazele au rãmas la fel:
Corin - Behemoth, Marta ºi cu
mine – Helle; locul Margaritei ºi
al Maestrului, dar ºi al lui
Azazello, au rãmas încã
vacante, iar Woland, se pare,
aºteaptã ºi el un ocupant
adecvat. Eram oameni mari (cum
se spune), dar ne jucam pe
rupte, omagiindu-l astfel pe
scriitorul nostru favorit. Mi-aduc
aminte bucuria ºi exclamaþiile
noastre când am descoperit la
Moscova, în cimitirul
Novodevicie, dupã oarecare
cãutare în gol, mormintele lui
Mihail Afanasievici ºi al Elenei
Sergheevna! Mi-aduc aminte de
felul în care am dat cu nasul ºi
am ratat, la o primã întâlnire,
aºa-zisul apartament al
Diavolului preschimbat în
Muzeu Bulgakov. Sau cum am
cãutat cu ironie nespusã clãdirea
Massolitului (casa Griboedov),
deºi ºtiam cã aceasta nu mai
avea cum sã existe. Am locuit
în metropolã, pe lângã Mosfilm,
exact în perioada când se
încheiase de filmat, dupã multe
peripeþii, serialul Maestrul ºi
Margarita, care a rulat ºi în
România în 2006 ºi acum în
2008, din nou (în parantezã fie
spus, una din utopiile lui Andrei
Tarkovski fusese sã regizeze,
pe lângã Idiotul, Doctor Faustus,
Crimã ºi pedeapsã, Hamlet, ei,
da, fusese sã regizeze tocmai
Maestrul ºi Margarita!).

Lucrurile nu s-au sfârºit aici.
În 2006 a apãrut la Editura
Polirom Jurnalul  ºi co-
respondenþa lui Bulgakov, care

au pus pe tapet o serie de
chestiuni legate de naºterea
romanului Maestrul ºi Margarita
(Romanul despre diavol, cum îl
numea autorul în 1930, când
începe sã lucreze la el,
abandonat mai apoi ºi reluat,
scris masiv ºi din greu în 1938,
chiar dacã titlul se va schimba
pânã în 1940, când romanul este
încheiat ºi Bulgakov însuºi
moare). Într-un segment al
jurnalului ºi corespondenþei
apare naratã relaþia specialã
dintre Mihail Afanasievici ºi
Elena Sergheevna: intensã,
secondatã mereu de ºagã ºi
umor, ludic-histrionicã. Portretul
Elenei Sergheevna în viaþa lui
Mihail Afanasievici este
concentrat în exclamaþia cu care
începe o scrisoare din 1938:
“Elena, prietena mea, forþa ºi
vigoarea inimii mele slãbite!”

Apoi, în 2007, tot în cinstea
romanului meu favorit mi-am

Cu trei versiuni de traduceri „la
activ”, romanul cel mai important
al lui Mihail Bulgakov, Maestrul ºi
Margarita, s-ar putea spune cã ar
trebui sã aibã un destin grandios,
aºa dupã cum, în mod inspirat,
Ezra Pound zicea cã „fiecare
generaþie are dreptul sãu la pro-
pria citire a clasicilor”. Românii au
ºi ei acest drept, cred eu.

Literatura secolului al XX-lea
nu s-ar mai putea despãrþi
nicidecum de aceastã piesã, la
care Bulgakov a lucrat efectiv vreo
doisprezece ani, dar în realitate,
a pregãtit acest roman întreaga lui
viaþã. Versiunea finalã, la care a
scris, ºi apoi, a dictat, pânã în
ultimele luni ale vieþii, ºi dupã care
versiune se fac traducerile acestei
capodopere. Versiunea aceasta a
fost dictatã doar de moartea
autorului. În prezent sunt
catalogate opt variante ale
romanului, din care reiese clar cât
de greu a ajuns Bulgakov la

soluþia de care avem parte acum.
Dificultatea nu era datã doar de
complexitatea temei alese (relaþia
omului cu diavolul), ci ºi de
circumstanþele în care scriitorul a
activat (imperiul rãului  condus de
Stalin). Suprapunerile acestor
douã planuri au dat naºtere unei
opere deloc uºor de citit, ºi cu atât
mai dificil de înþeles ºi de transpus.
ªi asta cu atât mai mult cu cât
scriitorul însuºi a avut o
poziþionare destul de ambiguã faþã
de subiectul tratat. Se spune cã
primele schiþe ale romanului au
circulat într-un fel de samizdat
printre prietenii scriitorului;
serviciul secret depisteazã
scrierea „subversivã”, ºi astfel se
poate data apariþia primei versiuni
a viitorului roman Maestrul ºi
Margarita, în 1929. Variantele
despre care s-au pãstrat mãrturii
se numeau foarte diferit: „Magul
negru”, „Jonglerul cu copite”,
„Seara înfricoºãtoarei sâmbete”,

intitulat jucãuº rubrica din
Suplimentul de culturã, care
apare la Iaºi, Verba Woland!
Rubrica mea nu îi este
consacratã lui Bulgakov, chiar
dacã numele ei constituie o
formã de omagiu.

Aceasta este, pânã acum,
minunata poveste a pasiunii
mele fatale pentru romanul
Maestrul ºi Margarita ºi pentru
autorul ei gogolian ºi molieresc,
amator de ºarade ºi auto-bufon
(nu suporta sã se plictiseascã),
mucalit, unic ºi, fireºte, mai cu
seamã genial.

Post-scriptum:
Povestind cu Marina

Constantinescu (împãtimitã ºi ea
a capodoperei bulgakoviene)
despre numele eroinei noastre
preferate, Marina a avut a intuiþie
tranºantã: doar Margarita poate fi
aptã sã zboare deasupra
Moscovei, în niciun caz Margareta!

CombinatiileCombinatiileCombinatiileCombinatiileCombinatiile
lui Wlui Wlui Wlui Wlui Woland?oland?oland?oland?oland?
Vladimir Bulat
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„Marele cancelar”, „Sãgeata de
aur”, „Fiul lui V(eliar)”, „Turneul (lui
Voland)”... În jurul anului 1930,
Bulgakov întrerupe lucrul asupra
„romanului despre diavol”. Dupã
un an, munca se reînnoadã ºi
scrierea nu se va mai opri, cãci
anumite complicaþii legate de
sãnãtatea sa îl fac sã devinã mult
mai nerãbdãtor ºi mai râvnitor de
a finaliza „cel din urmã roman cre-
puscular”, cum l-a numit el însuºi
într-o scrisoare, din 15 iunie 1938,
cãtre soþia sa. Existã o sumedenie
de in-terpretãri ale acestei opere
literare, publicate de-a lungul
deceniilor, dar toate se învârt în
jurul ideilor de roman „inaugural”,
„satiric”, „politic-religios”, „ino-
vator”, „figural”.

Nu caracterizãrile romanului
sau interpretãrile multiple ale
acestuia ne intereseazã aici. Ci
felurile în care aceastã
capodoperã a fost tradusã/
transpusã în româneºte, ºi cum
versiunile existente în românã
reuºesc sã ne transmitã cât mai
mult din opera finalã a lui
Bulgakov. Când ai cele trei
versiuni în faþã, cele semnate de
Natalia Radovici1 , Vsevolod
Ciornei2  ºi Ion Covaci3 , ai
sentimentul, nu tocmai reconfor-
tant, cã fiecare dintre ei a tradus
câte un alt roman, dintr-o limbã
rusã diferitã; dacã aºa ceva e cu
putinþã, se probeazã acum. O
spun din start, versiunea oferitã de
Natalia Radovici este (dupã
gustul meu) cea mai îngrijitã ºi mai
atentã, celelalte douã trãdeazã cu
vârf de mãsurã faptul cã ambii
traducãtori sunt poeþi, ºi cã au
simþit necesitatea de a „picura” în
textul bulgakovian câte ceva din
„fiorul poetic” propriu. Or, cât e de
admis într-un astfel de roman,
unde fiecare frazã, toatã
construcþia stilisticã, ºi chiar
numele fiecãrui personaj – sunt
rodul unor distilãri prelungi, bine
chibzuite, ºlefuite, „incifrate”?
Când ai originalul rus în faþã – este
cel mai lesne sã-þi dai seama de
aceste lucruri. Textul lui Bulgakov
este un text limpede, dens,
simplu, direct, deºi (doar) pe
alocuri, obscur ºi misterios. Dar e
cert cã densitatea ascunsã a
acestuia nu mizeazã pe o lecturã
poetizantã, ci mai degrabã pe una

meditativ-simbolicã. Romanul lui
Bulgakov este mai ales o parodie
crudã, frisonantã, veninoasã, deºi
foarte subtil servitã. Cu graþie.
Pentru a-i gusta adevãrata
savoare trebuie sã ºtii foarte bine
nuanþele limbii ruse, care e extrem
de evocatoare ºi de polimorfã.
Problema e cã, deºi Bulgakov
scria în deceniul al III-lea al
secolului XX, lexicul lui este foarte
variat ºi paradoxal, ºi autorul
jongleazã atât cu cuvinte
contemporane lui, cât ºi cu cele
care au o vechime considerabilã,
arhaisme demult ieºite din uz. Per-
sonal, am folosit dicþionare chiar
ºi de secol XIX, pentru a desluºi
sensurile anumitor cuvinte pe care
traducãtorii noºtri fie le ocultau, fie
le transpuneau dupã ureche, in-

exact, aleatoriu. Trebuie men-
þionat ºi faptul cã romanul s-a scris
cu o grijã nemaivãzutã, tipicãreºte,
fãrã niciun fel de compromisuri,
tocmai pentru cã autorul nu-ºi
închipuia cã acesta se va publica
vreodatã. În vremurile acelea
dure, Bulgakov nu se aºtepta ca
Maestrul ºi Margarita sã devinã
(cândva) un roman pentru mase.
De aceea, scria ca pentru sine.
Sau pentru ai sãi. Pentru oamenii
epocii apuse odatã cu instaurarea
cruntei dictaturi staliniste... Am
întâlnit în trama cãrþii un lung ºir
de cuvinte ieºite din uz, dar care
fãceau sens tocmai prin
semantica lor difuzã, uitatã,
arhetipalã. Tocmai de aceea,
Maestrul ºi Margarita nu se poate
citi pe sãrite, selectiv, ºi fãrã a se
urmãri rând cu rând, cuvânt cu
cuvânt, cãci þesãtura verbalã –

care e monolitã, se destramã, se
face zdrenþe. Voi încerca în cele
ce urmeazã o înºiruire de pasaje
în care – printr-o traducere
twisted4 , merçi Marc! – Bulgakov
nu mai sunã propriu pre limba lui.

Cred cã unul din neajunsurile
cele mai mari ale tuturor
variantelor este lipsa unui aparat
critic ºi a notelor de subsol, a
lãmuririlor, necesare publicului
românesc. Cãci M&M are mare
nevoie de aºa ceva. Covaci mai
scapã pe ici-colo câte o notã, dar
acestea nu salveazã impresia
unui automatism al traducãtorului,
care mai degrabã intuieºte
sensurile depuse de autor, decât
le ºi înþelege în profunzime. Iar la
paginile 31 ºi 35 ºi-a permis chiar
omisiuni. Fraze care lipsesc. Dar
sã mergem mai departe.
Versiunea proaspãt pusã la
dispoziþia cititorilor suferã ºi de
lipsa unei redactãri generale. Iau
câteva exemple, spicuite la
întâmplare, cãci dacã aº aduce în
cuprinsul acestui articol toate
erorile, aceasta ar ocupa, poate,
zeci de pagini. ªi nu încerc sã mã
erijez aici în dispecerul erratelor,
ci voiesc a semnala doar lipsa de
acurateþe cu care se traduc
operele clasice. Nu mai aduc în
discuþie faptul cã, în acest caz,
pânã ºi titlul lãsat de Bulgakov a
fost schimonosit încã de la prima
versiune româneascã a roma-
nului, ºi care rãmâne aºa pânã în
acest moment5 .

Una din „lãmuririle” hilare pe
care le dã Covaci o gãsim la
pagina 65. Bulgakov spune cã
individul pe care-l întâlneºte
Bezdomnîi pe malul râului
Moscova, poartã o tolstovkã. Este
vorba de o bluzã largã, cu pliuri,
care se încinge pe talie, ºi e numitã
dupã tipul celei purtate cândva de
contele Lev Tolstoi. În loc ca
aceastã explicaþie sã se
gãseascã într-o simplã notã de
subsol, traducãtorul o „topeºte” în
textul bulgakovian, de parcã ºi cel
care citeºte romanul în original ar
fi avut nevoie de o astfel de
„iluminare”. Puþin mai în faþã, când
Bulgakov ne spune cã acþiunea se
petrece pe o strãduþã slab
luminatã, Covaci „înfloreºte” mistic
atmosfera, ºi ne anunþã cã aceasta
era „zgârcit miluitã cu becuri
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chioare” (pag. 63). În ambele
versiuni definitive rãmase de la
Bulgakov, capitolul al XIII-lea
(deloc întâmplãtor e acest numãr,
infernal!), se numeºte Apariþia

eroului. Covaci îºi îngãduie sã fie
ceva mai „explicit”, ºi îl intituleazã
Apare Maestrul. Îl bate pe umãr,
cum ar veni, pe Bulgakov... Ceilalþi
doi traducãtori, rãmân la formula
bulgakovianã. Misteriosul vizitator
se înfãþiºeazã în salonul lui
Bezdomnîi, la ospiciu; ºi aflãm cã
pe femeia care are grijã de bolnavi
nu o cheamã, ca la Bulgakov,
Parascovia Feodorovna, ci
Ivanovna, cã aºa l-a „botezat”
Covaci pe tatãl acesteia (p.162).
Iar peste câteva rânduri, îi pune în
gurã Maestrului urmãtoarea frazã:
Aºadar, dacã tot suntem la in-
dex, stãm puþin de vorbã? (p.163).
La Ciornei fraza sunã mai franc:
„Deci, stãm?” (p.170). Natalia
Radovici încearcã sã fie ºi mai
aproape de sensul dat de
Bulgakov: „Aºadar, stãm6  în-
chiºi?” (p.142). Tot pe aceeaºi
paginã, Bezdomnîi întreabã:
„Profesiunea?”, iar Covaci înþe-
lege: „Profesor?”. E o evidenþã, nu
e acelaºi lucru. Iar camera 119, în
care fusese „priponit” nefericitul
„ascunzãtor de valutã”, Nikanor
Ivanovici Bosoi, ajunge re-
numerotatã de Covaci, ºi devine,
199 (p.164). Lapºionnikova, cea
care l-a anunþat pe Maestru cã
manuscrisul lui e respins de la
publicare, aflãm cã e de fapt
Lepºonnikova (p.176). Maestrul
avanseazã cu povestitul, ºi
ajunge sã precizeze cã au apãrut
o serie de articole, în unul dintre
ele, criticul Mstislav Lavrovici,
aminteºte de „pilaterie” (la
Radovici, „pilatism”; „pilaterie” e ºi

la Ciornei), ºi de cuvântul, practic
intraductibil, „bogomaz”7 , pe care
doar Ciornei îl traduce ca iconar
(p.184), ceilalþi doi pur ºi simplu îl
omit. Folosirea de cãtre Bulgakov
a acestui arhaism este o aluzie la
ideea de creaþie, dar este ºi o
ironie, cãci bogomaz, ar echivala
ºi cu „mâzgãlitor sau zugrav de
chipuri”. Ei bine, în tandem, cele
douã cuvinte (pilaterie ºi
bogomaz) voiau sã accentuieze
atitudinea/mobilizarea negativã a
cititorilor romanului despre Ponþiu
Pilat ºi, implicit, era o criticã
furioasã la adresa lui Bulgakov.
Se ºtie prea bine cã Bulgakov a
avut multe de suferit de pe urma
pieselor ºi romanelor sale...

Când începuserã chinurile,
provocate de hãrþuirea ºi
intoxicarea prin presã la care era
supus, Maestrul se trezeºte la ora
2 dupã miezul nopþii, iar Covaci
îºi informeazã cititorii cã s-ar fi
întâmplat la 7 ceasuri ale dimineþii
(p.180). Fãrã sens. Cum fãrã sens
rãmâne, oarecum, ºi toastul lui
Woland – în traducerea româ-
neascã, fireºte - când messir
ridicã pocalul fãcut din craniul lui
Berlioz, ºi declamã: „Beau în
sãnãtatea dumneavoastrã,
domnilor, zise Woland cu glas
egal...” (p.341). Toate cele trei
traduceri ne aduc în faþã aceastã
expresie arhicunoscutã, „în
sãnãtatea”, dar Bulgakov fo-
loseºte exact formula: „beau
sãnãtatea dumneavoastrã”, ºi
aici avem de-a face cu un joc prea
subtil de cuvinte ºi de sensuri:
Woland bea sãnãtatea, care e
sângele, iar sângele este viaþã,
Woland bea sãnãtatea pentru pro-
pria sãnãtate, am putea conchide.
Pentru cea veºnicã. Astfel îl
contrazice pe Berlioz, care
susþinea cã nu existã viaþã dincolo
de moarte. Cã e anume aºa, o
confirmã chiar urmãtoarea frazã:
Atunci s-a produs metamorfoza.
Ciudat, dar aceste subtilitãþi nu au
fost remarcate sau sesizate de
traducãtorii noºtri. Pãcat. La
Bulgakov nu e nimic întâmplãtor
sau comun. Ci multe lucruri sunt
încifrate, ascunse, tãinuite. Poate
cel mai tainic cuvânt din acest ro-
man apare în fiþuica pe care
motanul Behemoth o dicteazã

Hellei, pentru a-i folosi lui Nicolai
Ivanovici; este cel numit de
Bulgakov „borov”, tradus de toþi
traducãtorii noºtri prin „vier”. De
bunã seamã, dicþionarele
moderne ºi contemporane indicã
acest termen, însã cele mai vechi
aduc la suprafaþã semantica
strãveche a acesui cuvînt, care
este exact pentru a desemna
natura maleficã a celui ce
semneazã „adeverinþa”. Termenul
ne spune cã nu e vorba de porc,
ci de seminþiile caprelor sau ale
oilor, oves, caprae8 . În cazul
nostru e, incontestabil, vorba de
þap! ªi e mai firesc sã fie aºa, cãci
þapul „în Evul Mediu este însuºi
Rãul, Satana. Iar diavolul se va
vedea reprezentat, în iconografia
clasicã, cu coarne ºi picioare de
þap”9 .  Ce alt chip putea lua Nicolai
Ivanovici, dupã ce fusese uns cu
crema lui Azazello, de cãtre
Natalia Prokofievna (Nataºa)?
„Într-o clipã, chipul respectabilului
locatar de la parter luase formã de
rât, iar mâinile ºi picioarele i se
împodobiserã la extremitãþi cu
copite” (Covaci, pag. 303).
Termenul borov apare la Bulgakov
de 10 ori pe întinsul a doar douã
pagini! Deci, nu pare o vocabulã
inocentã... Termenul revine dupã

balul satanei, în atmosfera întâlnirii
Maestrului cu Woland, ºi începem
sã înþelegem, subtil, cã autorul
romanului despre Pilat este
chiar... satana. Apariþia în miez de
noapte în salonul lui Bezdomnîi,
povestirea despre gãsirea
biletului de loterie în rufele
murdare10 , coºmarurile nocturne,
caracatiþa care pusese stãpânire
pe el – toate pregãtesc înþelegerea
aceasta.

„- Întunericul venit dinspre
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Marea Mediteranã acoperise
oraºul pe care procuratorul îl ura...
Da, întunericul...” (Ciornei, pag.
379).

„Tenebrele venite dinspre
Mediterana învãluiserã oraºul
atât de odios procuratorului... Da,
tenebrele...” (Covaci, 370).

Ultimele stricãciuni, Koroviev
ºi Behemoth le fac în Moscova,
în magazinul Torgsin (abr. de la:
torgovyi sindikat = sindicate
comerciale), înainte de pãrãsirea
definitivã a oraºului11 . Iarãºi, din
traducerile existente nu aflãm ce
fel de magazin e ãsta, deºi în
politica economicã a primelor
cincinale sovietice aceastã reþea
comercialã a avut o menire foarte
importantã. Tocmai pentru cã
Bulgakov a încercat sã fie cât se
poate de critic faþã de anomaliile
pe care le-au generat aceste
„torgsinuri” pentru populaþie,
aduce în acþiune maleficul cuplu,
care provoacã un tãrãboi
asurzitor ºi fumigen în unul din
ele. Covaci îl numeºte: „Splendid
shop! Un shop foarte, foarte ºic!”
(p.429). Or, pînã la apariþia shop-
urilor, a celor din amurgul
comunismului, mai era vreme
multã de aºteptat. De unde atunci
aceastã „înflorire”, cu de la sine
putere, a unor realitãþi
aparþinãtoare altor epoci, din
partea traducãtorului. Care se
interpune autorului...Din nou ºi
din nou? Sã fie iarãºi mâna lui
Woland, oare? Sau e doar
dezinhibarea traducãtorului?

Nu îmi propusesem sã
analizez paginã cu paginã
ediþiile româneºti ale capo-
doperei M & M., ci doar sã
semnalez rapid faptul cã nu
stãm prea bine cu transpunerea
în limba actualã a operelor
clasice, ºi cã pledoaria mea este
sã se facã, pe viitor – pentru
clasici, cu precãdere – ediþii
critice, îngrijite cu mai multã
acurateþe, acribie ºi fãrã tendinþe
expresioniste, poetizante, co-
locviale. Ediþii care sã fie exacte
nu numai în raport cu stilul,
atitudinea ºi plurivalenþa se-
manticã a originalelor, ci ºi pline
de respect faþã de autorii lor. Nu
poþi poetiza pe seama lui

Bulgakov, când acesta a fost un
prea sobru prozator. ªi o uriaºã
conºtiinþã civicã!

NOTE
1 Am folosit ediþia Humanitas, 2001,

colecþia Cartea de pe noptierã. Toate
trimiterile vor face referire la aceastã ediþie.
Ediþia aceasta o urmeazã pe cea prima oarã
apãrutã la editura Minerva, colecþia BPT,
în 1972, prefaþã ºi tabel cronologic de
Alexandru Sincu. Nr. Catalog 719.

2 Am avut la dispoziþie ediþia editurii
Cartier, Chiºinãu, 2003.

3 Ediþia Humanitas Fiction, 2007,
postfaþã de Ion Vartic.

4 Caracterizarea este valabilã pentru
noua versiune a romanului, datoratã
traducãtorului Ion Covaci.

5 Deºi atât eu, cât ºi Ruxandra
Cesereanu am încercat în repetate rânduri
sã semnalãm cã romanul lui Bugakov este
Maestrul ºi Margarita, nu Maestrul ºi
Margareta! Poate prin „contaminare” forþatã
cu Margareta lui Goethe, poate prin perfectã
asemãnare cu prenumele unora dintre
româncele noastre? Cine ºtie?

6 Verbul rus, sideti, desemneazã ºi a
ºedea, ºi a fi încarcerat. Trebuie menþionat
cã Bulgakov a fost un maestru desãvârºit
al jocurilor de cuvinte, ºi cã de capcanele
acestora nu-þi poþi da seama decât dupã
lecturi repetate. Vom vedea mai încolo.

7 Termenul este polivalent: Bog
(Dumnezeu) ºi maz de la verbul mazati (a
murdãri, a mânji, a picta prost, de mântuialã).
Sensul peiorativ al sintagmei trimite cu

gândul la lucrul prost fãcut, dar
sugereazã ºi, prin opoziþie, actul de
a zugrãvi icoane. Literar: Pictor.
Pentru nimeni însã nu este un secret
cã romanul poartã un puternic
substrat de naturã religioasã.
Referinþele sunt nenumãrate. Existã
ºi studii care au dezbãtut aceste
aspecte, venite în special din zona
teologicã.

8 Cred cã nu e forþatã
interpretarea care duce cu gîndul la
pericopa evanghelicã cu separarea
oilor de capre, la Înfricãºãtoarea
Judecatã (Matei, 25, 31-46). Termenul
se întâlneºte în limba slavonã veche
încã de pe la 1270, anume cu acest
sens, oarecum malefic,
cf.I.I.Sreznevsky, S.P.1893. vol.II, A-
K, pag. 152.

9 Cf.Jean-Paul Clebert, Bestiar
fabulos. Dicþionar de simboluri
animaliere, Editurile Artemis ºi
Cavaliotti, Buc., 1995, pag. 314.

10 Existã într-o versiune pãstratã
a romanului, din 1938, o referinþã la
biletul de loterie care conþinea, printre
numerele câºtigãtoare, ºi perechea
numericã „13” – cf. ediþiei editurii
Vagrius, Moi bednîi, bednîi
master...(Sãrmanul, sãrmanul meu
maestru), Moscova, 2006, pag. 462.

11 Reþea de magazine care au
funcþionat în URSS între 1931-1936,
care iniþial erau destinate exclusiv
strãinilor, pentru cumpãrãturi pe valutã
sau aur, apoi, la scurtã vreme, ele au
început sã primeascã ºi lumea
autohtonã.
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Studiu deStudiu deStudiu deStudiu deStudiu de
patologiepatologiepatologiepatologiepatologie     argoticaargoticaargoticaargoticaargotica
 Felix Nicolau

„Vocea altora o auzi cu
urechile, pe a ta cu gâtlejul”
(André Malraux, Condiþia
umanã)

Pentru un cititor „îmbãtrânit în
lecturã”, intrarea într-o operã
literarã înseamnã o vânãtoare, o
caccia regalã. Mai mult decât
întâmplãri, personaje ºi peisaje,
hãitaºii aduc în bãtaia lentilei
lectorului-vânãtor cuvinte ºi
expresii. Nihil nove sub sole în ce
priveºte intrigile, caracterizãrile ºi
descrierile. Cu limba nu te pui,
însã! Dacã nu-ºi modificã structura
ADN-ului, cel puþin o învârte ºi o
rãsuceºte de aºa naturã, încât
baºca de-i mai prinde chichirezul.
Maiorescu îl saluta pe tânãrul
Eminescu cu consideraþii de genul:
„are simþul limbii, semnul celor
aleºi”. Aºa cum mã concentrez în
timpul vizionãrii unui film asupra
inteligenþei dialogurilor ºi jocului
actorilor, aºa ºi lectura îmi este o
pândire de vocabule scãpãrãtoare.

Întrebam o adolescentã tobã
de Harry Potter, Narnia,
Stãpânul inelelor º.a.m.d. de
unde vine fascinaþia pentru acest
fantasy bazat pe mituri rãscoapte
ºi de ce nu mai prezintã interes
pentru generaþia ei basmele
noastre ºi de aiurea. Cãci în
basme gãseºti de toate: de la
poveºti de dragoste ºi urã, pânã
la metamorfoze, blesteme,
„efecte speciale”, ironie etc. Mi-a
rãspuns cã acelea ar fi pentru
copii. Într-un fel i-am dat dreptate.
Basmele au aceastã nemaipo-
menitã calitate – sunt capabile sã
vrãjeascã imaginaþia copiilor, dar
ºi sã seducã cititorul matur, cu
gusturi rafinate. Cum se explicã
aceastã seducþie „tomnaticã”?
Pãi aici vine vorba de
subînþelesuri, de situaþii ar-
hetipale, de evitarea veºnicului
happy-end (vezi Tinereþe fãrã
bãtrâneþe) ºi de savoarea
limbajului. De ce am mai citi

poveºtile lui Slavici, dacã nu
pentru limba lor pãstoasã? În
comparaþie cu limbajul þeapãn ºi
corect al noilor fantasies,
poveºtile nemuritoare oferã un
real spectacol lingvistic. Citeam
acum vreo doi ani despre
moartea unei þãrãnci din Ucraina,
care ºtia pe de rost în jur de trei
sute de basme. O enciclopedie
popularã, dar ºi un tezaur de
regionalisme, arhaisme.

Fãcând saltul de la basm la
scrierile culte, cititul de dragul
limbii poate fi practicat în literatura
românã atunci când vine vorba de
Alecsandri (în special teatrul ºi
proza), Ion Ghica, Creangã,
I.L.Caragiale, Mihail Sadoveanu,
Argezi, Mateiu Caragiale,
M.R.Paraschivescu, E. Barbu, M.
Sorescu, Fãnuº Neagu, N.
Stãnescu, George Astaloº, Emil
Brumaru, ªerban Foarþã, Cezar
Ivãnescu etc. Cârcoteli se pot
isca cu privire la lista incompletã
de mai sus: cum cã Creangã,
pornind de la radicalul unor
„þãrãnisme” (arhaisme, regio-
nalisme), ar fi nãscocit cuvinte
noi, ºturlubatice, cum cã
Sadoveanu pune în gura
personajelor sale o limbã
estetizatã ºi tot aºa. Nimic de zis!
Ce conteazã este cã oamenii
s-au luptat cu limba, încercând
s-o localizeze, s-o „traducã” în
limbaj. Cunoaºtem diferenþa
dintre langue ºi parole, dintre
competenþã  ºi performanþã.
Cunoaºtem jocul de permutãri ºi
combinaþii, dar am auzit ºi de
cerinþa violãrii normei lingvistice,
pe care o propovãduiau
formaliºtii ruºi ºi praghezi. Bine,
ei aveau în vedere funcþia poeticã
a limbii, credinþa cã poezia
„povesteºte” într-altfel universul
decât proza. Eu, însã, mã
raportez la zisa lui Ezra Pound:
„Poezia trebuie sã fie scrisã la fel
de bine ca proza”.

Autorul tare de urechi

Odatã cu textualismul,
metaliteratura ºi autorefe-
renþialitatea am impresia cã
Autorul a surzit. Sau cel puþin îºi
foloseºte urechile cu zgârcenie.
În loc sã-ºi facã o grefã cu niºte
urechi lungi cât ale lui Midas, sus-
numitul ºi-a înfundat urechea
externã, mulþumindu-se cu ce-i
oferã cea internã. Rezultatul? La
fel de burlesc ca cel pe care l-
am obþinut chestionând un negru
asupra hãþiºului de culoare din
staþiile metroului londonez. Omul
avea cãºtile pe urechi, eu îl
întrebam: ”can you show me the
way to Piccadily Circus?”, iar el:
”hã? what?”. De altfel foarte mirat
cã nu auzea ce-i strigam eu. Ar fi
de presupus cã autorul îºi
permite sã-ºi întoarcã auzul spre
sine în momentul în care dispune
de o experienþã de viaþã bogatã.
În fond, nici Beethoven nu a surzit
dupã ce a compus prima
simfonie. Dar un condeier tânãr
nu-ºi permite luxul acesta. Sorin
Stoica a scris o carte, O limbã
comunã, din perspectiva unui
surd. Deºi surpinde unele
expresii specifice saloanelor,
limba rãmâne una neutrã,
„comunã”. Oricum, trebuie sã
recunosc cã el este unul dintre
scriitorii tineri sensibili la valenþele
limbajului. Iatã o mostrã: „Poate
nu e bine sã mã victimizez ca o
chivuþã la înmormântarea
magraonului”.

ªi acum sã ating miezul
problemei – limbajul din cãrþile
scriitorilor (foarte) tineri. Ahtiaþi
dupã autenticitate, adesea chiar
cea „mizerabilistã”, inspiraþi de
viaþa din cãminele studenþeºti ºi
de cãlãtoriile cu mijloace de
transport damblagite ºi înþesate
de interlopi, ei aud prea puþin
polifonia mediilor respective.
Pentru cã tinerii scriitori sunt în
marea majoritate intelectuali iritaþi
de incultura ºi meschinãria
mediului înconjurãtor. Sã
amintesc cã în romanul lui Adrian
ªchiop, pe bune/pe invers,
având ca subiect apetenþele
homosexuale, se discutã despre
lingvisticã generalã ºi despre
„libertatea ficþionarã”? Argoul din

)) )))
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acest roman se limiteazã la
inserþii de termeni englezeºti ºi la
înjurãturi banale. De altfel,
sintagma favoritã a unei întregi
generaþii, bomba lor cu hidrogen,
a fost „faze de cãcat”. În prefaþa
la pe bune/pe invers Costi
Rogozanu vorbeºte de literatura
de atitudine ºi de argoul fantastic
din paginile cãrþii. Una la mânã cã
pânã ºi cea mai manieristã
scriere este tot o luare de poziþie
în favoarea a ceva, doi la mânã,
mie argoul de lãudat mi s-a pãrut
sãrãcãcios. Am în vedere în spe-
cial gama cuvintelor tari, domeniu
în care aflu infinit mai multe într-
un talcioc bucureºtean, decât din
paginile cãrþilor. ªi nu e vorba atât
de duritate, cât de inventivitate.

George Astaloº, cel în
transcrierea cãruia am citit un
excepþional Hamlet povestit pe
þigãneºte, spune cã „argoul este
pentru limba normativã ceea ce
este jazzul pentru muzica
simfonicã”. George Volceanov,
autorul unui Dicþionar argotic al
limbii române , Editura
Niculescu, 2006, opteazã pentru
sfera mai largã a anglo-
americanului slang, în
defavoarea celei restrictive a
francezului argot. Astfel, argoul ar
fi „o sumã de interferenþe între
jargoane distincte”. Jargonul, la
rândul lui, este înþeles ca una
dintre submulþimile incluse în
argou. Jargonul este compus din
„cuvinte ºi expresii specifice unui
anumit segment al populaþiei,
vocabular, tehnic sau chiar se-
cret al unui grup, fie acesta ºi
profesional, de vârstã, sectã,
clasã ori interese”. Accentul cade
pe încifrare, pe invenþie ºi
resemantizare.

Riscurile traductibilitãþii

Este un loc comun cã mediile
periferice sau chiar interlope pot
fi mai expresive din punct de
vedere al limbajului decât cele
burgheze sau academice. De
aceea sunt surprins de neglijarea
acestui intensificator al mesajului
literar. ªi nu numai argoul, dar ºi
regionalismele ºi arhaismele
(resemantizate) contribuie la
sporirea pitorescului de

vocabular. Bineînþeles, funcþie de
zona de interes a unui scriitor,
argoul poate fi mai mult sau mai
puþin folosit. Eu l-am cãutat în
scrieri în care prezenþa lui ar fi
fost binevenitã. L-am cãutat la
Dragoº Bucurenci, în RealK, ro-
man despre droguri. Am gãsit o
adevãratã enciclopedie a
stupefiantelor ºi a modului lor de
preparare/consumare. Altfel,
protagoniºtii sunt tot juni
intelectuali cu un limbaj confor-
mist chiar la nivelul imprecaþiilor.
Am cãutat în Legãturi bol-
nãvicioase, romanul despre
relaþii lesbiene al Ceciliei
ªtefãnescu. Eroi studioºi,
vocabular standard. În Sã mã tai
cu tãiºul bisturiului tãu, scrise
Josephine, Sebastian A. Corn
enumerã simptome, înºirã
instrumentarul medical. Jargon
medical. Înjurãturile, însã, tot
banale sunt. Trilogia lui A.
Vakulovski, compusã din Pizdeþ,
Letopizdeþ ºi Bong, în afara
rusismelor, nu strãluceºte prin
expresivitate. Romanele sexual-
exotice ale Claudiei Golea
beneficiazã cel mult de aportul
termenilor japonezi, englezeºti ºi
franþuzeºti. Pitoresc, nu
expresivitate. Mitoº Micleuºanu
descompune ºi ciopârþeºte
cuvinte încercând sã
experimenteze într-o limbã pe
care, evident, nu o stãpâneºte
cum trebuie. N-am descoperit
argou nici la Augustin Cupºa, în
Perforatorii. Foarte puþin la
Cosmin Perþa, în Întâmplãri la
marginea lumii . Ionuþ Chiva
chiar când scrie despre ºuþi, o
face cu scârbã intelectualã. De
unde ºi surzenia ca antifonare
perfectã. Mai atenþi la limbajul
pestriþ al mahalalei sau la „graiuri”
sunt ironiºti ca Dan Lungu, Filip
Florian, Radu Pavel Gheo etc. Ei
sunt mult mai relaxaþi ºi mai atenþi
la posibilitãþile oferite de modul
mimetic inferior. Posibil ca
deschiderea faþã de argou sã fie
o consecinþã a perceperii mai
relaxate a vieþii, odatã cu
maturizarea ºi cu abandonarea
morgii adolescentine, frustratã ºi
dispreþuitoare. Aºa se face cã
scriitorii ajunºi la vârste rotunde,
40-50 de ani, mizeazã pe simþul
auzului. Exemplele sunt destule:

Daniel Vighi, Mircea Cãrtãrescu,
Horia Gârbea, Dan Stanca etc.
Existã o înþelepciune tradusã în
democratizarea scriiturii, chit cã
practicatã la modul ironic. Ironic,
însã nu sarcastic.

Despre tinerii poeþi nu o sã
spun nimic, întrucât chiar ºi cei
acuzaþi de pornografie ºi violenþe
de limbaj sunt tot elitiºti frondeuri.
Mai devreme sau mai târziu, ei
vor fi acuzatorii de mâine (Miruna
Vlada îmi vine prima pe limbã).
Prea puþini dintre ei au
împrospãtat limbajul poetic cu
vocabule din arealul marginal mai
sus pomenit.

O sã adaug cã exemplificarea
mea nu este exhaustivã. Vreau
doar sã semnalez câteva opere
în care argoul ºi-ar fi gãsit loc cu
prisosinþã.

Consecinþe ale citadinizãrii,
ale centralizãrii, ale globalizãrii
programelor de studiu? Snobism
intelectual implicând oroarea de
(sub)cultura de ghetou sau de
cea „popularã”? Nu mã grãbesc
sã trag concluzii. Observ doar cã
noii romancieri pretind cã scriu
despre aspectele naturaliste ale
vieþii, dar o fac de pe poziþii
intelectualiste, fãrã empatie. Încã
trãim complexul camilpetrescian,
filtrat prin N. Breban, A. Buzura
ºi ªcoala de la Târgoviºte: nu se
poate scrie roman decât cu eroi
intelectuali. Numai ei ar avea
complexitatea necesarã marilor
dileme ºi dezbateri. Mai existã o
capcanã: credinþa cã un limbaj
cât mai puþin localizat ar face
cartea mai uºor traductibilã.
Corect! Însã orice traducãtor ºtie
cã lucrurile banale, fãrã per-
sonalitate lingvisticã sunt cel mai
uºor de transpus. Problematica
unei opere ar trebui sã vizeze
universalul, nu limba ei. Intrigã cu
reverberaþie universalã, limbaj
neaoº. La repezealã îmi trec prin
minte exemplele lui Orhan
Pamuk, V. S. Naipaul.

Mãrturisesc cã tânjesc dupã
limbajul poveºtilor ºi povestirilor
lui Creangã, dupã verva
agramatã a lui Pristanda, dupã
plasticitatea limbii lui Gore Pirgu
ºi dupã revista presei din Poiana
lui Iocan. Vechii maeºtri. Dar ºi
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dupã Argoticele lui Nichita
Stãnescu, acele „cântece la
drumul mare”, „fãrã mamã, fãrã
tatã”, publicate abia în 1992. O
mostrã: „Zicea cã i-am vrãjit
nasol,/cã fac miºto la parastase/
...mã tot miram ce-o gâdilase/de-
a dichisit-o-n ochi un trol.//ªi mi-
a suflat-o, mã...de-a gata,/cãlca-
i-ar dricu’ arãtarea.../Cântai,
cântai, dar vezi, cântarea/mi-a
încãlzit doar beregata.//Mã arde
sub cãmaºã coasta,/mã seacã
dur, prea dur, abraºa,/sau bã...m-
o fi durând cãmaºa/ºi eu nu ºtiu
nimic de asta.//Sunt ºmecher,
eu? Eu, mã? Ce zici.../C-aºa-mi
turnã la-nghesuialã.../Dar vezi,
m-am prins: e pe ginealã,/c-o
arde-n muscã d-un carici.//M-a
uns cu gãinaþ de zânã/ºi tocmai
cine...O cartoafã,/o ºtoalfã
talciocarã, oafã.../Ei ºi? De-o
gâd i lã . . . rãmânã! / /Och i tu l ,
vorbele îi put,/Dar dã-o-n suflet
de gagicã/......./Ai oasele la tine,
Gicã?/Te fac pe zece un
barbut”(La Calul Bãlan,
cârciumã ºi han).

O sã închei cu câteva
exemple de argou culese din
dicþionarul lui G. Volceanov. Unul
mai expresiv decât altul.

Abajur=minijupã
Acadea=prostituatã ieftinã
Academie=cazier bogat
Adio, mamã=bãuturã alcolicã

ieftinã
Aerodrom=chelie
Agregat=porc tãiat de

Crãciun
Aguridã=fetiºcanã

A ajunge la export=a muri
Albã ca Zãpada=cocainã
Alconaut=alcoolic
Alivanti pour toujours ºi sã

mã pupaþi în cur!=la revedere
Altar=bar
Alunã=testicol
Antiderapant=diazepam
Antreu=buxunar exterior
Aragaz=bãiat grãsuþ
A-ºi arunca retina peste

umãr=a se asigura cã nu e
urmãrit

Arzoaicã=femeie senzualã
Babardealã=act sexual
Bauhaus=gãlãgie
Balamut=naiv
Balconar=homosexual care

practicã felaþia
A se cacioli=a se supãra
Cajbec=naiv
Calculator=cãpãþânã de porc
Cald nemþesc=frig
A da adormiri=a înºela pe

cineva
A se da crocant=a se lãuda
A da cu gazometrul de

pãmânt=(despre femei) a avea
picioarele scurte

El Zorab=penis supradimen-
sionat

Garid=proxenet
Garoaicã=þigancã
Halardealã=ºmecherie
Halbã=þigarã fumatã pe

jumãtate
Hamleþi=izmene
A-i ieºi capul prin pãr=a fi

tuns zero
A împãtrãþi=a se fotografia
Jabrac=individ periculos
Jagardea=curvã
Jbanþ=act sexual în picioare
Jelibon=grãsan

Lachenson=homosexual
Macarenco=închisoare
Mafler=hoþ dibaci
Mambo=frumos
Naºbiþie=jocul alba-neagra
A nãpârli=a-ºi pierde

virginitatea
Oafã=prostituatã
Oberºmechelãrie=escrocherie

de anvergurã
Ocarinã=gurã
Ochi maro=anus
A ofili=a bate zdravãn
O de Gârleni=parfum marca

Guerlain
Paceaurã=femeie urâtã
Paliu=nebun
Panacot=înghesuialã
A panghi=a fura
Pantahuzã=pros t i t ua tã

bãtrânã
Papacioacã=gurã
Papacioc=bãrbat care

practicã felaþia
Papiþ=cuniliþie
Rachetã=gaze intestinale
Sadomasopsihopupu=
sadomasochist
Sandilãu=dement
Savarinã=vulvã
Sãrat=hazliu
ªaicã=amantã
ªarlã=om viclean
ªeicã=fatã drãguþã
ªerpãrie=zonã cu mulþi þigani
A ºindi=a spinteca
ªingaliu=poliþist
Tabacherã=ultima persoanã

intr-o coadã
Tapardos=rachiu
Tarabã=vagin
Tarom=penitenciar cu condiþii

de viaþã mai bune

Muguri
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Olimpiu Nuºfelean

Mielul primãverii

De ce înverzesc pãºunile primãvara
cînd mielul abia învaþã
limba de lapte a luminii ?
Au stat o iarnã cuminþi
în sicriul zãpezii –
doar n-o sã dea în colþul ierbii
de dragul nostru?

Cîþiva stropi de rouã,
o blãniþã de ghiocei,
copita despicînd pleoapa dimineþii
–
cîtã durere,
cîtã bucurie
în aceastã trezire
pe picioarele tremurînde!

Dar de ce înverzesc pãºunile
ca o veste-poveste?

Mielul paºte
ºi se frînge –
în iarba blîndeþii,
cuminecãtura
pentru un timp împãcat.

Ouã roºii

Lumi încremenite, lumini în
miºcare,
gãzduite în mari cetãþi de var –
pînã unde sufletul de piatrã,
aºteptarea, disperarea?

La noapte, slobode,
stelele vor învia în cãuºul de
lemn.

Glasul Lui va sparge cercul tãcerii.

Nimeni nu va mai crede cã vorba
poate fi strivitã ca o þigarã fumatã
în scrumiera zilei.

De la suflet de piatrã la suflet de
piatrã
tãcerea,
iluminatã,
înmoaie clipa.

În oglinda simþirii,
urma Lui
taie cale
spre fîntîna inimii.

Lumi încremenite, lumini în miºcare.

Sparge peretele de var,
sã înfloreascã miezul de pîine –ideea.

Un simplu schimb de luminã

Lãsaþi-mã sã mã odihnesc în grîul
ce încolþeºte
de Sfintele Paºti.
Trezirea sã-mi fie
o linã lunecare prin ore.
Orice deschidere a pleoapei –
un cîntec.

Þãrîna se va bucura
sã-mi primeascã rãdãcinile
cînd durerea e jertfã
ºi urcarea spre cer –
milimetru cu milimetru –
un simplu schimb de luminã.

Înveºmîntat
în verdele salvator.

Lãsaþi-mã sã respir
cu grîul
ce înverzeºte de Sfintele Paºti.

Sub botul mielului ce mã va paºte
înainte ca gîtul sã-mi fie pus
pe tãietorul lumii.

Vindecare

Trece vremea, vine Cîntul,
Iisus vindecã pãmîntul.
Pune-n lacrimile mele
limpezimi de ,nalte stele.

Unde-i greul? Dar izbînda?
El îmi trece mîna, blînda,
peste creºtet, cheamã raza
sã-mi sãrute pleoapa, treaza.

Pe cînd cercul lumii strînge,
vorba Lui, caldã, mã ninge.

Ranã

Mamei

Cine, din miile de prieteni, m-ajutã
sã-mi cunosc vina?
Sã ridice piatra cu drag
ºi sã-mi porunceascã:
învinuieºte-te!

Spãl picioarele însîngerate.
Încãlþat cu sandala de argint
a sufletului,
înaintez cît pot sub biciul
singurãtãþii.
Pe Muntele Mãslinilor
cãrarea se înãspreºte.

Dar tu, piatrã, sau tu, ciocîrlie,
dacã puteþi vorbi,
spuneþi-mi
cîtã rouã trebuie sã adun
în cãuºul inimii!

Tot învãþînd sã spãl
picioarele strãinului,
cînd voi avea destulã ºtiinþã
sã spãl
picioarele celui drag?

Mielul Cuvîntului promis

Tatã al Nostru, ce cobori din cer
cu Sufletul-Luminã-n calendare,
sã ºtii cã frigu-acesta nu îl vrem
ascuns în noi, ca sã Te facã mare.

Bobul de grîu ce-l semeni iar în vatrã
cu foc înalt þine credinþa-aprinsã,
sã se-ncãlzeascã prietenii la vad,
sã îºi usuce, alb, cãmaºa plînsã.

Tu vino ºi îngenuncheazã golul
în care chinul ia fãpturi de vis;
noi îþi vom paºte-n pajiºti verzi,
                                           tãcuþi,
Mielul Cuvîntului promis.

Compoziþie
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Când Lucian Blaga ajunge în
Portugalia, ca ministru plenipo-
tenþiar, la apogeul carierei sale
diplomatice, are 43 de ani, e deja
de trei ani membru al Academiei
Române, are publicate 5 volume
de versuri, fiecare o descoperire
ºi o treaptã nouã a devenirilor din
lirica epocii, are scrise tot pe
atâtea foarte importante, unele
jucate, piese de teatru, apreciate
de public ºi de criticã, ºi e în plinã
elaborare a operei sale filosofice.
E de la sine înþeles cã vom vorbi
mereu de un poet care  trece
emoþiile, visurile ºi gesturile lui
printr-o sitã de reflexiv.

Între volumele de versuri
publicate (Poemele luminii, Paºii
profetului, În marea trecere,
Lauda somnului, La cmpãna
apelor), primul în 1919, se scurg
de la doi la cinci ani, ultimul tipãrit
dupã un interval de 4 ani, în 1933,
aºa cã acum, în anul de graþie
1938, e scadent un nou  semn
de atelier, care va fi dat abia
toamna, prin publicarea, dupã o
tãcere aproape totalã, într-o
revistã lunarã de prestigiu
(Revista Fundaþiilor Regale), a
unui grupaj substanþial de
poeme, de o anumitã continui-
tate, ºi care va fi inclus, alãturi de
alte titluri, în fine, în volumul La
curþile dorului. Acesta va fi
încredinþat tiparului prin sfârºitul
de an. Aici vor figura, ca element
de diferenþieri, ºi câteva plãsmuiri
recente, inspirate de peisajul þãrii
care îl are de câteva luni oaspete,
înscriindu-se ca o etapã diferitã,
fiindcã în versurile de deschidere
se spune, ritos: “oaspeþi suntem
în tinda noii lumi”.

Numai ºi o analizã sumarã a
acestei, sã-i zicem, prefeþe,
aparent enigmatice,  ºi ea

PPPPPortugaliaortugaliaortugaliaortugaliaortugalia în în în în în
„„„„„LaLaLaLaLa cu cu cu cu currrrrtttttileileileileile
doruluidoruluidoruluidoruluidorului“““““

numindu-se La curþile dorului,
poate pune în evidenþã o
schimbare în mijloacele folosite,
într-o strânsã legãturã însã cu o
constanþã. Pentru cã demersul
poetic blagian,   o venire dinspre
suflet spre lume, se constituie,
între altele, încã de la debutul
literar, ºi din preluare de date din
autobiografic ºi metamorfozarea
lor, în sensul unei convertiri pe un
tãrâm de legendã, printr-o
alchimie care are loc la nivelul
limbajului, metaforei, din planul
ºi al unui imaginar; mai târziu, cu
elemente de hieratic. Se vor
folosi, de pildã,  aceste vrãji (cum
de-un timp se accentueazã o
fascinaþie dinspre izvoare ale
creaþiei folclorice, anonime), pen-
tru a se spune cã, acum într-un
decor al meridianului ºi paralelei
iberice, parcã s-ar presimþi, cu o
bucurie, o agresiune bunã de real
(“verde imperiu”), virtualmente un
catalizator: “Aureole încã / se mai
aprind, ºi-aºteptãm. Aºteptãm / o
sin-gurã orã sã ne-mpãrtãºim / din
verde imperiu, din raiul sorin”. A
observa, introdus pentru prima
datã, dacã nu ne înºelãm,
adjectivul confecþionat adhoc, de
la substantivul “soare”: “sorin” (nu
solar, nu însorit) – în sintagma
“raiul sorin”.

Evident, pentru o exegezã din
punctul de vedere al unui întreg,
sunt interesante toate com-
ponentele unui nou moment de
sinteze ºi deschideri,  ziditor ºi
formator în lucrarea poeticã a
vremii lui, care va sfârºi prin a fi
aceastã altã carte înfãþiºându-se
ca un mers de platou, dupã un
plin de roade suiº. Ar trebui
amintit un vitalism funciar, într-o
continuitate, de exaltare a
fiindului heideggerian, ca o
tehnicã sapienþialã de  împãcare
cu limitele condiþiei ºi cunoaºterii

umane, temporalitate, etc. De
menþionat în acest sens ºi câteva
întrebãtoare sau ilu-minate
aplecãri peste fru-museþi de spirit
ºi metru popular, ca Trezire, Bunã
vestire pentru floarea mãrului,
Oas-peþii nepoftiþi, Ciocârlia, Bel-
ºug, Cântecul bradului, cu su-
biect naturist, sau deliberat rus-
tic, cu intuiþii de perma-nenþe,
punctãri în sine, în plan general
valoric.

Dar poate nu s-a subliniat
nici pânã azi destul, în exer-
ciþiul critic de la noi,  cît de mult
maturitatea poeticã blagianã se
desprinde de un evolutiv lin,
constant, respectiv face un salt,
se transformã rãmânând ea
însãºi ºi se manifestã original,
prin strict ciclul de numai 7 poe-
zii, câte zilele Creaþiei, expe-
rimentul poetic, sau altoiul, într-
o mãsurã clasicizant, luzitan.
Într-un eseu al meu mai vechi,
i-am zis “focul...”. Aº identifica
mutaþia care se produce, în
credinþa cã totul e expresie, din
totdeauna, a autorului, cu ceva
ca o logodnã între o francheþe
a notaþiei ºi o deturnare a ei, o
convertire  în cuvânt esenþial.
Chip vãzut ºi univers lãuntric.
Cum ne-am gândi la ideo-
gramele Orientului, care-l fas-
cineazã  pe un Ezra Pound.

ªi, în fine, cu ochii în aceastã
secvenþã a cãrþii, direct
Portugalie! Sã luãm întâi în
atenþie  poezia, ca de jurnal
intim, aproape purã descripþie,
Estoril. Unde avem subt priviri
staþ iunea l i toralã în care
diplomatul alege sã locuiascã
pe timpul mandatului,  departe
de þarã: “Casele cresc în pã-
durea de pini / albe sau ca
ºofranul, / lucind pe coline. / Mai
potolit oceanul / mângâie locul”.
ªi undeva mai departe: “Îm-
brãcatã în zâmbet ºi aur / Cora
brodeazã / subt oleandri”. Cora
putând fi un nume de desmier-
dare dat soþiei. Poezia încheindu-
se, dupã vreo alte trei versuri
despre timp, cu: “Aceasta e pa-
cea. Pacea, în care / creºte
imperiul / ceresc peste noi”. Dar
în aceeaºi mãsurã trebuie spus
cã avem de a face aici cu douã
etaje ale comunicãrii, sau tâlcuri:
Cora putând fi, printr-o convenþie

Aurel Rãu

Text scris pentru a fi citit la Institutul
Cultural  Român  din Lisabona
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din matematici, sau ca-n discuþia
despre nori dintre Hamlet ºi
Polonius, de asemenea numai
starea poeticã, instalarea în timp
a ceva din sfera graþiei, care la
impactul cu o luminã din increat
(“îm-brãcatã în zâmbet ºi aur”),
exoticã (“sub oleandri”), din
cuvinte, se aflã brodând la o
hainã a propriei deveniri. Se intrã
mai distinct parcã decât pânã
acum într-un joc de poli-semii.
Pentru ca, la un pol opus de
abordare, sã se situeze o altã
însemnare/consemnare, în
existenþial de astãdatã, nu
circumstanþial, sau mãrturisire,
din doar 6 distihuri, poezia Alean.
La prima vedere, un micropoem;
dupã reveniri ºi reluãri, o
captivantã poveste. Dar sã ne
imaginãm cã am asista la însãºi
geneza acestui, de încifrãri, text
– luând în atenþie, cu un spirit de
metodã,  tot câte douã versuri
deodatã. Fiecare  binom, o altã
zare.

“De ceasuri, de zile veghez
Pe-un galben liman
                             portughez”.

Acest distih prim, nu atât o
fixare a unui cadru, cât o
presimþire de un act de iniþiere.
Informaþii directe, realistice, dar ºi
cu pãrþi ascunse, freatice, in-
formaþii de gradul doi. Ca de pildã,
nu întâmplã-toarea delimitare:
“de ceasuri, de zile”. Mascând
instaneitate, dar ºi o abandonare
de sine unei ritualitãþi eleusinice,
de mist. Vegheazã aici,  vorbeºte
dintr-o temporalitate, cine? Un
hidalg cunoscut, al jalnicei figuri,
ca metaforã a eranþei ºi vieþii ca
iluzie? sau, de-o pildã, de pe o
frescã dintr-o mânãstire ro-
mâneascã de ev mediu, prin-
cipele român creºtin Mircea cel
Bãtrân, luptãtor împotriva oto-
manilor la Dunãre, în leatul
1400,  unde s-a aflat alãturi de
cruciaþi occidentali, pictat în ar-
murã de cavaler? ªi una ºi alta,
sau, mai mult, fiindcã avem
unele relatãri despre un interes
al poetului, care prin ani s-a
manifestat ºi ca un eseist în
materie de  artã plasticã,  pen-
tru sculpturile în marmorã de pe
sarcofagele de prin bisericile

Lisabonei ºi împrejurimilor, un
mort viu? O confuzie de epoci?
Cãci, un cuvânt cu vibraþiile ºi
aura lui: “zale”, din acest al doilea
distih:

“Cu zalele-alãturea, drept,
 cu mâinile cruce pe piept”,

într-o  parcã pantomimã, care
prinde un tot mai amplu temei,
contur. Spunem “mai amplu”,
cum condensãrile, la care se
recurge, interfereazã dintr-
odatã douã culturi. În sensul
cã, pentru a înlocui, mai
departe, cuvântul nori , sau a-l

potenþa, a-i lãrgi câmpul de
operativitate, e transformatã în
metaforã o presupusã comparaþie,
cum ar fi: “niºte nori ca niºte miei”,
aceasta cât se poate de firesc
propunându-i-se minþii
tradiþionalizantului din poeziile lui
mai vechi româneºti, recuzitã dintr-
un univers pastoral al trecutului
dar ºi prezentului transhumant
carpatin.  Deci miei, pentru nori, ºi
în consecinþã “miei lusitani”,
potrivire în care în rãdãcina
cuvântului adoptat, pentru cititorul
þintã, român, pâlpâie ºi sensul de
lucire, din latinul lux-lucis.
Auhtonizarea aceasta de trans-
plant, chiar îmogãþeºte, ºi va fi
asociat în lucrare, în loc de verbul
a cânta , mai tãinuitorul a
doini , de la substantivul

doinã, specia cea mai rãs-
pânditã a poeziei româneºti
populare, de cântec lir ic.
Aflându-ne  în cel de al treilea
dist ih:

“Doinind aº privi ºapte ani
spre cerul cu miei luzitani”.

De ce ani “ºapte”, câte de toate
poeziile ciclului? nu vom insista.
Fiindcã în scenografie tocmai
urmeazã o altã deschidere, sau
întorsãturã, de foarte multe grade,
într-o propoziþie condiþionalã
care, reþinând atenþia cu alte
ademeniri, are a strecura o
desluºire retro, la care ne-am
referit anticipând, ºi anume cu
determinarea:

“De nu m-ar gãsi unde sânt
 neliniºtea morii de vânt”.

În cazul cã am accepta cã
fiecare cuvânt îndeplineºte nu
numai o singurã funcþie, ar fi sã
traducem accepþia nouã in-
trodusã, una a unei orizon-
talitãþi, ca o caracteristicã a unui
spaþiu de perindãri, sã ne
reamintim cã în distihul doi,
citat anterior, am avut entitatea
“cruce”, pentru a fi avertizaþi,
pentru a realiza cã unei
verticale îi este acum rândul,
pentru o sugestie de ridicare în
azur, comunicare cu un  ab-
solut, a sufletului pânã adi-
neauri contemplativ. Întrucât
vom avea figura de stil a
repetiþiei, reluarea “De nu aº
pieri”. Dar, distihul întreg:

“De nu aº pieri supt de-un
                                         astru
vãzut nevãzut în albastru”.

Versuri, unde subit licãreºte
pãrelnic, într-o zare, ºi o sugestie
de tragic, ºi o perspectivã de
înãlþare, din Scripturi. Ca sã nu
mai vorbim de ambiguitatea tris-
teþe ºi dor, sugerate în titlul poe-
ziei; sau de comunicarea sibili-
nicã dintre ele, cu simbolistica de
rigoare, a culorilor, galben – albas-
tru, ºi ele posibile metaforizãri de
fenomenologic ºi absolut; de
asemenea, semnul martiric
creºtin (“cruce”). Mai mult: sã nu
trecem prea uºor peste  cuvântul
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“neliniºtea”, aum o vastitate, care
deturneazã de la doar accepþia
plasticã, terestrã, a morilor,
deschide spre un sens al unui
general-uman în sublimitatea, dis-
perarea ºi aspiraþia sa, rãzimând
pe cognitiv. Dar comentariile,
divagaþiile, nu ar mai conteni.
Cum, sã nu mai vorbim, apoi,
despre muzica în româneºte, de
incantaþie, de un rar rafinament a
rimelor, traducând o elevaþie.

Însã nu poþi pune totul sub
lupã, amãnunþit, dacã ne-am
gândi la fiecare  poem. Cu toate
cã fiecare din celelalte cinci ale
ciclului, capturi de zile mari dintr-
un ceas de hotar, ar justifica-o ºi
ar aduce cu prisosinþã rãsplãþi:
Asfinþit marin, Vânzãtorul de
greeri, Boare atlanticã, Unicornul
ºi oceanul ºi Coasta Soarelui.
Fãrã sã petrecem vreo umbrã
peste vre una din ele – fenomen
fizic neconceptibil, de altminteri,
într-un “rai sorin” – ne vom opri la
ele mai curând tangenþial.

Astfel, în cazul penultimei
poezii din restul de cinci amintite,
Unicornul ºi oceanul, ar trebui sã
atragem atenþia asupra unui
singur cuvânt, montat în piatra rarã
a finalului, ca un mãrgãritar, cu un
gust de colecþionar: paragini. Care
e, printr-o coincidenþã, printr-o
legitate, cum românii se nasc din
daci ºi coloniºti iberici aduºi în
Dacia de împãratul Traian - ºi
român ºi portughez. Cuvânt cu un
cântec al sãu, cum în dicþionarul
limbii române e descris ca  “de
etnie necunoscutã”.  Folosit aici,
cu preþul unei asonanþe, singura
într-un ansamblu cu toate celelalte
rime perfecte: margini. Asociat, ca-
ntr-o ghicitoare,  aparent cu referire
la nivelul semantic al alegoriei
despre unicorn, din poem: “când
taina se sparge la margini”. Nu mai
puþin un  ritual, de varii conotaþii,
poemul ar justifica un popas mai
aparte, însã, prin simbolistica lui,
cum ºi prin elementul de fabulos.
Despre poemele al doilea ºi al
treilea, apoi, menþionate, de spus
cã acestea, într-un mod mai
relaxat, desprind, redau, într-o
tehnicã incluzând ºi narativ, ºi într-
o modalitate pastelicã, intimã,
caldã, crâmpeie de viaþã comunã
dar ºi de insolit,  de un colorit cum
nu se poate mai ataºant, încãrcate

totodatã de conotaþii de meditativ,
cum ºi rezonanþe, virtualitãþi de
artã poeticã: “Un strigãt în noapte
pe bulevard: grilu! Din câmp /
vânzãtorul intrat-a-n oraº pe-un
mãgar, cu greeri”, “sã vânzã ar
vrea o palmã de luncã-n cetate /
un cântec mai nou”(Vânzãtorul de
greeri). Suntem într-o adevãratã
beþie a luminii, care “aºteaptã sã-
nece biserici, corãbii”; din “portul
cu zvon de maree” apar pescari
purtând “pe creºtet, / în coºuri:
þestoase, þipari, curcubee”, înfã-
ºuraþi în briza (“boarea atlanticã”)
ce “pipãie morile, / veacul de
mijloc, laptele mãrii, / pãrul
femeilor”. Unde va fi înseratã ºi
aceastã semnalizare, sãrbãto-
reascã, de oniric ºi decantãri,
privind propriul eu: “o inimã, sin-
gurã ºi de la sine / purcede solarã
prin anotimp”.

ªi ca sã întãrim aserþiunea cã
ºi printr-o singurã imagine poþi
sonda adâncimi sau indica înãl-
þimi, sã ne mulþumim numai cu o
singurã  metaforã, cât un arc de
boltã, din aceastã altã suspenda-
re printre “semne” de “tãlmãcit”,
care-i Asfinþit marin. O surprindere
a  fracþiunii de secundã în care
astrul zilei, mare, se scufundã,
înaintea extincþiei,  în niºte griuri
adânci, sã crezi de pe Teju:
“Soarele, lacrima Domnului, / Ca-
de în mãrile somnului”. Imagine,
de interferare de universuri, de
transcendent care coboarã, înte-
resant,  subtil montatã, cu o artã a
contrapunctului, în succesiunea
unei  alteia, parþial descriptive,
pentru o sugestie de comunicare
a zonelor submarine cu spaþiul
ceresc, de urcare, scrieri cu linii:
“Piere în jocul luminilor / Saltul de-
amurg al delfinilor”. Sau clipã de
proiecþii în absolut care recheamã
în minte alte atari evenimente ale
spunerii, memorabile, din istoria
volumelor anterioare, sau ulte-
rioare, cum ar fi: “Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii”, “Atâta
liniºte-i în jur de-mi pare cã aud /
cum se izbesc de geamuri razele
de lunã”, “Daþi-mi un trup / voi
mulþilor, / mãrilor, / daþi-mi alt trup
sã-mi descarc nebunia / în plin”,
“O, vreau sã joc, / cum niciodatã
n-am jucat! / Sã nu se simtã
Dumnezeu / în mine / un rob în
temniþã “, “El cautã apa din care

bea curcubeul”, “roua e sudoarea
privighetorilor / ce s-au ostenit
toatã noaptea cântând”, “Cu
picioare ca ale noastre, / Isus
a umblat peste ape”, “Locuiesc
într-un cântec de pasãre” ºi
“Dacã am vedea cu lacurile...”.
Unele, în atingeri cu un ener-
getism nietzschean, altele cu
interiorizãri ºi înfiorãri dintr-un
Rilke, al Elegiilor ori al Cãrþii
ima-ginilor. Operãri  cu vizionar,
ale unui nãscocitor – “nãsco-
cesc în ritmul paºilor”, se  va
spune undeva, cum ºtim.

La o cotã nu inferioarã, sau
temperaturã, situându-se nu
mai puþin, ºi diferit, ultimul com-
ponent al ciclului, poezia
Coasta Soarelui. În care primul
vers începe cu expresia
formularã din cântecul popular,
sau motivul, “frunzã verde” –
pentru a putea asocia  adjec-
tivul “dragele”, iubitele, sub-
stantivului “colinele”, ritmãri ca
din toposul, conceptul “deal-
vale”, pus în circulaþie de filosof
în volumul Spaþiul mioritic,
pentru definirea unui spaþiu
matrice al spiritualitãþii ro-
mâneºti îndeobºte. Ritmãri-
ondulãri care poetizeazã mor-
fologia/topografia unicã a
capitalei statului portughez,
capãt de continent:

“Frunzã verde, dragele
Linele colinele,
strâng de sus luminile.
Ape cântã, largele”.

În aceastã poezie incantaþie
un cititor român are ºi ecouri de
un melos, de asemenea de re-
ferinþã, eminescian (cu amplul,
în scãri acord: “Rugãmune-
ndurãrilor / Luceafãrului mã-
rilor”). Dar sã nu omitem nici
strofa finalã din Coasta soa-
relui - la nivelul expresiei, cu
puritãþi gen Paul Valéry, din
poemul L’Insinuant,   îmbi-
nând, ca-ntr-un buchet, deo-
potrivã transfigurare, un cer
eleat, austeritate, fervoare, un
specific, stilizare ºi cânt:

«Neclintite-s morile,
Gândul, sarcofagele,
Frunza ºi catargele.
Ard în lume orele».
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Încheiatã aici o rãsfoire prin
Lucian Blaga antum, e desigur
îndreptãþitã exprimarea unei
convingeri: cã poetul îi va fi
atribuit în sinea sa volumului
publicat în intervalul de doi ani
luzitan o semnificaþie aparte,
depãºind – într-un fel ca în cazul
fiecãrei culegeri – stricta mar-
care a unei etape. Inclusiv prin
locul, rolul,  acordat noþiunii dor,
în economia întregulului, anga-
jând atât de multe nuanþe într-o
definire a unor imponderabile
din sufletul mai multor culturi,
sensuch la nemþi, soledad la
spanioli, în fine saudades în
portughezã, cu o întreagã ca-
rierã în cercetãri eseistice, la
aceste popoare. O semnificaþie
deosebitã - altfel neexplicându-
i-se frecvenþa, o învãluitre curte-
nitoare ca din baladele eroice
româneºti, sau din colinzi («la
curþile Novacului», «celea-nalte
curþi»). Lãmuriri mai doc-trinare,
pot rãmâne în sarcina unor
exegeþi, fenomenologi împãti-
miþi, vor fi mereu foarte bineve-
nite. În ce ne priveºte  însã, ºi-
ar avea locul ºi o precizare de
amãnunt. Plecând de la,  practic,
o micã descoperire a mea, pe
care o fac cu prilejul consultãrii
unei cãrþi de literaturã compartã
publicatã la Bucureºti în 1972,
Sentimentul dorului în poezia
românã, spaniolã ºi portughezã
(autor Elena Bãlan Osiac). Un-
de fãrã nici o raportare la titlul
ales de poetul nostru, se aflã o
trimitere bibliograficã la un autor
portughez din epocã, Antonio
Sandinha, menþionându-i-se vo-
lumul Na corte de saudate, din
1922. Doar înlocuirea unui sin-
gular cu un plural! Va fi profitabil
sã aflãm mai mult despre  pro-
filul  cãrþii, ºi conþinutul ei. Dar,
nici o îndoialã, suntem numai  în
situaþia, ilustratã ºi în unele poe-
zii, mai curând a unei recurgeri
la folosirea unei  tehnici din spe-
þa colajului, expresã, productivã
în plan expresiv sau ludic. În
acelaºi timp,  cu o conotaþie de
elogiu unor etnii, confratern,
dintr-o aproape religie a ceea
ce, peste decenii, va fi dezvoltat
ºi într-o scurtã poezie, mai
curând aforism, Dorul-dor.

Dupã cum se ºtie, sau pentru

o deplinã edificare, gestionarul
acesta exigent ºi metodic al
unei cheltuiri în creaþie, neîntre-
ruptã nici de moarte, care-i
Lucian Blaga, va mai tipãri un
singur volum de versuri origi-
nale în timpul vieþii, dupã alþi
cinci ani, Nebãnuitele trepte, în
care o infuzie de realism pe o
urzire de reflexiv trimite mai
puþin voalat la un autobiografic.
Pentru ca aproape  tot ce va
scrie ca poet, foarte mult ºi foarte
bine, dupã anul 1948 (când este
eliminat, printr-o decizie politicã,
statalã, din învãþãmântul univer-
sitar pentru care a renunþat la
activitatea diplomaticã, ºi i se
retrage dreptul de a publica
poezii originale, pentru un
considerat delict de idealism ºi
misticism atât al poeziei cât ºi
al operei filosofice, permiþându-
i-se sã semneze numai ca
traducãtor din alte literatuiri) sã
aparã doar postum – ulterior
anului 1961. În legãturã cu
acest preþios lãsãmânt al sãu,
de «inedite», cu acesatã bogatã
risipã de frumuseþi (una din
poeziile perioadei numindu-se
Risipei se dedã florarul), mai
trebuie precizat cã experienþa de
viaþã ºi lucrare portughezã s-a
dovedit urmãritoare în eposul
sãu liric. Astfel  putând fi
identificate cel puþin ºase creaþii
cu subiect din acest areal, ºi care,
împreunã cu celelalte la care ne-
am referit, ar putea alcãtui un en-
comiastic florilegiu de vreo 15
poeme, într-o carte cu text bilingv,
de bibliofilie. Un posibil deziderat.
Cum aº întreprinde eu aceastã
ispravã, care am publicat ºi o
ediþie selectivã din Blaga în 1966
(Cele mai frumoase poeziii), am ºi
identificat aceste ferestre/întoar-
ceri, fiecare valori, dintr-un timp cu
noroc ºi mirabil. Ele se numesc:
Soare iberic, Agave, Arabida,
Scoici, Mãgãruºul, Don Quijote.

Iar un dialog, în ºantierul na-
val care-i scrisul lui Lucian
Blaga, cu perimetrul luzitan, nu
se opreºte la cât am arãtat pãnã
aici. Trebuie sã ne referim ºi la
un important amplu volum de

prozã al poetului, un soi de
bildungsroman, nefãcut public în
timpul vieþii, de opoziþie la
regimul politic ºi la ideologia
comunistã: Luntrtea lui Caron. În
cursul acþiunii, personajul prin-
cipal, un alter-ego al autorului,
dar ºi un heteronim, ca sub o
inspiraþie din universul poetic
Pessoa, revine de mai multe ori
pe firul amintirilor în peisajul
geografic ºi uman portughez,
mod de recurgere la un leit-motiv.
Iatã un pasaj, ca o reluare altfel a
poeziei Estoril: «Stam undeva
foarte sus, la cel mai înalt etaj;
numai eucalipþii din curte
ajungeau cu crengile ºi frunzele
pânã la fereastra noastrã.
Rupeam câteodatã frunza plãcut
mirositoare, din care da o sevã
uºor rãºinoasã. Vânturile tãioase,
ca stiletul, ale palmierilor din
curtea hotelului nu ajungeau la
nivelul ferestrei. Mã uitam în jos
la ei!». ªi încã un citat: «Îºi
amiteºte cu strângere de inimã,
de Hotelul Aziz de la Bonalisa,
de-un hol enorm în stil maur, ca o
peºterã înaltã, cu coridoare
suspen-date, de jur îmrejur, ºi cu
decoruri din orientul mijlociu, de
interioare ca din O mie ºi una de
nopþi».

Dintr-o mãrturie foarte pre-
þioasã despre intervalul diplo-
matic invocat, 1938-1939, ºtim
cã la un moment dat scriitorul
«încãlzea gândul fondãrii unui
aºezãmânt românesc, de cul-
turã, pe þãrmul Tagelui, cu faþa
la Atlantic ºi la lumea latinã de
peste ocean», proiect în legã-
turã cu care ar fi glosat: «Ar fi
lespedea din Carpaþi, în Iberia
traianã»; ºi  cu un aer «pierdut
dincolo de vis ºi vreme», în
continuare: «Pragul pe care mi-
ar place sã mã ajungã ninsorile
anilor». Cu adãugarea: «I-aº
ciopli porþi ca-n Maramureº, cu
dãltuiri mai trainice decât cele
pãstrate în piatra templelor egip-
tene». Un proiect, nerealiazat de
facto, cu bani publici, dar într-un
plan simbolic împlinit în etern,
pentru cine dã ce-i al ei, ca statut
social, împãrãþiei artei cuvântului.
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   Patru mari lirici interbelici
au constituit modelele for-
matoare pentru generaþiile de
dupã rãzboi, Lucian Blaga, Tu-
dor Arghezi, George Bacovia,
Ion Barbu. Dacã dincolo de
Carpaþi, polimorfismul creaþiei
argeziene, geniul ºi plas-
ticitatea suculentã a expresiei
verbale i-au fascinate pe mulþi
tineri autori, dincoace de munþi,
în Transilvania, Blaga a fost un
exemplu de poet metafizic,
vizionar, articulând o lume a ti-
parelor româneºti identitare, un
cosmos din cuvinte grele de
sens, cu un grund religios, sau
oricum aproape de categoriile
gândirii creºtine, ortodoxe, mai
precis, chiar dacã filosofia
poetului are puncte de deli-
mitare faþã de linia tradiþionalã
a dogmelor, de unde împrumutã
multe concepte, de pildã
„sofianicul“, „transcendentul
care coboarã“ etc. pe care le tra-
duce într-un un limbaj  filosofic
nu lipsit de o vibraþie liricã,
„spaþiul mioritic“, „orizontul
ondulat“, etc, sau în poezii cu
trimitere la o experienþã
arhetipalã, majoritatea.

Basil Munteanu, eminentul
critic român din exil i-a schiþat
exact portretul poetului de la
Lancrãm, pe înþelesul cititorului
occidental, în apreciata ºi azi
„Panorama de la litterature
roumaine contemporaine“, din
1938, apãrutã la Paris, editions
du Sagittaire, e tradusã ºi în
portughezã. Ar fi vorba despre
„un poet al misterului cosmic“
vezi capitolul „Marele elan al
lirismului“, unde cei amintiþi, dar
ºi un Ion Pillat, sau Vasile
Voiculescu, sau Nichifor  Crainic
dau consistenþã antoloicã liris-
mului interbelic.

Pentru anii 68, 70, perioada
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tinereþii noastre literare, în
ambianþa cercurilor revistelor
transilvane, „Steaua“, „Tribuna“,
apoi, din 1968, revista stu-
denþeascã „Echinox“, Blaga
era poetul exemplar, prin
dimensiunile unei opere de o
împlinire  goetheeanã, prin
aura de marginalizat al re-
gimului, un poet cu o staturã de
clasic viu, deschis spre lite-
raturile lumii, de unde traduce,
nu numai „Faust“, dar ºi  voci
lirice universale. Revista
„Steaua“, se ºtie, are meritul de
a-l repune în circulaþie naþionalã
pe poetul român, publicându-i
valoroase poezii inedite, de
maturitate târzie, sau traduceri,
prin anii 1959, 60.

Situaþia celorlalte douã figure
exemplare ale perioadei in-
terbelice, Bacovia ºi Ion Barbu
este diferitã. Elementaritatea
expresionistã a primului, amin-
tind uneori de Eduard  Munch,
cu celebrul lui  „Þipãt“ exis-
tenþial, abia începea sã fie
descoperitã la valoarea sa, de
cãtre exegeþi exprimentaþi ca
Lucian Raicu, Gh Grigurcu, Ion
Caraion la tineri ca Dinu
Flãmând. Colegul nostru de
promoþie, Dinu Flãmând,  poet
postblagian în  primele sale
versuri, dar cu note bacoviene,
cum observa critica literarã, este
traducãtorul de mai târziu al  lui
Pessoa, al  poemelor lui, dar ºi
al paginilor memorialistice  din
„Cartea neliniºtirii“, în româ-
neºte. Flãmând  era atras de
formula unui naturism senzu-
al, din faza de tinereþe a
dionisiacului, nietzscheeanului
Blaga, dar ºi de o ciudatã
„înstrãinare familialã“ sintagmã
ireductibilã, la Dinu Flãmând,
de fapt remarcatã de toþi criticii
români, care l-au analizat. Se

simþea, încã de atunci,
prelungindu-se pânã azi,  în
ciclul de poeme „Grãdini“,
capacitatea de rememorare a
locurilor copilãriei pierdute, un
fel de aliaj între naturism,
blagian la origine, ºi  depre-
sivitate, bacovianã, totul acum
epurat de metafore. Un fel de
„paradis în destrãmare“ cu
imaginea blagianã. Interesant,
Dinu Flãmând va renunþa
treptat la metafore, la aceste
elemente de construcþie consid-
erate esenþiale de Blaga, fie ele
„metafore  plasticizante“, mai
transparente, imediat func-
þionale sau, mai ales, „me-
tafore  revelatoare“, sondând
misterul lumii, cum le teoretiza
marele interbelic. O des-
prindere deci de modul de a
construi  consacrat de Blaga.
Sau cum spunea un eseist,
Virgil Mihaiu, format cam în
aceaºi perioadã a anilor 70-75,
scriind despre Rilke ºi Gotfried
Benn, primul  fi „astrul eclipsat“,
eclipsa nu înseamnã, desigur,
eliminare, expirare, cum cred
unii tineri foarte tineri de acum,
negând poate nu atât valoarea
poeziei blagiene, una sub-
stanþialistã, „esenþialistã“ cât
lipsa sa de interes pentru zonele
efemere, abstragerea sa din
cadrul  cotidian, etc. Virgil
Mihaiu semnala o mutare de
accent, o deplasare de gust
modern, post modern chiar,  de
la entuziasm, spiritual, divi-
nitate, la luciditate, corpora-
litate, „antropocentrism“, cum
observa un poet-teoretician
Alexandru Muºina, sau un
prozator-teoretician, Gheorhe
Crãciun, scriind despre nece-
sara „tranzitivitate“ a discursului
poetic modern.

   De la Blaga  se trece în
câteva decenii la Bacovia,
dacã schimbãm numele  au-
torilor  germani cu cei români,
vom avea aceeaºi „eclipsã“,
dar soarele nu dispare.
Receptarea lu i  Blaga ca
model de pl inãtate t rans-
cedentalã, de transcendenþã
plinã,  nu de „transcendenþã
goalã“,  cum zicea Hugo
Friedrich, prin anii 1970, nu
a  d i s p ã r u t  n i c i o d a t ã  d i n
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conºtiinþa esteticã a poeþilor tran-
silvani. De pidã, la Aurel Rãu,
care simte plinul reliefului
românesc, este atras de limbajul
simbolic al astrelor, de spaþiile
culturale europene, cultivã cere-
monialul blagian, la începuturi ºi
„notaþia“ de peisaj.  Atmosfera am
putea-o numi, postblagianã ºi la
Ioan Alexandru sau la Gheorghe
Pituþ, doi ardeleni  formaþi în
deceniu 6, la Cluj, dar lansaþi la
Bucureºti, în deceniile ur-
mãtoare. Pentru Alexandru, satul
are reverberaþii cosmice, mi-
racolul poate fi un mânz abia
nãscut, sau un cimitir sãtesc
amintind spaþiul paradisiac,
ascensiunea se face „spre vãmile
vãzduhului“ lumea are parte de
lumina cereascã, provincia e
mitizatã, supralicitatã uneori
retoric. La Pituþ pãdurea e un
izvor de energii imemoriale, iar o
vinã nedefinitã, o spaimã ge-
neralã de necunoscut pretinde
apãrarea omului.

  Ar mai fi o observaþie de
fãcut, acum,  modelul Blaga e
primordial, el este, cred,  un fel
de desen de maestro, un
„desen interior“, cum cerea în
scrierile sale  Leonardo, o
sondare a abisului din noi, din
lume, o aproximare a cifrului
eternitãþii. Modelul arghezian,
similar acestui act de cu-
noaºtere, prin poezie, diferã
totuºi de modelul Blaga, prin
faptul, nu singurul, desigur, cã
exaltã deseori ludicul. Arghezi
se manifestã mult mai inventiv,
mai colorat, mai ingenios,
uneori superior-gratuit decât
mereu gravul Blaga.

Criticul spaniol Carlos
Bousono a teoretizat relaþia
dintre umor ºi lirism, Arghezi ar
putea-o exemplifica, foarte
convingãtor.  Ambele modele
sunt  considerate de bazã,
întemeietoare de sisteme lirice,
de stiluri, având influenþe
catalitice asupra descoperirii
propriului eu poetic, modele nu
de imitate, de filtrat, de,
eventualmente, asimilat, depã-
ºit, oricum benefice tinerilor
care-ºi cautã propria identitate
poeticã... Aceste modelele  evi-
dent le preced pe cele numite
contestatare, înnoitoare, de-

structurante, avangardiste, su-
prarealiste, onirice, postmo-
derne, ludice, etc, Prin  primele
se poate pricepe lirismul su-
praistoric al unui Baudelaire,
Rimbaud, Lautreamont, sau
Rilke, Novalis, sau Seferis,
Pessoa, ele sunt etape obli-
gatorii formãrii unui scriitor
autentic. Critica francezã, de la
Marcel Raymond la Jean Pierre
Richard   sau spaniolul  Damaso
Alonso, apeleazã la aceste
tipuri de lirism plin, pentru a
urmãri metamorfozele liricii
moderne europene. Blaga
nereceptat, netradus, la vremea
potrivitã, afin unul Gaston

Bachlard , ca teoretician, nu este
inclus printre marii poeþi euro-
peni, deºi  ar merita.  Ion Barbu,
un alt mare interbelic, repus în
circulaþie prin 1965, un poet al
elanurilor dionisiace, al bal-
canismului, al eremetismului,
apoi, trei  faze ale operei lui,
oferã, la rîndul lui, trasee lirice
moderniste  de neocolit pentru
tinerii poeþi. La un poet precum
Cezat Baltag, lirismul ermetic al
lui Ion Barbu dã rezultate
excelente, iar la Ion Mircea,
epura,  rigoarea, abstracþiunea
sunt aliate cu naturismul din
ciclul unor „Pãpãdii“ cosmice,
de raportat la ciclul barbiean
„Dupã melci“.

 Apoi dupã aceste faze pline
ale poeticului, vin destructu-
rãrile spectaculoase, simplifi-
cãrile, operate, intuitiv, printr alþi
autori din lume, de Bacovia. De
la plinãtatea lumii la golul  uni-
versal. Apoi, de aici, la con-
testarea poeziei ca poezie de
manifestele avangardite. Vezi
excelenta „Introducere în avan-
garda literarã româneascã“, Ed.
ICR, 2007, a lui Ion Pop. Dar
Plinul semnificaþiilor prexistã
golului, lipsei de sens con-
temporan cultivat de lirica
globalizatã de azi, liricã cu o
mizã artisticã, aº zice prea micã
faþã de predecesori, desigur, cu
unele fericite excepþii onorante.

Concluzia acestor examinãri
ale modelului Blaga este cã
toate etapele lirismului romînesc
au fost parcurse, asimilate, nu
imitate, de poezia anilor 1960-
2000.

Un alt poet ºi eseist postbe-
lic, din cercul revistei clujene
„Steaua“ A.E. Baconsky,  vor-
bea la fel despre  „declinul
metaforei“, deci exact despre
tendinþa de înlocuire la nivel
european a modului metaforic
de a scrie poezie, cu metoni-
mia, figurã de stil mai precisã,
mai pe gustul  lumii noastre
livratã concretului. Era discret
contestat  prestigiosul sistem
blagian , metafora ca modalitate
liricã ºi filosoficã de cunoaºtere.

Blaga semnificã  o vârstã a
lirismului, care nu poate fi
abandonatã decât cu marele
risc al negãrii unui moment fe-
cund literar, de unde pornesc noi
direcþii, alte modalitãþi. El e un
patern pentru  poezia vizionarã,
pentru metafora ca instrument
de cunoaºtere. Simplitatea,
concreteþea, cotidianul, de-
structurarea, limbajul eliptic,
multe alte mãrci ale poeziei
contemporane polemizeazã im-
plicit cu versurile sale spiri-
tualizate, generoase, cu vasti-
tatea imaginaþiei, dar nimic nu
le poate lua intensitatea. Ele,
versurile blagiene, sunt timp
condensat, mitic, parabolã a
permenenþei.

Text redactat pentru Colocviul de
la Lisabona, (dedicat lui L. Blaga)
organizat de I. C. R.

Bust de A. Picunov  Tirtau
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cu mircea ivãnescu în gara de nord.
ºi cu fata aceea a lui pe care a iubit-o, despre

care nu ºtiam decât cã fusese foarte frumoasã ºi
nu suporta lumina prea puternicã. versuri vechi,
nouã, 1988, cu gura pânã la urechi, îndreptându-
mã spre peronul ºapte sã iau rapidul de cluj.

aveam de cãlãtorit o zi întreagã, am înºfãcat în
ultimul moment cartea de pe noptierã, crezând cã
iau memoriile lui naum...

o sã fie destul de greu sã stau cuminte în
compartiment în timp ce el face vorbe ºi eu ghicesc
care sunt adevãrate.

oricum, îmi fusese dor de mircea, deºi nu l-aº fi
cãutat chiar azi printre cãrþi.

am cumpãrat cafea ºi grisine, mai aveam zece
minute  pânã la plecarea trenului, mergeam citind,
mã bucuram cã nu e frig ºi încercam sã nu mã agãþ
prea tare de cuvintele lui sufleteºti. uneori poeþii sunt
insuportabili.

un puºti gras m-a salutat, cred cã era beat, am
urcat în tren, în compartiment erau doar doi
îndrãgostiþi. probabil se vor sãruta tot timpul, n-o
sã încingem vreo dezbatere, ceea ce e foarte bine,
melcii lui mircea începeau sã se adune în jurul meu,
chiar era bine.

fãrã nici o pauzã în timpul povestirii, ignoram
cratimele ºi paharele de pe masã, cum mã învãþa
mircea, mã legãnam în braþele care mã primiserã
sã exist printre poesii pânã la cluj. ne mai sãrutam
din când în când, adicã cei doi de pe bancheta din
faþa mea. lucrurile începeau sã aibã contururi im-
precise ºi soarele apunea ca ochiul unei pãsãri
împãiate, ptiu, mircea, nu-mi cârâi despre ce nu
vreau sã aud!

în prima garã am ridicat privirea ºi am zâmbit,
tinerii dispãruserã,  probabil cãutau un
compartiment  gol. cafeaua mi-a sãrit printre dinþi
pe tot geamul când mi-am dat seama cã urcasem
în alt tren!!

eram în drum spre mare.
n-am apucat sã cobor ºi trenul a pornit. cu noi

nuanþe, potrivite acestei   scene de ocarã. nu mai
aveam chef de vreo literã amintindu-mi cã pânã
mâine dimineaþã nu mai era nici un tren spre cluj.
presupunând cã aº fi reuºit sã mã întorc în seara
asta în bucureºti. ce mai vorbe ai putut sã scoþi ºi
tu, mircea! mã enervezi!

joc gratuit sau nu, eram în drum spre constanþa.
voi revedea marea. nu mai fusesem din 2000.
n-o sã ajung la aniversarea laurei care ºi aºa

era supãratã pe mine, mãcar sã vãd marea. douã
valuri, trei, ºapte, câte-or fi, miºcãri ce nu înseamnã

nimic, valuri nesfârºite din zgomotoasa maºinã care
produce  nepãsare.

zece ore o sã tot vedem pescãruºii.
o sã stau la hotelul nevrozelor, nu mai e nimic

de salvat. aºa se face când nu mai ajungi la  cineva
pe care nu ai vãzut-o de 7 ani, care în sfârºit a uitat
tot ºi te-a anunþat cã e însãrcinatã.

ºi nici n-o sã merg la pescãrie, o sã mãnânc
pizza în camerã. ºi o sã dorm cu ciorapii în picioare.
ºi o sã mã uit toatã seara la talk-show-uri, doamne-
iartã-mã!

hotârâsem sã rãmân toatã ziua în oraº, oricum
week-end nu mai pupam, în orice caz nu unul bun.
hotelul pãrea nou, nu era dãrâmãtura cu gândaci ºi
mucegai pe care o þineam minte, ceea ce mi-a
îndulcit oarecum suferinþa.

pe mircea îl lãsasem în tren.
am dormit destul de bine, iar în zori am ieºit sã

mã plimb. am mers kilometri pe þãrm, nici nu mai
ºtiu unde, era destul de cald, mã bucuram cã nu e
o zi obiºnuitã de noiembrie. nu percepeam frumuseþi
subtile, valurile se acopereau unul pe altul ºi atât.
dar mã târam lihnitã pe þãrmul îngheþat. probabil,
era prea dimineaþã pentru un comportament firesc.
am dat peste un restaurant.

dumnezeule, o sã mã îmbãt atât de tare ºi o sã
mã urc pe masã, ºi o sã desfigurez pe cineva, ºi o
sã gãsesc un nenorocit care sã conteze cât de cât!

am comandat o ciorbã de peºte. ohne alkohol!
alcohol free. fãrã. nu e voie!

nu era o dimineaþa nebunã, nu fusese nimeni pe
þãrm, nu s-a prãbuºit nimeni sub masã. în cantinã
mai erau doar trei oameni, un cuplu în spatele meu
ºi un domn foarte bãtrân, fãrã aripi lungi. ciorba era
atât de bunã ºi atât de fierbinte, ar fi meritat câteva
lacrimi. ardei iute merge? la cuvintele astea, zic.

cuplul era americãnesc, vorbeau foarte tare cum
vorbesc ei, femeia nu îl putea convinge sã
comande, el vroia explicaþii ºi garanþii cã mâncarea
o sã fie bunã. pe cât de liniºte, cald ºi bine fusese…

începeau sã mã agaseze.
bãtrânul era probabil surd, însã eu vroiam sã

mã bucur de ciorba mea la
decibelii potriviþi. m-am întors spre ei! chelnerii

au apãrut imediat: i-am rugat doar sã vorbeascã
puþin mai încet.

ºi sã comande naibii the god damn soup!
pãtãrania nu putea avea decât douã efecte, fie

sã tacã, fie sã aflu cum poate reacþiona un bãrbos
de 115 kile ºi 1.85-2.25 metri. dupã un moment de
liniºte s-a ridicat.

a pornit spre mine.
a fost bunã ciorba, am apucat sã gândesc. s-a

aplecat proptindu-se de nasul meu ºi m-a privit. clipa
asta a durat vreo 2 ani:

                                      e  bunã   supa?

cronologic, sfârºitul acestei clipe nu înseamnã
nimic. ea s-a încheiat abia când lingura lui a intrat
în ciorba mea (ºervetul de pe pieptul lui îºi va gãsi

IOLANDA BOB

MARE
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constanþa.
dupã câteva clipe s-a repetat, în altã uºã. dacã

scot acum capul pe hol, asta se numeºte evaluarea
diferenþelor. o fi vreo petrecere. fãrã muzicã, desigur,
doar nu auzeam nici o muzicã.

am tras draperiile ºi mi-am netezit tricoul.
marele john era la uºa alãturatã, beat, încercând

s-o deschidã.
la vederea ta prinde viaþã ochiul, ce faci aici?
a pufnit fãrã sã-ºi ridice privirea, fãrã sã rãspundã.

mâinile lui uriaºe nu nimereau cheia potrivitã. alea-s
cheile de la maºinã, am alergat eu sã mã salvez. a
bãgat mâna în buzunar, a scos un pumn de alte
chei.mi le-a întins. cea de la hotel era o cartelã
magneticã, am gãsit-o u-ºor. s-a nãruit în pat.

din buzunarele hainei i-au cãzut telefon,
bomboane, o hartã, chei, tichete, dolari, cartele
magnetice, o rolã metalicã, cred metru de tâmplãrie,
þigãri, acte, paºaport, multe alte kestii, o fotografie
cu un copil dormind ºi un cd.

am adunat mormanul pe noptierã. am încercat
sã-i deschei haina, i-am dat jos cizmele. sforãia.

am aprins veioza, apoi m-am retras în camera
mea. oricum n-aº mai fi apucat sã adorm, sforãia
exact ca un cetaceu constipat.

era de-abia trei când rãcnetul lui m-a fãcut sã
sar din pat.

se pare cã nu mai era nimeni la etajul nostru, n-
a ieºit altcineva din camere.

nu încuiasem uºa lui. fãrã sã deschidã ochii, mi-
a spus sã deschid geamul. l-am deschis. i-am dat
o þigarã. i-am desfãcut o bere din frigider. mica
noastrã petrecere de beþivani rataþi s-a încheiat
repede: ºi-a dat jos haina ºi m-a rugat sã mã întind

lângã el.
patru ore

încontinuu a sforãit
asurzitor în urechea
mea. de-abia puteam
sã respir, mã þinea
foarte strâns în braþe.
se aºezase peste
pãturã, mie îmi
îngheþau picioarele,
eram doar în tricou.

am reuºit sã trag
haina lui cu un picior
ºi m-am învelit.

la 7 a desfãcut
brusc braþele ºi s-a
întors cu spatele.

l-am învelit, am
închis geamul, am
stins lumina.

am fãcut un duº,
mi-am strâns lucrurile
ºi am plecat spre
garã.

good bye, my love!

locul în muzee în cele din urmã, n-am nici o
îndoialã!). a gustat douã linguri de soup ºi a plescãit
brusc binedispus,

mulþumind amabil.
sã numim momentul în care s-a rãsucit pe

cãlcâie ºi s-a întors la masa lor, momentul tare. apoi
sã încercãm sã calculãm cum au ricoºat privirile
chelnerilor, ale bãtrânului ºi ale femeii.

am început sã amestec cu lingura mea în farfuria
mea.

eu îmi construiesc acum cuvintele cu care sã
tac, sã comande tot ce e în meniu. el se dezvoltã.
grohotiº auriu sub picioarele lui.

femeia fuma plictisitã. uriaºul identifica încântat
ingredientele din fiecare farfurie pe care o devora
într-un minut ºi maxim jumãtate. vocea lui tunãtoare,
jerba de stropi care-i înconjura barba pe o razã de
un metru ºi noua mea smerenie, aveau ºi ele logica
lor.

apucasem sã spun câteva cuvinte în englezã,
aºa cã spectacolul era pentru mine. am zâmbit.
puteam sã jur cã ºtie, deºi eram cu spatele.

bãtrânul mânca încontinuu, chelnerii dispãruserã.
l-am auzit strigându-mã, vorba vine, el strigã tot

timpul, mi-a zis sã vin, dacã doresc, la masa lor. n-
aº fi rãspuns, dar femeia mi-a cerut în românã sã o
ajut: nebunul ãsta vrea sã ºtie ce sunt toate astea.
fusese plecatã mulþi ani din þarã. ne-bu-nuu, a
repetat el româneºte, þuguindu-ºi buzele.

nasul lui grandios, barba lui magnificã, burta lui
giganticã, diferite origini din care a început lumea,
toate erau în acelaºi timp în toate farfuriile. m-am
aºezat lângã ei.

râdea, vorbea în acelaºi timp cu mine, mã privea,
îmi spunea când little one când young lady mind
your business, se îndopa ºi, din când în când,
pufnea în româneºte ne-buu-nuu!

femeia plictisitã fuma, moºul mânca fãrã sã ne
bage în seamã, eram sub influenþa a nu ºtiu ce,
încã nu-mi era clar.

dupã douãzeci de minute mã gândeam cã dacã
nu plec mã mãnâncâ ºi pe mine. am cerut nota
pentru ardei ºi ciorbã. ºi am plecat. nu prea
ceremonios.

credeam cã încearcã sã mã reþinã sau ceva.
nimic.

am ajuns repede în camerã, hotelul era la un
minut distanþã!? am fãcut un duº, am trãncãnit
câteva minute cu invitatul serii, un maimuþoi mediatic
veºnic la tv, savant de renume mondial. ne-am
þigãnit, apoi am adormit.

pe la douã m-am trezit. vântul. mã ºi miram.
am tras draperiile, marea sclipea. mai vãzusem

marea într-o iarnã, nu-mi aminteam sã fi fost atât
de copleºitoare. e destul de greu pentru creierul
meu sã înþeleagã ideea de sclipire întunecatã. han
din islanda. am rãmas în picioare în faþa geamului.
o sã plec din camerã imediat ce se lumineazã. un
taxi ºi totul o sã…

am auzit o bufniturã în uºã. nu-mi mai place în Fereastrã pentru Iov
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DE CE ARE
OMUL

DINTI (?),
TEXT DESTUL DE (NE)SERIOS

Titlul de mai-sus sunã (aþi observat, nu?) fie ca
o încercare de a vã elibera de un eventual dubiu, fie
ca o exprimare a întrebãrii pe care eu mi-o pun, mie.
( Pe asta, alãturi de multe altele, ca de pildã: - « De
ce are vulpea coadã? » - «De ce n-are ursul coadã?»
– «De ce are elefantul coadã?» – «Cine-a tras în
noi, dupã 22?» –« Familia galinaceelor a început cu
oul sau cu gãina?» º.a.m.d. Dintre toate, numai cea
referitoare la elefant are un rãspuns aproape unanim
acceptat: «Ca sã nu se termine brusc». Pentru
celelalte existã felurite încercãri, mai mult sau mai
puþin penibile ori de-a dreptul tâmpite.)

Dar întrebarea din titlu întrebare rãmâne, chit
cã ar trebui, poate, din punctul meu de vedere ºi de
interes, sã o reformulez: «De ce de la un timp nu
mai are dinþi omu’ care odatã a avut?» Sau: «De ce
a mai avut dinþi omu’ care nu mai are?» În sfârºit:
«De ce se mai alege omu’ cu dinþi, dacã tot va rãmâne
fãrã?»

Aventura, asemãnãtoare cu cea a lui Robert
Scott, din 1910 – ultima, începe devreme, chiar foarte
devreme, cu scâncetele ºi chirãiturile bebeluºului pe
care îl mãnâncã ºi-l dor gingiile (aºa se zvoneºte;
eu, despre mine, nu-mi mai amintesc; iar bebeluºii,
la aceastã vârstã, nu dau interviuri inteligibile), atunci
când încep sã-i creascã dinþiºorii. Continuã (zice-
se) cu senzaþiile diverse ale mamei atunci când
pruncul posesor de incisivi îºi suge, de la izvor, porþia
de lãptic.

Trece un timp ºi, odatã cu începutul ºcolii, se
declanºeazã exodul dinþiºorilor. Sfori legate de clanþã,
sâsâieli, încurcãturi în momentul alimentãrii ºi al
rostirii, uneori vizite pe la stomatolog (asta depinzând
de câtã minte au pãrinþii). Exodul acesta, de la un
moment dat, se combinã cu o nouã invazie de dinþi,
aºa-ziºii dinþi  „definitivi”, cei de pãstrat în gurã, iar
mai apoi - cazul meu - în ... sertar. Da, dar eu nu mi-
am pierdut dinþii, aºa cum se spune foarte frecvent
ºi ceea ce, pentru populaþia Bambaras din Africa
Occidentalã simbolizeazã frustrarea, castrarea,
falimentul. Mie mi-au cãzut sau mi i-a scos doctorul
(trei mi-am scos chiar eu: unul cu patentul, unul cu
prosopul, al treilea, de fapt, a întins-o singur, profitând
de trecerea pe-aproape a unei iahnii de fasole).
Aºadar, dinþiºorii de lapte se lasã înlocuiþi de niºte

dinþi de tot cãcatu’! Foarte bine ºi corect s-au gândit
francezii când ºi-au trecut la feminin dantura luatã în
ansamblu. Aºa se ºi cuvine, curvele dracului de dinþi!
Pe franþuzeºte ºtii mãcar de la bun început cam cu
cine ai de-a face. Oare ce ne-o fi apucat pe noi,
românii, sã împãrþim chifteaua: dinþii la masculin,
mãselele la feminin? De o aiurealã mai mare tot numai
noi, românii, am fi în stare (de pildã, în Cluj, în decurs
de douã sãptãmâni, o stradã ºi-a schimbat numele
din «Bd. 21 Decembrie» în «Bd. 22 Decembrie)».

Odatã cu dinþii „definitivi” încep ºi vizitele mai
mult sau mai puþin constante (aproape întotdeauna
silite) la dentist. Cãtre anul înrolãrii în armatã, îºi fac
apariþia ºi «mãselele de minte», cele care în Irlanda,
aºa se pare, au un rol important în incantaþia numitã
«teinm laegda» sau «iluminarea cântecului».
Îndeobºte, existenþa lor þine cam cât dureazã ºi
stagiul militar (fãrã nici o relaþie organicã sau de
cauzã-efect).

Scãpaþi de mãselele de minte, avem
posibilitatea sã ne ocupãm serios de plombe, coroane
ºi poduri. De asemenea, putem începe sã cugetãm
la rostul dinþilor în viaþa de zi cu zi (deoarece în cea
«de apoi» n-or sã ne însoþeascã, îi lãsãm, dracului,
aici jos).

Rostul major al dinþilor (vã spune unul care mai
deþine aºa ceva doar în sertarul deja pomenit) este
sã le asigure mâncarea cotidianã ºi sejururile
estivale pe malul mãrii ori hibernale, undeva la munte,
celor numiþi «stomatologi» (adicã dentiºtilor), lui
Sancho Panza al lor – tehnicianul dentar, precum ºi
aparþinãtorilor îndeobºte legali ai acestora. Cam ca
în cazul pompelor funebre, viaþa nu poate fi
conceputã fãrã cabinet stomatologic/dentar (apropo:
în francezã, «cabinet» mai înseamnã ºi «budã,
veceu, umblãtoare»... Ca sã vezi! Nu e chiar
politicos din partea francezilor, «politically incorrect»;
n-am dreptate? Dar altfel cum sã-i fi spus? «Atelier»?
«Entreprise»? «Agence»? Pe de-altã parte, sã nu
uitãm cã, într-un regim parlamentar, acelaºi cuvânt
denumeºte ansamblul sau, dupã caz, adunãtura
miniºtrilor. Daþi naibii francezii ãºtia!).

Dinþii noºtri sunt de folos ºi pentru obþinerea de
radiografii dentare. Iar acestea sunt de mare folos
întru identificarea morþilor ºi, dacã despre asta
vorbim, chiar ºi a celor care i-au fãcut sã fie morþi.
Aºa ceva te mai poate liniºti în ticãloasa asta de
viaþã: de te gãseºte cineva mort ºi habar nu are cã
tu eºti acela, dã o fugã la dentistul tãu, îi cere o
radiografie de-a ta, o comparã cu mestecãtoarea
hoitului ºi ºtie ce sã scrie pe cruce (sã nu vã gândiþi
acum la toate crucile pe care aþi vãzut cã scrie câte
ceva! De pildã, din radiografia dentarã nu reiese cã
ai fost «Acad. Prof. Dr». Chestiile astea se obþin ºi
se dovedesc altminteri). Mã umflã râsul: cea mai
recentã radiografie dentarã a mea, trebuie cã
seamãnã leit cu celebra pozã «Peisaj nocturn din
Groapa Filipinelor»!!

La ce mai sunt buni dinþii? La instalarea ºi
declanºarea unor momente erotico-imaginative. Da,
da. Sã vã explic, ca sã mã credeþi: la un moment dat
din existenþa mea, am ajuns pe mâna unei dentiste

TUDOR IONESCU
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(ºtiu ºi cum o cheamã dar nu vreau sã spun). O tipã
foc de miºto, deºteaptã ºi datã dracului. De ce spun
toate astea? Pe-atunci, eu ºi ceilalþi din jurul meu
(eram la ºcoala de dat din aripi, adicã de piloþi, de
aviaþie) aveam între 19 ºi 23-24 de ani. Mai toþi eram
destul de bine fãcuþi (vreunul dintre voi a vãzut
vreodatã un pilot bun de vândut la pereche, în
pungã?), unii destul de reuºiþi ºi la arãtare, cu toþii
obligaþi sã o vizitãm, periodic, pe „madame”. Aceasta
(am zis cã nu spun nume!) te punea pe scaunul ãla
spurcat, îºi lua în mânã sculele inchiziþionist-
medievale ºi, desfãcându-ºi picioarele, se suia
cãlare pe unul dintre ale tale, apropiindu-ºi decolteul
de o generozitate mai rar întâlnitã (ceva de genul
Anita Ekberg) de privirea ta pofticioasã. Începea sã
râneascã prin mestecãtoarea-þi ºi, în astã vreme, îþi
îndruga tot felul de porcãrii mult plãcute ºi adevãrate,
despre cam ce îþi umblã þie prin cap & altele, aºa
încât îþi muta cu totul gândul ºi atenþia de la cleºti ºi
freze. Fãcea cu dinþii tãi tot ce pohtea pohta ei! Dupã
care îþi ordona sã te ridici de pe scaun ºi te dãdea
afarã scurt ºi apãsat. Iar când se ducea ºi ea pe la
piscina din UM 01838, la poarta de intrare stãtea un
cãprar din gardã. Pânã ºi noaptea mai funcþiona
«anestezicul» pe care þi-l aplicase. ªi mai nasol era
cã soþul ei îndeplinea funcþia de CI-st ºef! Cred cã
„Madame” avea diplomã ºi în psihologie. Aplicatã ...
psihologie!

O dovadã a eventualei pãreri cã, în fond ºi
adeseori, dinþii mai mult îl încurcã pe om, ar putea fi
ºi faptul cã în mai multe sporturi – nu le înºir – se
poartã o protezã-pãzitoare, ca sã nu faci murdãrie
pe jos.

Dinþii mai slujesc ºi la folosirea pastei de dinþi, a
periuþei de dinþi … Cãci, altminteri, ce sã faci cu
astea? Ah, cu periuþa ai putea sã-þi faci pantofii, iar
cu pasta se poate lustrui clanþa de la uºã. Pastã de
dinþi ai putea sã-i mai pui în palmã cuiva care doarme
ºi, apoi, sã-l gâdili uºurel pe sub nas. Asta se practica,
acum vreo patruºcinci de ani, în cantonamentele de
volei. Atât pasta cât ºi periuþa mai sunt bune ºi la
obþinerea unor câºtiguri bãneºti, asta dacã tu le
produci ºi le vinzi («la recomandarea unanimã a
medicilor stomatologi»!).

Apropo: al meu – medicul – chiar cã îmi place, îmi
e simpatic, în ciuda trecutului nostru, oarecumva cu
momente comune. Prezentul conteazã. Eu nu mai am
dinþi, însã el are un stil de a-mi cotrobãi prin gingii ºi de
a gãsi câte un colþ de rãdãcinã, vreun pod prea
îndepãrtat, ceva, astfel încât sã ne permitem sã stãm
de vorbã o juma’ de orã ºi sã schimbãm locaþia câtorva
roni (nu exagerat de mulþi) care, la început, erau într-un
buzunar de-al meu. «Que Dieu s’en occupe!»

   Uite, cam asta-i treaba cu dinþii. Oare am
izbutit sã rãspund mulþumitor la întrebarea din titlu?

- Doctore, ºtii cã, uneori, dinþii au fost sursã
de inspiraþie pentru lucrãri literare?

- …?
- Pãi, uite, sã-þi spun eu câte ceva: La Fontaine

îi pomeneºte în fabula «Le serpent et la lime»,
Diderot în «Nepotul lui Rameau»... Rodolphe Toepffer,

în niºte însemnãri de cãlãtorie din 1837, îi pomeneºte
pe „scoþãtorii de dinþi“. Sau, ºtii vorba aia din
francezã, care a circulat pânã la o vreme: «Mentir
comme un arracheur de dents», adicã «a minþi ca
un scoþãtor de dinþi». Oare sã-l mai amintesc acum,
în aceeaºi ordine de idei, ºi pe Caragiale al nostru?
« N-ai idee cum þi-o scot: pânã sã clipeºti din ochi,
odatã, pac!...» Da, sigur, asta e, þi-ai amintit: Iordache
bãrbierul, «subfirugul», faþã-n faþã cu Catindatul
magnetizat cu Jamaicã. «Iordache (merge, ia cleºtele
ºi revine) – Zi cã te-a ciupit un purice … odatã …
pac!» Ce ziceai, doctore? Cã de Diderot nu ºtiai ºi
tu? Mã bucur cã m-ai urmãrit. Acum, na, scuzã-mã,
eu ar cam trebui sã plec. Pe de-altã parte, ai afarã
doi pacienþi cu câte o falcã umflatã ºi, nu ºtiu de ce,
prost dispuºi. Salutare, neicã, ºi mersi!

Pe drumul spre casã, drum întrerupt de o staþie
de reajustare la un bar din zonã, mã întreb dacã, în
situaþia mea, mai pot avea ºi eu, ca omu’, “un dinte
împotriva cuiva”. Ajung la concluzia cã da, ba chiar
mai abitir decât altcineva, deoarece eu, dacã am un
dinte împotriva cuiva, pot, nimic nu mã opreºte, sã i-
l trimit prin poºta rapidã.

Pe de-altã parte, acolo în bar (dreptate avea cel
ce spunea cã frecventarea barurilor duce la gândire
bramburitã!) îmi vine în minte cã Gilbert Durand,
pomenindu-l pe Bachelard, spune cã existã – sau a
existat -  un simbolism «muºcãtor» ºi cã «viermuirea
anarhicã se transformã în agresivitate, în sadism
dentar». Eh, eu de chestia asta (cu ajutorul
stomatologilor ºi al patentului) se pare cã am scãpat:
nu mai risc sã fiu agresiv sau dento-sadic. Nici cu
zeiþa Kali nu mai am nicio treabã, deoarece «dinþii ei
sînt niºte colþi respingãtori». ªi mã apucã ºi o groazã
întemeiatã (asta cam dupã al doilea pahar) amintindu-
mi cã Elwin Verrier, în «Maisons des jeunes»,
pomeneºte despre „vagina dentata”! (Vã daþi seama?!).

 Ei, dar ia te uitã cã nu sunt eu singurul cu pãreri
reþinute faþã de dinþi. Durand mai vorbeºte ºi despre
«traumatismul provocat de creºterea dinþilor, trauma-
tism ineluctabil, dureros ºi mai brutal decît înþãrcatul»
care «întãreºte negativitatea muºcatului». Pãi, vezi
doctore? E nasol sã-þi creascã dinþii. Nasol de tot!
Poate tocmai de aceea în comunitatea Bagobo se
practicã mutilãrile dentare, «pentru a nu avea dinþii ca
cei ai animalelor», dupã cum spune R.H. Lowie în
«Manuel d’anthropologie culturelle». ªi, în sfârºit, ia
sã ne gândim noi la marea deosebire dintre mestecat
ºi înghiþit! Ce se mai alegea din bietul Iona de cumva
chitul ar fi avut ºi el ceva dinþi acolo, la intrare? Sau de
tot ºi de toate pe care ºi le trimitea în stomac simpaticul
Gargantua? Dar sã mai analizãm un aspect: ceva
întâi mestecat ºi abia apoi înghiþit, unde ajunge? Ce
se alege din acel ceva? Ce devine acel ceva? Nici
mãcar n-am curajul sã mã gândesc de teamã cã, cine
ºtie,  vreodatã aº putea sã mã preschimb în dumicatul
unui Cãpcãun înrudit cu corsicanul Orco.

Îmi termin, apoi îmi plãtesc licoarea
magnetizantã ºi, total lipsit de sadism dentar, o iau
spre casã, încãrcat de tot felul de amintiri. Dar
persistã întrebarea: “De ce are omul dinþi?”
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Volumul domnului ªtefan
Borbély intitulat O carte pe
sãptãmânã ºi apãrut la Editura
Ideea Europeanã în 2007
reprezintã o selecþie de patruzeci
ºi cinci de texte (de criticã de
întâmpinare) scrise în perioada
2003-2006 ºi apãrute în reviste
precum Apostrof, Observator
Cultural, Viaþa Româneascã.
Aceastã serie de texte este
dominatã de crezul cã o carte pe
sãptãmânã reprezintã ‘norma
decentã pentru un critic de
întâmpinare’ implicat în proiec-
te diverse. Dintre cei  vizaþi de
articole amintim numele unor
scriitori consacraþi, aparþinând
unor diferite generaþii: Matei
Cãlinescu, Adrian Marino,  Paul
Cornea, Florina Ilis, Gheorghe
Crãciun, Caius Dobrescu,  Ion
Manolescu, Irina Petraº,
Gheorghe Perian, Petru Poantã,
Dan C. Mihãilescu, Mircea
Petean,  Andrei Oiºteanu,  Ioana
Bot,  Norman Manea.

Demersurile cuprinse de
aceastã carte sunt deopotrivã
analitice ºi critice, oferind
cititorului posibilitatea de a
accesa o serie de apariþii
editoriale prin intermediul unei
priviri minuþioase ºi sistematice
care nu omite aspectele care au
legãturã cu opera supusã
analizei. Apelul la biografii, la
contextul istoric, realizarea de
paralele sau de trimiteri asigurã
fundalul necesar autorului pentru
a conferi adâncime ºi relevanþã
analizelor sale. Abordãrile
operelor sunt obiective, puternic
argumentate, având ataºate
trimiteri bibliografice sau citate, ºi
se dovesc a fi foarte solide pentru
cã sunt dublate de un discurs
sigur pe sine, care face dovada
parcurgerii unei biblioteci
impresionante ca dimensiune ºi
diversitate.

Celor puºi sub lupã de cãtre
autor nu li se iartã bibliografia
incompletã, deturnãrile de sens

ColecColecColecColecColectttttia deia deia deia deia de
cccccaaaaarrrrrttttti de viziti de viziti de viziti de viziti de vizitaaaaa

sau structurile alambicate
asemenei unor jonglerii care evitã
sã spunã ceva în final, în schimb
criticul apreciazã (atunci când e
cazul) lucrãrile inedite sau cele
care vin sã acopere goluri în ce
priveºte abordarea unui anumit
subiect, operele complexe lucrate
în detaliu ºi având ca suport un
careu de cãrti de specialitate. Ori
de câte ori ochiul sever al
criticului sesizeazã ºi sugereazã
posibile aprofundãri de subiect, el
oferã alternative atunci când
opera se blocheazã ºi amen-
deazã abaterile de la text.

Fluxul coerent al ideilor ºi al
structurilor pe care acestea le
formeazã au un ton sincer, plin
de acurateþe, care nu mizeazã pe
împãunãri stilistice, ideile lãsând
în final impresia unei poveºti bine
scrise ºi spuse a cãrþilor, deºi la
o privire mai atentã se poate
observa cã în spate se aflã o
muncã de observaþie, gândire ºi
construcþie în detaliu, care,
asemeni unei vegetaþii luxuriante
ia în posesie toate cãile deschise,
nerezumându-se doar la una
dintre variantele posibile.

Textele elaborate pun în
luminã uneori mai bine criticul
decât scriitorul, deºi crezul
autorului este cã doar scriitorul
sãlãºluieºte în turnul de fildeº, nu
ºi criticul cãruia îi este rezervat
un umil ºi efemer turnuleþ de
hârtie. Acestã putere a textelor îºi
are rãdãcina în actul reflexiv
asumat, care derivã din ideea
conform cãreia fiecare carte este
dacã nu ºi o rezolvare cel puþin o
chestionare a unei probleme de
gândire formulate prin intermediul
unor scrieri magice. Permutãrile
ºi combinãrile valide ale literelor
prezente în întrebare dau
rãspunsuri sibilinice care mai
apoi trebuie interpretate de
scriitor ºi supervizate din umbrã
de critic, ambii având în vedere
totalitatea celorlalte soluþii
propuse de-a lungul timpului.

Pe drumurile prin Bibliotecã
suntem cãlãuziþi de o privire
experimentatã care îndeamnã la
prudenþã, dar ºi la curaj din partea
cãlãtorului, cãci tainele ascunse
în spatele coperþilor suntem
avertizaþi cã nu se aratã decât
unor minþi în care pasiunea pentru
lecturã ºi raþionalitatea se îmbinã
în mãsuri egale. Atenþia trebuie
menþinutã în permanenþã la un
nivel înalt pentru a putea depista
capcanele ºi falsele poteci sau
potecile otrãvite, dar ºi pentru a
avea intuiþia creditãrii unor
descoperiri viabile.

Pentru cititorii neavizaþi
aceastã carte oferã deliciul unor
propuneri coerente, necesare ºi
adecvate de lecturã; oferã, de
asemenea, o lãrgire a orizontului
literar vãzut ca pânza de cãrþi; iar
pentru cititorul avizat, cartea de
faþã se impune prin supleþea
tonicã ºi vitalitatea originalitãþii
analizelor. Indiferent de profilul

cititorului, volumul se dovedeºte
util ºi relevant în întocmirea unui
portret sau a unei hãrþi literare atât
de necesare unei priviri de
perspectivã.

O carte pe sãptãmânã face
dovada spiritului critic ºi a
erudiþiei autorului, care nu uitã sã
ofere soluþii acolo unde cei mai
mulþi critici se opresc pentru a
mustra steril scriitorul. Volumul
radiografiazã ºi instituie cãrti de
vizitã detaliate noilor cãrti
propuse cititorilor, cãrti de vizitã
completate, dupã caz, de o reþetã
care sã agrementeze lucrarea ºi
cu o coroniþã de lauri.

Propunere de peisaj

 Cristina Vidruþiu

)) ))) )) )))



43

Mulþumitã literaturii suntem
  stânjeniþi de propria noastrã istorie.

 (Emanuel Lévinas)

„Atunci când scriem o operã,
aflãm doar la sfârºit cu ce o vom
începe: pentru Tatãl ºi Fiul –”
Verbele auxiliare ale inimii încep
ºi se terminã cu nararea morþii
unei mame ºi a fiului ei prin
aceastã formulã: „Pentru Tatãl ºi
Fiul”. Aflãm la urmã nu doar cu
ce trebuie sã începem, dar ºi
locul începutului este lãsat
intenþionat în ambiguitate:
Verbele auxiliare ale inimii încep
cu o Prefaþã, iar aceasta este
introdusã de un moto: „Doar cel
ce poate spera, are darul vor-
birii, ºi viceversa” (Ludwig
Wittgenstein). Iar „la urmã”  nu
înseamnã nici pe departe „la
sfârºit”, deoarece la Esterházy
„la urmã” nu ne poate duce cu
gândul la acea încheiere care
înseamnã cã totul e bine conturat,
nu a mai rãmas nimic de adãugat,
totul a fost spus – ultima
propoziþie din Verbele auxiliare
ale inimii este urmatã de altele,
cu toate cã sensul este acela al
finalului id est „Sfârºit.” Chiar ºi
acest sfârºit este urmat de un fel
de rezumat al Introducerii  în
beletristicã terminându-se cu
încheierea nuvelei lui Danilo Kiš,
urmând mai apoi, doar aºa
separat, o promisiune: „Toate
acestea le voi scrie ºi mai exact.”
- cuvintele fiind aproape ultimele
din cartea lui Peter Handke:
Wunschloses Unglück [Fãrã
dorinþã, nefericit]. Deci ni se
promite, chiar dacã persoana
celui ce promite este complicatã,
dar totuºi ni se promite cã nu se
sfârºeºte totul aici. ªi acest in-
terval deschis din douã direcþii,
ºi din cea a începutului ºi din
perspectiva încheierii, se unificã
în cuvintele: „Pentru Tatãl ºi Fiul”.
Cu alte cuvinte: Harmonia

O ecuaO ecuaO ecuaO ecuaO ecuatttttie cu douie cu douie cu douie cu douie cu douaaaaa
necunoscutenecunoscutenecunoscutenecunoscutenecunoscute
Scrierea posibilitãþii în Harmonia cœlestis
de Péter Esterház
 Zsuzsa Selyem

cœ les t i s  este împlinirea
promisiunii fãcutã prin formula
„Pentru Tatãl ºi Fiul”.

„În opinia tatãlui meu, cu mici
reþineri, viaþa este minunatã.
Deoarece în opinia tatãlui meu sã
mori la Auschwitz e firesc, natu-
ral ºi de la sine înþeles.” Unul
dintre „taþii” din Harmonia
cœlestis este scriitorul romanului
În afara destinului, în naraþiunea
cãruia despre propria sa
experienþã de la Auschwitz apare
(înfipt, încleºtat) tot timpul
cuvântul: „fireºte” („dar totuºi,
existau într-adevãr camere de
gazare?, –  ºi i-am spus, cum sã
nu, printre altele sunt ºi camere
de gazare, fireºte: totul, am
adãugat, depinde de ce anume se
obiºnuieºte într-unul sau altul din
lagãre.” , vezi Kertész Imre: În
afara destinului ; „Vii din
Germania, bãiete ? – Da. – Dintr-
un lagãr de concentrare? –
Bineînþeles.” etc.); acest „tatã”
considerã a fi o minune ceea ce
cumva reuºeºte sã scape din
acel sistem ce este descris de
cãtre Vladimir Jankélévitch ca o
capodoperã „bine planificatã,
metodicã ºi selectivã” (vezi
Jankélévitch, A uita?). Auschwitz
este capodopera urii: dar nu au
legãturã cumva toate capo-
doperele „bine planificate,
metodice ºi selective”, toate
sistemele considerate un tot, fi-
nite ºi ermetice, nu au ele
legãturã cu ura? Din perspectiva
lui Lévinas tirania nu este de-
terminatã de cãtre sentimente ºi
intenþii, ci mai important e dacã
se poate deschide în faþa acelui
Altceva (Autre), dacã se supune
poruncii venite dinspre faþa,
privirea celuilalt: Nu ucide!

Este surprinzãtor cum sunt
separaþi „Tatãl ºi Fiul”: prima parte
a romanului Harmonia cœlestis
este naraþiunea despre „tatã”, iar

a doua parte surprinde „eul”.
Prima parte se clãdeºte din
diferite naraþiuni ancorate (mor-
tal ancorate) în „tatã”, din diferite
construcþii anecdotice, mo-
nologuri (de genul Pensée-urilor
lui Pascal), titluri de seriale
înºirate, din schiþe, descrieri
ºtiinþifice, iar cea de-a doua parte
din confesiuni citate din diferite
locuri. Cele douã pãrþi total
diferite ºi distincte se leagã prin
structura gramaticalã a expresiei
„tatãl meu”, ce  face trimitere
directã la un „eu”: se înþelege de
la sine cã „tatãl meu” nu existã
fãrã un „mine”, fãrã un „eu”. Iar
fãrã „eu” limba ar putea construi
doar un „tatã”, ceea ce nici pe
departe nu înseamnã „tatãl meu”.
Aici nu este vorba de un tatã
(într-adevãr, numãrul taþilor
depãºeºte unul) ci de câþiva taþi
care apar întotdeauna în strânsã
relaþie cu altcineva, cu unul dintre
acele multe „euri”, este deci
întotdeauna vorba despre tatãl
acelor multe euri.

„Tatãl meu” nu existã fãrã
„,mine/ eu”, dar oare acest lucru
este reciproc?  Din punct de
vedere gramatical „eu”-ul nu este
determinat de un „tatã” – din
aceastã perspectivã relaþia dintre
ei nu este marcatã. „Tatãl”
rãmâne invizibil din perspectiva
„eului”. Naraþiunile eului din Har-
monia … ne introduc într-o lume
a poveºtilor comune cu tatãl, dar
s-ar fi putut sã nu se întâmple
astfel ºi la fel de bine sunt
îndreptãþite sã nu vorbeascã
deloc despre tatã. Totuºi fiecare
naraþiune a „eului” vorbeºte
despre tatã, dar nu dintr-un
impuls al determinãrii, ci din purã
opþiune.

A doua parte nu este reflecþia
primei pãrþi, nu poate fi, nici din
punct de vedere a diferitelor
specii literare folosite, nici din
perspectiva structurilor gra-
maticale: ceea ce în prima parte
e condiþionat, în cea de a doua
este liberã alegere. Aceeaºi
relaþie se poate baza pe
determinare ºi libertate: relaþia e
aceeaºi, dar cele douã pãrþi  im-
plicate o pot trãi diferit, sunt libere
sã o trãiascã diferit. Structurile
gramaticale ale cãrþii puncteazã

)) )))
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acest aspect, ºi compoziþia cãrþii
la fel, nu alege o simetrie ce
îngrãdeºte, o oglindire ce
simuleazã infinitul ºi reci-
procitatea.

În propoziþia cu numãrul 345
„tatãl” este subiectul unui experi-
ment al oglindirii: Manfred
Milinsky, etolog german pentru a
cerceta capacitatea de co-
operare a peºtilor, a aºezat
peºtele mic (aici: „tatãl”) ºi
peºtele cel mare (aici: „peºtele
cel mare”), care este permanent
dispus a-l mânca pe cel mic, în
douã acvarii diferite, dar
apropiate, iar lângã peºtele cel
mic a aºezat o oglindã. Acvariile
diferite erau necesare, deoarece
altfel ar fi dispãrut unul dintre
subiecþii experimentului, acela
fiind chiar „tatãl”. Nu doar peºtii
mici, dar ºi Milinsky porneºte de
la ipoteza cã peºtele mare îl
devorã pe cel mic. Avem astfel
un proverb, ºi experimentul
fireºte (cu semnificaþia cuvântului
folositã de Kertész Imre)
dovedind valabilitatea acestuia;
în mod clar, întrebarea vizeazã
numai comportarea peºtilor mici.
Oare coopereazã? Experimentul
a arãtat cã ei numai în
reciprocitate coopereazã. Dacã
peºtele mic este singur în
acvariu, ºi vede în oglinda de
lângã el cã presupusul partener,
adicã propria imagine ce i se
oglindeºte, se deplaseazã, îl
urmeazã ºi el în tentativa
descoperirii pericolului. Dar dacã
în oglinda aºezatã într-un unghi
de 45 de grade îºi vede partenerul
fãcând exact aceleaºi miºcãri ca
ºi el, dar înnotând într-o direcþie
total opusã, se întoarce ºi el.
Rolul oglinzii este de a arãta
peºtelui mic exact ceea ce face,
chiar dacã aceastã imagine e o
proiecþie pe negativ, oglinda nu
poate arãta o altã miºcare,
independentã de cea fãcutã de el.
ªi iatã cã avem concluzia
ºtiinþificã: strategia „Tit for Tat”,
„Ochi pentru ochi”.

Citind acest experiment ca o
alegorie a romanului, identificând
peºtele mic cu una dintre pãrþile
romanului, oglinda cu structura
analogicã, peºtele mare cu …
acesta având rolul de a-l devora
pe cel mic, atunci ar putea fi, sã

zicem, „nevoia de a te conforma”,
ºi astfel experimentul ar arãta cã
romanul este previzibil, limitat,
nici mãcar nu poate fi considerat
roman. Ar mai trebui sã decidem
ce a omorât romanul clãdit astfel:
oglinda, peºtele mare, sau faptul
cã peºtii mici „fiind bãieþi culþi au
cunoscut proverbul despre peºtii
cei mari care-i devorã pe cei
mici”, sau cel puþin aºa au fost
învãþaþi sã creadã, ºi ce altceva
ar fi putut sã facã decât sã se
conformeze. Doar acest aforism
se gãseºte în interiorul acvariului
peºtelui mic, ceea ce se
modeleazã dupã logica marilor
creatori de sisteme  din Europa,

cei care introduc comportamentul
animalelor (ºi tot ce miºcã) în
sistemele lor, prin aceastã
antropomorfizare potrivindu-le
cruzimii ºi scopurilor umane.
Cum ar fi de exemplu ºi „H.,
profetul de talie mare, filozoful,
clovnul ºi chelnerul ºef pregãtit cu
toate fineþurile tuturor con-
ducãtorilor, cancelarilor ºi  altor
uzurpatori cu rang”, H, adicã
Hegel (Aici mã refer la cartea lui
Kertész Imre: Cadiº pentru
copilul  nenãscut, un roman în
care sistemul european al
educaþiei, Bildungul, ce s-a
rãsfrânt ºi asupra naratorului,
este descris ca fiind un curs de
pregãtire pentru Auschwitz.).
Filozofia profeticã ce pretinde a
cuprinde totul slujeºte „puterea
actualã” (în sensul folosit de
Kierkegaard), putere ce a fost de
fapt clãditã de propriile ei forþe. ªi
a clãdit-o lãsând viabilã doar
alternativa de a o sluji, de a te
conforma, de a o descifra dupã
tiparele ºi metodologia datã.

Harmonia cœlestis promite o

ordine cereascã, dar cum aratã
de fapt aceastã ordine?  Încearcã
sã pãstreze o anumitã distanþare,
se delimiteazã de acea ordine
cereascã antropomorfã, ideologic
clãditã. O astfel de „ordine
cereascã” nu ar face altceva
decât sã încleºteze textul ºi ar
conduce la o citire slugarnicã.
Descrierea clipei morþii tatãlui în
propoziþia cu numãrul 357
nimiceºte acele false cunoºtinþe,
acea iluzie obositã despre
armonia cereascã (contextul
fiind: „mama” îl cicãleºte pe „tatãl”
muribund pânã în clipa morþii
acestuia ca sã-ºi accepte
Dumnezeul). Clipa morþii se aratã

astfel: „pe faþa tatãlui
meu s-a revãrsat
luminã, purã Americã,
harmonia cœlestis,
trãsãturile i s-au liniºtit,
buzele i-au schiþat un
zâmbet iertãtor. Tatãl
meu ºi-a îndeplinit
sosirea. (Doar când
am fãcut patul am aflat
cã i s-a întâmplat ce i
se întâmplã spânzu-
ratului în momentul
spânzurãrii. Acesta a
fost ultimul gest,

ultimul strigãt, atuul final al tatãlui
meu faþã de tot ceea ce este finit
– ºi faþã de mama)”. Însumând
afirmaþiile ºi contra-afirmaþiile
fãcute: luminã - purã Americã -
harmonia cœlestis - zâmbet
iertãtor - cele întâmplate în
momentul spânzurãrii - strigãt,
atuul final faþã de tot ceea ce este
finit - faþã de mama. Armonia
cereascã se apropie de pãmânt,
de situaþia concretã, de cealaltã
persoanã, de „mama mea”.
Relaþia dintre tatã ºi mamã în
aceste propoziþii nu poate fi
surprinsã cu un singur cuvânt
(„armonie”, sau „iubire”, sau
„urã”), fiecare cuvânt conferã o
nouã direcþie textului, dar prin
aceastã miºcare cuvântul
precedat nu este ºters, scos din
funcþiune, ci reinterpretat. Foarte
simplu: dacã momentul morþii
apare ca luminã, atunci ne gândim
la ceva abstract ºi de neºtiut, dar
înãlþãtor. Dacã  urmeazã: purã
Americã, ne gândim tot la aceeaºi
luminã, dar cu o ironie
deziluzionantã. Scrierea luminii

Visky András, Anamaria Pop ºi
Esterházy Péter
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nu se nimiceºte astfel, nici mãcar
nu se ironizeazã, devine
caraghios doar ceea ce credem
noi despre luminã. Datoritã
acestui proces de reinterpretare
prin rescriere ultima ºi ruºinoasa
neputinþã a spânzuratului devine
strigãt, rugãciune, rugãciune
gânditã nu la nivelul abstractului,
nu dupã normele cunoºtinþelor
deja acumulate (dogme ºi pre-
judecãþi), ci aºa cum apare aici,
ca ºi ultimul gest al neputinþei, în
relaþionare cu non-eul, cu cel din
afarã, cu acel altceva.

La Lévinas fiul apare într-un
context al genezei care pãstreazã
libertatea celui creat chiar prin
„originalitatea reîmpletirii”, ce
presupune nu o relaþionare
cauzalã între tatã ºi fiu, ci o
relaþionare ce pãstreazã
unicitatea ºi diferenþierea dintre
tatã ºi fiu. Relaþionarea tatã - fiu
aratã o determinare în care nu
regãsim jocuri de putere,
freudisme, dominaþie, rivalitate,
dar nici sclavagism, chiar dacã
ar fi aceasta în numele iubirii
(numai în numele ei ar putea fi).
Relaþia tatã-fiu se identi ficã
prin pãstrarea unicitãþii fiecãruia.

Pentru ca aceastã relaþie
personalã sã pãºeascã dincolo
de sfera privatã, intimã, sã poatã
fi verbalizatã, transmisã ºi
receptatã, tatãl din Harmonia
cœlestis este totul. Totul: în ro-
man sunt taþi bãrbaþii cu renume
istoric din familia Esterházy, dar
este tatã Gödel, Noe, un home-
less, un pederast, actorul inter-
pret al Satanei, omul fãrã însuºiri
al lui Musil, peºtele mic, cel mare,
chiar ºi lumina. Cine este tatãl?
Romanul ne dã o sumedenie de
rãspunsuri, iar acestea nu se
anuleazã reciproc, nici mãcar nu
se completeazã (unde ar mai
putea sã se completeze?). Aceºti
mulþi taþi au rolul de a împiedica
anularea întrebãrii printr-un unic
ºi ultim rãspuns, ca sã salveze
„eul” de o identitate încleºtatã în
sine, de relaþiile aparente, tip
oglindã (expresia folositã de
Sântul Pavel: „prin oglindã ca ºi
prin ceaþã” – recitind din per-
spectivã esterhazyanã înseamnã
neputinþa elementarã a omului de
a se întoarce spre celãlalt, de a-l
vedea pe celãlalt cum este el/ea

într-adevãr: acum în celãlalt ne
percepem doar pe noi înºine), dar
ºi de singurãtatea tiranicã (în
opinia lui Lévinas atitudinea
tiranicã este o relaþie a violenþei,
deoarece tiranul nu poate
cunoaºte ºi recunoaºte altceva
în afarã de el, e întotdeauna
singur).

Întrebarea Cine e tatãl? –
realizeazã o evadare din „logica 
duºmãniei“.  Propoziþia cu
numãrul 209 ne aratã genocidul
din Piaþa Kossuth din 1956, dar
fãrã momentul mãcelului în sine,
ci dupã ce acesta a fost
comandat. ªi nu în felul în care
realmente s-a întâmplat, ci cum
s-ar fi putut întâmpla. Da, un
oarecare „tatã” ar fi avut
posibilitatea de a spune: „Mi s-a
comandat sã trag în aceastã
gloatã, dar cum aici vãd o mul-
þime de cetãþeni onorabili, îi rog
sã pãrãseascã piaþa, ca sã fiu
sigur cã se trage în gloatã.” ªi
astfel „în câteva momente s-a
golit piaþa.”

Scrierea posibilitãþii (literatura)
pregãteºte terenul respon-
sabilitãþii (stânjenirii), fortificând
asfel relaþia cu trecutul, care se
aratã fãrã a fi încheiat, fãrã a fi
muzealizat, devenind problema
prezentului. Ce este de fapt
posibilitatea? Evadarea din
„logica duºmãniei”: „Dacã taie ºi
spintecã, nu þi-e tatã, ºi chiar nu
þi-e, atunci taie-spintecã. (Dacã
þi-e tatã, atunci… De aceste trei
puncte a profitat tatãl meu.)” Din
perspectiva romanului Harmonia
Cœlestis mãcelul poate fi (a putut
fi, dar din moment ce nu este
vorba despre un documentar,
putem pãstra prezentul: poate fi)
împiedicat, dacã puterea vede în
oameni nu o gloatã, ci persoane,
ºi acceptã cã are ceva în comun
cu acestea. Din logica rãzboiului
– taie-spintecã… – se poate ieºi
facând un pas logic, prin faptul cã
ºi el, dar ºi el, chiar ºi
Nagyhuszár îmi este tatã.

Întâmplãrile capitolului 147 din
a doua parte a cãrþii au loc în
curtea ºcolii. Vine Nagyhuszár ºi
îl ameninþã pe eul-narator.
Nagyhuszár, despre care deja am
aflat câte ceva, de pildã: „De altfel
pentru cincizeci de fillér mânca o
muscã, pentru un forint puteai sã-

i fotografiezi mor-tãciunea de pe
limbã, pentru cinci forinþi ºi un mãr
(starking) sfâºia cu dinþii un
ºoarece. Niciodatã nu lucra cu un
ºoarece adus de altul, el îl
prindea.” Propoziþia din prima
parte a cãrþii având numãrul 15 a
fost identicã cu povestea din cea
de a doua parte a cãrþii, numai cã
acolo subiectul nu era
Nagyhuszár, ci tatãl meu. Dar în
schimbarea care se produce din
interferenþa celor douã texte
impresia creatã de a doua apariþie
a ºoarecelui sfârtecat e mult mai
complexã decât aversiunea
instinctivã, normalã produsã de
prima. Cititorul nu simte doar
aversiune, ci îºi aminteºte cã de
ceea ce era capabil animalul de
Nagyhuszár, a fost în stare ºi
„tatãl meu”. ªi atunci poate cã nu
ar trebui numit animal. Prin
propoziþia nu-merotatã se
salveazã eul-narator necon-
siderându-l duºman, nestrã-
duindu-se sã-l nimiceascã cu
dispreþul sãu pe Nagyhuszár.

Reminiscenþele propoziþiilor
numerotate salveazã capitolele
discursive de la un discurs
totalitarist, ideologic ºi nostalgic.
De fapt salveazã ceva ce se
salvase deja, deoarece na-
raþiunea subiectivã se opune
verdictului format în viaþa de
ºcolar: „Toatã lumea se temea de
Nagyhuszár, ºi profesorii, ºi
Kishuszár. ªi precum se înþelege
chiar ºi eu mã temeam. Era
imprevizibil ºi sãlbatic, crud,
prost ca noaptea, dar în acelaºi
timp înfiorãtor de ºiret, puternic,
de nestãvilit, a rãmas repetent
de trei ori, la fel ca ºi bunicii, nici
el nu avea de pierdut.” (s.n.) Ne
povesteºte ºi ceea ce încã nu a
ºtiut  în timpul narat, cã
Nagyhuszár Nagyhuszár în-
cãrca cãrbune în Gara de Sud
Nagyhuszár, tatãl ºi mama lui
fiind alcolici. ªi ne mai aratã cã
dispreþul fãrã reþineri ºi aici se
alimenteazã din necunoºtinþã de
cauzã.

În prima parte a cãrþii „eul” se
constituie doar din structura „tatãl
meu”, cuvintele „tatãl meu” în
acest context al ºoarecelui sunt
înfiorãtoare, ºi totuºi este vorba
despre „tatãl meu”. În a doua
parte „eul” devine martor –
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prezenþa lui este garanþie pentru
tot: relaþia lui cu Nagyhuszár nu
e datã, ci se constituie în faþa
cititorului prin diferenþele
prezentate. Foarte pe scurt:
Nagyhuszár este iritat de tot
ceea ce este strãin, de neînþeles
de el în „eu”, „eul” în schimb
reflecteazã asupra fiecãrei acuze
agresive, fiecare insultã
premeditatã, se gândeºte, ºi pune
întrebãri („Voi sunteþi duºmanii
naþiunii!, iar eul: Dar ce înþelegi
prin  »voi«?”) La final propoziþiile
lor devin aproape similare creând
oarecum o situaþie  de „tatãl
meu”: „Pentru cã suntem sãraci.”
“ªi noi suntem sãraci.”

La înterbarea Cine este „eul”?
în Harmonia cœlestis nici mãcar
din perspectiva eului narator nu
se poate da un rãspuns clar ºi
bine conturat, deoarece despre
„eu” nu putem afirma nimic fãrã
Nagyhuszár (în alte capitole fãrã
alte personaje) adus în postura
de „tatãl meu”. „Eul” se constituie
prin relaþiile sale.

„Cuvântul „eu” a fost ºi va fi
shibbolét-ul omenirii”, spunea
Martin Buber. Dacã pronunþ
cuvântul „eu” de unul singur,
ajung la o singurãtate tiranicã  –
Buber scrie despre relaþiile lui
Napoleon reduse la o sferã a
utilitãþii –, la acea stare de
neîmplinire ce conferã iluzia
împlinirii. Dacã „eul” se nareazã
în relaþionãrile sale, atunci nu
este niciodatã narat complet, nu
este terminat, nu e un tot,
deoarece rãmâne deschis pentru
întâlnirile ce nu s-au realizat
încã.

„Eul” din Harmonia… de cele
mai multe ori nici mãcar nu
apare verbalizat singur, la
Esterházy „eul” se clãdeºte prin
eul-narator al altor scriitori.
Astfel realizeazã nu un singur
„eu” care interfereazã cu acei
mulþi „taþi”, ci multe „euri”.
Cuvântul „eu” se deperso-
nalizeazã prin aceste multe
„euri”, la fel ca ºi în cazul
„tatãlui” prin acei mulþi „taþi”.
Semnificaþia „eu”-lui ºi a „tatãl”-
lui se poate realiza doar în pura
relaþionare apãrutã între „tatãl
meu – eu”. În propoziþ ia
numerotatã cu numãrul 206 din
prima parte „tatãl” – personaj

istoric concret ºi documentabil
– este prezentat în  momentul
minuþios lucrat, dar de
neidentificat al depersonalizãrii:
„Atunci dintr-o datã, la ora 23 ºi
36 de minute, parcã ar avea
parte de o experienþã miticã, ca
ºi cum el nu ar fi cineva cãruia
aici i se va întâmpla totul ºi s-a
ºi întâmplat pânã acum, nu este
persoanã, ci doar o privire.”
Aceastã experienþã se repetã în
propoziþ ia numerotatã cu
numãrul 353, dar cu un alt
personaj istoric, concret, însã
aici ideea se continuã: „Nu e o
persoanã, ci o privire: aceastã
realizare a perceput-o ca pe o
eliberare de o povarã, ca ºi cum
viaþa lui ar cãpãta sens prin
faptul cã nu e nevoit sã se
gândeascã la el însuºi, ci la
ceea ce vede.” În contextul
cãrþ i i  trãirea abstractã,
neconturatã, revelatorie a
depersonalizãri i  se
materializeazã prin aceastã
repetiþ ie. Aceasta sustrage
personalitatea celui care trece
prin experienþa depersonalizãrii
ºi promite o relaþionare purã
între diverºii „taþi” cu aceeaºi
convingere cu care cititorul
încearcã sã cuprindã acei mulþi
„tatãl meu”.

Naratorul Harmoniei… prin
introducerea diferitelor texte
duplificã numãrul naratorilor ºi
realizeazã un roman care chiar
dacã nu este documentar, nu e
nici ficþiune. Prin introducerea
citatelor textul are doi martori,
astfel clãdind realitatea literaturii.
Chiar ºi citatele a cãror locaþie
originarã rãmâne necunoscutã
sunt citate – iar aceastã
necunoaºtere conferã cititorului
sentimentul infinitului, dar ºi cel
al îngrãdirii. Nu regãsim aici o
capcanã, nici mãcar un rebus,
cititorul poate se bucurã atunci
când recunoaºte de unde provine
textul citat, dar nu are nici un
motiv pentru relaxare, deoarece
sensul citatelor nu este
descoperirea locului originar, ci
dupã acest moment începe
citirea globalã a celor douã texte,
gãsirea relaþionãrilor, inter-
ferenþelor.

Prin descoperirea locului
textului originar nici acest text,

nici celãlalt nu va fi cunoscut.
Cele douã texte aparent sunt
aceleaºi, dar de fapt nu sunt. Cel
mai indicat e sã spunem ceea ce
în propoziþia cu numãrul 241 – de
altfel, este o nuvelã scrisã de
Dezsõ Kosztolányi, citatã de
Esterházy integral –, tatãl
muribund mãcinat de stãri febrile
formuleazã astfel: „o ecuaþie cu
douã necunoscute.” Deoarece
posiblilitãþile de interpretare ale
celor douã texte citindu-le pe
fiecare în parte sunt nemãrginite,
dar prin gestul citãrii se creeazã
între ele o relaþionare, o
determinare, o „ecuaþie”, care
poate avea un numãr nelimitat de
rezolvãri, singura condiþie fiind cã
ele trebuie sã fie în aceeaºi
„ecuaþie”.

Harmonia… surprinde rea-
l i tatea l i teraturi i .  Aceastã
realitate nefiind comunã cu
realitatea istoricã, dar nici cu
ficþiunea („Fiul tatãlui meu –
citim în propoziþia cu numãrul
354 – nu a nãscocit nimic, ºi
dacã scriind din obiºnuinþã s-a
lãsat ghidat de imaginaþie  […],
imediat a simþit (fiul tatãlui meu)
cã cele scrise astfel trebuie
aruncate la gunoi.”), cautã o
posibilitate care evadeazã din
strâmtoarea determinãrii dintre
realitate ºi ficþiune. Cartea nu
se leagã de niºte experienþe
lãuntrice, experienþe care o scot
din realitate – actul citirii, explicã
„eul” lui Nagyhuszár, asemenea
fotbalului, nimiceºte noþiunea
exteriorului ºi a interiorului: nu
e o insulã a realitãþii, ci chiar
realitatea în sine („ªtiu cã un
meci pierdut nu e sfîrºitul lumii,
dar sã ne  încurajãm în timpul
meciului cã odatã ce jocul va fi
terminat acest fapt nu mai
conteazã, nu mai e interesant
ce s-a întâmplat pe teren,
deoarece trebuie sã învãþãm,
trebuie sã mergem la cinã – o
consider o at i tudine cara-
ghioasã ºi mai mult chiar:
imposibilã.” – s.n.).

Traducere de Dóra Rus-Fodor
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Fac parte din persoanele pe
care viaþa le-a sfãtuit (?) sã nu
se uite înapoi. Nici cu drag, nici
cu ne-drag. Am învãþat lecþia:
punct ºi de la capãt – în gene-
ral. În cazul unei traduceri din
opera lui Péter Esterházy, acest
lucru îºi pierde valabilitatea. Tot
ce am tradus pânã acum
semnat de acest foarte mare
scriitor contemporan maghiar
mã va obseda inclusiv dincolo
de mormânt – probabil la fel se
va întâmpla ºi-n cazul
traduceri lor vi i toare marca
Esterházy. În momentul de faþã
sunt la ordinea zilei ecourile,
obsesiile generate de miracolul
romanului Harmonia caelestis.
Aparent un roman intraductibil
(sau cel puþin, foarte greu
traductibil). Traducãtorul fran-
cez al romanului Veghea lui
Finnegan de Joyce a spus la un
moment dat: totul se poate tra-
duce... cu cât ceva pare mai
greu de tradus, cu atât, de fapt,
e mai traductibi l .  Un mare
adevãr de care m-am convins
în timp ce am tradus Harmonia
caelestis .  Sigur, asta nu
înseamnã cã nu m-am lovit de
o mulþime de greutãþi... oho!...
dar satisfacþia profesionalã a
fost cu atât mai mare dupã ce
le-am învins, trudind pentru asta
nu de puþine ori zilnic câte 18-
20 de ore. ªi, mi s-a întâmplat
sã traduc chiar plângând, fie din
pricina greului ce mi-a fost, fie
din pricina profunzimii textului.
La urma urmei, nimeni nu mã
obligã sã traduc, în viaþa mea
n-am fãcut nimic din obligaþie
(ºi, nici n-am sã fac!), prin
urmare, dacã-mi asum ceva nu-

mi pot imagina decât mãsura
întreagã. Pentru mine,
traducerea este o re-creaþie
absolutã a operei respective, o
re-naºtere a sa în l imba
românã. Când traduc, simt
aceeaºi durere plenarã ºi
fascinantã pe care o simt când
îmi scriu poemele. Iar cordonul
ombil ical nu poate f i  tãiat
niciodatã. Romanele lui
Esterházy sunt scrise parcã
pentru a fi traduse în limba
românã. Nemaivorbind cã
traducerea acestui roman, o
mare, foarte mare provocare
pentru mine, un pariu pe cinste
(sper sã-l fi câºtigat!) mi-a oferit
o stare de ardere a arderii. A
fost o cãlãtorie fascinantã, o
ocazie unicã în viaþa unui om...
am avut ocazia sã mã conectez
la ritmul interior al textului, la
rezolvãrile lingvistice absolut
geniale... Harmonia... abundã în
proverbe, maxime, zicãtori...
uneori foarte bine ascunse, dar
totuºi, ele pot fi decodate, li se
pot gãsi echivalenþe în limba
românã, pentru cã aceste
echivalenþe existã, trebuie doar
cãutate. La fel, sunt multe
tr imiteri  la Bibl ie  – unele
momente  sunt preluate
întocmai, altele adaptate –, apoi,
de la Divina Comedia  lui
Dante... pânã la Moscova-
Petuºki-ul lui Erofeev, de la
Odiseea lui Homer... pânã la
Candide-ul lui Voltaire... sã dau
doar câteva exemple,
Esterházy descompune ºi
recompune întreg universul,
trecându-l prin geometria
eucl idianã, prin mecanica
cuanticã [pisica lui

Schrödinger!!!], prin scenele de
cabaret ale vieþii, da, mai ales
prin viaþã, prin viaþa trãitã cu
majuscule ºi re-re-re-povestitã
cu lejeritate, cu gravitate, cu
umor, cu tristeþe, cu eternitatea
unui cloºard care vorbeºte-n
jargon. Cartea abundã în istoria
Ungariei, în istoria Europei, în
momente de rãzboi ºi pace...
care ºi-au pus pecetea pe
destinele noastre. Personaje,
personalitãþi celebre ale istoriei,
localitãþi, fireºte, majoritatea
ungureºti ,  poate nu toate
cunoscute nominal cititorului
român... dar Esterházy are
genialitatea sã le punã într-un
context în care toate conteazã,
în primul rând viaþa trãitã ,
at i tudinea avutã, poziþ ia
adoptatã, intensitatea celor
petrecute în momentul
respectiv ºi ce a rãmas. Iniþial
am avut de gând sã fac note de
subsol pentru fiecare personaj
istoric, pentru localitãþi etc., dar
am renunþat (în versiunea
româneascã a romanului apar
note de subsol doar acolo unde
existã conexiuni româneºti),
fiind convinsã cã în primul rând
conteazã aura f iguri lor/
local i tãþ i lor istorice, care
transpare, oho!, din context.
Prin Harmonia caelestis ,
Esterházy mi-a servit o lecþie de
istorie, pe care, la rândul meu,
mã bucur sincer cã o pot oferi
cititorilor români, o lecþie care nu
numai cã poate fi digeratã,
savuratã, dar n-o poþi uita nici
dincolo de mormânt. Fireºte, aº
fi ingratã dacã n-aº recunoaºte
cã este vorba de o traducere
extrem de grea, care a implicat
o trudã sisificã, dar eu tocmai
în asta vãd partea
extraordinarã, frumoasã a
traducerii. În curând mã apuc de
traducerea romanelor Cartea lui
Hrabal, Privirea contesei Hahn-
Hahn, Ediþia revãzutã (addenda
la Harmonia caelestis), toate de
Péter Esterházy. Apoi... gata.
Dar, oare, chiar gata??? Peste
douã luni Esterházy îºi
lanseazã noul roman... titlul este
foarte tentant: Nici o Artã...

HarmoniaHarmoniaHarmoniaHarmoniaHarmonia
caelestiscaelestiscaelestiscaelestiscaelestis – o – o – o – o – o
stare de arderestare de arderestare de arderestare de arderestare de ardere
a arderiia arderiia arderiia arderiia arderii
Anamaria Pop

mãrturia unei traducãtoare
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etica grunge

De trei ori dau peste
cerºetoarea bãtrînã, tipic
ardeleneascã, ºi de trei ori,
alergînd supersonic spre rezol-
varea unor probleme lipsite de
importanþã, îi aud jelania cu
întîrziere. Dacã nu vreau sã iau
brînduºe sau ghiocei, nu-i dau
totuºi cîþiva bãnuþi sã cumpere
pitã? Sînt deja angajat într-o
nouã depãºire, pensionari a
cãror structurã coclitã-i camu-
flatã sub prelata unei vieþi
plãcute & socialmente reuºite.
Broºe din aur, mãrgele peste
piepturi de caºmir fleºcãite. Re-
vãd basmaua neagrã ºi
ghearele galbene oferindu-mi
brînduºele mov spãlãcit ºi
ghioceii albi ca nebunia din
poemele lui Ion Mureºan. Re-
gret. Aproape rãstorn, pe
strada Napoca, un cogeamite
gãligan. Se deplasa cu vitezã
de limacs supraponderal, ele-
gant ca un naº din filmele lui
Scorsese. Regret. Regret. Trei
liceeni chiulangii, cu frizurã de
maneliºti, coboarã de pe trotuar
în ultima clipã. Mai atent, totuºi,
cînd în faþã îºi leagãnã
indolenþa un popou în rochiþã,

DupDupDupDupDupaaaaa-amiaza-amiaza-amiaza-amiaza-amiaza
unui batmanunui batmanunui batmanunui batmanunui batman
ªtefan Manasia

cu severitate educat la sala de
fitness. Nu e timp de regret.
Regret. Aº fi vrut o  in imã
filamentoasã ca o meduzã ºi
blîndeþea mea sã se trans-
vazeze în inimile aurolacilor ºi
cerºetoarelor, trimiºi de nea-
muri la produs. Aº fi vrut ca
bunãtatea mea sã-i atingã pe
cei umiliþi ºi obidiþi. ªi sub
soarele atît de înºelãtor sã
încetinesc. Sã orbitez ca un
zeu indian deasupra arterelor
napocane, în faþa liceenilor
intoxicaþi cu hamei ºi cu join-
turi, înspãimîntaþi. În Piaþa Pã-
cii, între sutele de ºoferi duh-
nind a transpiraþie. Sã redau
calmul, lumina ºi speranþa
agenþilor de la poliþia rutierã. În
vestoanele verzi reflectorizan-
te mã vor venera. În Piaþa
Pãcii,-n lumina jilavã,-n zum-
zetul aproape mut.

Nu e timp de regret. Regret.
Pe Clinicilor încurajez, cu ochii
aproape în lacrimi, bolnavii în
stadiu terminal. Le simt tru-
purile vibrînd în pijamale. În
grãdinile clinicilor, rudele ce-ºi
fãcuserã planuri de-nmor-mîn-
tare se opresc acum din mes-

tecat. Cu ochi de aspidã le
sãgetez. ªi ouãle fierte li se
opresc în gît, ca mingea de golf
în gaura nr. 13. ªi pita ºi slana
le obtureazã esofagul reptilian.
ªiiii regret. Pentru cã nu e timp
de regret.

Mai departe pe Clinicilor,
peste drum de pizzeria „More”,
de unde încã mai pri-mesc
ecourile unei studenþii trau-
matice ºi dezordonate, mã
loveºte în moalele capului
revelaþia. Nici o zi fãrã sã-þi
imaginezi cã faci bine devine
ziua în care în sfîrºit ai fãcut
binele. Ai ieºit din indolenþã.
Sfîrºealã. Mahmurealã. Au-
toîngãduinþã. Melancolie taba-
gicã. Urã. Pentru cã la treizeci
de centimetri deasupra asfal-
tului lopãteazã lil iacul cu
blãniþã de ciocolatã amãruie.
Cînd trec maºini se chirceºte,
cît pumnul unui copil. Apoi se
înalþã iarãºi ºi chiþãie ºi se
prãbuºeºte neajutorat. Trezit
prea devreme din bîrlogul sãu
din vîrful stîl-pului de iluminat,
înºelat de o înserare cãlduþã,
iatã-l acum aproape rece ºi
lihnit ºi deranjat de lumina
puternicã a zilei.

În chiar clipa în care, deasu-
pra scenei stradale, conºtien-
tizez prezenþa profesionalã a
ciorilor, îl înfãºor pe chiþãilã-
înaripatul într-o batistã. Îi voi
gãsi adãpostul comod, vete-
rinarul ºi leacul. Vineri, 28
martie, e ziua în care seria
pãcatelor mele, pentru o clipã,
a încetat.

Lemnul

)) )))
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Nu cred în poezia
colectivã, nu cred în
aleatoriu, întâmplãtor sau
premeditare. Cred în voce ºi
într-o mecanicã logicã a
cãrnii. Cred în pertinenþa
incoerenþei, dar numai când
ea îºi depãºeºte propriul
statut ºi se coaguleazã pe
firmamentul unei ecuaþii
matematice naturale care nu
are nimic în comun cu
invitaþia socialã la abandon.
Mã gândesc la poetul singur,
nealterat, la poetul care nu
înþelege noþiunea de secol,
generaþie sau curent, a cãrui
identitate nu este un rezultat,
ci manifest artistic superior
care îl supune, îl exclude ºi
îl universalizeazã. Deci cred
în selecþie. În guvernarea
absolutã. ªi în revoltã. ªi îmi
întorc privirea cãtre
suprarealism. ªi mai ales
spre o direcþie nouã care sã
îl aibã în pântec. A depãºi
suprarealismul este aproape
o impertinenþã, iar a nu-l
conºtientiza, cel mai
compromiþãtor gest de
facturã non-artisticã. Vreau
sã îl contrazic, vreau sã-i
spun cã a avut curajul, dar
nu a avut diplomaþia, cã a
apelat la resursele primare

Introducere înIntroducere înIntroducere înIntroducere înIntroducere în
postsuprarealism.postsuprarealism.postsuprarealism.postsuprarealism.postsuprarealism.
Din toateDin toateDin toateDin toateDin toate
direcdirecdirecdirecdirectttttiile iile iile iile iile sssssiiiii
panoramic.panoramic.panoramic.panoramic.panoramic.
Manifest sau nuManifest sau nuManifest sau nuManifest sau nuManifest sau nu
(I)(I)(I)(I)(I)
 Michel Martin

ale subconºtientului, dar le-a
lãsat desculþe în ploaie. A existat
un moment în care
suprarealismul a gafat prin lipsa
de subtilitate în îndeletnicirea lui
cu excesul. Dar aceastã gafã
este aplaudabilã, necesarã, pe
temelia ei se va ridica silueta
mândrã a noului creator, pe
podiumul sinuciderilor se vor
înºirui divele cuvântului haute-
couture . Sã se coboare din
supra, sã se adere la realitatea
asocialã, sã se celebreze
concilierea dintre nevrozã ºi
dinamica normalã a psihicului,
pentru cã ambele sunt în slujba
aceleiaºi cauze, iar între cele
douã existã doar o diferenþã de
nuanþã ºi percepþie instituite de
sistem. Sã se constituie
imagistica suprarealitãþii ca
oglindã pentru raþiune ºi nu pentru
refugiul din ea. Raþiunea fiorului.
Sã se creadã în discursul euforic
pentru cã în el stã sâmburele
ºtiinþei viitoare. Dar o euforie
suprasolicitatã, o euforie care
îngenuncheazã ultimele resurse
necunoscute ºi le pune în
serviciul unei coerenþe incifrate ºi
imediat descifrabile. Un limbaj
revelator, enunþat la umbra
îmbrãþiºãrii culturii gândului
individual ºi nu o teoretizare a
fostelor adevãruri generale. Un

proces psihic personal în care
deviantul este trãit, solidificat ºi
denunþat întru desãvârºirea
fertilã. Obiectivizarea prin exces
de subiectivizare. Practic, sã
supravieþuieºti suprarealismului,
întrucât nu gãsesc cã existã o altã
cale de a scãpa de tentaþia lui
decât prin înglobare. Sã supra-
vieþuieºti focurilor apogeului sau
declinului mental, sã fii vecin cu
pragurile cele mai periculoase ale
anatomiei ºi sã nu renunþi. Sã fi
fost mai liber decât poþi fi. Sã
concluzionezi libertatea ca fiind
cliºeu. Sã nu aderi la su-
prearealism. Sã te naºti su-
prarealist. Sã fii tu curentul ce nu
a fost încã teoretizat. Acesta sã
fie punctul de plecare.

ªi totuºi de ce supra-
realismul? Pentru cã s-a
constituit ca revoluþia cea mai
apropiatã de modul de gândire
actual. Pentru cã pentru
cetãþeanul globului, supra-
realismul este noul primitivism.
Avem contribuþia lui Freud în
psihologie, avem mãrturia lui
Nietzsche, îl avem pe Rimbaud.
Am traversat mizerabilismul,
deprimismul, am avut frumosul lui
Lautreamont definit ca „întâlnirea
fortuitã dintre o maºinã de cusut
ºi o umbrelã pe o masã de
operaþie“, ceasuri moi, „Câinele
andaluz“. Este cu neputinþã sã
faci abstracþie de suprarealism,
el fiind mai mult decât un curent,
fiind starea de a fi a unei epoci
suspendatã în praf, influenþa lui
are ceva din atingerea budistã,
este iluminare ºi reinterpretare. El
a mizat pe asociere pentru
efectul revelaþiei. Noi avem
datoria de a da asocierilor nume
noi, sã înnobilãm limba cu o alta
care sã se dezvolte intrinsec. Sã
nu facem abstracþie de filosofia
orientalã, pentru cã de acel soi
de înþelepciune are nevoie
occidentul pentru a scãpa din
ghearele unui negativism aproape
atavic, al unei disperãri demonice
care ºi-a vãrsat geniile în
contemporaneitate ca pe boli
incurabile. Sã se reevalueze
nebunia, sã îngãduim creatorului
egocentrismul final, sã-i lãsãm
centrul universului drept locuinþã,
de acolo sã-ºi rãspândeascã noile
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crezuri. Oprimarea este mai mult
decât consumatã. În religia
budistã, acela care se trezeºte din
”somnul ignoranþei” ºi ex-
perimenteazã o stare nemijlocitã
cu realitatea, în lipsa oricãrei
instruiri, acela este numit buddha.
La aceastã trezire trebuie sã
aspire poetul postsuprarealist. El
va ex-perimenta detaºarea de
durere, la fel cum un budist atinge
acel prag prin meditaþie. Numai cã
poetul nu se va sustrage lumii,
pentru el, relaþia lume-creator este
esenþialã, este relaþia mamã-fiu,
iubit-iubitã. Poetul nu va
abandona,  el îºi va construi
imperiul în mijlocul tuturor
impedimentelor, în mijlocul
zgomotului sau al terorii, el se va
înãlþa în ciuda lor, împro-
prietãrindu-se cu ele. Prin asta, el
este mai aproape de condiþia unui
bodhisattva (bodhi= iluminare;
sattva = fiinþã). Acesta nu
urmãreºte evitarea suferinþei, ci
înfruntarea ei, depãºirea.
Experienþele revelatoare îºi vor
avea sursa în acumulãri, în
suprasolicitarea concretului, în
redistribuirea realului. Poetul va fi
orice altceva decât abstinent,
cãderea lui în braþele meditaþiei se
va realiza ca apogeu al
senzualitãþii. Postsuprarealismul
anunþã Nirvana, încetarea tuturor
morþilor, vidul cel mai apropiat de
divinitate, întoarcerea.

În realitatea asocialã genurile
se întrepãtrund. Nu existã
masculin ºi feminin fãrã ca
femininul sã nu fie masculin ºi
invers. Poetul este echivalentul
androginului. Este femeie ºi
bãrbat în acelaºi t imp, ex-
primarea lui este bilateralã,
neutrã. Natura umanã contem-
plabilã nu suferã disociere.
Poetul se va apleca la glezna
bãrbatului ca ºi cum ar fi a femeii
ºi o va elogia în aceeaºi
mãsurã. Orizontul sãu trans-
cede carnea, dar aceastã
transcendenþã este tot una
carnalã, actul poetic realizându-
se la îngemãnarea dintre
senzaþie ºi aducerea ei în plan
lucid. Totuºi nu este vorba de
premeditare, ci de momentul
trezirii în sânul respectivei
îngemãnãri, moment a cãrui

intensitate determinã reverbe-
ranþa mesajului, iar esenþa lui,
calitatea sa stilisticã. Cuvântul
devine compromisul organelor
traduse în limbaj, copilul cu care
poetul este însãrcinat. Iar scrisul
este imperial necesar, urgent, de
necontrolat, este scop ºi
existenþã. De la care nu poþi sã te
abaþi, pentru cã abaterea
presupune extincþie. El trebuie sã
nascã. ªi a trebuit sã se nascã.

În poezia creeatã sub aceste
auspicii, însuºi cuvântul nu mai
are un gen prestabilit. Vorbim
despre lupã, organã, fluturã,
siren, coconã, cerbã, destinã sau
cuvinte compuse coapsã-vioarã,
vârfuri-mãtase, carapacea-
fereastrã, cingãtori-lalele, pãºuni-
ploaie, vino-trepte, calendar-zeu,
luminã-cannabis, etc. Discursul
are o curgere sonorã, anumite
litere capãtã distincþie, se despart
de silabã pentru a-ºi etala silueta
pe fondul structural al poemului,
apare o nouã funcþie a virgulei, a
majusculei, întrebãrile ºi
exclamaþiile se terminã cu punct,
punctul care vorbeºte despre
încetarea revoltei, a insolenþei
exacerbate, strofele au o ordine
insinuatã în timpul scrierii, ele nu
au rolul de a armoniza vizual
scheletul poemului, ci de a
conferi o semnificaþie naturii
exteriorizate. Universul post-
suprarealismului se supune
realitãþii, o asimileazã, dar
discursul pe care îl genereazã se
constiuie ca ºi crez existenþial, nu
urmãreºte doar exploatarea
imagisticii sau reinventarea ei.
Tablourile redate vor fi aproape
întotdeauna luxuriante, de-
bordante, stridente, vor solicita
atenþia maximã în lecturarea lor.
Imaginile vor arde, vor deranja,
copleºi, în spatele lor vor respira
raþiuni aparanet ilogice. Vom avea
de-a face cu un peisaj copt,
convingãtor, rãdãcinile lui sunt
împletirea spiritului de peºterã cu
cel al gânditorului din spatele
biroului de nuc masiv, ale
teribilistului agasant cu cele ale
înþeleptului astral. Vom avea
sonete desfigurate, imnuri
spintecate, vom avea melodii ale
cãror note sprijinã alte portative.
Vom redobândi frumuseþea

fantasticã a poemului ca
deznodãmânt al tuturor esteticilor
adoratoare de urât, frumuseþea
noroiului reclasat, al putrezimilor
trezite la condiþia imortalului
vampir. Ne vom confrunta cu o
tiranicã suavitate izvorâtã din
aprofundarea demenþei, cu o
adorare a eului prin adorarea
sadistã a celuilalt, un narcisism
dizolvant care intersecteazã
masochismul, salturi dintr-un
context într-altul care, în
rapiditatea lor, þes relatãri
confesionale care acapareazã
fãrã sã cearã voie. Iar când nu
vom avea luxuriant, vom avea
acea sinceritate covârºitoare
care nu mai tolereazã povara nici
unei estetici. O nouã dimensiune
a simbolisticii ni se va înfãþiºa.
Sper ca poezia imitativã sã nu
mai revinã nicicând, sã fim veºnic
post pastel. Natura fizicã,
peisajul, sunt, prin excelenþã,
elemenete secundare, auxiliare.
Sper ca peisajul sã ne aducã cel
mult o stare de lucruri haiku, sã
ne aducã fotografia ca materie
primã pentru elaborarea unei alte
naturi prime de origine strict
psihicã. A citi poezia postsu-
prarealismului devine, deci, un
risc care, odatã asumat, nu mai
admite cale de întoarcere.
Subconºtientul nu mai este
actorul principal, nici libidoul.
Poetul îºi asumã respon-
sabilitatea elementelor psihice
necunoscute care i s-au revelat
ºi militeazã pentru încorporarea
lor în raþional. Psihopatul este
doctorul care îl trateazã. Dicteul
automat este înlãturat ºi înlocuit
cu un proces minuþios de
expunere a trãirilor superioare
într-o manierã complet asumatã.
Poetul nu va mai fi surprins de
actul sãu, el devine un savant al
istoriei sale interioare pe care o
redã conºtient. Da, sinele a fost
investigat, aceasta neînsem-
nând epuizarea lui, ci pauza
însuºitã pentru odihnã, concluzii,
enunþare.

Cred în resuscitare, în inefabil,
în diafan, într-o autopsie ultimã a
simþurilor. Iubirea este un
sentiment depãºit, ura de
asemenea, cãtre alte extreme se
întind tentaculele produsului divin.



51

Ce este mai mãreþ decât iubirea?
Amintirea ei. Cordul intoxicat de
extatic îºi degajã cele din urmã
suflãri ºi se cufundã într-un
anonimat cerebralo-senzitiv, într-
o stare vegetativã care va
conlucra cu materia-înveliº ºi va
încropi celula posterioritãþii.
Anatomia actualã nu mai are
fundaþia necesarã pentru a
susþine noua tehnologie a
simþãmântului. Trupul uman va fi,
aºadar, reinventat. Creatorul
secolului XXI este aterestru. El
pãstreazã vestigiile arheologice
ale civilizaþiei pãmântene, dar nu
mai aparþine ei. Este produsul
unei culturi ºi al unui sistem, dar
nu le mai reproduce, înceteazã
sã mai fie imitator, scopul lui este
a modela planeta în care sã se
înrãdãcineze. Manifestul sãu nu
este element al continuitãþii, ci
temelie. Supraomul lui Nietzsche
ºi-a ajuns vremea. Sã ne-amintim
de ”da, cu alþi ochi îi voi cãuta
atunci, o, fraþi ai mei, pe cei pe
care-odatã i-am pierdut; ºi cu altã
dragoste atunci vã voi iubi”.

Zarathustra ºi-a redus la tãcere
propovãduirea.

Poezia nu va mai avea
caracterul anunþului, nu va fi nici
expectativã, speranþa nu va mai
rãzbi din ea. Poetul postsu-
prarealismului nu sperã. Nu se
chinuieºte. Suferinþa înlocuieºte
vechea inocenþã, dar nu este o
suferinþã activã, ci imaginea
soluþionãrii ei. Premisele lui fiind
acestea, el crede ca rezultat al
tuturor neliniºtilor secolelor
trecute. El a îmbrãþiºat an-
xietatea, insomnia ºi romanticul
“de ce?”, le-a combãtut ºi a pus
bazele credinþei care ºtie ºi nu a
celei care iartã sau uitã. ªi ºtie
organic. Teoreticul se evaporã
pentru cã ºi-a parcurs toate
etapele, aceea de a fi compus,
utilizat, contrazis, ucis. Alte
tratate vor umple rafturile
viitoarelor biblioteci. Din alte
beciuri ne vom bea vinul.

Obscenul, vulgarul, porno-
grafia sunt departe de a mai
denota forþã. Ele nu mai
zdruncinã, nu mai scanda-

lizeazã, efectul lor s-a anulat prin
exces. Sexul nu mai este o
finalitate ºi nici o prioritate. Este
un pretext pentru interpretarea
funcþiilor abisale ale cãrnii. Da,
sexul nu mai este sex. Filosofia
lui ne va vorbi despre orice
altceva decât despre el.
Subiectele tabu vor deveni
cotidianul nostru, numai astfel
vom putea depãºi cliºeele
secolului XX ºi ale începutului de
secol XXI. Din pãcate au existat
sute de scrieri aºa-zis curajoase
care au mizat totul pe limbajul
vulgar în încercarea lor de a
aborda erotismul ca temã
centralã. Erotismul nu are nimic
în comun cu revolta asupra
moralei, erotismul ar trebui sã
facã orice în afarã de a ºoca. E
dezgustãtor dacã stãm sã ne
gândim câþi autori au încercat sã
se salveze de la obscuritate
instaurând o dictaturã a l i-
cenþiosului care a agresat prin
lipsa de substrat f i losofic,
psihologic, poetic. Erotismul nu
este un subiect de relatat, nici o

Bogdan Odãgescu

leac de ipocrizie

I
stau în casã cu împrumut
din când în când mai vin facturi
din când în când mai vin oameni
cel mai înfricoºãtor e omul cu factura
o sã mori mâine îmi spune
laºi datorii la stat îmi spune
sã te ia dracu îi spun plec dacã vreau
aºa þi-a zâmbit ºi bunicul
s-a trezit horcãind din somn
ce mai stai
ia-mã
râdea sadic în spasme
a mai trãit vreo ºase luni
acum cãrþile lui stau legate câte patru
le roade sfoara le gâtuie
omul cu factura tace din gurã
îi trântesc uºa în nas

II
mã uit dupã femei pe stradã
ºi uneori mã consider un animal interesant
femeile îmi numãrã privirile
le fiºeazã le catalogheazã le inventariazã
potenþialul e cuantificat în priviri

III
nu mã mai rog de multã vreme
dar uneori intru în biserici
habar n-am cui ar trebui sã mã rog
câteodatã cred cã dacã aº fi destul de
convingãtor
omul cu factura sau femeile ar rãspunde
unei rugãciuni

IV
când eram mic visam sã ajung fotbalist
dar mi-a trecut repede
dacã aº fi avut talent aº fi fost fericit
aº fi iubit prostituatele lui coelho
mai mult decât îºi iubesc alþii mama
dacã ajungeam fotbalist eram fericit

V
nu sunt sigur cã m-am nãscut când trebuie
deºi doctorii susþin altceva
am învãþat sã citesc la ºase ani
prima carte a fost lampa lui aladin
bunica mi-a zis cã nu e corect
sã scriu cu mâna stângã
de atunci scriu urât
tata nu crede în dumnezeu dar îi e fricã de el
la mama e exact invers
de-aici sentimentul ãsta ciudat
cã mi-am greºit timpul.
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manierã, este o stare a poeziei
carnale. Din pãcate, mai avem
ºi tabãra femeilor care încã mai
luptã pentru emancipare, care
îºi înþeleg ascensiunea prin
asocierea cu grosolanul.
Emanciparea femeii s-a
încheiat demult, în esenþã nu a
început niciodatã, aceastã
presupusã evoluþie nefi ind
altceva decât o confuzie
socialã. ªi în circumstanþele în
care femeia ºi bãrbatul se
identificã unul cu celãlalt prin
transfuzie, noþiunea de
emancipare este ambiguã.
Particularizãrile se fac la nivel
de specie ºi nu de gen. Sã se

scrie l i teraturã eroticã la
nesfârºit, atâta timp cât ea nu
este utilizatã în scopul cofirmãrii
ca individ. Erotismul are atât de
multã fineþe, încât ajuns pe mâini
neîndemânatice genereazã
genul de reacþii adverse care
duc la mãsuri radicale ce
pedepsesc dreptul la libera
exprimare a unei epoci întregi.
ªi, totuºi, lipsa de acurateþe
artisticã este cea întradevãr
vinovatã ºi nu relativitatea a
ceea ce se cheamã vulgar.
Peste câþiva ani, vulgaritatea
se va referi la cu totul altceva,
aºa cã nu are rost sã ne
împiedicãm de o noþiune

inventatã doar cu scopul de a
clasif ica. Sã ne izolãm de
câmpul în care ne-am blocat. Nu
mai intereseazã pe nimeni încã
un discurs spumos despre
sexualitate dacã el este enunþat
sub frustrarea unui refuz.
Impresia aceasta de oprimare s-
a dezvoltat pânã la paranoia.
Suntem liberi sã spunem orice,
aºa cã haideþi  sã urcãm o
treaptã în minunata cãlãtorie
înspre lãuntric. Iar celor care
sunt supãraþi pe interferenþe, nu
pot decât sã le confirm cã
bisexuali tatea este noua
h e t e r o s e x u a l i t a t e .   Keep
moving. Aim higher.

C
lo
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ul
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 Florin Balotescu

Lucrari în verdeLucrari în verdeLucrari în verdeLucrari în verdeLucrari în verde
sau lumea dinsau lumea dinsau lumea dinsau lumea dinsau lumea din
partea poetilorpartea poetilorpartea poetilorpartea poetilorpartea poetilor

Citind cartea Simonei
Popescu, Lucrãri în verde sau
pledoaria mea pentru poezie, mi-
am spus, printre altele care nu
sunt de spus, cã pânã ºi viaþa are
nevoie sã fie þinutã în viaþã, cã
existã mai multe specii de
oameni, cã lucrurile s-ar cuveni
sã fie mult mai simple pe lumea
asta în care supravieþuirea
începe sã semene cu o supra-
vieþuire ºi cã fiecare, îºi cautã,
într-un fel de intimitate interior-
exterioarã, secretul propriu, ca
un fel de mecanism interiorizat ºi
salvat de orice artificialitate. Aº
lega asta de ce numesc acum
specia poeþilor, adicã aceea care
se miºcã în zonele periculoase,
dar determinatoare ale lumii, un
fel de spaþii-coridor sau zone de
ardere, adicã în spaþiul poetic al
lumii ºi nu se tem, cum nu se
temea nici Breton, sã adere
oricând la orice miºcare

I se reproºau cãrþii, într-o
relativ recentã recenzie din
România literarã, câteva lucruri,
iar problema nu e comentariul în
sine, fãrã de care cartea poate
exista ºi mai departe, ci intenþia,
voitã sau nu, de a minimaliza, de
a pune o carte atipicã într-o
schemã nepotrivitã ºi mult prea
sumarã. Se vorbea acolo,
printre altele, de lipsa de
coerenþã ºi reflexia de artã.
Criticii literari ar trebui sã se
cãleascã ceva mai puternic
înainte de a critica înaintea
confruntãrii dure cu un spirit
poetic care pare a fi explorat cu
toatã seriozitatea zone pe care
ei nici nu le viseazã care nu e
nici mai mult, nici mai puþin
coerent ca, de pildã, Magritte
sau Blecher? Ar fi recunoscutã
valoarea vreunuia dintre ei, dacã
n-ar exista legitimãri culturale
anterioare? S-ar aproba pentru

editare vreun poem necunoscut
al lui Char, s-ar plãti sume
exorbitante pentru un Brauner
dacã nu s-ar ºti deja ce e?
Existã curajul acesta, de a
susþine pe cineva care vorbeºte
despre spiritul poetic sau curajul
de a privi pe cineva fãrã
validarea ascendenþei critice
disponibile? Cum rãmâne cu
desenele pe nisip ale locuitorilor
din Vanuatu, incluse în
patrimoniul mondial, gãsiþi în
asta vreo coerenþã? Nu vãd
cum, în zilele noastre, poate fi
cineva, cel puþin în spaþiul literar-
critic, împotriva libertãþii poetice
ºi mi se pare cã mai mult decât
observaþii de ordinul gustului
personal nu se pot face, ca sã
spun aºa, în contra direcþiei
acestei cãrþi care vorbeºte
despre libertate ºi instinctul
poetic care existã ºi re-
cupereazã, aproape în sens
medical, lumea. Aº vorbi despre
Lucrãri în verde mai degrabã ca
despre un manifest poetic, ºi
încã din cele adevãrate care ne
pot miºca mai departe, chiar mai
mult decât maratoane poetice
sau târguri de carte; pentru cã
poezia e doar acum ºi aici/se-
ntâmplã mereu./E pentru viaþã,
ce Dumnezeu... E o carte vie
pentru cã lasã sã se vadã o
lume interioarã, sã zicem, o lume
care n-are cum sã fie decât
incoerentã, dar e splendidã în
incoerenþa ei, scriitoarea nu-i
„convoacã” nicidecum „forþat” pe
toþi cei prezenþi în carte, cum s-
a scris în articolul amintit, ea îi
cunoaºte bine, asta se vede ºi
rareori au mai fost legaþi atât de
bine printr-un spirit poetic care
le e drag lor, toþi poeþii ºi ne-poeþii
(adicã fãrã versuri) prezenþi aici.
Dante nu s-a temut sã-l plimbe
pe Vergilius dupã el prin tot

infernul, dacã nu prin tot
universul imaginar, imaginat sau
imaginal, cum era el, ºi cine
poate sã-l punã la îndoialã pe
Dante? Recenzia de care
vorbeam face totuºi ceva
extraordinar, probabil cu totul
involuntar (ce ironic, pentru cã
autorul însuºi vorbeºte în final
despre actul ratat, esenþial altfel
pentru orice creator, pentru poeþi
în orice caz), oferã o serie de
argumente care sunt, de fapt,
pãrþi tari  – „un mic acccident la
mijloc”, „o rupturã”, „o schimbare
de plan”, „o artã marþialã a
creierului”, „etica scriitori-
ceascã... moale ºi modelabilã”,
ºi este nejustificatã intenþia, pe
care aº vrea s-o cred în-
tâmplãtoare, de a le situa în
defavoarea cãrþii. Critica literarã,
dacã nu-ºi va asuma vreodatã
o componentã empatic-iniþiaticã
a demersului sãu, prin care,
simplif icând la maxim, am
înþelege o participare, mãcar
printr-un soi de meditaþie
cerebral-sensibilã, la experienþa
poeticã pe care o propune
scriitorul, e puþin probabil cã va
þine pasul cu poeþii. Criticând
cartea ºi nu persoana, aº spune
cã ea nu ºi-a gãsit pânã acum o
criticã adecvatã. Poate ºi pentru
cã Simona Popescu nu merge
cu Vergilius prin Infern, ci merge
cãlãuzitã (!) de un peºte-cãluþ,
trecut el cu vederea ºi care este/
conduce la spiritul cãrþii – asistã
ºi la ritualuri zen, dar ºi la
urletele generaþiei Beat, e acasã
ºi cu suprarealiºtii, dar ºi cu
poeþii latini, vorbeºte în ce limbã
vrea el ºi tace brusc, fãcându-
se nevãzut, î i vede ºi pe
studenþi, dar ºi pe profesori. El
e altceva, ca ºi reperele
„cãlãuziþi lor” lui Tarkovsky,
anamorfozele medievale pier-
dute prin vreun tablou, sfinþii cu
cap de animale din vreo bisericã
îndepãrtatã, fantoma-copil dintr-
un microtext al lui Kafka, Dragoº
al lui Gellu Naum.

Mã gândesc apoi la formula
cronicarilor, iubite cetitoriule,
care devine un fel de Sesam
deschide-te al citiorului veºnic
tânãr,  dar ºi la felul în care poate
fi reconstituit aici universul
teribil, prenatal ºi superb ce
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precede ºi graviteazã apoi
fantomatic în atmosfera oricãrui
text literar; ºi îmi amintesc de
fragmentele decupate din ziare
de Gellu Naum ºi puse în
Zenobia, fragmente care legau
lumea realã ºi minunile ei uneori
greu digerabile, de super-
realitatea poetului, ca sã nu mai
zic suprarealitatea lui, pe
undeva, pe dedesubt, era ca o
naraþiune incoerentã, freaticã a
naraþiunii aºa zis romaneºti, 
aceasta din urmã, de fapt, o
autobiografie splendidã. Simona
Popescu face acelaºi lucru aici
cu lumea poeþilor de care se
simte atrasã printr-un soi de
intuiþie aproape corporalã ºi pe
care o cunoaºte printr-un fel de
profesionalism heterogen ºi
interiorizat, al cãrui sens e dat
de instinctul poetic aproape
pierdut al lumii. E aici ºi un gest
de ranforsare a ceea ce eu aº
numi imunitatea necesarã
oricãrui poet, el/ea are nevoie sã
supravieþuiascã în medii extrem
de diferite, ca substanþã ºi grad
de solicitare, lucru care trebuie
cumva performat continuu ºi la
maxim ºi care cere o foarte
consumatoare, dar ºi salutarã
uneori, auto-referenþialitate.

Am convingerea cã pentru
mulþi dintre intelectuali i ºi
profesioniºti i din domeniul
înºelãtor al literelor, cartea este
ca Veritom-ul lui Victor Brauner,
pentru cã ea reformeazã ºi
reformuleazã tot ce înseamnã
genuri ºi specii. Simona
Popescu nu mai scrie (de mult
timp), pe tipuri, arhetipuri, mai
degrabã pe an-arhetipuri, ea are
un curaj care mi se pare rar ºi
integru (sau integral) de a
revitaliza elemente deter-
minatoare ale spaþiului vital,
poetic sau nu deopotrivã. Scrisã
cu o atenþie acutã, aproape
manufacturatã (în sensul
meºterilor medievali, iar nu al al
„artizaniºtilor” prefabricatori), dar
întotdeauna poeticã, „riscând”
(iar riscul e pe partea noastrã, a
cititorilor halucinaþi...) sã treacã
„nevãzutã”, ca peºtele-cãluþ,
cartea este un fel de hibrid
construit dinãuntru, cu un fel de
principiu (magic!) al adaptabilitãþii
ºi tocmai aceastã capacitatea

„transgresivã” o trece dincolo de
experiment. Cartea se leagã, în
cel mai firesc mod, de toate
cãrþile Simonei Popescu, scrisã
fiind parcã la 20 de ani cu mintea
de la 100 (ºi invers ºi iar la loc,
ca într-o spiralã vie) ºi, în
acelaºi timp, scrisã cu instinct.
Lucrurile par sã se amestece,
precum în homepatie, pânã la
esenþa ultimã, când substanþa
devine absentã ºi, totuºi, iatã,
mult mai puternicã, mai pre-
cisã ºi distrugãtor-inofensivã.
Lãsând la o parte execuþiile
critice la minut care vor mai
apãrea, prefer sã cred în cartea
aceasta ºi în inteligenþa

Copacul din casã

universului, haotic sau cosmotic
sau fractalic sau divin sau
omenesc, cum va fi el, care se
mai joacã ºi astãzi cu jocul
androgin al contrariilor ºi care
trãieºte mai departe, chiar dacã
bentonic, abisal, neºtiut. Mai
cred în aceia care cautã ºi astãzi
alchimic, care ºtiu cã mai e ºi
altceva decât nigredo pe lumea
asta, care (o) cautã cu
lumânarea în miezul zilei, ca
Diogene, care zic, ca Simona
Popescu ºi ca alþii, cu o furie
înþeleaptã, adicã o l iniºte
perfectã, totuna: Sã nu-þi fie silã,
sã nu-þi fie fricã! E pentru viaþã,
ce Dumnezeu...
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De la istorii laDe la istorii laDe la istorii laDe la istorii laDe la istorii la
microistorii simicroistorii simicroistorii simicroistorii simicroistorii si
miturimiturimiturimiturimituri
Olga ªtefan

Viaþa privatã ºi povestea ei sunt
contaminate de mituri. Trãdãtoare,
mincinoasã, teatralã, subiectivã.
Vocabularul, atitudinile, lecturile,
modelele ei se recompun pe baza
unor documente „volatile”, care,
dincolo de autobiograficul în mod
necesar supus unor convenþii (ar fi o
naivitate sã mai credem astãzi în
introspecþia ºi transparenþa unor atare
pacte cu realul) s-au pierdut o datã
cu protagoniºtii „proprietari” ai
memoriei lor. Istoria, aºa cum ne-am
obiºnuit s-o citim, se ghideazã dupã
prerogativele unei prea înalte realitãþi.
A fi mai real decât realul e obscen,
scria mai demult Jean Baudrillard. A
fi mai real decât realul, adicã a privi
lucrurile într-o înspãimântãtoare
simultaneitate, cu impresia unei
intangibilitãþi generate tocmai de
statutul lor artificial epidermic. În ce
mãsurã ne satisface o istorie
hipercorectã, lipsitã de mistificãri ºi
aproximãri? În ce mãsurã ne
liniºteºte, în ce mãsurã este mai
confortabilã? Cum poate abundenþa
biograficã sã înlocuiascã pliurile ºi
cotloanele nemãturate ale auto-
biografiilor – scrise sau gândite – care
compun, pânã la urmã, o logicã a
prezumþiilor bazatã pe o istorie a
discreþiei: cea despre viaþa anonimã,
cotidianã, interpretativã? Sunt
întrebãri pe care mi le-am pus cititind
o carte care riscã excesiv tocmai prin
obstianþia cu care se plaseazã în zona
exemplarã a grandilocvenþei ºi
emfazei redundante: hiperinformaþia.

Proiect ambiþios ºi nu lipsit de
fascinaþia insolitului pe care orice
lucrare de facturã patch-work o
conþine ºi exercitã, în acelaºi timp In
medias res (Studii de istorie culturalã),
Editura Universitãþii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaºi, 2007, volum coordonat
de Andi Mihalache ºi Adrian
Cioflâncã, ambii doctori în istorie ºi
cercetãtori la Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” din Iaºi, este o lucrare ale
cãrei dimensiuni impresionante

trãdeazã o trãsãturã esenþialã ºi poate
tocmai cea care-o recomandã drept
un veritabil puzzle „cultural”
provocând la ingenuitate ºi
receptivitate: diversitatea. Ceea ce
frapeazã, la un prim contact, este
numãrul de câmpuri ideatice pe care
le exploateazã cei treizeci ºi ºapte de
colaboratori, ei înºiºi axaþi pe o serie
de domenii de interes care, iatã,
converg ºi reuºesc sã se articuleze
într-un volum ce se vrea coerent, geo-
metric, bine organizat ºi, de ce nu,
incitant. La nivel tematic, In medias
res este, de fapt, o carte promiþãtoare.
Ceea ce aºtepþi de la fiecare dintre
titlurile lungi, etalând parcã toate
viscerele conþinutului lor efectiv, este
o elucidare, o limpezire a unor peisaje
insuficient explorate în trecut. Sã
vorbeºti despre istoria copilãriei, când
de la Freud încoace toþi credem cã
nu putem avea amintiri din copilãrie
ci numai amintiri contrafãcute despre
copilãrie, sau despre imaginarul
publicitar de la 1900, când toþi suntem
obiºnuiþi cu tratamentul dur aplicat
aceluiaºi domeniu transpus în
prezent, ei bine da, asta sunã a dietã
de informaþii, a lansare într-un spaþiu
pe cât de colorat, pe-atât de imposibil
ºi strãlucitor tocmai în virtutea acestei
seducþii a speculativului. La drept
vorbind,  articolele prezente chiar ar
putea servi drept modele de iniþiere
în domenii puþin bãtãtorite sau chiar
virgine, ignorate, vãzute ca prea puþin
ofertante, pe care calitatea de a fi in-
tegrate sau conexe mediului cultural
românesc retro sau actual, precum
ºi simplul fapt de a purta o etichetã
virtualã „made in Romania” le adunã
sub umbrela dialogului interdisciplinar.
Ar putea provoca, ar putea
problematiza. Intenþia declaratã a
cãrþii este nu aceea de a reconstitui
traseele principale ale istoriei politice
a României, ci aceea de a trata dintr-
o pluraritate de perspective o serie
de aspecte mai puþin comentate,
propunând o deschidere spre temele

obsedante ale occidentului atât de
versat deja în a dezbate elemente
considerate pe nedrept minore în
concepþiile istoriografiei româneºti:
viaþa cotidianã, copilãria, publicitatea,
corpul, moda.

Este, desigur, cât se poate de
interesant un demers de acest fel, de
aceea s-ar zice cã reuºita cãrþii stã în
capacitatea de a se prezenta ca o
colecþie de rezumate ale unei vieþi la
care ne dorim sã avem acces ºi dintr-
o perspectivã autohtonã. Din pãcate,
un set de posibile provocãri nu este
un set de provocãri reale pentru
cititorul nespecialist. Iar cititorul
nespecialist este întotdeauna mai
receptiv la promisiunea unui in-
stantanee acumulãri de picanterii ºi
curiozitãþi camuflate sub masca sobrã
a studiilor culturale.

În ciuda documentãrii temeinice
ºi a discursului elaborat, articolele
care merg pe paliere largi ºi poate
prea capabile de-a oferi teme pentru
o discuþie extensivã sunt puþin
savuroase în comparaþie cu ceea
ce-ºi propun sã trateze. Elitiste ºi
ostile oricãrei retorici oscilatorii, largi
expuneri cu o mult prea pronunþatã
tentã didacticistã, al cãror scop
pare-a fi o perpetuã introducere
într-un spaþiu deja cunoscut sau, cel
puþin, intuit, al mentalitãþii româneºti
în raport cu anumite evenimente
istorice, disipeazã ºi înãbuºã
detaliile suculente, consistente pe
care le cauþi într-un studiu despre
istoria copilãriei, diformitatea ºi
receptarea alteritãþii diforme în
contextul Europei centrale ºi
rãsãritene, aspectele modei femi-
nine din veacul XIX, modelul pro-
pagandist comunist (cu aplicaþie în
realitatea româneascã), discursul di-
dactic în învãþãmântul primar ro-
mânesc al sexolului XIX, stereotipiile
ºi uzajele cinematografiei sovietice,
cultul personalitãþii lui Nicolae
Ceauºescu, monumentele funerare
cazone asortate cu decorul urban
proaspãt constituit al oraºelor anilor
60-70, ca sã enumãr doar câteva
dintre temele propuse. Acest
imperativ al contextualizãrii este,
fãrã îndoialã, atractiv ºi
indispensabil unei analize cu
pretenþii de conturare a unor
aspecte pur istoriceºti, fãrã a
transgresa excesiv zona aceasta.
Totuºi, se întrezãresc în aceastã

(continuare în pag. 68)
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Vorbitorii

ªi iatã, trecurã vorbitorii cu trenþele
tiradelor rostite; în timp ce ei fumau
trabucuri ºi se plimbau în limuzine fumurii,
noi scriam poezii în vizuini tihnite
ºi ne lipeam de goliciunea femeii.
Totuºi, „tristã fu nemurirea lor“
faþã cu noi ce-am existat ca floarea de pãpãdie.

Eram ca un mormânt nãpãdit de iarba neagrã ce deja
de mult nimeni nu-l grijeºte; iar apoi cu buldozere
au venit oameni de onoare ºi integritate iar democraþia,
se zice, a pãtruns finalmente în micile noastre vieþi.
Dar vai, divizaþi suntem noi dintotdeauna, ºi cu asta
va trebui sã ne-mpãcãm, în continuare totu-i la fel - lumea
e nemiloasã, prostul la fel urgiseºte pe cel eminent,
cel drept ispãºeºte pentru cel vinovat, iar poeþii la fel
se-ntrec sã glorifice aceastã bunãstare dupã cum
pe vremuri slãveau pe tinerii ce-ºi ascuþeau cuþite.

Mai întreabã oare ºi azi cineva - se gãsesc între tineri oare
dintre cei ce se disting prin ºtiinþã ºi frumuseþe? Caraghioºi eroi
ai marelui mut, ºi noi înºine-am devenit cumpliþi! Vã spun, au
trecut vorbitorii cu trenþele tiradelor rostite, iar apoi au venit cei
noi, lãsându-ne speranþa deºartã ce crunt umileºte.
ªi la fel cum altcând dispreþuiau pe aceia, însinguraþi
adolescenþii suburbiei sunt acum scârbiþi ºi de aceºtia,
pentru cã ºtiu taina semeþiei.

Bunda

Perla din scoicã e Homer
ceva cumplit ne tãinuieºte.

Corpul meu care poartã
sedimentele decenþei, ca Islanda,
e scufundat într-o mare albastrã.

ªi tu te-ai îngropat în pãmânt
ca o cârtiþã, suflet al meu.
Din inima învârtoºatã a pãdurii unde-i
vizuina de iepure, se aud izbituri de
topor - adânc în mine cineva
doboarã trunchiul înalt.

Iar tu taci ºi-aceasta nu-i muþenie,
corp al meu; ca o micã potaie
mã porþi la piept, prin lume.

Dragan Jovanovic Danilov
Dragan Jovanovic Danilov , n.1960, la Pozega, Serbia. Poet, prozator, eseist. Volume de
versuri: Euharistija/Euhar/stfa (Novi Sad, 1990), Enigme noci/Enigmele nopþii (N.S., 1991),
Pentagram srca /Pentagrama inimii (N.S, 1992) , Kuca Bahove muzike /Casa muzicii lui Bach
(Beograd, N.S., Uzice, 1993, 1994), Zivi pergament/Pergamentul viu (Bgd., 1994, douã ediþii
în 1995), Evropa pod snegom/Europa sub zãpezi (Bgd., 1995), Pantokr(e)ator/Pantocr(e)ator
(U., Bgd.), Alkoholi sa \uga/Alcooluri din sud (Bgd., 1999), Koncert za nikog/Concert pentru
nimeni (Vrsac, 2001), Homer predgrada/Homer la periferie (N.S.,2003) ºi Glava harfe/Capul/
harfei (Bgd.,U., 1998, împreunã cu Divna Vuksanovic). A publicat ºi romanele Almanah pescanih
dina/A/mana/ii// dinelor de nisip (Bgd., 1996) ºi Ikonostas na kraju sveta /iconostasul de la
capãtul lumii (N.S., 1998) ; totodatã, este autorul unui volum de eseuri autopoetice, Srce
okeana//n/ma oceanului (Bgd., 1999). Creaþia lui a fost încununatã cu mai toate premiile literare
importante din þarã; de asemenea i-a fost decernat ºi premiul literar internaþional „Pro creation”.

între 1997-2001 tradus cu zece volume în câteva limbi strãine.
Este directorul Bibliotecii naþionale ºi al Galeriei de artã din orãºelul Pozega.

Refugiu
Eu sunt acela ce-n noapte
ascultã izbirea valului de stâncã.
Ciorile, call-girls, se hârjonesc
pe miriºti, în pustietatea
ce inimii e þarã.
Labe de cãþelandri calcã frunzele galbene
pe lângã apa stãtutã din canal.
Veveriþa se caþãrã de-a lungul trunchiului
ºi nu discutã despre rosturi.
ªi aceasta este una dintre lumile posibile -
s-a rostogolit o piatrã pe pantã
ºi n-a observat-o nimeni.

Stropul de miere, sau se joacã un copil cu îngerul
Acesta e tavanul, urechea întunecoasã
pentru chemarea-ndepãrtatã din adâncul pãdurii.
latã scaunul plin de praf pe care,
copil fiind, ºedeam singur, ca pe un tron,
alãturi de-o mânã de intimi - sfânta pisicã, vre-un
ºoarece ºi porumbeii, aceste cârtiþe de sub streºini.

Departe de strãine bucurii ºi chinuri, cât sunt de
inocent acum, tihnind, ca în rugãciune,
în împãrãþia mea. Cãci, adolescenþa e veºnicã
în aceastã odaie plinã ca un fagure, unde lucrurile
emanã cãldura formelor, iar chipu-l lumineazã doar stinsã
lucirea sticlelor goale, sau flama deschisã a lumânãrii.

Acel copil ce-am fost, ºi eu, - unul spre celãlalt am sãpat tainice
tranºee ºi trupul nostru-i acum un continent fãrã timp în care
freamãtã strãzi ºi oraºe ºi tremurã un miel necunoscut ce nu
înalþã nici un sunet.

Pisicile din suburbii

Cât sunt de frumoase acele pisici
de prin suburbiile micilor oraºe!
Parcã le vãd, mici sfincºi, cum
zãcãresc alãturi de ºopârliþele de zid,
sau cum în pas de leopard
se tupileazã pe sub case-n paraginã
(ce s-or nãrui în cel mult
un an sau doi) desigur, furiºându-se
spre lada de gunoi.
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Le privesc cu totul dezinteresate
de problemele fierbinþi ale omenirii ºi mereu
descopãr din nou frumuseþea lor -
într-adevãr, sunt superbe aºa serioase
ºi sclipitor de pline de sine, dar ºi nouã ne e,
poate, mai uºor cu ele în acest blestemat paradis.

Uneori, când de-ajuns mã apropii de ele,
recunosc lucirea enigmaticã din
ochii lor; ca niºte fete, tinere dar deja
coapte ºi în putere, mã privesc ca prin
vizetã ºi nu o datã-mi închipui cã ele de fapt
mã persifleazã: cu Dumneavoastrã nu discutãm!

Sub soarele punitiv

Ca pasiunile, uºoare ºi trecãtoare
în obiectiv tot timpul eºti tu!
An de an se schimbã poeziile
tale, dar ºi tu odatã cu ele.
Ceva însã a rãmas la fel -
în miezul iernilor lungi, viscolite, în nopþile
fãrã voci eºti la fel de singur
cu trupul tãu gol ca zorile zilei.
Nu eºti calculat, riguros cu publicarea;
tu eºti un suflet sãlbatic ºi cunoºti tertipurile jocului -
vei iubi doar ce þi-a fost sortit
sã iubeºti ºi vei fugi pe cãrãrile ascunse
ale fiarelor sãlbatice; cum corbul, îþi vei ºlefui þipãtul

ca pe un fir de tort. Nu-i pentru tine vreun refugiu,
nici firi înrudite sângelui tãu, ºi nu eºti tu
nici scoica pe care-o mânã albã s-o caute
cufundându-se în adânc. Noaptea-i o linã, mare apã
în care nevãzut cineva pregãteºte undiþa pentru
gura ta. Doar o clipã îþi aparþine în acest întunec,
ºi poemele tale, ce sunt cu tine ca plãcuþele-acelea
metalice pe care soldaþii le poartã la gât,
când pleacã pe front. Cãci vei plãti pentru
cã eºti poet; pentru cã tocmai þie þi-a fost datã
acea putere de-a vorbi ca zãpada munþilor
cu limbi de foc; ca ultimul tramvai
dupã miezul nopþii, un pãianjen orb va veni sã-þi ia
trupul. Zilele se vor duce iar tu nu vei putea
sã le urmezi, pentru cã-n locul inimii tale va fi o copitã.

Verificarea   echilibrului

S-a terminat ºi acest an.
Strada Tineretului numãrul unu,
blestematul, micul meu oraº, teama de ceva
ce nu are chip, timpul ce aprig pedepseºte.
Iar apoi, Zeul - Belgrad mare ca o pâine,
liniºtea ca unicã sãrbãtoare ºi trupuri de oameni
în lumea pustie pierdute.
S-a isprãvit, spuneam, ºi acest an.
Am scris poeziile „Ohrid” ºi „Pisicile din suburbii”.
Vocile mi-au fost mai aproape decât feþele.
Extenuarea, cumplita bãtaie a inimii,
oboseala în iconografie, în stil, în formã,
toate astea au fost surmontate?
Trup al meu, tu eºti un animal singuratic
ce neliniºtea mea o cunoºti îndeaproape.
Nu existã oraº în care m-am nãscut;
existã doar cuvintele mele nerostite

în luminiºul dintre agonie ºi comã.
Dar, cuvintele golesc întotdeauna ceea ce numesc.
ªtiu cã totul aici e ca viaþa scurtã a florii.
Am coborât pânã la adâncimi pe care inima abia
le mai poate suporta; o sãlbaticã pace ºi-a chitit
adãpost în mine, ca rândunica sub streaºinã cuibul.
Trebuie sã fiu puternic spre-a suporta povara celor scrise.
la largul inima pe corabie,
freamãtã apa în urmã-i.
Mai mult nu se poate vorbi.

Gheþarul

Marea a lepãdat trupul meu
pe-un mal de nisip nedesluºit ca atingerea.
Da, am fost aruncat în lume.
Cu înþelepciunea deplinei împãcãri,
acum ºtiu cã nu port lucoarea icoanei pe chip.
Nu doresc sã fiu asemeni înzãpezitelor piscuri de munte.
Deasupra operei, le voi topi pe toate
ºi brazdã voi trage trãdãrii scrierii; acea epopee
în care cei vechi s-au distins.
Lumea e tot mai departe de reprezentarea mea
despre ea, iar înºelãciunea în mine incoruptibilã -
ca o batjocurã, la mine se rãstesc vechile mele poeme,
în timp ce marea pulbere se veseleºte pe uliþi.
Nu ºtiu cine am fost, eu sunt în vuietul
rãmas dupã trenul ce-adineauri a duduit pe-aici.
Exist pe mãsura cabinelor telefonice
goale din care nãtãrãii au smuls
receptoarele; nu mai poþi spune nimic, poþi doar
sã exiºti - da, am fost aruncat într-o lume care se
miºcã asemeni gheþarului.

Trunchiul greu al castanului

Trunchiul greu al castanului din parcul
pe lângã care trec în fiecare zi,
aºa de adânc a crescut în viaþa mea.
Ca toate cuvintele în care-am avut încredere,
albinele benchetuiesc în coroana ce-n mare
dezmãþ risipeºte aromele sale
(oh, exagerãrile baroce!)
iar în suflet creºte un fel de nesaþ,
în adevãr, ºtie oare firava floare de castan
ce-nseamnã blestemul?
Dar, eu cunosc bine reversul iluminãrii.
Ca trunchiul greu al castanului, la fel ºi-aceastã
trecere, e apãsãtoare ºi bogatã-n chipuri.
ªi-n ea, oare acesta cu-adevãrat sunt eu
(labirint în labirint),
sau fragmentul unei discuþii necunoscute,
noaptea, în timp ce valuri lovesc în stâncã.

Atâta încã sã-þi mai spun

Atâta încã sã-þi mai spun:
în aceastã panã pe care-o þin în mânã
e aripa unui Zeu necunoscut.
Nu am dat totul.
Iar El cere totul.

Traduceri de Ioan Radin Peianov
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Prins întrePrins întrePrins întrePrins întrePrins între
doudoudoudoudouaaaaa lumi lumi lumi lumi lumi
sssssi doui doui doui doui douaaaaa
istoriiistoriiistoriiistoriiistorii
Interviu cu
acad. Gabriel ªtrempel

- Domnule academician, aþi
mai trecut, în ultimii ani, prin
locurile Dumneavoastrã de
obârºie? Ce sentimente vã mai
încearcã azi, când vi se aduce
aminte de comuna Pomi?

- Mã întrebaþi dacã am trecut
prin locurile mele de obârºie.
Sigur cã am trecut. Trec în fiecare
an. Cobor acolo, pe valea
Someºului, între Satu-Mare ºi
Baia-Mare, asemeni lui Anteu, ca
sã-mi împrospãtez forþele. Pentru
cã este locul unde m-am nãscut
ºi locul de care mã simt extrem
de vrãjit, de apropiat, de care nu
m-aº putea niciodatã depãrta. Mã
întreba cineva pe vremuri: “nu vã
tenteazã sã rãmâneþi în Occi-
dent?”. N-aº rãmâne, domnule,
în Occident, nici sã mã facã
primar al New-Yorkului. Nu mã
intereseazã. Cum puteam sã
pãrãsesc mormintele pãrinþilor,
mormântul soþiei, mormintele
fraþilor mei, toþi în Ardeal, toþi în
comuna Pomi, sau în Satu-Mare,
sau în Baia-Mare, cã ºi acolo am
doi fraþi cu familiile lor, pentru
nimic pe pãmântul acesta. Mã
duc acolo, repet, mã încearcã
sentimente de regret pentru ceea
ce vãd. Nu mai seamãnã
comuna Pomi, comuna în care
m-am nãscut, cu cea pe care o
ºtiam eu, în copilãria mea.
Oamenii sunt plecaþi de acolo,
generaþia mea a dispãrut, toatã
sau aproape toatã. Nu mai vãd
decât morminte ºi o lume care a
fost ºi nu mai existã. Casele–s
schimbate, case noi, ºi nu
recunosc, umblând pe uliþã,
decât ici ºi colo câte o casã din
copilãria mea.

- A fost tentatã vreodatã fa-
milia Dumneavoastrã sã plece la
oraº?

- Familia mea e familie de þã-
rani, de mici meseriaºi, n-aveau
ce sã caute la oraº. Au trãit toatã
viaþa la Pomi. Nu ne-am mutat de-
acolo.

- Din ce parte de lume se trag
pãrinþii Dumneavoastrã?

- Familia mea îºi trage
rãdãcinile, cum o aratã ºi numele,
din lumea germanã. Nu din lumea
ovreiascã, cum m-au suspectat
atâþia ºi atâþia. Nu e nici o ruºine
în asta, dar nu corespundea cu
adevãrul. Am fost în Germania,
cu ani în urmã, evident, ºi am
vizitat diferite oraºe. ªi am luat
cãrþile de telefon ale celor din
Leipzig, din Meienza ºi din alte
oraºe, în special din Republica
Democratã Germanã de pe
vremuri. Am gãsit nume
ªtrempel, catolici, nu protestanþi,
de obicei medici, cãrturari în
orice caz. Numele, care nu-i
foarte des întâlnit, existã totuºi în
Saxonia, în Turingia. Cam de-
acolo mi se trag rãdãcinile. Dar,
nici tata – Dumnezeu sã-l
odihneascã! -, nu mai ºtia
nemþeºte. ªi ne-am desprins total
de lumea germanã. A rãmas în noi
ºi în mine, un spirit al neamþului:
precizia, exactitatea, cuvântul
respectat, un spirit, nu fandosit,
cum sã-l numesc eu exact, un
spirit de seriozitate.

Mama mea se chema
Criºan. Aparþinea acelor familii,
care, dupã revoluþia lui Horia,
Cloºca ºi Criºan, au fost dislo-
cate din Zarand ºi mutate la

distanþe de sute de kilometri. Unii
veneau de pe valea Criºurilor, cã
de aia se numeau Criºan, sau
poate cã erau urmaºi ai lui Criºan,
au fost împrãºtiaþi înspre comuna
mea. De fapt, spre Bârsãu, de
unde era obârºia mamei mele,
care era o femeie de mare þinutã
moralã ºi de mare curaj în viaþã.
A avut o casã de copii –
Dumnezeu s-o odihneascã! -, i-a
crescut pe toþi în religie sfântã ºi
nu ne-a dat voie niciodatã sã ne
îndepãrtãm de la principiile
serioase ale religiei noastre
greco-catolice, pentru cã au fost
greco-catolici.

- De ce a trebuit, în toamna
anului 1940, sã vã refugiaþi singur,
fãrã pãrinþi, la Piteºti? Care era
atmosfera intelectualã a acestui
oraº din vechiul regat, aºa cum
v-a fost dat sã o percepeþi în acei
ani, cât aþi fost elev al Liceului
“I.C.Brãtianu”?

- Daþi-mi voie sã aduc o
rectificare întrebãrii pe care mi-
aþi pus-o. E vorba nu de anul
1940, ci de anul 1942, când m-
am refugiat la Piteºti. ªi am fãcut
acolo clasa a patra, a cincea ºi a
ºasea. Dupã ce pierdusem doi
ani, între 1940 ºi 1942, când n-
am putut urma nici un liceu, pentru
cã nu ºtiam ungureºte. Întâi ºi-
ntâi, ºi pe urmã  nici condiþiile
materiale nu erau de aºa naturã
ca sã mã ajute sã mã duc la
ºcolile acelea amãrâte
româneºti, din Ardeal: una era la
Oradea, alta la Cluj ºi un liceu la
Nãsãud. Atâta tot. Am stat acasã
ºi în 1942, cum spuneam, m-am
refugiat mai întâi la Mangalia, ºi
toamna, am obþinut Liceul
“I.C.Brãtianu”, prin minister.

Mã întrebaþi despre
atmosfera existentã în oraºul
acesta din vechiul regat. În anii
când am fost elev la “Brãtianu”,
vreau sã vã spun cã m-am
încadrat perfect în atmosfera
regãþeneascã. Vreau sã vã spun
cã am avut colegi de mare
prietenie, de mare audienþã
spiritualã, colegialã ºi m-am simþit
extrem de bine între ei. Aceasta
m-a determinat sã fac facultatea
la Bucureºti, ºi nu la Cluj, pentru
cã în capitalã erau majoritatea
colegilor mei de la “Brãtianu”, cu

)) )))

)) )))
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care mã întâlneam. Pe unii i-am
avut colegi la Facultatea de Istorie,
alþii erau studenþi la Medicinã, alþii
la Chimie sau la Politehnicã –
pentru cã erau cei mai mulþi
politehniºti – cu care ne intâlneam
ºi ne simþeam bine, ºi eu mã
simþeam în largul meu în acest
spirit regãþenesc, cum îl numim noi,
ardelenii. M-am încadrat perfect
aici, am rãmas aici, m-am însurat,
aici am intrat în slujbã, la Biblioteca
Academiei, ºi mi-am creat ºi eu
vadu` vieþii, pânã la vârsta aceasta
de 82 de ani.

- Aþi urmat cursurile Facultãþii
de Istorie de la Universitatea din
Bucureºti, într-o perioadã de
convulsii sociale ºi politice,
perioadã pe care ne-am obiºnuit
s-o numim a obsedantului
deceniu, deºi ea depãºeºte, în
realitate, aceastã limitã de timp.
Recompuneþi, vã rog, fie ºi în linii
sumare, traseul Dumneavoastrã
ca student ºi, mai apoi, ca tânãr
ce încerca pe atunci sã-ºi
apropie ºi condiþia de cercetãtor
în climatul acelor ani.

- Am fãcut Facultatea de
Istorie, cum v-am spus, între anii
1947 ºi 1951, în perioada de
transformãri ºi de mizerie  a
începutului de – cum sã-l numesc
eu – de cruntã mizerie ºi
minciunã, dar m-am putut þine
departe de ele. Nu m-am implicat
în nimic. N-am fost membru de
partid, în facultate. Am avut
colegi de foarte mare demnitate
ºi neimplicaþi în mizeriile  politice,
dupã cum am avut ºi colegi
lichele. Lichelele obiºnuite, care
n-au lipsit în facultate: turnãtori,
oameni ticãloºi.

- Înclinaþia pe care aþi avut-o
spre cercetare,v-a ºi obligat sã
luaþi contact pentru prima oarã cu
Biblioteca Academiei. Insistaþi,
vã rog, asupra acestui moment,
pentru cã el v-a marcat pentru
totdeauna ºi devenirea în plan
uman, moral ºi intelectual.

- E adevãrat. E adevãrat ce
spuneþi, în legãturã cu Biblioteca
aceasta a Academiei, în care eu
am intrat, pe când eram student
în anul patru. E vorba de toamna
anului 1950 – iatã, sunt 58 de ani
de atunci –. Am slujit aceastã

instituþie 58 de ani, am slujit ºi mai
slujesc aceastã instituþie, pentru
cã sunt ºi astãzi slujbaº al ei.
Fãrã sã mai am rãspunderi ad-
ministrative. Am trecut prin toatã
filiera bibliotecãreascã, de la
bibliotecar ajutor, cum am fost
încadrat,  la cea de Director Ge-
neral Bibliotecii ºi figurez ca
ultimul director general al anului
2006. ªi mi-am fãcut datoria
întotdeauna. ªi ca ºef al
Departamentului de manuscrise
ºi ca ºef al Secþiei de Cercetare
ªtiinþificã, dar ºi ca Director ad-
junct, din ianuarie 1975, de când,
efectiv am rãspuns de aceastã
instituþie, ºi am lucrat pentru
binele ei, ca ºi cum ar fi fost pro-
pria-mi casã. N-am diferenþiat
niciodatã obligaþiile mele de
familie, de cele ale Bibliotecii.
Dimpotrivã. Le-am lãsat pe cele
dintâi deoparte, ºi am slujit
aceastã instituþie, care mi-a fost
dragã. ªi pe care, într-adevãr, am
socotit-o sfântã.

M-am gândit întotdeauna la
marile personalitãþi care au lucrat
aici. Începând cu Bianu, care a
lãsat urme în Biblioteca
Academiei. ªi a lãsat urme ºi
generalul Rosetti. ªi a lãsat
oarecare urme ºi profesorul
Nistor, refugiat de la Cernãuþi.
Ceilalþi, care s-au mai perindat, au
fost mai palizi în activitatea lor. Dar
din 1975, din ianuarie – de fapt, ºi
mai dinainte aveam rãspunderi
administrative ºi mã îngrijeam de
bunul mers al Bibliotecii – dar,
repet, din ianuarie 1975, mi-am
luat toatã rãspunderea  acestei
instituþii ºi mi-am fãcut datoria pânã
la împlinirea vârstei de 80 de ani,
când a trebuit sã mã retrag de la
rãspunderile administrative. Dar
sunt ºi azi Director General
onorific, am o jumãtate de normã
de Cercetãtor Principal I ºi stau
de veghe ºi de pazã în continuare
în aceastã instituþie cât m-o þinea
Dumnezeu, cât m-o þinea Instituþia.
Pentru cã înþeleg sã nu mã
despart de ea niciodatã. Pentru cã
atât mi-a mai rãmas în viaþã, dupã
necazurile câte s-au abãtut
deasupra capului meu de-a lungul
anilor.

- V-aþi luat Doctoratul la Cluj
cu o tezã despre câþiva dintre

“Copiºtii de manuscrise româ-
neºti”, care au acþionat în spaþiul
cultural autohton “pânã la 1800”.
Cine v-a fost conducãtor ºtiinþific
ºi ce figuri universitare v-au
parafat noua calitate de doctor în
ºtiinþe (istorice ºi filologice)? N-
ar strica sã reþineþi ceva din
atmosfera Clujului din acel timp
ºi sã o comparaþi, într-un fel cu
ceea ce se întâmpla, în acei  ani,
la Bucureºti, în sfera intelectual-
culturalã.

- Mi-am dat Doctoratul la Cluj
pentru cã acolo era centrul. Pe
vremea aceea erau împãrþite
centrele de doctorat  în trei oraºe.
Pentru arheologie era Iaºiul,
pentru istorie medievalã era Clujul
ºi pentru istorie modernã ºi
contemporanã era Bucureºtiul,
unde se frãmânta istoria politicã
ºi socialistã a þãrii. Aºa am ajuns
eu la Cluj pentru doctorat.
Lucrarea aceasta despre “Copiºti
de manuscrise româneºti”, e o
lucrare de mare seriozitate sub
raportul structurãrii ei. Am lucrat
cinci ani la ea ºi, întradevãr, ea m-
a obligat la o perfecþionare în tot
ceea ce se cheamã paleografie
chirilicã, în tot ceea ce se cheamã
miºcarea de idei a vechii culturi
româneºti de pânã la 1800. Este
vorba, de fapt, despre o lucrare
de plan, pe care  eu am realizat-o
în 1959. Atunci a apãrut. Exact în
ziua în care s-a nãscut  bãiatul
meu, mi-a fost dat ºi exemplarul
semnal al cãrþii. ªi pe urmã am
prezentat-o ca tezã de doctorat la
Cluj. Fiind ºef de secþie la
Cercetare ªtiinþificã, nu eram
obligat la examene, nici la
referate. N-am avut, deci, nici un
conducãtor ºtiinþific de doctorat, în
accepþiunea actualã a cuvântului.

La Cluj, conducãtor ºtiinþific
era profesorul ªtefan Pascu,
care mã cunoºtea de multã
vreme ºi mã aprecia. El se
ocupa de mine mai mult sub
raportul scriptelor, nu altfel. Aºa
cã, doctoratul meu a durat 13
minute, cu votat cu tot. Un mic
referat verbal. Au fost mulþi din-
tre profesorii acestei Univer-
sitãti, inclusiv Academicianul
Constantin Daicovici, care au
venit sã asiste. ªi asta a fost tot.
N-am avut alte implicaþii sau alte
rãspunderi.
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- Amintiþi-vã, vã rog, câteva
din personalitãþile ºtiinþifice ºi
culturale, care v-au fost, ºi în
tinereþe, ºi mai târziu, mai
aproape de suflet?

- Prea puþini au fost cei pe
care i-am putut admira. Aº vrea
sã-l amintesc mai întâi pe
profesorul Giurescu [se referã la
C.C. Giurescu – n. mea T.T.], pe
care l-am avut în anul I profesor
de facultate, ºi cu care m-am
întâlnit dupã ce a ieºit din
închisoare ºi am rãmas în termeni
apropiaþi. Dupã cum, în termeni
apropiaþi am rãmas ºi cu Dinu [C.
Giurescu – n. mea T.T.], care era
mai mare ca mine în facultate, dar
cu care eu am fost în termeni
apropiati. Pe sfaturile lor m-am
bizuit în viaþã. Ei m-au ajutat cu
metoda lor de lucru, pentru cã au
vãzut ca încerc sã ies la suprafaþã
din multele chinuri ale cercetãrii
ºtiinþifice. Aceºtia doi, într-adevãr,
m-au ajutat, dar nu i-am urmãrit
special în activitatea pe care au
întreprins-o.

- Sunteþi un om împãtimit de
slova veche ºi înþeleaptã a
vechilor manuscrise ºi cãrþi
româneºti.

- Aºa este. Sunt singurul om
din þara aceasta – nu-mi place sã
vorbesc despre mine, dar n-am
încotro – care a rãsfoit întregul
fond de manuscrise româneºti –
peste 6000 de volume – paginã
cu paginã, ºi a elaborat Catalogul
manuscriselor româneºti în 4 vo-
lume, catalog care m-a obligat la
o activitate foarte serioasã, foarte
întinsã ºi de mare rãspundere
profesionalã. Sunt extrem de
bucuros cã am putut sã fac acest
lucru , pentru cã, iatã, generaþia
asta, care vine dupã mine, nu
este prea înclinatã spre
cercetãrile vechii slove ro-
mâneºti. N-o prea intereseazã,
nici n-o pricepe, nici n-are
înclinaþie pentru ea. ªtiu eu ce-
or vrea sã facã aceºti oameni în
viaþã? Se ocupã de conflicte, de
mama dracului, de toate prostiile
acestea moderne, cu care eu nu
mã împac, pentru cã nu pot sã
mã împac. Eu am rãmas un om
conservator în materie de
biblioteconomie ºi nu-mi pot
schimba opiniile la anii aceºtia.

- Aþi trecut, se pare, prin mai
toate treptele pe care le
presupune, în chip necesar,
biografia unui om al Bibliotecii
Academiei Române. Istoria
Dumneavoastrã personalã s-a
confundat, pânã la un punct cu
istoria instituþiei al cãrei slujitor ºi
conducãtor aþi fost.

- Într-adevãr, nu este treapta
biblioteconomicã pe care sã nu fi
pãºit. Am fost bibliotecar ajutor,
bibliotecar; bibliotecar principal,
ºeful secþiei de manuscrise (cu
delegaþie) din anul 1953, am fost
cercetãtor principal, apoi ºef
cercetare ºtiinþificã, ºef de secþie
cercetare ºtiinþificã, Director ad-
junct, apoi Director ºi Director
General. ªi aproape cã n-a fost
treaptã pe care sã fi ajuns ºi pe
care sã nu mi-o fi apropiat printr-
un examen. Unele au fost mai
speciale, cum a fost ºi cel pentru
ocuparea postului de ºef de
secþie Cercetare ªtiinþificã. Dar
aveam experienþã ºi nu-mi era
teamã cã aº putea claca la
asemenea examene.

- În ce relaþii v-aþi aflat, de-a
lungul anilor, cu Academia, forul
tutelar?

- Relaþiile mele cu Academia
n-au fost foarte rele. Dar, pentru
instituþia pe care o slujeam, aº fi
vrut sã fie niþel mai serioase, niþel
mai generoase. Nu ne-au tratat
totdeauna conducãtorii Aca-
demiei cu prea multã atenþie.
Poate cã nu s-au priceput, poate
cã n-au avut interes s-o facã.
Erau ocupaþi de viaþa Institutelor
de cercetare ºtiinþificã ºi pe noi
ne-au neglijat niþel. Dacã le-am
bãtut la uºã ºi le-am cerut sprijin,
nu ne-au dat, însã, afarã ºi, pe
cât posibil, ne-au ajutat.

- Aþi trãit de tânãr frãmântãrile
ºi experienþele prin care a trecut
Biblioteca Academiei Române,
dupã al doilea rãzboi mondial.

- Nu vã contrazic.
- Dar, în acea perioadã, aþi

trãit ºi clipele care au dus la
instaurarea unui alt regim politic
în viaþa acestei þãri. Vreau sã vã
întreb, domnule academician: se
acordau , în anii aºa-numitei
“puteri populare”, fondurile
necesare pentru noi achiziþii de

carte? Cum s-au sedimentat acei
ani în memoria Dumneavoastrã?

- Iubite prieten, sã ºtiþi cã pe-
rioada aceea, de care vorbiþi, a
fost o perioadã dificilã din mai
multe puncte de vedere. Sã ne
reamintim numai de interdicþiile de
a consulta presa ºi opera unor
oameni din perioada interbelicã
sau cãrþile altor autori, în care se
puteau gãsi ºi menþiuni
anticomuniste. Dupã cum, n-am
putea uita tratamentul aplicat, în
acei ani, intelectualilor, precum ºi
altor oameni care nu erau pe
placul regimului. ªi aº putea
desigur, sã mã refer la numeroºii
colegi care au fost daþi afarã din
slujbã, pe bazã de dosar. Sunt
multe lucruri negre, întunecate,
care s-au petrecut, în acea
perioadã, în viaþa Bibliotecii, pe
care le-am trãit, Dumnezeule, pe
toate, zi cu zi, an de an. Dar, dacã
ar fi sã vorbesc despre
posibilitãþile de achiziþionare, pe
care Biblioteca Academiei le-a
avut în anii “puterii populare”, cum
îi spuneþi dumneavoastrã, n-aº
putea sã nu-mi aduc aminte, - ºi o
spun cu mâna pe cuget - cã, în
acel timp, am avut parte de fonduri
nelimitate pentru achiziþii, cum n-
avem azi.  Astãzi, n-avem un ban,
ca sã cumpãrãm o carte de pe
piaþã. Mai mare ruºinea! Or, în acei
ani, banii nu ne lipseau. Am
cumpãrat atunci sute de mii de
documente istorice, colecþii de
stampe, colecþii numismatice,
cãrþi ºi manuscrise, gravuri, hãrþi
ºi alte piese; cu un cuvânt, tot
ceea ce înseamnã averea unei
biblioteci. ªi care a fost, în vremea
aceea, dublatã, triplatã, cva-
druplatã, tocmai pentru cã aveam
fonduri nelimitate pentru achiziþii.
ªi trebuie sã mulþumesc tuturor
celor care au avut largheþe în
vederi cu privire la averea
Bibliotecii.

- Mai existã, la Biblioteca
Academiei, cadrele necesare,
capabile sã asigure, în anii ce vin,
o cercetare serioasã în domeniu?

- Ei, aici ar mai fi de vorbit.
ªi n-aº vrea sã umbresc eu
activitatea colegilor ºi mai tinerilor
mei colaboratori. Dar, trebuie sã
spun cã, în ultimii cincisprezece
ani, s-a schimbat sistemul de
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lucru al bibliotecii. Or, eu sunt un
conservator. N-am computer pe
birou ºi nici nu prea mã împac cu
mijloacele ºi metodele astea
moderne. Tinerii, însã, ºi-au
însuºit aceste tehnici ºi se pare
cã se ºi folosesc cu plãcere de
ele. Mie, sã-mi daþi voie, la anii
aºtia, sã rãmân la câte ºtiu.
Colegii mei mai tineri, care mi-au
fost ºi colaboratori, sunt mai bine
pregãtiþi, ºi-au însuºit aceste
tehnici moderne de lucru ºi au o
activitate nemaipomenitã sub
acest aspect.

- Aminteaþi, nu demult, într-un
interviu, cã din 1975, aþi dus,
practic,în spate aceastã instituþie.
V-aº ruga sã spuneþi ceva mai
mult în legãturã cu acest aspect.

- Nu pot sã vorbesc mai mult
despre asta. V-aº spune numai
douã cuvinte. Biblioteca
Academiei a fost întotdeauna
condusã de oameni care au fost
mai mult sau mai puþin aproape
de viaþa ºi preocupãrile ei. ªi
atunci, se înþelege cã a trebuit sã
mã implic ºi sã fiu totdeauna
ceva mai mult legat de mersul ei.

- Cultura românã veche ºi
premodernã a stat mereu în sfera
Dumneavoastrã de preocupãri.
Studiile ºi cãrþile pe care le-aþi
scris, sunt rodul unor investigaþii
temeinice, efectuate la noi în þarã
ºi în marile arhive ºi biblioteci din
afara acesteia. ªi acest lucru se
simte ºi atunci când ii aveþi în
vedere pe Nicolae Costin, pe
Dosoftei, pe Axinte Uricarul sau pe
Antim Ivireanul. Monografia pe
care i-aþi consacrat-o acestui din
urmã cãrturar lasã sã se întrevadã,
de altfel, ca aþi fost de-a dreptul
fascinat de clarviziunea ºi puterea
de expresie a acestui om, care,
venit de pe alte meleaguri, a avut
puterea de a-ºi apropia limba patriei
sale adoptive de aºa manierã, încât
a lãsat urme adânci în chiar
alcãtuirea ei lãuntricã. M-am lãsat,
desigur, purtat de entuziasm, dar
am fãcut-o numai pentru a vã
determina astfel sã vorbiþi mai pe
îndelete despre una din marile figuri
ale scrisului românesc, care a
rãmas ºi una din marile
Dumneavoastrã pasiuni inte-
lectuale.

- Despre marele Antim
Ivireanul, n-aº putea sã vã
vorbesc la ora actualã. Am scris
despre Antim Ivireanul, am
publicat de mai multe ori opera lui,
pe care am comentat-o. Am avut,
întradevãr, sentimente de mare,
de mare apreciere, aº zice de
mare sfinþenie, pentru cã a fost cu
totul deosebit. Un om care a jucat
în cultura noastrã ºi în istoria
noastrã un rol absolut monumen-
tal ºi de care m-am ocupat foarte
mulþi ani ºi cu mare pasiune. ªi
pretind cã îl cunosc sau cã l-am
cunoscut pânã în adâncurile
sufletului lui. Deºi, ne-au separat
250 de ani de timp, între viaþa lui
ºi cea pe care am trãit-o eu.

M-am ocupat, tot cu mare
plãcere, de Nicolae Costin. I-am
tipãrit Ceasornicul domnilor, care
nu mai fusese niciodatã tipãrit ºi
m-am ocupat de cele douã mari
opere ale  istoriografiei româneºti:
opera lui Axinte Uricarul –
Cronica paralelã a Þãrii
Româneºti ºi a Moldovei, care
nici aia n-a fost niciodatã tipãritã,
dupã cum n-a fost niciodatã
tipãrit Cronograful lui Pãtraºcu
Danovici, pe care, de asemeni,
l-am tipãrit tot eu. Aº zice cã în
istoriografia româneascã veche,
eu am adus, cum sã spun,
ultimele puneri la punct ale operei
acestor oameni, care ne-au
onorat cu munca ºi cu viaþa lor.
Inclusiv acest Axinte Uricarul, pe
care mulþi istorici nu-l cunosc ºi
nu-l apreciazã la justa valoare,
dar care a fost un om deosebit.
Ca sã nu mai vorbim de
Costineºti. Uite, Academia m-a
obligat, acesta este termenul, cu
câþiva ani în urmã, sã fac o ediþie
completã a tuturor cronicarilor
moldoveni. O carte de peste o
mie ºase sute de pagini. Sigur,
cunoºteam din manuscrise opera
acestor mari patrioþi ai veacurilor
trecute ºi am lucrat cartea cu
mare plãcere, deºi îmi era cerutã
de cãtre un om, fostul prezident
al Academiei, pe care nu l-am
prea iubit, din cu totul alte motive.
Dar am lucrat cartea cu toatã
seriozitatea.

- În cele ce urmeazã, aº
vrea sã vã întreb în ce relaþii v-
aþi aflat cu Perpessicius? ªtiu cã

aþi lucrat împreunã pentru a
achiziþiona cãrþi ºi reviste, iar, în
câteva împrejurãri, aþi fost ºi în
Comisiile de examinare ale
personalului ºtiinþific al Bibliotecii
Academiei. Ce fel de om era ºi
cum se comporta, în asemenea
imprejurãri, criticul?

- Mã întrebaþi niºte lucruri
despre regretatul Perpessicius.
Iubite prietene, eu pe
Perpessicius l-am ocrotit în sala
de lecturã mulþi ani de zile. Eram
ºeful secþiei de manuscrise, de la
întâi februarie 1953. El îºi avea
locul lui în sala de manuscrise, pe
care nu se aºeza nimeni,
niciodatã. Lucra la Ediþia
Eminescu. Îi puneam la dispoziþie
manuscrisele. Omul a avut
probleme cu ochii din tinereþe – nu
ºi-a stricat ochii pe manuscrise,
cum se spune adesea. E o
prostie. A avut necazuri ale ochilor
de student. ªi, îi duceam, uneori,
câte un manuscris acasã. Mai
ales cã el locuia foarte aproape de
mine, pe strada Mihail Eminescu,
fosta Romanã, la trei sute de metri
de casa mea. Aveam legãturi
apropiate cu el, ºi el mã aprecia
pe mine. Mã aprecia, dar niciodatã
nu mi-a recenzat o carte, deºi el
era un bun cunoscãtor al literaturii
vechi. Fusese ºi slujbaº la secþia
de manuscrise, în tinereþea lui.
Dar, el, acolo la noi, se simþea
bine. Venea, ca un slujbaº, la ora
8, ºi pleca la ora unu. ªi asta, în
fiecare zi, de-a lungul a ani ºi ani
de zile.

- Pentru Perpessicius, Sala
de manuscrise a Bibliotecii
Academiei a constituit un refugiu
obligatoriu pentru a putea pune
pietrele de temelie ale unei
construcþii editoriale faraonice.
Am numit, desigur, marea Ediþie
criticã, pe care i-a consacrat-o lui
Eminescu, din care n-a reuºit sã
scoatã, totuºi, decât ºase tomuri
monumentale. Cercetând viaþa ºi
opera lui Perspessicius, mi-am
dat seama, însã, cã formidabilul
cititor al manuscriselor emi-
nesciene se oprea nu doar
asupra acestora. Cãci, fiind un
iremediabil sentimental, el avea
adesea privirile atinþite ºi asupra
personalului feminin, pe care îl
întâlnea în spaþiul Bibliotecii
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Academiei. Plãnuise, de alt-
minteri, ºi un roman pe aceastã
temã, pe care ar fi urmat sã-l
intituleze, firesc, Amor academic.
Din paginile sale se poate
întrevedea un om, pe care
frumuseþea femininã îl des-
cumpãnea uºor, chiar ºi la o
vârstã care depãºea puþin acea
jumãtate a vieþii, pe care o
invocase cândva, într-un alt con-
text, ºi Dante.

M-am cam lungit cu vorba ºi
am trecut peste rigorile pe care
le impune un dialog, dar am
fãcut-o numai pentru a vã ruga
sã-mi veniþi în ajutor, ca sã
putem lãmuri împreunã câteva
din enigmele ce ies la ivealã
dintr-un manuscris al lui
Perspessicius. E vorba de un
jurnal, care transcrie stãrile sale
afective, în timpul unui concediu
estival, petrecut la Piteºti, în
anul 1950. Este ºi anul în care
aþi fost ºi Dumneavoastrã
angajat, stimate domnule
ªtrempel, ca ajutor de biblio-
tecar, mi se pare, în instituþia pe
care urma sã o patronaþi apoi
timp de decenii. Vreau sã vã
întreb, aºadar, cine era, în acel
timp, ºefa Cabinetului de
Stampe al Bibliotecii Academiei
Române? ªefã care apare, în
manuscrisul criticului, sub iniþiala
A. Cine era ea în realitate? Sã
fie editoarea corespondenþei lui
Alecsandri? Folosesc aseme-
nea perifraze, pentru a nu vã
obliga, fãrã sã vreau, sã
adoptaþi, fãrã control, ipoteza pe
care o am eu însumi în minte
despre doamna care trona pe
atunci peste Cabinetul de
Stampe. Prin urmare, reiau
rugãmintea ºi vã solicit încã o
datã sã vã spuneþi ºi Dumnea-
voastrã pãrerea despre acea
enigmaticã A, la care se referea,
prin 1950, Perpessicius.

- Perpessicius avea simpa-
tiile lui feminine. Toþi le avem, de
ce sã ne blamãm? I-au plãcut
femeile, i-au plãcut, ei ºi ce dacã?
Nu vãd nici un pãcat în asta.
Pãcat ar fi fost dacã i-ar fi plãcut
bãrbaþii, cum i-au plãcut lui fecioru-
sãu. Fapt care l-a supãrat ºi l-a
întristat toatã viaþa. Dar, asta în
treacãt fie spus.

Nu ºtiu dacã Perpessicius

avea un “amor academic” faþã de
cineva. Dumneavoastrã mi-aþi
vorbit la telefon despre o oarecare
ardeleancã de la Satu-Mare. Nu
ºtiu care ar fi fost. Dar, în orice
caz, ea nu era la începuturile
activitãþii mele acolo. Singura
ardeleancã, din Biblioteca
Academiei, n-a fost la Cabinetul
de Stampe, ci la Cabinetul de
manuscrise. Perpessicius nu s-a
dus niciodatã la Cabinetul de
Stampe, pentru cã n-avea ce sã
caute acolo. Singura persoanã
care îl putea interesa acolo, era
de la Sãtmar, cum spuneþi
dumneavoastrã ºi se chema Livia
Bacâru. Care a venit , însã, la
Secþia de manuscrise mult mai
târziu decât spuneþi dum-
neavoastrã, în jurul anului 1960.
Aceastã Livia Bacâru era, într-
adevãr, sãtmãreancã, o chema
Anderco, de fatã. Am cunoscut-o
ºi pe ea ºi pe toatã familia ei. A
fãcut Facultatea de Istorie mai
târziu niþel decât mine, dar asta n-
are importanþã, ºi aceastã Bacâru
nu vãd când ºi în ce situaþie sã fi
fost apropiatã a lui Perpessicius.

Iar acea doamnã, care apare
în textul criticului, desemnatã cu
litera A, de la manuscrise, nu
putea fi decât Marta Anineanu. Dar
ea avea alte opþiuni bãrbãteºti. La
secþia de manuscrise îl avea pe
profesorul Elian ºi nu cred cã ar fi
jucat ea în viaþa lui Perpessicius,
vreun rol sentimental.
Perpessicius s-a uitat la Elena
Piru. La nevasta lui Alexandru
Piru. Aia se poate. Erau în termeni
buni. Dar, nu am observat
niciodatã vreo apropiere între ei.
Acolo era plin de femei ºi s-ar fi
comentat lucrurile. Nu-mi aduc
aminte ca vreo persoanã din
Secþia de manuscrise sã fi avut
vreun rol în viaþa lui Perpessicius.
Asta-i tot, iubite domnule coleg,
ce-am putut eu sã vã îm-
pãrtãºesc. Dacã vreþi lucruri mai
multe, existã la Cluj, un exemplar,
pe care îl puteþi gãsi la filiala
Bibliotecii Academiei, iar la
Biblioteca Centralã Universitarã,
volumul aniversar ce mi-a fost
întocmit de cãtre Academie ºi
acolo veþi avea tot felul de date.
ªi, bineînþeles, cã vã stau la
dispoziþie ºi la telefon , pentru tot
ceea ce aþi vrea dumneavoastrã

sã mai ºtiþi.

- La ce mai lucraþi în clipa de
faþã? ªi cu ce gând aþi vrea sã
încheiem, dupã acest periplu prin
timpul pe care l-aþi trãit?

- Pãi, domnule coleg, încerc
sã vãd câte ceva din volumul întâi
din Catalogul manuscriselor. Dar
nu pot lucra cu prea multã
asiduitate, pentru cã nu mai sunt
ce-am fost. Încerc, totuºi, sã fac
acolo niºte revizuiri, mai ales sub
raport bibliografic, pentru cã, în
graba în care am redactat acest
prim volum, nu am putut sã
îndeplinesc toate obligaþiile pe
care le aveam ca om de carte,
privind fiecare manuscris vechi,
din fondurile Academiei.

Cam la atât s-au oprit
mãrturisirile distinsului nostru in-
terlocutor. Aº mai fi vrut, desigur,
încã un gând din partea Domniei
sale, menit sã exprime, într-un
fel relaþiile sale cu instituþia pe
care a slujit-o o viaþã de om. S-
a ferit, însã, sã apeleze la
cuvintele mari.

L-am cunoscut în ultimii ani
ai veacului trecut ºi am
schimbat câteva vorbe în biroul
sãu, dupã ce, cu o mare largheþe
de suflet, mi-a semnat
legitimaþia specialã, prin care mi
se dãdea dreptul sã lucrez,
pentru un t imp, în Sala
manuscriselor. Am simþit ºi
atunci, o simt ºi acum, în
momentele de încheiere ale
acestei convorbiri, cã are o
mare preþuire pentru toþi cei care
trudesc la descifrarea tainelor
culturii române. Aºa cum a
fãcut-o ºi Domnia sa, fãrã sã
mai þinã cont cã îmbãtrânea, an
de an, cum îmbãtrânesc, de
altfel, ºi cãrþile ºi, în genere,
toate lucrurile care ne-au fost
dragi. Destinul acad. Gabriel
ªtrempel se confundã, pânã la
urmã, cu cel al marilor sãi
predecesori. E un destin exem-
plar prin chiar dãruirea ºi ºtiinþa
pe care a pus-o întru slujirea
culturii române.

T. Tihan
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CCCCCaaaaarrrrrttttti nescrisei nescrisei nescrisei nescrisei nescrise
Am citit nu demult un roman

despre un mare regizor,
autorul, printre al-tele, a unui
film pe care s-a jurat sã nu-l
arate nimãnui. Departe de
lume, a lucrat ani de zile, cu
încãpãþânare ºi supunându-se
la tot felul de privaþiuni, pentru
a face ceva doar pentru sine
însuºi. Un produs (poate
perfect, poate imperfect, cine
sã ºtie?) destinat unei singure
persoane. Un pro-fesionist
desãvârºit, asu-mându-ºi
virtuþile unui Dumnezeu avar ºi
mefient? Orgoliu nemãsurat?
Exi-genþã exageratã? Para-
noia? Nu ºtiu. Ceea ce ºtiu e
cã orice creator scrie pentru a
se mãrturisi altora, pentru a
comunica (ºi a comunia) cu alþii,
cât mai mulþi semeni.

A face un film pentru nimeni
înseamnã, în fapt, a nu-l face.
A-l face pentru tine însuþi poate
echivala cu o victorie.

Ceva asemãnãtor se
petrece ºi cu cãrþile nescri-se.
Orice scriitor poartã în cârcã
trupurile de abur ale unor copii
nenãscuþi, darul unor singulare
ori repetate clipe de revelaþie
ce, din pã-cate, nu vor ajunge
nicio-datã  sã capete conturul
ferm al unor fiinþe împlinite.

Cu trecerea timpului,
aceste momente devin nu doar
mai frecvente, ci ºi mai
dureroase. Tot mai des, în orele
de insomnie, vin spre tine
personaje care se strãduie sã
prindã trup, bruioane de
dialoguri, schiþe de fizionomii,
ecorºee ale unor fãpturi de
ghips. ªi toate te interogheazã,
toate trimit sãgeþi pline de
otrãvurile îndelung filtrate ale
regretului ºi neputinþei.

Dar ce sunt, în fond, cãrþile
nescrise? Cãrþi pe care n-ai
putut sã le scrii? Cãrþi pe care
n-ai vrut sã le scrii? Cãrþi pe
care þi-a fost fricã sã le scrii?
ªi ce motive ar putea sã-l
împiedice pe un scriitor sã
amâne sine die sau sã
abandoneze definitiv o carte la
care, probabil, s-a gândit ani
de zile? Frica?

De ce i-ar putea fricã unui
scriitor?

În definitiv, nimic ºi nimeni nu l-a
obligat sã-ºi aleagã îndeletnicirea
asta, dupã cum, mutatis mutandis,
nimic ºi nimeni nu-l poate împiedeca
sã rãmânã scriitor, dacã harul ºi
destinul i-au hãrãzit aceastã sublim-
ingratã posturã. A fi scriitor nu e o
chestiune de voinþã. Sau, mai ex-
act, nu e decât, în ultimã instanþã,
chestiune de voinþã. Scriitor te naºti
(într-o clipã de graþie, egalã la nivelul
conºtiinþei individuale, cu cea a
deschiderii Cerurilor ºi a pogorârii
Sfântului Duh!), dar rãmâi doar
printr-un uriaº ºi permanent efort de
voinþã. Efort pe care nu te poate
nimeni obliga sã-l faci ºi pe care
obstinaþia îl poate arunca în
derizoriu ori compromite definitiv.

Mai complicatã este cea de-a
doua parte a ecuaþiei, presupunând
cã cea dintâi a fost surmontatã. Se
ºtie cã, pentru scriitorul autentic,
creaþia este un proces continuu ºi,
într-un fel, desprins de finalitatea
imediatã, un drum cu nenumãrate
suiºuri ºi coborâºuri, dar un drum
al cãrui sfârºit nu-l întrezãreºte
decât rareori. Miza e calea ºi nu,
neapãrat ºi întotdeauna, capãtul ei.
Pânã sã devinã carte, un text are
numeroase înfãþiºãri, cele mai multe
þinând de domeniul unei intimitãþi
suspicioase ºi trufaºe. Sunt pagini
secrete, dar, mai ales, e un ghem
de stãri confuze, o þesãturã de
sentimente contradictorii care
penduleazã neîncetat între dorinþa
de a se înfãþiºa publicului ºi spaima
de a nu arãta cum trebuie. Istoria
unei cãrþi devine astfel o alternanþã
de ipostaze afective greu de
controlat, cu treceri insesizabile din
una în alta. Incertitudinea ºi
lehamitea nu sunt decât douã din
vârfurile acestui aisberg ce nu se
topeºte decât odatã cu dispariþia
definitivã a autorului. Aºa se ºi face
cã,  pentru scriitor, „opera finitã ”nu
e doar înºiruirea de cuvinte/pagini
imprimate, legate între douã coperþi
ºi oferite spre consum unui cititor
virtual, ci ºi  ceea rãmâne pe
dinafarã. Ne scris, ne spus. Cu alte
cuvinte, trupul întreg (ºi, de aceea,
inimaginabil de viu!) al cãrþii e, pânã
la urmã ºi în egalã mãsurã, proiecþia

conjugatã a unor componente
reale ºi a unor elemente absente
(în sensul cã virtuale), ce se con-
cureazã reciproc, se com-
pleteazã sau se anuleazã, în
funcþie de disponibil itatea
autorului. Scris, proiectat, schiþat
ºi/sau, mai ales, doar visat ori
imaginat textul îºi gãseºte
împlinirea deplinã doar în acest
pãinjeniº de virtualitãþi (împliniri,
slãbiciuni ºi erori), ce poate ucide
insectele mici ºi revigora pe cele
mai tari de înger. Cãci, aºa dupã
cum un mare scriitor trebuie
acceptat în întregimea per-
sonalitãþii lui, tot astfel o operã
importantã trebuie acceptatã în
totalitate, cu rãdãcinile ei
ezitante, cu ramurile strâmbe, cu
mugurii abia iviþi, cu diformitãþile
ei vãzute sau nevãzute, cu tot
acest ºantier subteran din care
rãzbesc la suprafaþã, rareori,
raze de luminã ºi, mult mai des,
sunetele indefinite ale unui cântec
imatur.

Singur acest sentiment de
amãgitoare compensaþie ºi inocent
narcisism poate legitima viaþa cãrþilor
nescrise. De aceea nu e deloc
inexplicabil cã pãstrãm faþã de ele
un sentiment de dragoste vinovatã
deoarece, asemenea unui copil dorit,
dar niciodatã nãscut, ele vieþuiesc în
noi mai mult timp decât multe din cele
ce au apucat sã vadã lumina
tiparului. Departe de a fi niºte pagini
inutile, niºte rânduri hãrãzite uitãrii,
ele sunt, asemenea poveºtilor
pãstrate dinaintea inventãrii scrisului,
niºte sâmburi a cãror coajã nu s-a
tocit sub efectul nenumãratelor
furtuni sufleteºti. Cu alte cuvinte, un
scop în sine ºi nu un instrument; o
cale de acces ºi nu o þintã. Ele sunt
visul care nu aspirã sã devinã
realitate, mulþumit cu locaºul
protector al somnului ºi cu
imprevizibilul destin de dupã trezire.

Cãrþi le nescrise nu ard,
paginile lor sunt fãcute din
materia inefabilã a dorinþei ºi a
abnegaþiei întrerupte. Cãrþi le
nescrise nu sunt cãrþile ratate,
dimpotrivã, ele sunt arhivele
noastre secrete, înzestrate cu
toate calitãþile, gravide de toate
sur-prizele, generoase, dezor-
donate, echilibrate, incoerente,
timide. Morminte în care nu e
îngropat nimeni. Decât, poate,
câteva experienþe du-reroase,
una-douã fericiri ºi mai multe
prejudecãþi.

 Vasile Igna
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ALÞI  POEÞI  FRANCEZI
Tristan Corbière (1845-1875)

  RONDEL

E-ntuneric, copile, tâlhar de scântei!
Nici zile de-acum, ºi nici nopþi ce-mbatã;

Tu dormi... aºteptând toate-acele femei
Ce spuneu: Totdeauna! Ce spuneau: Niciodatã!

Auzi paºii lor? Ca ºi ieri, nu sunt grei:
Oh, îi ºtim! Cum iubirea, în aripi, deodatã...

E-ntuneric, copile, tâlhar de scântei!

Auzi glasul lor?...  Surd cavoul se-aratã.
Imortelele, apasã un pic, ce vrei?!

            Urºii n-or sã-ºi arunce, amicii-þi grei,
               Peste ele pavajul* , prin lumea toatã:
            E beznã, copile, tâlhar de scântei!
(Din volumul Les Amours jaunes, 1873)

Joris-Karl Huismans (1848 – 1907)

ROCOCOJAPONEZ

O, tu, care ai ochii negri, cosiþele negre, carnea
albã, ascultã-mã, o, lupoaica mea zvãpãiatã!

Îmi plac ochii tãi ireali, ce se trag în spre tâmple;
îmi place gura ta roºie ca o bacã de sorb, obraji-þi
galbeni ºi rotunzi, îmi plac picioarele tale strâmbe,
gura ta þeapãnã, marile-þi unghii lanciolate,
strãlucitoare ca valve de nacru.

Îmi plac, o, drãgãlaºã lupoaicã, enervanta-þi
nesinchisire, surâsul tãu languros, purtarea ta
indolentã, gesturile-þi gingaºe.

Îmi plac, o, lupoaicã mieroasã, mieunãturile
vocii tale, îmi plac tonurile ei urlãtoare ºi rãguºite,
dar mai presus de toate îmi place, la nebunie, nasul
tãu, micul tãu nas care scapã din undele pãrului,
ca un trandafir galben deschis într-un frunziº negru.

EXTAZ

Noaptea venise, luna þâºnea la orizont, etalând
pe pavajul albastru al cerului culoarea ei de
pucioasã.

Eu stãteam aproape de ea, oh! foarte aproape!
Îi strângeam mâinile, îi sorbeam mireasma cãlduþã
a gâtului, rãsuflarea îmbãtãtoare a gurii, mã
strângeam lângã umãrul ei, îmi venea sã plâng;
extazul îmi dãdea fiori, pãtimaº, sufletul îmi zbura
ca vântul pe marea infinitului.

Dintr-odatã ea s-a ridicat, îºi desprinse mâna,
dispãru-n cãrpiniº, ºi eu am simþit ca un rãpãit de
ploaie în frunzar.

Visul vrãjit s-a împrãºtiat… Recãdeam pe
pãmânt, pe imundul pãmânt. O, Dumnezeule! Era
prin urmare adevãrat, ea, divina iubitã, ea era ca ºi
celelalte, roaba vulgarelor nevoi!
(Din volumul Le Drageoir à Epices, 1874)

Gustave Kahn (1859-1936)

APLECÂNDU-SE CÃTRE DALII…

Aplecându-se cãtre dalii,
Pãuni cabrau rozete lunare,
Lenea tijelor venereazã
Obrazul ei palid cu stinse dalii.

Ea ascultã scurtele muzici
Noapte clarã cu crengi de acorduri,
Moleºeala i-a legãnat trupul
În ritmul parfumat al purelor muzici.

Pãunii au  ridicat rampa cu ochi
Pentru coborârea ochilor ei spre covorul

De lucruri ºi de sens
Care merge spre orizont, ºerpuitoare podoabã

A trupului moleºit.
În suflet se tupileazã

Vaga dorinþã înmuiatã de poveºti ºi tãmâie.

(Din Les  Palais nomades, 1887)

Stuart Merrill (1863-1915)

SUITÃ DE ROMANÞE (VI)

Mã tem, frumuseþii-þi povara
Sã i-o culeg, când orele bat
Pe-acoperiºuri în lung ºi-n lat.
Primãverii-i succede vara.

Ce tinereþea pierde, petale
ªi flãcãri, din trupuri, azi,
Sã salvez, morþilor în necaz?
Dupã varã toamna-i pe cale.

Pe mãri, soarele sângereazã,
În grãdinã, rozele mor,
E ora când te-odihneºti, amor!
Toamnei, iarna-i urmeazã.

(Din volumul Une Voix dans la Foule, 1909)

PIERRE QUILLARD (1864-1912)

LA O ABSENTÃ

Vreau sã mã-nchid în casã eu singur cu-
                                                               amintirea,
Uitând de ale toamnei rafale-n aiurãri

* O mizã, în  francezã, aici,  ºi pe învecinarea cu  o
expresie: Le pavé de l’ours  (La Fontaine)
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Ce fac, într-o ruginã sã se îmbrace firea,
Ce fac lugubrul plânset al rotitoarei mãri;
Vreau sã mã-nchid în casã eu singur cu-
                                                              amintirea.

Filtrantul clar-obscur al întinselor covoare
Îi va fi vieþii mele, din nepãsãri, plãcut,
Cînd o voi invoca prin odãi, fãrã-ncetare,
ªi vocea ei va umple, un imn, ca în trecut
Filtrantul clar-obscur al întinselor covoare.

Îmi va sta-n faþã-aevea o nãlucire dragã:
Înmiresmatul suflu-al Absentei, de neºters,
Subtil ca un miros într-un rãmuriº, de fragã,
În aer va pluti, împrejur, un univers;
Îmi va sta-n faþã-aevea o nãlucire dragã.

Iar eu voi pune-n ºoapta-mi simþirea  mea,
                                                                 deplinã;
O, suflet slab dar ºi revoltat, vreau, dubiu nu-i,
Iubirea-þi sã se-arate ºi partea sã i-o þinã:

Tu spaimei spovedaniilor sã te supui
Iar eu punând în ºoapta-mi simþirea mea, deplinã.

(Din volumul La Lyre héroique et dolente, 1897)

Anna De Noailles (1876-1933)

EU NU POT, DUREREA...

Eu nu pot, durerea sã mi-o compar
Cu a ta, doar vãpãi, Isoldã;
Capul meu n-are, pe visu-i animal,
Aceastã furtunã moale ºi blondã.

Dar tare, ºi prelungind, nu-n van,
Un timp de murit într-o beþie,
Într-un cântec ce la nesfârºit învie,
Eu mor pentru tine ca Tristan...

(Din volumul Poème de l’Amour, 1924)
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În româneºte de Aurel Rãu
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Debutul notelor de cãlãtorie
moldave ale lui D. Bolintineanu
(Dimitrie Bolintineanu, Cãlãtorii
în Moldova, în vol. Dim.
Bolintineanu, Cãlãtorii  II,
Bucureºti, Ed. “Minerva”, 1915, p.
135-177) ne informeazã asupra
statutului social al eului-narator,
acela de proscris cãruia o
conjucturã favorabilã îi înlesneºte
revenirea în patrie. Moment
festiv, ne-am fi imaginat, cu
gesticã avântatã, eventual. În
fapt, patetismul e absent.
Lipseºte, deoarece dorul de casã
al împricinatului e temperat, dar
ºi pentru cã graba ºi clipa
revederii sunt deliberat amânate.
Din pricini diverse. Una, mai
etericã, e aceea cã Moldova
musteºte de semnele gloriei
trecute, deci, prioritarã pentru un
patriot e cunoaºterea ºi
venerarea lor. Alta, mai terestrã,
spune cã omul românesc ºtie ºi
el (cu certitudine, mai mult decât
alþii) cã nimeni nu e profet în þara
lui. Prin urmare, ce sã caute
acolo? Se duce unde e dorit ºi
unde amicii sunt mai de nãdejde.
La nord de Milcov, în cazul de
faþã.

Memorialul este într-o bunã
mãsurã ºi un ghid cultural pus la
îndemâna celor interesaþi de o
cãlãuzã priceputã, cu stofã de
luminãtor. De aici profilul
“pedagogic” ºi structura frag-
mentarã, cu pasaje informative
ce agaseazã ºi stricã unitatea
întregului ce ar fi trebuit sã stea
sub tutela sensibilitãþii mãr-
turisitoare a personajului. Detaliile
ancombrante sunt, e drept,
numeroase, dar nu chiar în-
tâmplãtoare. Eul-cãlãtor ºtie cã
idealurile pe care le-a slujit ºi
pentru care a pãtimit privesc o
umanitate majoritar indiferentã
(dacã nu de-a dreptul ignorantã)
faþã de valorile trecute ori
prezente ale neamului. ªi
aceasta la toate nivelurile.

ScepticulScepticulScepticulScepticulScepticul
sociabilizatsociabilizatsociabilizatsociabilizatsociabilizat
 Doru George Burlacu

Pe palierul de sus stã
protipendada, surprinsã într-un
moment de vervã patrioticã printr-
unul din reprezentanþii ei, boierul
valah. Buna ºtiinþã a dozajului
replicilor conferã fragmentului dia-
logic o savoare particularã. Se
contureazã câteva din liniile
profilului moral al unui “peceneg”
autohton, imbecil, infatuat ºi
poltron.

Pofta de vorbã a acestuia se
trezeºte la viaþã dupã con-
sumarea unui episod limitã: nu cu
mult înainte, marea agitatã
pusesese vaporul în pericol de
naufragiu. Riscul de a fi înghiþiþi
de valuri îi viza îndeosebi pe
cãlãtorii claselor inferioare, în
majoritate femei ºi copii fãrã
adãpost. Când forfota e mai în toi,
în absenþa minimalului dis-
cernãmânt raþional, reflexele
fiinþãrii sociale de acasã zburdã
nestingherite. Obiºnuit sã
cumpere pe oricine ºi orice (la
Stambul fusese tot cu “negoþ”, sã-
ºi procure o ... cãimãcãnie !),
omul locului propune cãpitanului
neputincios cinci sute de galbeni
în schimbul salvãrii vieþii.

Odatã pericolul trecut, românul
schimbã senin registrul. Cu
orgolilul, chipurile, lezat de
gureºenia sfãtoasã a unei
matroane vestice, el se dedã
polemicii. Tema: ascendenþa
nobiliarã. În sprijinul demonstraþiei
e dislocat un corpus de
cunoºtinþe nãstruºnice, graþie
cãrora aflãm cã de un mileniu
strãbunii carpatini s-au rãzboit
când cu turcii, când cu cetãþenii
Statelor Unite; cã povestea
descoperirii Lumii Noi e opera
unor “procopsiþi”, existenþa
continentului transoceanic fiind
cunoscutã cu ºapte mii de ani
mai devreme; cã mãrturisitorii de
rit catolic nu ar fi creºtini, pe
considerentul cã “aiasma lor nu
þine, se stricã îndatã”; cã
pãmântul, neted ca scândura,

pluteºte încã pe ape; cã oratorul
se înrudeºte, pe linie maternã, cu
Radu Negru, milenarul
descãlecãtor al Valahiei, dar ºi cu
urmaºul acestuia Traian etc.

Enciclopedismul mesagerului
nostru cultural o reduce pe
colucutoare la tãcere. Corectiv
exemplar menit a spãla onoarea
obrazului naþional terfelit de
stupizenia arogantã ce atentase
la calitatea standardelor ci-
vilizatorii ºi la substanþa clasei
diriguitoare bãºtinaºe, susþinând
cã moºiile nu ar fi decât “locuri
deºarte”, casele “niºte bordeie,
ca în toate þãrile sãlbatice”, iar
boieria o distincþie strict admi-
nstrativã.

Pe palierul de jos, demon-
straþia se consumã preponderent
în registrul discursiv al con-
statãrilor cu palid iz moralizator.
Printre rânduri poate fi dedus unul
din reproºurile adresate con-
temporanilor, cum ar fi deficitul de
vitalitate ce interzice ivirea unei
conºtiinþe naþionale, a unui ideal
patriotic, altoite pe trunchiul
viguros al trecutului de jertfe al
neamului.

Mãsura prezentului nu e datã
însã doar de exemplarul evocat.
Conaþionalii apar ºi în alte
ipostaze, nu obligatoriu de-
favorabile. Sunt ºi români de
bunã-credinþã, inimoºi, între-
prinzãtori. Pânã la întâlnirea
acestora, primele contacte se
consumã în compania recurentei
apariþii a funcþionarului de stat,
întruchipat ºi de astã datã prin
persoana vameºului discreþionar
ºi lesne coruptibil, în a cãrui
percepþie ºi practicã legea e doar
o anexã pasagerã a capriciului
personal.

Sosirea în capitalã prilejuieºte
o primã descoperire: populaþia
numãrã o sutã de mii de suflete
cu tot cu evrei. Dintre acestea,
pãtura medie e subþire, fãrã
pondere economicã, ºi puþin
emancipatã civic, cu cotã
participativã redusã la treburile
comunitare. Ceea ce nu o
împiedicã la nevoie sã facã
dovada intuiþiei marilor decizii
politice ºi istorice ale momentului.
Adunatã în faþa sediului divanului
ad-hoc al Moldovei, mulþimea
aºteaptã hotãrârea  cu privire la
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Unirea Principatelor (“toate feþele
pline de bucurie ºi de speranþã”),
gata sã riposteze la ivirea
minoritãþii antiunioniste, dar
entuziastã la vederea mân-
tuitorilor neamului.

Cu bucureºtenii, locuitorii
Iaºului se înrudesc nu doar prin
origine, ci ºi prin comportamentul
megaloman: mersul cu trãsura e
semn de distincþie nobiliarã:
“Altfel se cred înjosiþi de cei ce
umblã pe jos ºi umiliþi a-ºi exersa
picioarele”.

Cã boierii moldavi sunt ºi
“putenþi”, ºi cu mai multã iubire de
moºie decât muntenii, faptul e
recunoscut de cãtre observator,
e drept, ºi cu o finã undã de
îndoialã, când vine vorba de
gradul de interes pe care îl
implicã (totuºi!) zelul patriotic.
Altminteri, greu de cuantificat. De
aceea, tabloul realitãþilor
civilizatorii moldave nu e nici
înfloritor, dar nici prãpãstios.
Percepþia moderatã îºi are
explicaþia în contactul minimal
stabilit de cãtre vizitator cu
mediile periferice. Naturã
sensibilã, delicatã, cu bunã
creºtere, el nu agreeazã
promiscuitatea. Graviteazã
preponderent în sfera elitei, a
lumii înstãrite a provinciei. Drept
urmare, mai pretutindeni localnicii
sunt primitori, generoºi.
Bolintineanu nu omite chestiunea
sociabilitãþii autohtone, dar
motivaþia - uºor defãimãtoare - o
aflã în involuþia socialã a
provinciei (“noi [muntenii] ne-am
civilizat prea mult !”), sufletul
moldav neintrând în calcul.

Când provizoratul nu poate fi
evitat - îndeosebi cu prilejul
popasurilor pe la hanuri -, fiinþa,
îndeobºte reþinutã umoral a
cãlãtorului, se crispeazã. Iar
pentru cã întreprinderile de acest
gen sunt apanajul evreimii,
coarda xenofobã e din nou
atinsã. Ca urmare, tot ce e negoþ
patronat de aceastã seminþie e
dezgustãtor. Nu din raþiuni
protecþionist-economice - zice-se
- ci doar igienico-sanitare.

Când printre gazde se iveºte
ºi etnicul moldav sadea, de
profesie poliþai,  mizeria e dublatã
de sãrãcie, ºi ambele lucesc.

În genere, haltele monahale

procurã satisfacþie prin buna
rostuire a gospodãriilor, dar
îndeosebi prin compania selectã
pe care o asigurã. Cã Vãratecul
ºi Agapia sunt patronate de
maici, faptul era cunoscut. ªi
despre cultura ºi patriotismul
acestora s-a mai auzit câte ceva.
Nu toatã lumea a avut însã
rãgazul sã le contemple tinereþea
ºi frumuseaþea, virtuþi pãcute
privirii ºi sufletului, dar vinovate
pentru zvonurile vânturate de
pizmuitori apropo de moralitatea
lor alunecoasã. Bârfe pe care
urechea le prinde din zbor, dar
cãrora (chestiune de bunã-
creºtere) nu le dã crezare, câtã
vreme nu se confirmã cu probe.

Ce vorbe va fi scos gura lumii
ºi pe seama cãlugãrilor, nu ºtim,
dar despre starea sfântului
aºezãmânt de la Neamþ aflãm
urmãtoarele: accesul în sala de
primire se face pe niºte scãri
jegoase; preparatele culinare
sunt atât de “necurate ºi reci”,
încât nu sunt atinse de teama
îmbolnãvirii de “gastrit”; biserica
e în completã paraginã, bi-
blioteca la dispoziþia ro-
zãtoarelor, spitalul jalnic, iar
concluzia una: “Peste tot,
oriunde aruncam ochii, î i
înturnam cu dezgust, fiindcã
pretutindeni nu vedeam  decât
expresia necurãþeniei, de-
cadenþei ºi mizeriei” Dupã cum
se vede treaba, condiþia de
exilat cu presupusele ei pri-
vaþiuni, nu pare sã fi sensibilizat
personajul la austeritaea traiului
monahal.

*
Luciditatea impune prota-

gonistului însemnãrilor acestui
memorial moderaþie ºi cir-
cumspecþie în relaþia cu co-
naþionalii munteni, indiferenþi -
din egoism ori ignoranþã - la
soarta þãrii ºi a apãrãtorilor ei.

Experienþa exilului îi refuzã
eului-mãrturisitor replierea pe
poziþii intimiste, romanticul
cenzurându-ºi duioºiile, dar
oferind în schimb un tablou al
lumii româneºti mai consistent
decât în cazul altor colegi de
generaþie. Aceasta e privitã cu
ochiul scrutãtor al unui
observator atent, cu stofã de

analist, dar cu dispoziþie criticã
moderatã, nu de reformator.
Temperatã de imperativul
sociabilitãþii, dar ºi de un scepti-
cism structural, firea acestui
român îi interzice ieºirile
intempestive sau urzicate de
ironie. Un coleric, un justiþiar, eul-
cãlãtor al lui Bolintineanu nu e.
Drept urmare, neaºezarea
universului moldav nu e per-
ceputã acut.

La nivelul realitãþilor
civilizatorii, percepþia e ponderatã
(arhitecturã modestã, strãzi
mizere, locaþii insalubre, preþuri
occidentale). Paleta coloristicã
se animã când atenþia e fixatã pe
umanitatea provincilor. Foarte
adesea, însã, raportarea se face
la invarianþii comportamentali ai
speciei, liberi de factori precum
rasã, mediu, timp. (Supoziþie ce
scuzã nepãsarea amuzatã din
episodul paradei de imbecilitate
a boierului valah). Adevãrat e ºi
faptul cã bucuria revenirii în
patrie converteºte eventualele
stridenþe ale discursului în
sonoritãþi hazlii, de unde ºi
relaxarea moralistului, puþin
dispus sã complice lucrurile cu
indignãri, chiar dacã, uneori,
contextele ar fi impus-o. Pentru
cã, dacã e adevãrat cã prostia e
un viciu transetnic, nici
indiferenþa bãºcãlioasã - atât de
caracteristicã mentalului nostru
colectiv - nu ne face  multã cinste.

În alte situaþii, dezbaterile
alunecã pe teren naþional.
Aceeaºi neîncredere de care
aminteam îl face pe protagonist
sã fie rezervat cu creditul de
verticalitate acordat semenilor.
Umanitatea - se sugereazã - e
îndeobºte incapabilã de
constanþã ori de sentimentul
recunoºtinþei, dar veºnic dispusã
la autoiluzionare. Cum e ºi cazul
personajului acestor însemnãri,
ce-ºi asumã deliberat o pozã de
vedetã. Tertipul mai prindea încã
la moldoveni, dispuºi sã flateze -
nu dezinteresat - orgoliile. Motiv
suplimentar de a descinde aici.
Opþiune inspiratã, altminteri, cãci
demersul e încununat de succes.
Vizitatorul se simte mãgulit, dar
ºi responsabil faþã de tonul
mãrturiei - una molcomã,
aºezatã, cosmetizatã. Nu întru
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totul credibilã. Statutul de oaspete
impune reþinere. Nu se face ca
omenia sã fie rãsplãtitã cu ocarã.
Cã ochiul vede mai multe rele
decât bune - mãrturia trebuie
cernutã, sã nu supere.

Pe de altã parte, patria rãmâne
doar un tot cu atât mai frumos cu
cât e mai fantasmatic. Mai mult o
iluzie necesarã iubirii oricãrui bun

prea reverenþioasã acordare de
maximã atenþie pãrþii „istoriei”
invarianþii unei radicale hiperspe-
cializãri, ceea ce ucide, într-un fel,
ºansele de aderenþã a unui atare
volum la publicul larg. Desigur, nu
fãcând rabat de la anumite principii
de utilizare a terminologiei ºi de
organizare argumentativã, ci inserând
cu mai multã convingere ºi cu un plus
de densitate dramaticã, de implicare,
de instaurare a unei raþionalitãþi
narative, dincolo de paradigma
argumentativã, cartea de faþã ar fi
putut arãta, textual, altfel. Pânã la
urmã, anularea acestei falii
paragmatizante - argumentare,
proprie tuturor producãtorilor de
discursuri „ºtiinþifice” ºi narativitate -

exilatã în zona discursurilor marginale
specifice literaturii, ar fi numai în
beneficiul unui studiu de acest tip.

A restaura temporalitatea vieþii
care a fost implicã ºi reþine aceastã
dimensiune a timpului povestirii, pe
care autorii acestui volum au decis s-
o înãbuºe în favoarea unor texte
care-ºi procurã privilegiile de a vorbi
despre adevãruri imuabile din
aceastã expertizã/experienþã a
hipercorectitudinii informaþionale.
Existã, cred, în orice istorie expusã,
ºi cu atât mai mult în studiile dedicate
vieþii private, marcate de logica unei
ambivalenþe natural-cultural pe care
pe care volumul de faþã o exploateazã
totuºi cu destulã scrupulozitate, stafia
unui trecut irecuperabil ºi
neobiectivabil. Numai povestea îºi

aminteºte ºi poata da seamã de acest
indicibil.

Presupunând, cu o tentã
abuzivã asumatã, un exerciþiu de
rescriere a cãrþii In medias res,
pornind de la alte prerogative ºi
având în vedere alt target, cred cã
aceasta ar putea deveni fãrã prea
mult efort o carte cãreia începem
sã-i simþim lipsa: un compendiu de
mituri urbane autohtone. Cã miturile
urbane sunt germenii unor
microistorii încã deficitare e uºor de
constatat. Dar dacã sunt sau nu
studiile de istorie culturalã - aºa cum
apare conceptul într-o carte ca cea
discutatã aici -  feþele scrobite ºi
apretate ale miturilor urbane, numai
un experiment ar putea-o
demonstra. Sau demonta.

(urmare din pag. 55)

Pãsãri

român alungat de acasã. Vitalã
pentru conºtiinþa creatoare ºi
încrederea în sine a oricãrui mare
artist hãrãzit de destin ingratitudinii
naþiunilor mici. “Astfel-
mãrturiseºte Bolintineanu în
Cãlãtorii la românii din
Macedonia - va fi soarta mai
multor oameni de talent în
România în vieaþa lor. Oameni

mediocri, oameni fãrã merite, fãrã
talente, fãrã scop, fãrã tendinþe în
vieaþã, unelte ale celor prefãcuþi,
vor huli pe toþi oamenii de bine ai
României; vor încerca a le rãpi
însãºi onoarea. Astfel este ursita,
cã þãrâna eroilor este menitã a fi
pradã vulturilor ºi câinilor !”
Premoniþe sumbrã, dacã ne
gândim la tristul sfârºit al poetului.
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Entuziast ºi febril cititor de poezie suprarealistã, el însuºi un musafir ostentativ al avangardismului târziu,
râvnind ipostaza de magician cu pãlãrii pline de obiecte miraculoase ºi alchimice, navigator pe mãrile unei
logici de tipul picturii lui Max Ernst dacã ar fi fost sã ajungã în secolul XXI, fabulând adicã ritualic, acesta
este Nicolae Tzone la 50 de ani. Un poet care mizeazã pe intertextualism ºi referenþialitate ºi în mod programatic
pe un dicteu automat adaptat la vremuri, cultivând insolitul cu tendinþã ºi incongurenþa elaboratã. Cu ajutorul
junglei de cuvinte face cãrþi (la propriu) cât niºte piramide, având râvne “faraonice” ºi manevrând cu empatie
pe meandrele postsuprarealismului. Acesta a fost poetul Nicolae Tzone pânã acum (ºi poate va mai fi), dar
poemul care urmeazã pedaleazã, pare-se, pe o altã cale poeticã...

Nicolae Tzone

pietrele negre din marea moartã sînt toate ale mele

(fragmente)

[...] pietrele negre din marea moartã sînt toate ale mele vã jur cã le-am adunat le-am spãlat

de sare ºi timpuri le-am dat nume memorie viaþã pe cele mici le-am pus la umbrã sub limbã pe
cele mai rãsãrite mi le-am fãcute haine perne saltea tare ºi grea pe cele peste mãsurã de mari
le-am fãcut hîrtie neagrã pentru scris hieroglife indescifrabile le-am fãcut sabie cu lama ºi
mînerele negre pentru bãtãliile aspre din viitor de purtat ohoho am burta plinã de pietre negre ºi
ochii mei au în loc de iriºi douã pietre negre prin care privesc fãrã sã clipesc cerul în ochi cerul
alb de deasupra mãrii moarte cerul de piatrã arsã de deasupra cetãþii masada cerul din ochii
cãmilei negre care vine din nesfîrºitul deºert sã bea apã ºi miere din mîinile mele una cu degete
negre strãlucitoare alta cu degete albe blînde ºi încurajatoare

*
singur mã plimb pe þãrmul mãrii moarte din regatul ierusalimului singur e un fel de a spune 

cãci nu sînt singur ci sînt înconjurat de femei cu pielea albã neagrã sau roºie din veacuri care
au trãit altãdatã ºi care au plecat în cãrþi groase de istorie de parcã n-ar fi existat cu adevãrat
niciodatã ºi fiecare femeie de lîngã mine a fost cert o iubitã a prinþului sau a regelui sau a fost o
reginã cu faimã sau a fost o împãrãteasã cu glorie sau a fost o fecioarã pentru care s-au pornit
rãzboaie pentru care s-au tãiate braþe ºi capete pentru care au fost ruinate cetãþi sau au fost
ºterse de pe faþa pãmîntului popoare ºi neamuri întregi pentru care poeþi cu renume s-au
sinucis pentru care dumnezeu a cheltuit multã miere pentru ca dulceaþa ei sã rãmînã
eternã pentru ca trupul ei sã rãsune ca un clopot de aur fie ºi numai la simpla privire a unui ochi
de bãrbat fie ºi numai la o abia perceptibilã atingere cu un cuvînt delicat cu un verb cu inima ºi
sîngele de mãtase ori cu un adjectiv îndrãgostit de sine însuºi ca un mire de mireasa lui cu o
foarte albã ºi lungã

ºi subþire rochie pe trup îmbrãcatã oare ar trebui sã-mi fie fricã bãrbat singur între atîtea
superbe femei între atîtea pietre alb ºi negre ºi roºii în soare strãlucind ºi rîzînd între atîtea
perfecte întruchipãri oare ar trebui sã-mi fie teamã sã despic þeasta timpului ºi sã-i fur din chiliile
zãvorîte cu grijã sîngele cel viu ºi fosforescent de-altãdatã

*
pe marea moartã vin iisus ºi ucenicii pe buzele mele iau foc cuvintele de bineþe pletele mi-au
crescut în ultima vreme foarte mult ºi ochii mi s-au migdalat ºi trupul parcã mi s-a fãcut mai
zvelt mai atrãgãtor oare mã va recunoºte iisus sub noua înfãþiºare oare poemele mele vor fi
mai uºoare ºi mai strãlucitoare

decît sarea mãrii moarte

*
sã vã spun cum se taie o piatrã în douã pe þãrmul mãrii moarte cum jumãtate din ea se mãnîncã
fãrã a fi mestecatã în dinþi cum jumãtate din ea se bea fãrã a fi buzele ºi cerul gurii rãnite apoi
urmeazã somnul cu stomacul plin de cele douã jumãtãþi de piatrã ca masada de praf
roºiatic apoi îngerul intrã în stomac ºi spalã jumãtãþile de piatrã înghiþite cu lapte de caprã
cumpãrat de la beduinii din preajma ierusalimului apoi dupã ce îngerul pleacã în stomac
pãtrunde iubita ºi se culcã pe o jumãtate de piatrã ºi se înveleºte cu cealaltã jumãtate de piatrã

19 februarie 2007, Ierusalim
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Fãrã sã fi fãcut parte din
redacþia „Echinox” ºi cu cîþiva ani
mai în vârstã decât reprezentanþii
primei promoþii echinoxiste, Horia
Bãdescu (n. 1943)  a fost, totuºi,
unul dintre participanþii cei mai
ataºaþi afectiv de manifestãrile de
început ale cenaclului ºi revistei,
în faza lor de constituire, pu-
blicând apoi aici un numãr de
poeme semnificative. Critica l-a
situat, de la debut, în cercul de
sensibilitate al grupãrii, la care a
putut fi  raportat ºi stilistic, pe o
poziþie ce îl alãturã, în cadrul aºa-
zisei promoþii ’70, unor nume ca
Adrian Popescu  ºi Ion Mircea.
Eugen Simion vedea  pe drept
cuvânt în el poetul cel mai
apropiat de „neomodernismul”
generaþiei ’60, iar pe coperta a
patra a volumului de debut,
Marile Eleusii, din 1971, I.
Negoiþescu îl prezenta ca „poet
neoromantic, a cãrui sensibilitate
molcomã, turnatã în blânde rigori
prozodice, frizeazã marea tema-
ticã spre a o reduce la su-
biectivitate”, transmiþând „sem-
nale ce vin de pe meleaguri
estetic pecetluite”.

Deja titlul acelei prime cãrþi
sugera atmosfera de reculegere
ºi ritual în care se  desfãºoarã
discursul lirc. Cerul cu lunã ºi stele
romantice, chiar ecoul unui corn
de vânãtoare, „orga de brazi”,
somnie eminescian-blagianã
imprimatã deopotrivã peisajului ºi
subiectului liric ori cuplului de
îndrãgostiþi („de ce ne ducem
somnoroºi / pe albe frânghii ºi
subþiri / cutremuraþi pânã la os /
ca o pereche de menhiri?”, „o
pasãre cum ar cânta în somn /
strãluminând pupila dinapoi”, „trilul
neostenit al pãsãrii ascunse în
somn”, „raza stelei de mare / pe
miºcãtoare bolþi picurând”, „ca
într-o suavã, pierdutã memorie /
doar pãsãri se scutur din stele / ºi
ierburi bãtute de lunã gonesc
înspre mãri”) fac parte aici dintr-o

PPPPPoezia luioezia luioezia luioezia luioezia lui
Horia BHoria BHoria BHoria BHoria Baaaaadescudescudescudescudescu
 Ion Pop

recuzitã de unde nu lipsesc nici
cliºeele, precum „un fior de stea”,
„sãmânþa dragostei celeste”,
„suspin de astre”, „ceas de
stea”,„înalt necuprinsul mister” etc.

Poetul se înfãþiºeazã acum
mai ales în ipostazã con-
templativã, de „singuratic”
râvnind sã se facã „nehotar”, cu
„ochii albaºtri de veºnicie”,
înfiorat, simþind în preajmã „um-
bra rãsuflãrii unui zeu” sau
presimþind „o stea îngenunchind
/ în calea robilor, polarã”. Dis-
cursul sãu e al unui liric prin
excelenþã, ce-ºi confeseazã
grav, cu o undã vag elegiacã,
înfiorarea în faþa cosmosului, într-
o frazare mereu atentã la
armoniile sunetelor, - poemele
sunt întotdeauna ritmate ºi
rimate, iar un ciclu al cãrþii, care-i
dã titlul, recurge la forma fixã a
sonetului, cu variante ale struc-
turii prozodice. Subiectul are ºi el
auzul acordat la murmurul univer-
sal, aude plângere de nori cu
„lacrima sfântã”, urechea vrea sã
„cuprindã / din goluri tãcerile”,  un
cuvânt originar, orfic-divin   e
imaginat ca agent genezic al lumii
– „poate în adânc / dintr-un cu-
vânt    s-a zãmislit de nouri cerul
/ ºi ploile”-, iar   magia transfi-
guratoare a verbului continuã sã
funcþioneze ºi în rostirea poetului:
„Ating o piatrã ºi se face floare /
ºi nufãr, frunzã, vânt, aºa precum
/ dacã-ar þâºni un astru la izvoare
/ s-ar închega lumina ca un fum”.
Acest regim al imaginarului eva-
nescent, de o nebulozitate
luminoasã, decide natura vag-
meditativã a discursului. Câte un
ecou din ultimul Blaga se aude,
bunãoarã în sonetele din ciclul ce
dã titlul cãrþii, într-o „rãsfrângere
deplinã / înaltei alchimii”, în
zumzetul matinal „de pãsãri ºi de
fructe în creºtere”  , într-un „ceas
al limpezirilor de cuget”, în elogiul
unei fete în „ceasurile iluminãrii”
sau în imaginea zeului care

„cântând ºi-adunã trupu-n zbor”.
Un frumos poem precum Pe un
fir de iarbã  atestã  chiar
interferenþe de viziune cu primele
versuri ale lui Ion Mircea ºi Adrian
Popescu, anunþând ceva din
întâiul Dan Damaschin: „Pe-un fir
de iarbã noapte / cu palmele la
lunã, / un fluier de moarte cât îl
auzi / cum într-o stea clãtinatã
departe / un pui de înger cu ochii
uzi. / Pe-un fir de iarbã înotînd în
albastru / o geanã, o pleoapã –
cum spui - / cât stropul de
sudoare întâi al unei fete / curs
pe surâsul depãrtãrii lui - /
Noaptea se-ntâmplã uneori
acolo,  osul lui moale, aripã de tril
nenãscut / ºi numai prin cornul de
melc într-o lacrimã / mai poþi suna
aºa ca la-nceput”.

Tonul definitoriu e dat de pe
acum pentru mai toatã poezia lui
Horia Bãdescu, iar prezenþa tim-
purie a sonetului (în organizare
stroficã englezã)  spune mult
despre un anumit cult al   formei,
rafinat în volumele urmãtoare.
Poetul va persevera, într-adevãr,
ºi  în Nevãzutele Urse (1975),
Cântece de viscol (1976) ori
Ascunsa trudã (1979) în sensul
unui discurs ritualizat, iubitor de
solemnitãþi ºi gesticã cvasi-
hieraticã, servite de o muzi-
calitate a versului atent
armonizatã. Marile teme ale
poeziei rãmân, în mare, aceleaºi
– peisajul ºi subiectul cu
deschidere cosmicã, iubirea
trãitã între coordonate similare,
neliniºtea a morþii, atenuatã totuºi
de sentimentul comuniunii cu
lumea mare, trecerea elegiac
resimþitã a timpului. Adicã temele
majore ale unei lirici cu
antecedenþe romantice, des-
chise mai curând cãtre natural
decât spre artefactele civilizaþiei
moderne ºi impactul lor, an-
goasant pentru alþii, asupra
spiritului.

Când îºi antologheazã, de
pildã, în Cântece de viscol, o
parte dintre poeme, Horia
Bãdescu  îºi intituleazã un ciclu
Orion ºi (re)gãseºte sonuri
înfiorate în faþa universului ge-
neric. Prestigioasa geometrie
astralã e invocatã cu desfãºuãri
de autumnale „pânze regale” în
„îngheþata plângere de lumi” cu

)) )))
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trup de hãuri însângerat ºi ”vecii
deºarte”; la altã paginã,
„Septembre zideºte catedrale
peste lume”, patria poetului e „un
imn ridicat în albinele verii” ºi
„lumineazã / la hotarul marilor
urse!”. Iar cînd mai vorbeºte o
datã despre patrie, ea e aºezatã
„între porþi de lut ºi veºnicie”.  Un
procent de patos uneori
convenþionalizat marcheazã în
continuare discursul, cãruia îi
convine, de aceea, constrîngerea
formelor fixe, în care poetul se
simte... în largul lui. Tocmai fiindcã
îi îngãduie înscrierea în ritmuri ºi
cadenþe bine marcate, într-o
dicþiune înaltã, ºi un fel de stilizare
a imaginii. De altfel, ºi în alte
poeme ce respectã regulile
prozodice efectele de reþinut sunt
tot de ordinul relativei
geometrizãri a imaginii, ca în
acest Pastel:  „Se nãruie din
strana murgului cocoºii / pe-
acoperiºul lumii de întuneric ud. /
Acum lumina arde pe dealurile
roºii, / se-ncheagã constelaþii de
pãsãri cãtre sud. / Intrãm în casa
toamnei ca într-o încuviinþare / de
dragoste. Înaltul se scuturã de foi
/ ºi ni se pare cum cã ºtiutele
hotare / trag uºile intrãrii de umbrã
dupã noi”...

Cu atât mai mult sunt fertile
pentru poet tiparele formale ºi
stilistice moºtenite, refacerea unor
specii de mare tradiþie, cum este,
chiar în acest volum, balada,
preluatã ca specie ambiguã, între
epic ºi liric, cu avantajul
presupusului acompaniament in-
strumental chemat sã sublinieze
gestul.  Într-un decor îndeobºte
stilizat, se  contureazã un profil ºi
el emblematic al protagonistului –
aici, în chip semnificatv,
menestrelul, adolescentul,
pelerinul,  rãzboinicul, personaje
de roman (Sancho, „craii”
mateini). Performanþa acestui mod
de expresie este atinsã, fãrã
îndoialã, în volumul Starea
bizantinã, apãrut în 1983, care
recupereazã, de altfel, ºi un numãr
de piese baladeºti deja publicate
(în Cântece de viscol, Ascunsa
trudã). Aici Horia Bãdescu se aflã
cu adevãrat în elementul sãu,
reciclând cu o remarcabilã
dexteritate ºi cu un rafinament
aparte amintitele tipare. Trece,

astfel, în imaginarul somptuos al
versurilor peisajul de-acum famil-
iar liricii sale, de certã marcã
romanticã, precum în Balada
nesfârºitelor zãpezi: „Pornite sunt
albele lungi caravane. / Vegheaþi!
Din stelarele Ursei rãdvane / se-
aude-n fântâna de gheaþã-a
genunii / urcând Orionul pe osia
lumii; /.../ din înmãrmurite biserici
de nori / cad grele odãjdii, întâie
ninsori, / mari pãsãri plutind peste
aerul orb / pe mãri de tãcere, pe
veacuri de somn”. Solemn-
decorativ rãmâne cadrul micilor
naraþiuni evocatoare ºi sub alte
peceþi stilistice, de exemplu atunci
când se rememoreazã ambianþa
goticã a urbei studenþeºti: „Ne-
mbracã toamna iarãºi în odãjdii; /
preoþi fugiþi ai unui alt lãcaº”; sau,
tot în cadru tomnatic, „valahul
burg” desenat sub „cupola serii”,
cu copaci ce-ºi „spânzurã de
coame / regale candelabre” ºi
unde capãtã aurã micile petreceri
goliardice, precum cele, celebre în
mitologia echinoxistã, de la crama
lui „Mongolu’ ”  - han al umbrei”,
„ctitorie a bahicului domn”, cu
„giulari frenetici ai înaltei stãri”, „crai
vechi de curte încã ºi mai
veche”...  Noul menestrel pare
mereu gata pentru recitare ºi îºi
someazã auditoriul sã ia aminte ºi
sã vibreze la momente altminteri
comune, transfigurate festiv ºi
ceremonios: „Nãlþaþi auzul! Daþi
urechii semn! / Se-aude-n pivniþi
cum se face vinul”... E un mic pub-
lic recostumat carnavalesc,
reînviat din vremi medievale,
efectul liric venind, astfel, ºi din
reactivarea memoriei culturale,
sensibilã la convenþii ºi stilizãri „de
epocã”: „Cinstite feþe, fraþii mei de
scrum, / pierdute doamne în
pierdut parfum, / nãsoase
excelenþe, fragezi paji, / cumetre
înfoiate la obraji, / spelbi cavaleri,
cumetri pântecoºi, / dieci de curte
cu nãdragii roºi, / borfaºi ºi curve
trase prin inel / vã rog sã-l ascultaþi
pe menestrel”...  Amprenta
cãrturãreascã e prezentã mai
peste tot, la nivel intertextual, de
la „hieroglifele” lui Cantemir, la
Craii de Curtea Veche ºi evocarea
lor barbianã, de la un François
Villon la Radu Stanca. De acesta
din urmã ne amintim în câteva
compoziþii fantezist-crepusculare,

înscenãri elegante în manierismul
lor rafinat, ca în Balada diligenþei
de searã sau în Balada cãruþei de
poºtã – aceasta din urmã asociind
într-un reuºit amalgam expresiv
elemente de lexic arhaic de care
ºtiuse sã profite cândva ºi Pillat-
tradiþionalistul: „Pe uºile stinse în
licãrul mov / se leagãnã reci
armorii de Braºov, / pierdute
însemne ducând cãtre vis / sub
slove foºnite parfum de Paris, /
geroase moscovuri ºi-n pagini de
tul / viclean-subþiatul surâs,
Istambul”... Din acest punct de
vedere, mimetismul stilistic supe-
rior, oferã o ilustrare semnificativã
în Epistola magistrului François
Villon, zisã în ºugubeaþa  domniei
sale meºteºugãrie, unde
artizanatul verbal e cu adevãrat
admirabil, care conþine ºi un fel de
justificare aforisticã, în refrene, a
„manierismului”, ca finã preluare-
prelucrare stilisticã a unor
„metehne” etern-umane: „Item, din
câte-s apucate / acelaºi chip ºi-
acelaºi dos; / mehenghi cu inimã
de frate / ne înhãþãm de gât vârtos,
/ cel mare sus, cel mic mai jos, /
ºi douãzeci la cur þi-abate / de
spui cã s-a-mbrãcat pe dos, / tot
râde-un gheb de strâmbu-n spate,
/ uºarnicul se þine-n post, / cã toate
sunt precum au fost!”...

Nu e de mirare, aºadar,  cã
Horia Bãdescu a ajuns,
exersându-se în asemenea
„meºteºugãrii”, sã propunã o nouã
formã fixã, de invenþie proprie, ºi
anume ronsetul – construcþie ce
hibrideazã rondelul ºi sonetul. Nu
înainte, însã, de a da în, Anonimus
(1977) o suitã de mici poeme
modelate dupã piese din lirica
popularã, unele de o mare fineþe
sugestivã, nouã mascã stlisticã –
„refacere ‚cultã’ a sensibilitãþii
populare, filtratã prin propria
sensibilitate”, produs al unui
„manierism de substanþã”, cum
scrie Petru Poantã în postfaþa
culegerii.

Cât despre Ronsete (volumul
e publicat în 1995, dar fusese
anticipat, de un numãr de piese
în cãrþi precedente), acestea
reprezintã, într-un fel, în-
cununarea scrisului lui Horia
Bãdescu ºi îl reprezintã cel mai
bine, alãturi de ciclurile baladeºti.
Noile calcule de efecte expresive,
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cerute de caracterul sintetic al
formulei obligã la concentrare
maximã, de unde ºi culoarea
accentuat aforisticã a discursului
unui soi de nou „privitor ca la
teatru”, ajuns la vârsta reflecþiei
mature, uºor crepusculare.
„Toate-s vechi ºi nouã toate”,
pare a spune iarãºi vocea
înþeleptului – „Scad zilele,
scãdere e în toate”, „Sã stãm! Nu
mai e nimeni nicãirea / în urmã
ºi-nainte e pustiu”,  „Se joacã
zaruri, jocul e-n toi”... Un eu
contemplativ, cu seninãtãþi
elgiace, mai cheamã, totuºi, lu-
mina, cere jubilaþia momentanã,
se declarã pãtruns de miracolul
mundan: „Deasupra sunã flautul
divin, / e-un zeu sau pãsãrile care
zboarã? / Ridicã-þi fruntea în lu-
mina rarã”... Sau: „Ah, bucuria
sfântã de a fi! / Întorºi cu faþa cãtre
soare-apune, / scãldaþi într-o
luminã fãrã nume, / Ne-mbogãþim
cu fiecare zi.  / Ce n-am avut, ce
n-a fost, va veni”... Din evantaiul
atitudinilor ºi reacþiilor nu lipseºte
nici considerarea critic-scepticã
a spectacolului lumii – „Fãgãduieli
deasupra, jos, dispreþul / Lumina-
n glod ºi bolgiile sus. / Pentru un
dram de adevãr în plus / cu viaþa
lui plãteºte cântãreþul”; „Veacu-ºi
deºartã sacii cu haos / pe gâtul
zile danseazã laþul”... Iden-
tificarea subiectului cu ipostaza
cristicã nu lipseºte nici ea, ca un
soi de tristã consolare prin
identificarea cu arhetipul sacru:
„Ne-a rãmas doar crucea pentru
Paºte, / ne-au rãmas doar spinii
pentru mâini”... Încã ºi încã o
datã, lirismul emanã, dincolo de
simplitatea severã a tiparului tex-
tual, tocmai din aceastã
substanþã sapienþialã, con-
centrat-reflexivã a expresiei,
readusã în atenþie de miºcarea
circularã a „ronsetului” ºi fixatã,
ca într-o efigie,  de cîteva imagini
stilizate, susþinute de însãºi
„stilizarea” dicþiunii, a ”re-
citãrii”.Cum observa Ioan Both,
analizãnd structura formalã a
acestei specii noi de poezie,
„Perfecþiunea formalã a ronsetului
primeºte valoarea unei tentative
salvatoare, în care verbul poetic
încearcã sã restituie – magic –
armonia lumii”.

Horia Bãdescu n-a scris,

desigur, doar asemenea versuri
„corsetate”, cum ar zice Arghezi.
O arie destul de însemnatã a liricii
sale recurge la expresia mai
destinsã, chiar la un fel de
impreisonism lirico-relexiv, ce a
putut fi apropiat de formula haiku-
ului. În Cântece de viscol, în
Ascunsa trudã , astfel de
compuneri sunt numeroase, ºi ele
reapar în etapa mai nouã a
scrisului sãu, cel mai recent în
placheta Pielea îngerului (2007).
Suntem, aici la o mare distanþã
de lirica baladelor ºi a
„ronsetelor” –, ni se propune o
poezie de reflecþie sumarã ºi
amarã, de notaþii de stãri ºi
reflecþii ostenite. Obsesia, de
derivaþie blagianã, a „destrãmãrii”
dominã aceste poeme („Nu mai
ai cu ce sã-þi acoperi de-acum /
destrãmarea” – începe un text -,
iar altele invocã pustiul, cenuºa,
secãtuirea, cãderea, înstrã-
inarea, întunericul. „Rãspântii
fãrã de semne: / drumuri oarbe,
învãlmãºite”,  „ªovãi pipãind în
memorie obârºia lucrurilor”,
„Bâjbâi cu mâinile / pe coridoarele

vântului”... Ca Blaga, cel al
„tristeþii metafizice”, viaþa cu
sânge ºi cu poveºti pare a fi
scãpat din mâinile poetului. Se
insinueazã, în schimb, nefiinþa,
„plânsul þãrânii”, apare „arcul rupt
/ în ceasornicul lumii”, ce mãsura,
ºi la poetul amintit, „des-
trãmarea”, spaþiul îºi pierde
coordonatele în „niciunde”. E un
discurs fundamental deceptiv, ce
nu lasã mai nici o perspectivã de
salvare. În plan strict formal,
avem de-a face cu un fel de de
destructurare solidarã cu
tematica reflecþiei, – aceasta
uneori rãmasã în abstracþiunea ei,
abia corectatã,  prin metafore la
îndemânã: „pântecul zãdãrniciei
umflându-se”, „haznalele fiinþei”,
„ieslea fãrãdecapãtului / dum-
nezeul urâtului”, „crucea tãcerii”,
„pruncul luminii”, „clepsidrele
drumului”... Acestor ultime
destrãmãri, cititorul fidel poeziei
lui Horia Bãdescu, le va prefera,
desigur, variaþiunile meºteºu-
gite, de fin artizanat „manierist”
al baladelor, sonetelor  ºi
ronsetelor.

Inhabitancy
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În cîmpul teoriilor ºi
practicilor clasice ale literaturii
comparate, douã sînt temele
majore de reflecþie, discuþie ºi
cercetare: influenþele ºi
paralelismele. Cele dintîi
presupun mai ales o oare-
care subordonare, celelalte
se manifestã mai mult sau
mai puþin independent. O
perspectivã nouã ºi de o
incontestabil mai mare
complexitate pare sã se
deschidã acum prin concep-
þia ºi interpretarea pe care ni
le propune în anii din urmã o
autoare francezã, Pascale
Casanova, în cartea sa sem-
nificativ intitulatã Republica
mondialã a Literelor, apãrutã
la Paris în 1999, iar acum ºi
în limba românã (Editura
Curtea Veche, 2007, tra-
ducere de Cristina Bîzu).
Teza ei fundamentalã ar
putea fi socotitã simplã la
prima vedere, însã aplicaþia
ei la literaturile lumii îºi dez-
vãluie consecinþe ºi implicaþii
pe cît de numeroase, pe atît
de diverse. Relaþiile literare
internaþionale funcþioneazã
ca o inextricabilã reþea de
ipostaze ºi de aspecte
interferente.

În linii mari, viziunea
autoarei postuleazã în-
chegarea istoricã a unui
spaþiu literar mondial, în
condiþiile unei tensiuni
permanente între ariile
naþionale ºi modelul domi-
nant al unui “centru” sau al
unei capitale, care promo-
veazã autonomia ºi moder-
nitatea esteticã ºi pe care P.
Casanova le numeºte su-
gestiv “meridianul Greenwich
literar” (p.115). În raport cu
acesta, “distanþa esteticã se
mãsoarã ºi în termeni
temporali; meridianul zero in-
stituie prezentul, adicã, în
ordinea creaþiei literare,

InterferenInterferenInterferenInterferenInterferenttttteeeee
literareliterareliterareliterareliterare
 Florin Mihãilescu

modernitatea. Astfel distanþa unei
opere sau a unui corpus de ope-
re faþã de centru se poate mãsura
prin depãrtarea în timp de ca-
noanele ce definesc, în momentul
evaluãrii, prezentul literaturii”
(pp.115-6). Aceastã punere în
relaþie se izbeºte în chip flagrant
de poziþia binecunoscutã ºi ob-
stinatã a criticii literare, care afirmã
cu o perseverenþã cam diabolicã
unicitatea oricãrei creaþii artistice:
“În privinþa aceasta, critica literarã
practicã un monadism radical: o
operã unicã ºi ireductibilã con-
stituie o entitate perfectã ºi nu
poate fi mãsuratã ºi raportatã
decît la ea însãºi, fapt ce îl obligã
pe critic sã priveascã ansamblul
textelor care formeazã ceea ce
se numeºte ‘istoria literaturii’ doar
ca pe o simplã succesiune alea-
toare”  (pp.10-11). În realitate,
existã un spaþiu literar inter-
naþional care s-a configurat cu
timpul ºi se impune astãzi ca o
realitate activã, pe care cer-
cetãtoarea din Hexagon o
caracterizeazã tocmai ca o
“republicã mondialã a Literelor” .
Din ea fac parte volens-nolens
toate literaturile naþionale ale
planetei, într-o relaþie extrem de
variatã, dar inconturnabilã cu
anumite centre de putere,
bineînþeles esteticã, nu însã ºi
mai puþin politicã. Abordarea din
acest unghi de vedere trebuie sã
conducã la “rezolvarea an-
tinomiei, consideratã de nede-
pãºit, dintre critica internã, care
gãseºte semnificaþia textelor în
textele înseºi, ºi critica externã,
care descrie condiþiile istorice de
producere a textelor, dar e mereu
condamnatã de literaþi cã nu e  în
stare sã dea seamã de litera-
ritatea ºi unicitatea lor. Vom
încerca deci sã situãm scriitorii (ºi
operele lor) în acest spaþiu imens
care este, într-un fel, o istorie
spaþializatã” (p.13). Este prin
urmare necesar, potrivit autoarei,
care-l citeazã în sprijin pe Valéry

Larbaud, “sã se rupã cu deprin-
derile naþionale care creeazã
iluzia unicitãþii, a specificitãþii ºi
a insularitaþii” ºi “sã fie des-
fiinþate limitele impuse de naþio-
nalismele literare” (p.14).

 Atît faþã de teoria influenþelor,
pe care o apreciazã ca fiind
desuetã (cf. p.417), cît ºi faþã de
aceea a paralelismelor, care nu
se mai verificã în spaþiul literar ac-
tual al republicii Literelor, P.
Casanova adoptã un punct de
vedere inovator, pe care l-am
putea defini prin afirmarea ºi
argumentarea unei presiuni
modelatoare sau numai provo-
catoare, venind dintr-un centru ce
ocupa la un moment dat o poziþie
dominantã, nu numai sub aspect
politic, dar ºi, sau mai cu seamã,
prin prestigiu lingvistic ºi auto-
ritate culturalã. În raport cu
acesta, literaturile naþionale apar
ca entitãþi dominate, iar scriito-rii
din cuprinsul lor ca autori
“excentrici”. Nu ni se pare prea
riscant sã distingem aici un soi
de imperialism literar, care-ºi
dicteazã normele de pe poziþii de
forþã, în împrejurãri, cîteodatã, de-
a dreptul belicoase. “Acest model
al unei Republici Internaþionale a
Literelor este deci opus repre-
zentãrii pacifiste a lumii, desem-
natã pretutindeni cu numele de
mondializare (sau globalizare). În
accepþiunea noastrã, istoria (ca ºi
economia) literaturii va fi, dimpo-
trivã, istoria rivalitãþilor avînd drept
mizã literatura ºi care – prin negãri,
prin manifeste, lovituri de forþã,
revoluþii specifice, deturnãri, miº-
cãri literare – au ajuns sã alcã-
tuiascã literatura mondialã”(p.21)

Interesul indiscutabil al analizei
amãnunþite pe care o întreprinde
P. Casanova vine tocmai din
urmãrirea amplã ºi metodicã a
procesului de unificare a spaþiului
literar internaþional ºi a tensiunilor
din interiorul sãu. Dupã ce, mai
întîi, literaturile naþionale au servit
orientãrilor politice în scopul
afirmãrii identitãþii ºi a apartenenþei
lor la un anume spaþiu ºi o anume
spiritualitate etnicã, ele se
elibereazã ºi se emancipeazã de
asemenea dependenþe ºi tind
cãtre o autonomie, care rãmîne
însã relativã atîta timp cît e vorba
de þãri cu mai puþine resurseco

n
te

co
n

te
co

n
te

co
n

te
co

n
te

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r i

ti
ce

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r i

ti
ce

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r i

ti
ce

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r

x
te

 c
r i

ti
ce

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

it
ic

e
  

co
n

te
it

ic
e

  
co

n
te

x
te

x
te

x
te

x
te

x
te



74

literare. Convingerea autoarei
este cã, deºi scriitorii intrã în
competiþia internaþionalã cu
întreaga lor zestre, atît autohtonã,
cît ºi strãinã, traiectoria lor nu va
putea fi înþeleasã “decît pornind
de la modul în care ºi-au asumat
propria libertate, perpetuînd,
transformînd, refuzînd, sporind,
uitînd sau trãdîndu-ºi moºtenirea
literarã (ºi lingvisticã) naþionalã”.
Pe de altã parte, P. Casanova
susþine cã “locul fiecãrui scriitor în
spaþiul mondial este, determinat
inevitabil de poziþia ocupatã de
spaþiul literar naþional din care
provine” (p.58) ºi faþã de care
atitudinile ºi delimitãrile posibile
se dovedesc extrem de variate.
Un scriitor urmeazã a fi judecat atît
dupã poziþia sa în raport cu spaþiul
literar naþional, cît ºi dupã aceea
privitoare la spaþiul internaþional.

Autoarea fixeazã momentul de
început al procesului de formare a
spaþiului literar european în epoca
Pleiadei franceze ºi a apariþiei
manifestului din 1549 aparþinînd lui
du Bellay ºi intitulat La Deffence et
Illustration de la langue françoise,
care pledeazã pentru trecerea de
la latinã la limbile vulgare. Vor fi
traversate apoi încã douã etape,
marcate de afirmarea naþiunilor
europene ºi, în sfîrºit, de procesul
de deco-lonizare, care face posibil
accesul la concurenþa interna-
þionalã “a unor protagoniºti excluºi,
pînã atunci, de la însãºi ideea de
literaturã” (p.66).

Cît despre centrele de putere
literarã, care vor dicta de-a lungul
istoriei timpul prezent al mo-
dernitãþii estetice, P. Casanova
privilegiazã de bunã seamã (ºi nu
se înºalã) Parisul, proclamat drept
capitalã artisticã a lumii ºi instanþã
supremã în stabilirea ierarhiei de
valori. Ea recunoaºte însã ºi rolul
intervenit ulterior al altor literaturi,
precum cea englezã, germanã
sau chiar americanã. Franþa va fi
totuºi cel dintîi model de cîºtigare
a autonomiei, întrucît “ruptura ei cu
instanþele naþionale o face sã
promoveze în universul literar,
împotriva legii politice a naþiunilor
ºi a naþionalismelor, legea uni-
versalului literar – autonomia”
(p.115), iar aceastã lege, din punct
de vedere temporal, sunã astfel:
“trebuie sã ai vechime pentru a

avea o ºansã cît de micã de a fi
modern sau de a decreta
modernitatea” (p.117). Între spaþiile
literare bogate ºi cele sãrace,
existã în mod ineluctabil un an-
tagonism, care alimenteazã ºi
explicã întreaga dinamicã, extra-
ordinar de diversã ºi de com-
plicatã, a vieþii de fiecare zi din
marea “republicã mondialã a
Literelor”.

Douã sînt strategiile care se
întîlnesc în acest cadru tensionat
ºi mobil: pe de o parte, asimilarea,
iar, pe de alta, diferenþierea,
aºadar fie integrarea în spaþiul
literar dominant, fie revendicarea
identitãþii naþionale. Cercetã-
toarea studiazã pe larg toate
formele de manifestare ale
acestor strate-gii, ajungînd în ce-
le din urmã, într-un mod deloc
paradoxal, la recunoaºterea cît se
poate de clarã a rolului scriitorilor
“ex-centrici”, adevãraþii autori ai
marilor revoluþii literare, precum ºi
la ideea, nici ea cîtuºi de puþin
surprinzãtoare sau contradictorie,
cã, în ultimã analizã, exaltarea ºi
valorificarea independenþei ºi a
diferenþei au dus la legitimitate ºi
la consacrare în cercurile celor
mai înalte ºi mai exigente instanþe
ale ierarhiei literare.

Relevantã pentru noi
îndeosebi este situaþia scriitorilor
ziºi “excentrici”, originari din þãri
mici, caracterizate prin margi-
nalitate lingvisticã ºi implicit
literarã: “Cu cît limba lor este mai
excentricã ºi mai sãracã în re-
surse, cu atît sînt ei mai constrînºî
sã devinã scriitori naþionali. E ca
ºi cum scriitorii care urmeazã
aceastã cale ar avea de suportat
efectele unei duble dependenþe,
urmare a dublei invizibilitãti ºi a
dublei inexistenþe a limbii lor, atît
pe piaþa politicã ºi lingvisticã
internaþionalã, cît ºi pe piaþa
literarã” (pp. 340-341). În rîndul lor
se manifestã concomitent atît
conservatorismul sub forma
subordonãrii faþã de imperativul
naþional, cît ºi modernismul celor
care “se proclamã adepþi ai
internaþionalitãþii ºi ai inovaþiilor
estetice consacrate pe meri-
dianul Greenwich”  (p.346). Autoa-
rea pune în luminã multiple cãi
prin care aceºtia din urmã
“gãsesc în patrimoniul trans-

naþional soluþii literare pentru
ieºirea din închistarea naþionalã”
(p.402) ºi intrarea ca parte
constitutivã în universul literar
internaþional.

Dupã ce detaliazã felul în
care temporalitatea specificã a
literaturii o elibereazã de cea
politicã, Pascale Casanova îºi
încheie cartea cu speranþa de a
fi pus “bazele unei adevãrate
istorii literare” ºi ale “unei noi
metode de interpretare a textelor
literare” (p.433), care sã ia notã
de “inegalitatea dintre pro-
tagoniºtii jocului literar” (p.434),
dar ºi de meritul scriitorilor
excentrici, întrucît “doar înþelegînd
caracterul cu totul particular al
unui anume proiect literar se
poate accede la adevãratul
principiu al universalitãþii sale”.
împotriva aroganþei ºi “dictatelor
criticii centrale”, adaugã în sfîrºit
cercetãtoarea francezã, “existã o
universalitate care le scapã
centrelor: dominarea universalã
a scriitorilor, care - deºi ia forme
istorice diferite - produce, de patru
secole ºi pretutindeni în lume
aceleaºi efecte”  (p.436), iar tot
cam de pe atunci “se ºtie cã cele
mai mari revoluþii literare, cele
care contribuie la rãsturnarea
tuturor practicilor literare, la
schimbarea mãsurii înseºi a
timpului ºi a modernitãþii literare,
sînt puse la cale de cãtre scriitorii
excentrici” (p.437). Iatã de ce
Pascale Casanova îºi vede cartea
ca “o armã criticã la îndemîna
tuturor scriitorilor excentrici
(periferici, sãraci în resurse,
dominaþi) literar” (p 436).

În lumina unor idei ca acestea,
deopotrivã noi, incitante ºi
convingãtoare (nu putem relua
aici nenumãratele dovezi ale
autoarei), ar fi poate timpul sã nu
mai speculãm nici noi la nesfîrºit
ºi pînã la saþietate formula
“scriitorilor naþionali ºi sã avem
curajul de a afima ºi de a
demonstra, fireºte, incontestabila
universalitate a celor mai buni ºi
mai mari dintre ei, Eminescu -
“poet naþional”? Desigur, dar ºi
Eminescu - “poet universal”! Ar
trebui s-o spunem mult mai des.
Iar exemplele ar putea, din
fericire, continua pînã ºi mai
aproape de noi.
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RRRRRomâniaomâniaomâniaomâniaomânia
eeeeexternalizatxternalizatxternalizatxternalizatxternalizataaaaa
 Ovidiu Pecican

ate contureazã lumea unui roman bine articulat, de
mare interes ºi care confirmã în scriitor pe omul de
vocaþie.

La drept vorbind, unul dintre leit-motivele care
structureazã romanul este cel al depeizãrii, al
alungãrii românilor din propria þarã. Atât
corespondentul misterios al protagonistei, pe urmele
cãruia aceasta strãbate, la un moment dat, toposuri
occidentale notorii, cât ºi ea însãºi — dar nu numai
— fac parte dintre oamenii exilului. Numai cã refugiul
din faþa abuzurilor de acasã înseamnã, întrucâtva
neaºteptat pentru fiecare într-un mod specific, ºi
aproximarea unei noi identitãþi personale, începând
chiar cu numele, dar fãrã a se opri aici. Cãutarea
obsesivã a celuilalt, motiv care fermenta ºi în Toate
pânzele sus de Radu Tudoran, ºi în Nuntã în cer de
Mircea Eliade ºi chiar în Prins de Petru Popescu
rãmâne ºi aici un motor epic important, întreþinând
curiozitatea. Elementele esoterice potenþeazã ºi ele
atmosfera de mister ºi iniþiere, ajungând de la o
vreme sã dea impresia cã maestrul condeier stã
aplecat deasupra unei oale în clocot, presãrând
printre degete frunzuliþe ºi ingrediente dintre cele mai
rare ºi mai preþioase. Simþi cã Gabriel Chifu are
ambiþii mari, cã scrie cu talent ºi cã totul riscã sã îi
iasã, ba chiar i-a ieºit. Rãmâne, totuºi, ceva artificios
în impresia asupra cititorului, ºi nu este deloc sigur
cã aceastã ceaþã nu se va risipi mai încolo, când,
intraþi mai adânc în osmoza occidentalã a Europei
Unite, vom împãrtãºi în mai mare mãsurã convenþiile
culturale, preocupãrile ºi chiar tipurile de lecturi ale
acesteia. Se prea poate, vreau sã zic, ca toate
aceste lucruri sã sclipeascã, ici ºi colo, un pic mai
tare decât le-ar sta bine, datoritã noutãþii contextuale.
Odatã estompatã, aceasta ar putea aduce romanul
Relatare despre moartea mea - al cãrui titlu, era sã
uit, mi-l evocã, dintr-un alt ºir livresc, pe Julius Fucik
cu al sãu Reportaj cu ºtreangul de gât - în raftul
romanelor de un nivel necontestat de criticã al
literaturii române din aceºti ani.

La drept vorbind, sã fi pedalat pânã la saþietate
pe elementul spiritual - convocat sã þinã loc de o
filosofie mai personalã, ca în anumite romane ale
lui Dan Stanca -, lumea atentã la modele bigote ale
momentului ar fi aplaudat mai cu temei, mã
gândesc. Faptul cã Gabriel Chifu îºi plimbã, însã,
concetãþenii de hârtie care îi populeazã romanul prin
lumea alternativã la care, înainte vreme, nu aveam
acces, schimbându-i chiar alura româneascã pe
una strãinã nu dã încã bine.

Cum se vede, una dintre tezele de lecturã pe
care le propun aici în legãturã cu Relatare despre
moartea mea este cã, fiind cosmopolit ºi insuficient
de „patriotic” ori mãcar ortodox, romanul acesta se
lasã descifrat corect mai anevoie deoarece, pânã
sã ajungã la el, cititorul ar putea întâlni în drum
obstacolul propriilor prejudecãþi, poate nici mãcar
conºtientizate. Publicat în francezã sau în englezã,
textul ar fi dat infinit mai bine ºi o grãmadã de
adulatori atenþi la tendinþele pieþei s-ar fi îmbulzit,
poate, sã îl laude. Aºa, însã, deºi infinit mai bine
scris ºi mai interesant decât tentativele de odinioarã

În juneþile mele,
când zãream chipul
încununat de pãr al
lui Gabriel Chifu, prin
revista Ramuri, îl
asociam pentru
totdeauna cu poe-
zia, mai cu seamã
cã pãrea sã fie pe
atunci copilul de
suflet al lui Marin
Sorescu. Anii din
urmã mi-l aduc însã
în priviri mai cu

seamã ca romancier. Relatare despre moartea
mea sau Eseu despre singurãtate este cel mai
recent produs narativ de întindere al autorului
cu un titlu, aº zice, marquezian. Acest generic
îmi sunã ca un ecou dupã Cronica unei morþi
anunþate, în timp ce subtitlul mã poartã cu
gândul cãtre solitudinea de un veac a aceluiaºi
mare columbian (care, ca sã fiu sincer, mã
deplaseazã, la rându-i, cãtre O zi mai lungã
decât veacul, scrisã de Cinghiz Aitmatov).
Este un joc al memoriei mele saturate literar
de referinþe sau un efect ludic al imaginarului
literar al autorului? Pesemne cã ar putea fi câte
ceva din ambele, nu ºtiu. Semnalez doar cã,
încã din poartã, romanul se autoinclude într-o
serie de motive ºi cuvinte-cheie care îl vor
însoþi pe cititor pe parcursul lecturii.

Unul dintre pariurile acestui parcurs la care
invitã autorul pare sã fie ieºirea decisã, fãrã
concesii, din tematica romanului românesc de
pânã ieri. În loc de rural, un univers citadin; în
loc de naþional, revãrsarea într-o atmosferã
cosmopolitã; în loc de centrare pe masculin,
atenþia flaubertian îndreptatã cãtre o figurã
femininã, ba chiar cãtre feminitate în general.
Fireºte cã nu este vorba despre inovaþii abso-
lute. Roman citadin au scris deja destui români,
încã din interbelic... Cosmopolitismul de bunã
facturã fãcea parte ºi din fundalul social al cãrþii
Între zi ºi noapte (1941), sã zicem, al Henriettei
Yvonne Stahl. Seducþia centralitãþii figurii femi-
nine au resimþit-o, ca naratori, ºi Camil
Petrescu, ºi Gabriela Adameºteanu, ºi N.
Breban... Cu toate acestea, însoþite de
aglomerarea de detalii specificã lui Gabriel
Chifu, asortatã cu geografia recognoscibilã în
care se plaseazã evoluþiile personajelor (Paris,
Canada, Sinaia etc), decupatã de amestecul
de narare directã cu jurnalul intim segmentat
într-o formulã epistolarã, elementele enumer-crcrc
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GABRIEL CHIFU

Polirom, 2007

RELATARE
DESPRE
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ale lui Philipe Sollers, sã zicem, romanul lui Chifu
rãmâne încarcerat în reprezentãrile, un pic paseist-
tradiþionaliste, un pic xenofobe încã, ale primei
generaþii mature a tranziþiei româneºti, infinitã ºi
infernalã...

Ana-Cristina este un personaj feminin dintr-o
familie de care literatura noastrã nu e chiar plinã.
Fie cã este — vorba lui Negruzzi — o „copie dupã
naturã”, fie cã a þâºnit direct din capul ºi
sensibilitatea jupiterului cu pana în mânã, ea se
abate de la traseele standard ale personajului nostru
feminin. Aºa ceva nu poate fi decât bine, fiindcã
ceea ce ar putea ucide romanul nostru, cândva, ar
fi, cred, previzibilitatea ºi lipsa de inventivitate
tipologicã. Moartea îndelung anunþatã - încã din titlu
-, survenind ca în cazul altor eroine din literatura
noastrã contemporanã (E.B. din Absenþa stãpânilor
ºi soþia lui Castor Ionescu din Drumul la zid de N.
Breban sunt douã asemenea cazuri) pare verdictul
scriitorului la adresa unei generaþii ºi a unei Românii
risipite pe mapamond în virtutea iluziei cã fericirea
þine de schimbarea spaþiului de referinþã. Din acest
punct, Gabriel Chifu are onestitatea de a depune o
mãrturie plinã de substanþã asupra lumii în care
trãieºte ºi trãim, pe unul dintre tronsoanele cele mai
semnificative ale destinului ei panaitistratic,
vagant...

AmintiriAmintiriAmintiriAmintiriAmintiri
din epocadin epocadin epocadin epocadin epoca
de gheatade gheatade gheatade gheatade gheata
 Doru Pop

Petru Maier Bianu
dezvoltã în Inventarul
iernilor. Dincolo de pã-
durea de oþetari (ediþia a
doua revãzutã), prin o
metaforã epicã aparent
simplistã, una dintre
stãrile de fapt ale
comunismului: „Marele
Îngheþ”. Acest îngheþ
social ºi istoric, un timp în
care totul a stat pe loc
timp de patru decenii,
este redat de Bianu prin

metafora „iernilor”. Iernile sunt pentru autor
momentele în care timpul îngheaþã ºi amintirea se
dezgheaþã. De fapt prima iarnã din carte este chiar
iarna trezirii la conºtiinþã a copilului, într-un spaþiu
care ar trebui sã fie al bucuriei ºi al sãrbãtorii, dar
care nu este decît un moment al pierderii iluziilor. În
mod simbolic, ultima „iarnã” este iarna libertãþii, dar
„Ce sã faci cu libertatea asta?”, iar între aceste douã
stãri ale memoriei evolueazã întreg romanul, care

oferã, pe de o parte, proiecþii ficþionale ºi bruºte
treziri la realitate, ºi care, pe de altã parte, oscileazã
între iluzie ºi banalitate.

Existã mai multe ierni în „repertoarul” lui Bianu.
Iarna este momentul primului vis care conþine
zborul, unde zborul este o proiecþie psihicã a
libertãþii interzise. Un alt îngheþ este acela personal,
îngheþul comunicãrii, al contactului interuman: „Din
crevasele îngheþate ale unei planete îndepãrtate...
un delfin se gândeºte la celãlalt delfin”. Pânã la
urmã inventarul iernilor este o colecþie de ierni
expiatoare, iar formula „se mai mîntuie o iarnã”
dezvãluie o dublã funcþionalitate. Iernile elibereazã
ºi captureazã memoria.

O altã metaforã centralã a romanului este
aceea din subtitlu, unde oþetarii ºi pãdurea la care
se face referinþã sunt o trimitere atât la „pãdurea lui
Marx”, la desiºurile ideologiei comuniste care fãcea
impenetrabilã existenþa individului în masa amorfã
a colectivismului. Romanul este populat de referinþe
continue la realitatea ficþionalizatoare a trecutului.
Moartea lui Stalin ºi a lui Petru Groza, venirea la
putere a lui Gheorghiu Dej ºi a lui Ceauºescu,
avatarurile clasei muncitoare sau plecarea armatei
sovietice, sunt tot atâtea dezgheþuri ale amintirii.
Pe de altã parte oþetarii, reprezentând sursa
principalã a extragerii taninului, substanþã
fundamentalã atît pentru producþia de cernealã, cît
ºi pentru tãbãcãrie, sunt o trimitere la dubla naturã
a actului narativ. Realitatea cea mai durã,
reprezentatã de tãbãcire ºi redarea în scris a
acesteia pentru a deveni mai frumoasã, aici se naºte
rolul scriitorului.

S-a spus despre acest roman cã este un
„roman cinematografic” ºi cã ºi-ar extrage
resursele dintr-un realism magic sud-american.
Bianu, cu toate cã este scenarist ºi regizor, face
în acest volum o miºcare plurimorfã, unde se
folosesc nu doar tehnica cinematograficã, ci mai
multe mecanisme de „înregistrare” a imaginii
trecute. Evident, aparatul de filmat apare, împreunã
cu lumea reflectoarelor ºi a cinematografiei, dar
simplu fapt cã se spune din când în când în carte
„Atenþie motor, acþiune”, ori numai pentru cã
volumul se terminã cu „un mic scenariu de film”,
nu justificã o asemenea etichetã. În mod real
„cinematograficul” este cu totul absent în scriitura
romanului, acesta este numai un „accident
biografic” ºi nu un mijloc romanesc. Pelicula care
înregistreazã, imortalizeazã o lume de „mucava”,
genereazã o „iluzie”.

Existã alte pasaje în care personajele ºi
contextul sunt descrise în cheie fotograficã, unde
ochiul memoriei face miºcarea obiectivului
aparatului foto. Un alt mecanism este acela al
suprarealismului, al ochiului deformat ºi deformator,
menit sã distorsioneze realul pentru a-l face mai
explicit. Metoda înregistrãrii realitãþii prin
instrumentele visului este o altã tehnicã la care
recurge autorul. Un alt mijloc de a capta realul,
oglinda, care este ºi cel mai brutal, provoacã reacþia
durã a personajului ºi îl aruncã în plin cliºeu.

)) )))

PETRU MAIER BIANU

Cartea Româneascã,
2007
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Strict în sensul teoriei literare, acesta este un
roman semi-autobiografic, unde filonul autenticitãþii
este dublat de o ficþionalizare continuã. Numai cã
jocul dintre biografie ºi ficþiune, dintre imaginaþie ºi
real depãºeºte limitele biografiei. Problema „eului-
biografic” este una a incompletitudinii, a lipsei de
finalitate existenþialã. „Fericirea, ce este fericirea?!
ªtiþi, ar trebui sã faceþi niºte completãri la fiºa
dumneavoastrã personalã de cadre, cîteva lucruri
sunt neclare, sau cel mai bine ar fi sã scrieþi o
autobiografie”.

Nu este un roman cinematografic, tocmai
pentru cã se recurge la mecanisme ale recuperãrii
memoriei care þin de literaturã, de fluxul continuu al
rememorãrii care încearcã sã discearnã între ce
este memorie adevãratã ºi ce este falsã memorie,
între amintirile trucate ºi trunchiate ºi bucãþile de
istorie. Astfel, pe un prim palier, volumul este un
efort de recuperare a biografiei, a unei biografii
alterate de ideologie ºi de istorie. Iar la întrebarea
care parte a biografiei noastre este adevãratã, care
este construitã ºi impusã din exterior ºi cît din ceea
ce suntem fiecare dintre noi este rezultatul intruziunii
sociale, rãspunsul lui Bianu se conþine în formula
de început a cãrþii: „Pierdut autobiografie... O declar
nulã.”

Extragerea amintirilor din realitatea cea mai
crudã se face prin notaþia cotidianã, prin marcajul
aproape fotografic al vieþii de zi cu zi, dar ºi prin
fluxul de memorie ori prin reproducerea unor ºtiri
din ziare sau prin recuperarea unor documente ºi
declaraþii oficiale. Aceastã dublã citire a memoriei
se vede cel mai bine atunci când autorul
rememoreazã contextul primei note de la ºcoalã,
care este cuplat cu sloganul leninist „Învãþaþi,
învãþaþi, învãþaþi!”, dar ºi cu trãirea intimã, fantastã
aproape.

Acestea sunt cele trei voci auctoriale, iar
multiplicitatea subiectului narator susþine dinamica
rememorãrii. În prima parte a romanului asistãm
la o transcriere „obiectivã”, la persoana a treia, a
subiectului autobiografic. „El” este copilul din trecut
pe care „eu scriitorul” îl recupereazã în prezent.
Vorbind despre aceastã fiinþã, ca ºi cînd ar fi
detaºat existenþial de ea, autorul genereazã un alt
„eu”, impersonal, al autobiografiei oficiale, impuse
ºi declarate, care se manifestã într-un registru sec.
Apoi, în partea a doua a cãrþii apare un „TU”, un
eu biografic vãzut din afarã, despre care se poate
spune cã este obiectul vizibil. A treia parte, care
aparþine unei descrieri fantaste a realitãþii (ºi unde,
în mijlocul romanului, apare o povestire
memorabilã, drama „Bitancului”, scoasã parcã din
amestecul dintre Rebreanu ºi Voiculescu), þine de
abilitatea de a proiecta semnificaþii secundare lumii
trãite. Din pãcate niciuna din aceste voci nu intrã
în dialog cu cealaltã, ele coexistând fãrã a
interacþiona: compun împreunã o structurã
coerentã, dar nu reuºesc decât sã se
„completeze”.

Autorul, preocupat de mecanismele Eului cu
„E” mare, reuºeºte sã facã în aºa fel încât vârstele

StihiaStihiaStihiaStihiaStihia
feminitfeminitfeminitfeminitfeminitatatatatatiiiiiiiiii
sssssiiiii
platitudineaplatitudineaplatitudineaplatitudineaplatitudinea
eroismuluieroismuluieroismuluieroismuluieroismului
masculinmasculinmasculinmasculinmasculin
 Mihaela Ursa

Am auzit deseori
spunându-se cã atitudinea
faþã de femeie a unei
paradigme culturale este
definitorie pentru întregul
respectivei paradigme,
pentru partizanatele ºi
idiosincraziile ei particulare,
cã ar fi suficient sã fii atent
la modul cum o anumitã
paradigmã reprezintã
femeia, pentru a-i cunoaºte
valorile ºi tabu-urile. Însoþitã

de acest refren cultural comun am citit Reprezentãri
ale feminitãþii în eposul germanic medieval, cartea lui
Orlando Balaº, apãrutã la Cluj-Napoca, Editura
Echinox, colecþia „Studium”, în 2007. Având la activ
un volum de versuri (Borderline, Cluj, Editura Echinox,
2005) ºi mai multe ediþii de succes ale unor manuale
de limba germanã (din 2004 pânã în prezent, la Iaºi,
Editura Polirom), autorul se aflã la studiul sãu literar
de debut. Un debut copios, dacã este sã numãrãm
cele peste patru sute de pagini de text, douã sute de
intrãri bibliografice ºi cele peste opt sute de note de
subsol în care cercetãtorul exploreazã ºi interpreteazã
modurile de reprezentare a femeii, dar ºi a unei idei
generale de feminitate, în trei grupuri de texte: Edda
(atât în varianta veche, poeticã, cât ºi în varianta nouã,
în prozã), Saga islandezã (în limba veche) ºi Cântecul
nibelungilor (în germana medie), adicã în textele re-
unite de jargonul germaniºtilor sub numele de „eposul
medieval germanic”. Autorul îºi asumã de la bun
început douã sarcini uriaºe: prima este parcurgerea
unor texte masive, greu accesibile, ecranate la tot
pasul de dificultãþi lingvistice, o sarcinã pe mãsura
filologului ºi a lingvistului profesionist. A doua este
oarecum inerentã tuturor studiilor literare, vizând

)) )))

ORLANDO BALAª

Echinox, 2007

REPREZENTÃRI
ALE FEMINITÃÞII

ÎN EPOSUL
GERMANIC
 MEDIEVAL

personajului sã devinã o secþiune transversalã într-
o lume care a îngheþat în timp. Iar vorbirea despre
„subiectivitate” într-o epocã întemeiatã pe dictatura
„mulþimilor” pare cã nu ºi-a pierdut forþa.
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asumarea mãºtii hermeneutului, respectiv a analizei
de text, conduse cu grijã deosebitã faþã de
particularitãþile lui contextuale.

Teza cercetãtorului orãdean, în formularea
prefaþatorului Paul Magheru, este cã „reprezentãrile
feminitãþii, uºor diferite în cele trei grupuri de texte
analizate, sunt atipice pentru omul medieval ºi
converg spre acelaºi ideal”. În formularea autorului,
accentul cade însã pe demonstrarea unei ipoteze
diferenþialiste: preluând elemente ale cântecelor
eroice islandeze, Edda, pe de o parte, ºi Cântecul
Nibelungilor, pe de alta, modificã în mod reprezentativ
acelaºi material, pentru a da naºtere unei explicaþii
proprii, conturând o diferenþã vizibilã între un spaþiu
germanic de nord ºi unul de sud. Oricum,
remarcabilã este observaþia cã, în ambele cazuri,
niºte evenimente motivate politic ºi documentabile
istoric sunt justificate „prin prisma unor afecte umane
ca lãcomia sau mândria”. Personajele principale ale
investigaþiei lui Orlando Balaº sunt, evident, douã
reprezentãri feminine: Gudrun ºi Brunhild, voci
diferite ale unei feminitãþi stihiale, motivate existenþial
exclusiv de dialectica iubirii. Metodele predilecte sunt,
odatã depãºitã chestiunea filologicã ºi odatã epuizatã
categorizarea materialului epic, cele ale imagologiei,
pusã mereu în slujba studiului comparativ. Pe lângã
acestea, în cercetare sunt angajate tehnicile studiului
istoric ºi argumentele deconstruirii feministe a
tipologiilor literare. Impresionant este – în aceastã
ordine – firescul cu care Orlando Balaº ajunge, de
fiecare datã, la argumentul textual: operând pentru o
comunitate de specialiºti, el nu considerã necesarã
exhibarea instrumentarului tehnico-teoretic, ci
expunerea unei galerii cât mai largi de instanþe
analitice, de diagnostice. Maniac al filologiei, autorul
se dovedeºte ºi un îndrãgostit de literatura
medievalã, pe care o citeºte cu o acribie motivatã
nu numai documentarist, ci ºi – este evident la tot
pasul – pasional.

Premisa principalã este aceea cã, spre
deosebire de personajele feminine ale eposului me-
dieval romanic, obiectuale ºi decorative, non-partici-
pative ºi victimizabile (normã-referinþã pentru
„atipicitatea” amintitã de Paul Magheru), femeile care
apar în textele germanice sunt „purtãtoare de acþiune,
/.../ puternice, cu personalitãþi bine conturate, ale cãror
acþiuni motivate de dragoste sau de urã, de gelozie
sau de dorinþã de rãzbunare, duc la dezastru”. Din
acest punct de vedere, ele îi apar autorului ca fiind
mult mai ofertante într-un studiu comparatistic decât
personajele masculine, „plate”, respectiv „constante
ºi previzibile”, uºor încadrabile în tipologii („eroul”,
„trãdãtorul” etc.). La capitolul tipologii, accentuez –
în cazul în care ar exista dubii - cã tipul de discurs
faþã de care studiul de faþã îºi trãdeazã simpatia este
cel al scrupulozitãþii ºi rigorii germane (urmãrite în
fiecare dintre cele trei pãrþi principale ale cãrþii,
„Edda”, „Saga” ºi „Eposul medieval german”), care
obligã mereu la ordonarea sinteticã, pe module, a
concluziilor parþiale.

Cercetarea din Reprezentãrile feminitãþii... este
oarecum monistã, în ciuda extensiei sale

enciclopedice, în sensul în care discuþiile despre
sensul devenirii personajelor feminine este amânatã
în favoarea discuþiilor despre detaliile ei particulare,
dupã cum comparatismul extern, preocupat de
diferenþele dintre eposul germanic ºi alternativele sale
mitice din Europa romanicã, este umbrit deocamdatã
de comparatismul intern, aplicat pe prelucrãile diferite
ale unui material comun.

Implicaþia profundã a studiului lui Orlando
Balaº este aceea cã personajul feminin
reprezintã, pentru eposul germanic medieval, un
conþinut mult mai revelatoriu pentru modificãrile
socio-culturale sau chiar pentru l imitele
intervenþiei auctoriale decât personajul masculin,
vãzut ca agent eroic, respectiv element principal
al „nucleului dur, imuabil, al poveºtii nibelungice”.
Apriga Kriemhild nibelungicã primeºte motivaþii
diferite în textele analizate, disputatã între o
Gudrun ºi o Brunhild pe care nu le miºcã decât
imperativele iubirii. Departe de figurile edulcorate
ale eposului romanic, femeile reprezentate în
textele eposului germanic pline de forþã ºi mereu
iniþiatoare ale acþiunii, sunt ilustrãri ale unei femei
care se asumã ca „subiect, ºi nu obiect al propriei
deveniri”. Sã f ie acestea rãmãºiþele unui
matriarhat rezistent? Sau pur ºi simplu un alt mod
de configurare a prioritãþilor ontologice? Autorul
îºi rezervã aici dreptul de a nu da rãspunsuri de-
finitive, dar în tonul sãu rãzbate complicitatea unui
proiect ulterior.

Cu incendiarele
epistole ale lui Alexandru
Muºina din „Vatra” s-a
petrecut un lucru curios,
devenit evident mai ales
odatã cu publicarea în
volum(e): „Scrisorile unui
fazan” (2006), respectiv
„Scrisorile unui geniu
balnear” (2007). Nu numai
cã ele n-au stârnit replici
dure, deºi mizau pe asta,
dar au avut o receptare
convenþionalã ºi, cum sã

spun?, rarefiatã. Dacã de la Al. Cistelecan sau Virgil
Podoabã, destinatarii de drept ai epistolelor, scriitorul
pierduse orice nãdejde de rãspuns, mãcar odatã
cu adunarea în volum autorul aºtepta – se poate
bãnui – o reacþie publicã. Lucrul e ciudat ºi nu prea,
pentru cã vine ca o mãnuºã teoriei majore a lui
Muºina despre spaþiul intelectual românesc, un

Filozofia înFilozofia înFilozofia înFilozofia înFilozofia în
pijamapijamapijamapijamapijama
 Alex Goldiº

ALEXANDRU MUªINA

Aula, 2007

SCRISORILE
UNUI GENIU
BALNEAR
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spaþiu ce suferã, prin excelenþã, de sindromul
discursului cultural de „bucãtãrie”. Comunismul a
creat, înainte de toate, un tip de intelectual timorat
care, învãþat sã vorbeascã esopic, îºi exprimã încã
ideile adevãrate doar în privat. Ironia face ca tot în
bucãtãrie, „la gura caloriferului” sã fi rãmas, aºadar,
ºi rãspunsurile la provocãrile lui Muºina.

Ce-i drept, aceastã lipsã de reacþie a spaþiului
public românesc ºi-ar putea lua de partea sa alibiul
„neseriozitãþii”, bine jucate, a Epistolelor: la ce bun
ºi de pe ce poziþie sã rãspunzi unui diarist capricios
ºi schimbãtor, care face caz nonstop de
subiectivitatea poziþiei sale? Cãci, pe cât de
autentice ºi de tranºante sunt afirmaþiile lui
Alexandru Muºina, pe atât de bine împachetate
retoric într-o autoironie minimalizantã: autorul lor nu
e decât un biet „geniu balnear”, amestec bizar de
intelectual frustrat ºi de filozof hâtru, de om al fineþii
spiritului dar ºi de proprietar de culturã (editor), care-
ºi poate permite , la propriu, independenþa
intelectualã, partizan al valorilor tradiþionale dar în
acelaºi timp misionar al intrãrii României pe „piaþa
ideilor europene” etc. Cert e cã identitatea
alunecoasã pe care ºi-o construieºte Alexandru
Muºina în Epistole (nu ºtii niciodatã cine se
ascunde în spatele cutãrei afirmaþii, editorul sau
amicul dezamãgit, poetul sau profesorul universitar,
criticul/ istoricul literar sau colegul de generaþie
invidios) constituie, probabil, tributul plãtit formulãrii
unor adevãruri aspre la adresa câmpului intelectual
actual. Muºina speculeazã perfect faptul cã numai
poza de neica nimeni, de filozof carpatin, fãrã
pretenþii ºi fãrã metodã, care a renunþat la orice
posturã publicã pentru neutra ºi abstracta pijama îi
acordã credibilitate. La adãpostul pijamalei
(teoretizate deschis), Alexandru Muºina poate
deveni dictatorul capricios - uºor copilãrit, ca toþi
dictatorii - care sã împartã calificative din cele mai
nãstruºnice societãþii sau intelectualitãþii româneºti,
fãrã teama de a fi tras la rãspundere pentru gesturile
sale iresponsabile.

Cel mai la îndemânã model de raport, pe care
Muºina îl invocã la tot pasul ºi cu care intrã chiar
inconºtient în concurenþã prin aceste epistole –
mi-e tot mai clar –, e modelul ºcolii de la Pãltiniº.
Excelentã parodie a jurnalelor filozofice marca
Liiceanu sau Pleºu, Olãneºtiul spiritual al lui
Muºina rãspunde în oglindã Pãltiniºului consacrat
de Noica & co. Dacã la Pãltiniº ideile înalte se
aprindeau la focul comunicãrii ritualice dintre
maestru ºi iniþiat, la Olãneºti, ele iau forma unei
vorbãrii studiat nesistematice, rostite de un mar-
ginal autoproclamat. Recluziunii  nobile a
oamenilor dedicaþi întru totul spiritului dar cu
importantã misie publicã îi rãspunde, la Muºina,
o filozofie de concediu care nu vrea, cel puþin
iniþial, sã convingã mai mult de douã persoane:
Cistelecan & Podoabã.

Numai cã, dincolo de retorica cool ºi de
caricaturizarea savuroasã a „ªcolii de la Pãltiniº”,
e interesant de observat cã filozofia geniului de la
Olãneºti se întâlneºte, pe ici pe colo, prin punctele

esenþiale, cu predicile „tripleþilor”: ºi nu mã refer
doar la postura de moralist al societãþii actuale,
pregãtit sã scoatã din mânecã sfaturi ºi soluþii
pentru orice problemã româneascã, ci ºi la obsesia
tutoriatului cultural. În „Scrisorile unui fazan”,
descendentul direct al lui Noica propunea, mai
mult sau mai puþin serios, un program pe puncte
de propãºire intelectualã a tinerilor, o altã ºcoalã
de genii hazoasã, dar nu mai puþin serioasã. ªi
apoi, ce sunt Ianuº, fraþii Vakulovski ºi alþii, pe care
Muºina îi invocã mereu cu o urã tandrã, decât
niºte discipoli rataþi, care nu ºtiu sã-ºi cultive
maeºtrii, cãzând într-un soi de minorat tutorial:
„Înþeleg sã te revolþi împotriva «tãtucului»
Cãrtãrescu, Lefter, Muºina sau Cistelecan, dar nu
ca sã te refugiezi în braþele «tãtucului» Mincu,
«tãtucului» Tzone sau, mai nou, C. Stãnescu (aici
e vorba inclusiv de Marius Ianuº)” (p. 58). ªi asta
nu e singura asemãnare dintre brandul filozofic al
pãltiniºenilor ºi eticheta de la Olãneºti. Cãci, în
maniera lui Liiceanu & co., Muºina conoteazã la
superlativ tot ce înseamnã originaritate ºi relaþie
nemediatã, sau sentimentul comunitãþii cultural-
umane (v. ºi glosele despre lectura Bibliei - pp.
123-124). În afarã de faptul cã pãltiniºenii va-
lorizeazã suprem filozofia în timp ce în centrul
tezelor de la Olãneºti stã poezia, nu prea vãd
diferenþe esenþiale de concepþie. Vãicãreala dupã
„limbajul adamic”, nepervertit de alienarea
modernitãþii, este ºi subiectul principal, exprimat
în atâtea nuanþe, al filozofului neserios de Olãneºti:
„Dar, oricât de sofisticate ar fi «vânãtorile» jucate
de fiu-meu pe computer, ele rãmân infinit mai
simple decât vânãtoarea realã a bunicului meu
(una adevãratã: fãrã hãitaºi, fãrã animale crescute
în semi-libertate etc.). Cu ce e mai complicat sã
conduci un BMW decât era sã conduci un car cu
boi (nu zic car de curse în Roma anticã, cã acela
era echivalentul unei maºini de formula 1)?”(p. 24).
Surprinzãtoare sunt, însã, paginile în care, purtat
de fantasma societãþii arhaice, Muºina face pe
purtãtorul unor valori care sparie orice simþ practic
al omului modern (dacã nu cumva e o farsã
muºinianã, latina ca limbã unicã a Europei unite e
o gogomãnie fabuloasã – îmi ºi imaginez eticheta
în latinã de pe sticlele Coca Cola), dar ºi orice
idee de…political corectness pe care, ce sã-i
facem, societatea mediaticã ne-a inoculat-o ca o
a doua naturã. Mã întreb, de pildã, cum ai putea
citi astfel de panseuri muºiniene despre femeia
modernã altfel decât în binceunoscutul „cod al
cratiþei”: „Dacã de femeia activistã îmi era milã,
de femeia «modernã» mi se rupe sufletul. Mãcar
aia (inclusiv curvetul) fãcea o muncã «murdarã»
ca sã le asigure copiilor ei (inclusiv multe dintre
«hormonale» aveau copii) un trai mai bun, într-o
lume a sãrãciei generalizate. Pe când acum:
entuziasm nevrotic cât încape. (Am, în propria mea
familie chiar, câteva exemple de femei-manager
de succes, directoare zonale/ naþionale ale unor
firme prestigioase. Sãracele!)” (p. 78) sau „Azi,
fiecare femeie este – se vrea – multilateral
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dezvoltatã (savantã ºi putanã, virtuoasã ºi
pasionalã…)” (p. 70), „N-o spun eu primul: în
spatele fiecãrei reuºite masculine se aflã o
prezenþã (sau mai multe) femininã” (p. 80) etc. Îi
doresc, totuºi, lui Alexandru Muºina ca partea
femininã din familie sã nu punã, din greºealã, mâna
pe Epistole, întrucât subtilul filozof s-ar putea trezi
cu o avalanºã, nu neapãrat gratuitã, de poºete-n
cap.

În plus, ca sã caut noduri în papurã ºi sã fac
pe avocatul diavolului pânã la capãt, voi spune cã,
deºi Muºina încearcã sã se disocieze de
antiromânismul apocaliptic, la modã în discursul
pãltiniºenilor (faptul cã românii sunt de „cãcat” nu
poate fi explicat decât printr-o genã misterioasã),
multe dintre diagnosticele lui mizeazã pe aceeaºi
strategie: „Prea uºor (deci superficial) am
(re)devenit europeni. Pentru unguri, cehi, polonezi
etc., au fost necesari 1000 de ani de catolicism,
universitãþi, cãrþi ºi documente în latinã, ºcoli ºi
instituþii din Vest, asimilate cu greu, în sute de ani…
Noi ne-am (re)descoperit rãdãcinile, am copiat
scurt ceva instituþii ºi forme (fãrã fond, vorba lui
neica Maiorescu) ºi, gata, europeni!” (p. 98).
Aºadar, aceleaºi imagini despre rãul generalizat
al caracterului românesc. Cã poate intra, la o adicã,
perfect, în pielea magistrului Noica, Muºina ne-o
demonstreazã pe alocuri ºi prin arheologii
lingvistice care sã dea seama de sentimentul
românesc al fiinþei: „Are oare vreo semnificaþie
faptul cã, în cultura - ºi limba scrisã, «înaltã», am
renunþat aproape cu totul la cuvântul de origine
latinã «a cugeta», pentru maghiarismul «a gândi»?
A cugeta, în limbajul popular, nu e un produs
mecanic al creierului, ci rezultatul unui efort de
focalizare a activitãþii cerebrale. «ªezi ºi cugeþi
sau numai ºezi?» întreabã, filozofic, epistemic,
wittgensteinianul ardelean. Iar cuget, substantivul,
nu desemneazã doar produsul, ci ºi procesul
activitãþii cerebrale orientate, care duce la el, locul
în care ia naºtere cugetarea. ”(p. 97).

S-ar putea, astfel, ca, în ciuda vervei stilistice
nemaipomenite a Epistolelor ºi în ciuda gradului
mare de inteligenþã exprimatã pe metru pãtrat,
autorul lor sã nu „dea lovitura” pe piaþa
româneascã de idei  - ºi aici o sã rostesc un lucru
îngrozitor - tocmai pentru cã aceastã ofertã
culturalã a fost lansatã ºi epuizatã, deja, de
modelul pãltiniºean, un model atât de
contradictoriu ºi de prezent în discursul lui Muºina.
Distanþa dintre Olãneºti ºi Pãltiniº a fost diminua-
tã, sunt convins, ºi de jocul de putere din sânul
generaþiei ‘80: pentru a propune un model alternativ
political corectness-ului ºi optimismului ideologic
„postmodern” afiºat de aripa Ion Bogdan Lefter –
alt personaj ce bântuie nestingherit imaginarul de
la Olãneºti -, Muºina a trebuit sã pactizeze,
inconºtient, cu valorile tari, tradiþionaliste, ale
pãltiniºenilor. Mã tem cã, fugind de Lefter, autorul
„epistolelor” a întâlnit, în drum, fantoma lui Noica.
Sau sã existe totuºi ºi o a treia cale?

Romanul de campus
universitar nu este tocmai
o specialitate a prozei
româneºti, rãdãcinile sale
fiind bine înfipte în solul
anglo-saxon. Dar recentele
traduceri ºi succesul
acestora au fãcut sã aparã
primele încercãri ºi pe
meleagurile noastre. Lucian
Bâgiu se constituie astfel
într-un veritabil deschizãtor
de drumuri, chiar dacã,
dupã cum se va vedea,

demersul sãu nu este unul întrutotul pur sub aspect
stilistic ºi intenþional. Autorul nu lãsa, anterior acestui
volum, sã se ghiceascã înclinaþia sa înspre scrierea
prozei, fiind mai bine cunoscut în calitate de exeget
ºi istoric literar, precum ºi în cea de autor al unor
versuri destul de cuminþi, chiar cu uºoare accente
(patinã) neo-clasicã.

Bestiar – Salatã orientalã cu universitari
închipuiþi e o apariþie surprinzãtoare, care modificã
radical modul în care îl priveam pe Lucian Bâgiu.
Romanul are elemente extrem moderne ºi predilect
post-moderne, o construcþie radicalã ºi un stil
incisiv ºi foarte curajos de abordare a virtualului
cititor. Orice aer de cuminþenie, care pãrea de-a
dreptul implicit pentru un cercetãtor al operei literare
semnate de IPS Bartolomeu Anania, e complet dat
la o parte în favoarea celei mai degajate nonºalanþe
în manipularea unora dintre cele mai radicale tehnici
de scriiturã.

Romanul pare sã colecþioneze aceste tehnici
ºi metode pînã într-un punct în care devine
susceptibil de a funcþiona ca material didactic în
cadrul seminariilor de teoria literaturii. Avem –
cred, nu am stat sã contabilizez foarte exact –
toate tipurile discurs posibile: direct, indirect,
indirect liber, avem narator, naratar, martor ocular,
autor omniscient etc. Avem în plus un extrem de
bogat material intertextual, metatextual,
subtextual, paratextual ºi în general cam orice
începe cu un cuvînt grecesc ºi se terminã cu
textual. Trimiterile spre alte texte, spre propriul
text, spre texte adiacente sînt la fel de frecvente
precum lalelele în Olanda. Pagini întregi se
îndoaie sub povara notelor de subsol sau a

SSSSSalataalataalataalataalata
literara –literara –literara –literara –literara –
mod demod demod demod demod de
abordareabordareabordareabordareabordare
 Victor Cubleºan
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Cartea Româneascã,
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intervenþiilor auctoriale sau naratoriale, capabile
pesemne sã-l facã sã pãleascã de invidie pe
Camil Petrescu. Lucian Bâgiu, în cel mai pur stil
post-modern, îºi discutã tehnicile de construcþie
ºi personajele, e histrion pînã la atomizarea
completã a identitãþii auctoriale. Sau aºa ar trebui
sã arate rezultatul dintr-o destul de evindentã în
fundal intenþie autorialã.

Romanul este, în altã ordine de idei, o satirã
a vieþii universitare provinciale. Sau o parodie a
ei. Sau o parodie a mai multor lucrãri literare
celebre. Oricum, o construcþie care presupune mult
umor. Atît din partea autorului, cît ºi în procesul
lecturii. Aceasta este indubitabil premiza –
rezultatul nu este neapãrat pe aceeaºi linie. Lucian
Bâgiu îºi deschide naraþiunea printr-un personaj
care iniþial pare un alter-ego al sãu ºi care, firesc,
plaseazã punctul de inserþie în text în mediul unei
universitãþi provinciale (Alba-Iulia ar spune toþi cei
care îI citesc CV-ul de pe copertã). Destul de
repede acest personaj primeºte o suitã de
caracteristici care-l apropie într-atît de mult de eul
proiectat de Costache Conachi în versurile sale
încît ne dãm seama cã nici un autor român în viaþã
nu ar risca astãzi o atare proiecþie literarã - deh,
un tînãr care leºinã la privirea unor ochi verzi de
adolescentã a ieºit uºor din modã de vreo douã
sute de ani. Odatã incipitul fixat, ºarja e lansatã, o
ºarjã atît de marcatã ºi de viforoasã încît
depãºeºte ºarja cuirasierilor francezi de la
Waterloo – cea mai mare ºarjã de cavalerie
consemnatã vreodatã în istorie. Sub aspectul

tonului, autorul gliseazã de la ironie la ironie acidã,
la persiflare, la burlesc, la schematizare absurdã
ºi sfîrºeºte cu autohtona luare în bãºcãu. Atît a
personajelor, cît ºi a evenimenþialului. Partea
proastã în toatã aceastã escaladare a tonului este
cã diferenþierea între intenþionalitate ºi involuntar
e atît de fragilã încît deruteazã receptarea.
Adeseori, în calitate de cititor, nu mai realizezi dacã
zîmbeºti alãturi de autor sau în faþa sa.

Din pãcate complexa ºi extrem elaborata
construcþie romanescã nu este susþinutã decît la
nivel macro al textului, frazarea fiind deseori
deficitarã. Lui Lucian Bâgiu pare sã îi lipseascã
exerciþiul autocenzurii, ceea ce duce la o excesivã
verbozitate, care îngropã sensul frazei în valuri
succesive de cuvinte care ar fi putut sã lipseascã
fãrã ca cineva sã le solicite cu adevãrat prezenþa,
cu atît mai mult cu cît autorul nu este de loc un
povestitor prin excelenþã, cît mai mult un narator
manufacturat. Este evident cã romanul doreºte sã
parã o construcþie livrescã, dar pare astfel mai mult
decît ar fi de dorit. Primele 100 de pagini se citesc
cu plãcere, dar apoi, destructuratã, deconstruitã ºi
luatã în bãºcãu, naraþiunea începe sã bãlteascã ºi
implicit sã plictiseascã.

Un debut foarte promiþãtor pentru Lucian Bâgiu,
dar care, din pãcate, dovedeºte cã autorul, dincolo
de stãpînirea celor mai noi tehnici literare trebuie
sã înveþe ºi pe cele mai vechi trucuri din carte.
Atenþia cititorului se cîºtigã prin poveste ºi
autocenzurarea materialului verbal excesiv din
frazare.

Deal, vale
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Povestirile bologheze
adaugã dimensiuni, scene ºi
personaje noi universului
impregnat de fantastic al
Marianei Bojan, univers pe
care îl cunoaºtem deja atât
din celelalte douã volume de
prozã ale autoarei (Ultima
noapte a ªeherezadei,
Dansul câinilor), cât ºi din
pictura sa.

Volumul recent apãrut la
editura Limes cuprinde
douãzeci ºi douã de
povestiri, cele mai multe
dintre ele circumscrise sa-
tului Bologa ori vreunui alt
spaþiu rural neprecizat
toponimic (Mi-a cumpãrat
sat, Escargobalism, Sã nu
ne facem pãcate, Fata în
casã, Rubedeniile, Recon-
stituirea,  Bila, Poetul,
Neamþul meu etc.). La aces-
tea se adaugã altele ce derivã
din anecdotic (Femeia în
verde, ªtrengãriþa, Partajul),
fantastic (Pagasinul) sau
care sunt scrise ca mici
„exerciþii de admiraþie” faþã de
câteva personalitãþi (Mulþu-
mesc pentru Rilke – pentru
„domnul Pi”, Cãmaºa de
sare – pentru învãþãtorul Ion
Gordan).

Satul Bologa - pretextul
pentru povestiri ºi spaþiu în
care se nasc poveºtile - este
cãutat, dorit, „cumpãrat”
pentru liniºtea ºi sentimentul
de stabilitate pe care le
oferã. E un loc unde se pot
aºeza „poverile sufletului”,
unde se poate trãi „cu
puritatea ºi credulitatea
inocenþei”, într-o stare de
spirit vecinã aºadar cu
fantasticul, visarea, propice
imaginaþiei. Lumea aceasta
în miniaturã, un fel de ostrov
însorit ce freamãtã de viaþã
– în care întâlneºti lilieci,
albine, câini, melci, „puici”,

,,,,,
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Vitalitate si
pitoresc în
povestile
de la Bologa

copaci înfloriþi, dealuri cu pãduri
unde cresc ciuperci – reprezintã
refugiul necesar („Trebuie sã-mi
caut un sat, fãrã sat nu se
poate!”) din universul urban so-
licitant ºi uneori nepotrivit de
postmodern (Happening).

Autoarea urmãreºte în
povestirile sale deopotrivã
dimensiunea arhetipalã ce se mai
distinge în universul rural ºi
transformãrile aduse de vremurile
noi. Bologa nu e un spaþiu închis.
În acest loc în care viaþa ºi-a
pãstrat forþa ºi oamenii mai sunt
capabili sã gândeascã sãnãtos
vin strãini poftitori de exotisme,
ca olandezii care asistã la slujba
de exorcizare (Sã nu ne facem
pãcate) sau ca „Neamþul”
(Neamþul meu). Mai mult, sãtenii
nu sunt niºte indivizi preocupaþi
exclusiv de ogoarele ºi de
animalele lor, ei se informeazã în
detaliu despre ultimele reforme
ministeriale (Reconstituirea) ºi
urmãresc emisiunile de ac-
tualitãþi. Cu toate cã vorbeºte
despre vremuri de tranziþie,
Mariana Bojan nu alunecã în
direcþia deja uzatã de a insista
asupra insuficientei asimilãri a
noului, asupra kitsch-ului pe care
astfel de perioade de
transformare îl aduc inevitabil.
Autoarea insistã mai degrabã
asupra caracterului ºi a reacþiilor
neaºteptate ale indivizilor la
întâmplãri, de regulã, negative.
Bologa este înainte de toate un
loc cu oameni. Iar þãranii din
Bologa nu reprezintã o masã
amorfã, au trãsãturi care-i
individualizeazã. Vecinul Milcu lui
Cocoº umblã noaptea printre
arini în izmene, încins doar cu
brâul ºi având „pãlãria tuflitã pe
ceafã” cautã prin ploaie puii pe
care i-a pierdut, bãtrânul Bila urcã
pe vârful unei costiºe dupã
caprele neascultãtoare la cei
optzeci ºi nouã de ani ai sãi,
Veturia e o femeie vrednicã,
preocupatã ca gospodãria sa sã
fie în bunã rânduialã, badea
Gheorghe se pricepe sã prindã
roiul de albine rãtãcit. Ceea ce îi
uneºte totuºi pe aceºti oameni
diferiþi e o anumitã prospeþime a
spiritului ºi umorul discret, tocmai
calitãþile pentru care autoarea
pare sã îi preþuiascã.

Personajele Marianei Bojan
sunt pitoreºti, fac lucruri ciudate,
dar ciudãþenia lor nu e una
agresivã, ci þine de originalitate,
de spontaneitate, visul nu se
transformã niciodatã în coºmar,
nu existã nevroze, deºi tristeþe
existã din plin. ªi aceasta e
valabil ºi pentru povestirile
necircumscrise vreunui spaþiu
rural, pe care le cuprinde
volumul.

Autoarea este preocupatã de
anecdotic ºi de dramele din viaþa
de zi cu zi, de multe ori con-
sumate în tãcere, purtate cu
resemnare de-a lungul anilor,
cum e cazul „femeii în verde”
care se simte mereu singurã, deºi
cãsnicia ei apare tutror ca fiind
una fericitã; sau cum e cazul
„ºtrengãriþei” – o femeie dintr-un
tren care îºi plânge înaintea
necunoscuþilor  soarta, faptul cã
a fost trãdatã ºi abandonatã de
bãrbatul sãu. Din aceeaºi
categorie a soþiilor înºelate face
parte ºi femeia „pãmântie, retrasã
în sine” care aude din camera ei
zgomotele din timpul scenei
amoroase ce se petrece în pod
între soþ ºi Roza, menajera
preotesei. Galeria personajelor
nefericite nu se opreºte aici: sunt
ºi bãrbaþi rataþi, cum e Grigore –
alcoolicul, care din cauza
încetinelii miºcãrilor sale la beþie
nu reuºeºte un minim gest de
bunãtate – sã îi dea la timp unei
fetiþe o gumã de mestecat
(ªtrengãriþa), sunt bãtrâni
depãºiþi de vremurile noi, tineri
dezorientaþi (Rubedeniile),
cupluri care divorþeazã (Partajul);
nu lipsesc nici copiii vulnerabili ori
bolnavi („Holbata” din O veste
proastã, fetiþa din Fata în casã).
Totul este surprins însã fãrã
stridenþe sau sentimentalisme ºi
învãluit în umor ori mãcar într-un
aer de seninãtate resemnatã.

Douã dintre povestiri ies
oarecum din tipar faþã de
celelalte. Pagasinul e o prozã
scurtã cu un pronunþat caracter
suprarealist, frizând pe alocuri
absurdul, iar Cãmaºa de sare –
o succintã trecere prin istoria
modernã ºi recentã a României,
vãzutã prin prisma semnelor pe
care vremurile le-au lãsat în
destinul învãþãtorului Ion Gordan.cã
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Mariana Bojan se apropie de
personajele sale cu cu
sensibilitate, fie cã e vorba de
oameni, fie cã e vorba de
animale; le urmãreºte gesturile
mãrunte, obiºnuite, pe care ºtie
sã le valorifice literar. O povestire
întreagã (Spaima) e „generatã” de
„invazia” unui pui de liliac în
dormitor, alta (Câine de
împrumut) de trãznãile cãþelei
Tarza.

Uneori povestirile amintesc de
filmele lui Emir Kusturica prin
umor, fantezie ºi cãldurã. Sursa
tandreþii e „mãrunta noastrã
babilonie”; autoarea acordã o
importanþã aparte „clanului”,
familiei ºi micilor drame ºi bucurii
din care se alcãtuieºte viaþa
membrilor acesteia. Astfel,
„rubedeniile” (Rubedeniile)
împânzesc un sat întreg ºi
evolueazã pe parcursul
generaþilor în varii direcþii; unii se
angajeazã la Industria Sârmei,
alþii emigreazã în Germania,
nepoþii ajung studenþi la
Jurnalisticã sau „bisnismani”, cu
toþii organizeazã o excursie
pascalã în Grecia.

În Povestiri bologheze
Mariana Bojan surprinde
fragmente unice din destine
umane efemere; universul în care
aceste destine se desfãºoarã se
defineºte printr-o umanitate cal-
dã, prin spontaneitate, sensibili-
tate ºi umor.

Maria-Magdalena Diaconu

,,,,,Jocul de sah cu
moartea

Poetul Ronald Gasparic a
scris între 11 ºi 21 de ani, cariera
sa de poet (sau poate vocaþia),
s-a încheiat la 21 de ani, cînd a
fost ucis. Acest eveniment a
bulversat în anul 1991, anul morþii
sale, opinia publicã din România
postdecembristã. Jocul de ºah
cu moartea rãmîne, în
accepþiunea mea, tema centralã,
obsedantã a poemelor lui Ronald
Gasparic strânse în volumul
Rãmân pãmânt de soare
(Paralela 45, 2007). Multe dintre
poemele sale nu au un construct
poetic riguros, unele sînt excesiv

interogative sau suprasaturate
de figuri de stil naive, altele sînt
construite exclusiv pe
fundamente filosofice sau
metafizice, fiind astfel mai puþin
poetice. Totuºi, poezia acestuia
rãmîne liricã, unitarã, gravã ºi
învechitã (cel puþin pentru cititorul
anului 2008, obiºnuit cu poezia
douãmiistã). Poetul nu a ales
variantele atît de accesate astãzi:
auto-lamentaþia sau bãºcãlia,
poezia lui fiind impregnatã cu
doze de idealism, misticism ºi,
paradoxal poate, optimism. În
peisajul poetic suferind, pesimist
ºi încordat al poeziei actuale,
lecþia datã de un poet care scrie
despre moarte (folosindu-se de
vocea unui om matur) fãrã a se
complace însã în pesimism,
poate fi chiar o surprizã plãcutã.

Toposul primului ciclu de
poeme din antologie (ce
alcãtuiesc volumul Plâns la râsul
meu, Ed. Cartea Româneascã,
Bucureºti, 1992) este moartea.
Mai mult, moartea devine leitmotiv
al întregului volum de poezie
Rãmân pãmânt de soare (Ed.
Paralela 45, Piteºti, 2007) ,
instalîndu-se confortabil în
numeroase straturi-palimpsest.
Eul poetic este o sursã de luminã,
însã, contrar acestei încercãri de
a lumina prin intermediul rîsului,
de a schimba astfel masca
sumbrã a morþii, universul rãmîne
întunecat pentru ceilalþi actanþi
lirici, reacþia contrastantã a
alteritãþii devine astfel prilej pentru
numeroase incertitudini. Ruptura
între instanþa poeticã ºi alter este
necesarã ºi, în mod cert, cãutatã,
de vreme ce eul poetic trãieºte
moartea ca pe un eveniment
proxim, mai mult, uneori ca ºi
cum ar fi deja un fapt consumat
(ºi acceptat ca atare). Dubletele
antinomice func-þioneazã ºi la
nivel tematic în cartea-antologie:
rîs/plîns, la-crimi/zîmbete, luminã/
întuneric, fãcînd din aceastã
carte una a contradicþiilor.

Cea de-a doua parte a cãrþii
reuneºte poemele publicate în
volumul Universul oblic (Ed.
Princeps, Iaºi, 1995), ce
continuã ºirul poemelor
începutsfîrºit . În viziunea
poetului, nu existã o delimitare
clarã între cele douã

(pseudo)limite, acestea se
suprapun, devenind unul ºi
acelaºi lucru. În acest al doilea
ciclu, pot fi citite ºi poeme
construite pe fundamentul unor
metode matematice precum
Rezolvare prin metoda substi-
tuþiei, de unde ºi punctele
comune, în accepþiunea critici-
lor, cu poezia barbianã. Iubirea,
tema unui mini-ciclu, nu are un
miros lumesc. Totuºi, aceasta
este perceputã ca fiind singura
modalitate de întregire a fiinþei:
„Atunci la început când/ Nu
eram om ci doar viaþã” (Vedere-
Revedere), ciclul poemelor de
dragoste fiind unul al întîlnirii ºi,
în acelaºi timp, al distanþãrii,
împlinirea nu este însã totalã,
lipsindu-i tocmai materializarea:
„eu ºi Sud/ Nord ºi tu/ ca o iubire
polarã” (Nord ºi Sud I). Ciclul
Þara Magicienilor conþine ºi
poeme cu statut de artã poeticã
în care experienþa lumii
materiale este perceputã ca fiind
evanescentã, în opoziþie cu
experienþa transmundanã care
dobîndeºte semnificaþie ºi
consistenþã. În Povestea vieþii
mele imaginile amintesc de
imaginarul bacovian, mai mult,
incipitul acestui poem:
„Deasupra mea ninge cu fulgi
negri/ Deasupra ta ninge cu fulgi
albi/ Deasupra altora ninge cu
fulgi de ploaie/ Sau poate cu fulgi
de pietre”, puncteazã, încã o
datã, ruptura între instanþa
poeticã ºi alter , indicînd
prezenþa acelor inter-lumi care
se intersecteazã uneori, dar ca-
re nu pot co-exista, pentru cã
raportarea la viaþãmoarte, este
diferitã. O însemnãtate aparte în
poezia lui Ronald Gasparic o are
tema credinþei, într-o viziune
poeticã în care Dumnezeu
rãmîne „necunoscuta” dintr-o
ecuaþie de gradul I care poate fi
aflatã, pentru cã existã
certitudinea existenþei acestei
instanþe divine.

Strada morþii: un drum cu
sens unic. Îmbãtrînirea prematurã
din cea de-a treia parte a cãrþii-
antologie, nu este resimþitã atît ca
stare fiziologicã, cît, mai degrabã,
ca un stadiu al înþelepciunii ºi al
acceptãrii propriului destin. În
ciclul acesta de poeme, recupe-
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rate de pe cursurile studentului
Ronald Gasparic, sînt incluse ºi
poeme-schiþã, nefinisate precum
Umbrã ºi eroare sau Pretext de
toamnã dar ºi poeme reuºite ca
Finalul, Elegie sau Gloata. În
aceste ultime poeme, „îngerul cu
aripi de pãmînt” îºi încheie
definitiv zborul între luminã ºi
întuneric: „Pe-o masã-ntinsã/ Stã
un om bãtrân/ Cu gândul în
pãmânt” (Ultimul gînd).

   Lavinia Rogojinã

Un curs
universitar de

retorica

(((( (

Interesantã ºi sinuoasã
evoluþia Retoricii în istoria culturii
universale. Socotitã în antichitate
o artã („ars bene dicendi” – arta
de a vorbi bine), în Evul Mediu o
disciplinã fundamentalã, în
secolele XVII, XVIII, XIX, un gen
literar (genul oratoric – în care se
prezentau ºi se exemplificau
compunerile oratorice, inter-
venþia, alocuþiunea, toastul ºi
discursul sau cuvântarea),
retorica a ajuns sã fie dispreþuitã
ºi scoasã din manualele ºcolare
în a doua jumãtate a secolului al
XX-lea. La compromiterea ei au
contribuit fãrã îndoialã exa-
gerãrile oratorice ale unor poli-
ticieni, nimicitor ridiculizate de
comediile lui Caragiale sau de
ziaristica lui Eminescu. Termenii
de „retoric” ºi „retorism” au
cãpãtat cu timpul conotaþii
peiorative, mai ales puºi în relaþie
cu o parte din poezia romanticã,
ajungând sã însemne dupã un
vers eminescian, o înºiruire de
cuvinte goale, „ce din coadã au
sã sune”. Chiar dicþionarele
consemneazã uneori acest sens
peiorativ: gãunos, lipsit de miez,
de substanþã.

S-a vãzut însã cã neglijarea
totalã a Retoricii duce la
„discursuri caragialeºti”, la
exprimãri ridicole, la intervenþii ºi
cuvântãri obscure, ilogice ºi
incoerente. ªi astfel a început o
pledoarie pentru reintroducerea
Retoricii în ºcoli – fie ca o
componentã a Logicii (con-

struirea unor enunþuri corecte),
fie în cadrul unor capitole de
Compoziþie ºi stil din manualele
de Limba ºi literatura românã,
arãtându-se cã pentru orice
vorbitor în public (Ion Biberi
vorbea despre o „artã de a vorbi
în public”) este obligatorie
respectarea mãcar a calitãþilor
generale ale stilului: claritatea,
corectitudinea, proprietatea ºi
precizia. Iar în unele Facultãþi
(precum Jurnalisticã, ªtiinþele
politice) s-a introdus ca disciplinã
de studiu, aºa cum la facultãþile
de teologie s-a menþinut ca
disciplinã de studiu Omiletica sau
cum o numeºte autorul acestei
cãrþi Retorica amvonului, predica
în marea ei varietate nefiind
altceva decât un discurs religios.

Profesorul Vistian Goia de la
Facultatea de Litere din Cluj era
unul din cei chemaþi ºi aleºi sã
predea o asemenea disciplinã.
Deºi la începutul carierei sale
universitare, prin anii ’60 a fost un
metodist, un îndrumãtor de
practicã pedagogicã a studenþilor
(în aceastã calitate l-am cunoscut
ºi eu), deºi îºi fãcea ca un
ardelean conºtiincios datoria, (a
scris ºi câteva manuale –
metodica predãrii limbii ºi
literaturii române ºi literaturã
pentru copii), am intuit cã dincolo
de vocaþia sa didacticã este ºi
pasiunea cercetãrii istorico-
literare, concretizatã mai târziu în
temeinicele monografii despre V.
A. Urechia ºi despre discipolii lui
Haºdeu, ºi mai ales în
contribuþiile sale la cercetarea
istoriei oratoriei româneºti: Oratori
ºi elocinþã româneascã, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1985,
Elocinþã ºi parlamentarism,
Presa Universitarã Clujeanã,
1997 º.a. Nu uit romanul
memorialistic: Glasul memoriei ºi
delicatele studii ºi antologii
despre poezia floralã, antologie
unicã în istoriografia literarã
româneascã consacratã pas-
telului floral. Dar studiile despre
oratorie ºi elocinþã îl îndrituiau sã
þinã la Facultatea de ºtiinþe
politice ºi jurnalism un curs de
Retoricã ºi argumentare, iar
„notele” acelui curs le publicã
acum într-un curs universitar ce
se remarcã printr-o expunere

clarã ºi printr-o construcþie
echilibratã, astfel cã lectura lui
este utilã nu numai studenþilor
cãrora li se adreseazã în primul
rând, ci tuturor celor care sunt
interesaþi de aceastã disciplinã,
de istoricul ºi pãrþile ei de marii
oratori români din diferite epoci,
de interferenþa retoricii cu
omiletica, de câþiva din marii
ziariºti români etc.

Profesorul Vistian Goia
procedeazã metodic, des-
fãºurând în faþa cititorului o
succesiune fireascã, logicã a
capitolelor ºi a expunerii. Primele
douã capitole au un caracter
introductiv (Introducere în studiul
Retoricii, Geneza Retoricii ºi
evoluþia ei) capitolele III – IV au
un caracter tehnic, vorbind
despre pregãtirea oratorului,
despre pãrþile unui discurs (sau
ale unei cuvântãri), despre
modalitãþile de argumentare,
pentru ca în ultima parte (cap. VIII-
XI), cursul universitar al
profesorului Vistian Goia sã
capete un caracter exemplificativ:
sunt prezentaþi câþiva mari oratori
parlamentari (Titu Maiorescu, P. P.
Carp, Spiru Haret ºi Nicolae
Titulescu – cu titluri ce sugereazã
esenþa retoricii acestora: modelul
oratorului junimist (Titu
Maiorescu), concizia exprimãrii
discursive (P. P. Carp), simplitatea
ºi modestia oratorului (Spiru Haret
ºi Nicolae Titulescu)) inter-
ferenþele retoricii cu literatura
cu exemplificarea discursurilor
a doi oratori-scriitori: Barbu
Delavrancea ºi Octavian Goga.

Un capitol de un interes aparte
este Oratoria de amvon – în care
autorul se ocupã de predicã, în
complexitatea ei, fãcând un
istoric al predicii, ilustrat cu nume
celebre din omiletica apuseanã ºi
rãsãriteanã. Ocupându-se de
istoria predicii la români, autorul
considerã cã începutul predicii
poate fi considerat prin Cartea
româneascã de învãþãturã sau
Cazania lui Varlaam în care
avem de fapt o „omilie analiticã”
– explicaþie a versetelor biblice,
dar întemeietorul predicii propriu-
zise este Antim Ivireanul, în
secolul XVIII, cu celebrele sale
Didahii. Capitolul prezintã în
continuare câþiva mari
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predicatori: Andrei ªaguna,
Augustin Bunea, Alexandru
Nicolescu ºi Ion Agârbiceanu
(ultimii doi, situându-se între
meditaþie ºi predicã), Ilie Cleopa
ºi Tertulian Langa (cu predici
„erudite” ºi predici „explicative”.
Este evident cã într-un capitol nu
se pot enumera nici mãcar cei
mai însemnaþi oratori bisericeºti,
dar ne-ar fi plãcut sã vedem în
acest capitol ºi succinte
consideraþii despre Timotei
Cipariu, Ioan Suciu, N. Steinhardt,
Constantin Galeriu.

În ultimul capitol autorul se
întreabã dacã existã e retoricã a
jurnalisticii ºi dupã rãspunsul
afirmativ enumerã patru tipuri de
discurs jurnalistic, al cãror mesaj
se deosebeºte printr-o retoricã
proprie:  discursul oficial ,
discursul de opoziþie, discursul
alternativ ºi discursul populist.
Paginile ce urmeazã înfãþiºeazã
câþiva ziariºti exemplari: M.
Eminescu, N. Iorga ºi Nae
Ionescu.

O carte în care informaþia,
expunerea clarã ºi sistematizarea
judicioasã a capitolelor contribuie
la o categoricã utilitate pentru
orice categorie de cititori.

Ion Buzaºi
1 Vistian Goia, Retoricã ºi

argumentare . Note de curs pentru
studenþii în jurnalisticã ºi ºtiinþe politice,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007.

Lazãr Popescu nu este la
prima carte (incitantã) despre
literatura universalã (e deja a
ºasea). S-ar putea spune cã are
chiar un ambiþios program în
aceastã direcþie, anume de a se
exprima (expune) despre numele
cele mai selecte din literaturile
lumii (selecte). În recentul volum,
Trei exerciþii critice (Editura
Universitaria, Craiova, 2007),
autorul comite chiar mai mult
decât niºte „exerciþii”, anume fine
exegeze pe marginea unor opere
de referinþã ale unor autori de
maximã notoriete ºi în aceeaºi
mãurã masiv comentaþi în
literatura de specialitate. Ce

Lectura inversa

(((( (

ºanse are în consecinþã sã
atragã atenþia „un mãrunt autor
din provincie”, cum cu modestie
exageratã se dispune chiar din
prima frazã a studiului sãu? Fãrã
îndoialã cã ar fi fost prea riscant
sã se bazeze pe niºte concluzii
la care au mai ajuns demult ºi alþi
comentatori, mai „universali”.
Resimþind acest impas posibil,
Lazãr Popescu se doreºte a fi
original prin poziþia de la care
porneºte în lectura sa. Pentru cã,
sã spunem de la bun început,
autorul alege dintre multele
metode existente pe cea mai
veche ºi mai simplã, lectura.
Fireºte cã ar fi rãmas cu totul
banal excursul sãu, dacã nu ar fi
procedat la o inversare subtilã a
logicii lecturii. Adicã nu
lectureazã pentru a descifra niºte
concluzii, ci, invers, pune în faþã
efectele operelor comentate
tocmai pentru a justifica lectura.
Cu alte cuvinte, autorul ºtie
dinainte ce anume are de citit, ºi
tocmai de aceea se decide sã mai
citeascã încã o datã operele re-
spective. Intenþia este una
aparent simplã, dar extrem de
dificilã în acelaºi timp: a afla
nuanþe în plus faþã de ceea ce s-
a spus mai înainte. Metoda este
des utilizatã în critica europeanã
chiar în zilele noastre. Cine se
mai încumetã sã-l studieze pe
Shakespeare n-are de ales altã
cale: „totul” fiind spus deja, nu-i
mai rãmân cercetãtorului decât
nuanþele, unele foarte fine,
absconse ºi de fiecare datã
provocate de un nou context
teoretic (bazã esteticã).

Metoda este „în oglindã”, adicã
ceea ce se constatã se prezintã
invers, deci drept punct de pornire
a investigaþiei. La Eugenio
Montale, spre pildã, „mitemele”
sunt expuse ca ºi cum ar fi
antepuse lecturii, când de fapt
lectura anterioarã este cea care
le-a provocat. O altã inversare
derivã din faptul cã structurile
teoretice sunt într-adevãr
preexistente, dar sunt prezentate
ca ºi cum ele ar fi fost
conºtientizate de cãtre autorul
însuºi. La Montale „mitemele” se
subsumeazã „hipertemei amintirii”
aºa cum este ea definitã de cãtre
Marian Papahagi. La fel este apelat

„proustianismul” poetului ºi altele.
Aºadar, este vorba de trei

„grei”, T. S. Eliot, Eugenio Montale
ºi R. M. Rilke, unul mai filosofic
ca altul, poeþi care au cãutat în
exclusivitate în profunzimile
omului sau socialului, tonurile lor
preferate fiind cele sentenþioase,
„definitive”. De aici transparenþa
unor „miteme” precum mitemul
fascinaþiei morþii, al subversiunii
sau al declinului ºi altele (la Eliot
ºi Montale). De aici acþiunea
„pharmaconului” la Rilke, ca ºi
„gioachinismul” lui etc. În toate
aceste adeziuni Lazãr Popescu
se însoþeºte de nume ilustre,
garantate, astfel încât nu simte
nici o clipã nevoia de
contrazicere, dimpotrivã: Cesare
Brandi, Ernst Cassirer, Jacques
Derrida, Gilbert Durand, René
Girard, Emmanuel Lévinas,
Pierre-Jean Richard ºi alþii, dar ºi
Mircea Eliade sau Matei
Cãlinescu. Este aceastã
subsumare conºtientã un pãcat al
criticii româneºti, acela de a se
apãra cu armurile ºi armele altora,
aceasta fiind socotitã o dovadã de
erudiþie, ce are drept urmare de
regulã izolarea, alungarea
lectorului obiºnuit din discuþie. E
nevoie deci de o iniþiere deloc
sumarã pentru a urmãri ideile unei
astfel de cercetãri. Lazãr
Popescu adoptã chiar o anume
familiaritate în acest context aca-
demic, încât substantivizeazã (la
comun) adesea numele proprii
celebre: girardian, derridian,
bachelardian etc.

Ca acþiune criticã autorul
merge din poezie în poezie, ceea
ce pare a fi la un moment dat cã
ar fi vorba de o deducþie din
logica sumarului. Prin aceastã
parcurgere din aproape în
aproape se manifestã adesea o
redundanþã între interpretare ºi
obiect: excursul critic confirmã
cel mai adesea ceea ce
concluzioneazã poemele – este
astfel o criticã confirmativã (mai
mult decât afirmativã) cum se
vede din rândurile urmãtoare:
„Faptul de a trãi nu e nicidecum
o problemã eticã: Am înþeles
acum cã a trãi/ nu-i o problemã
de demnitate sau de alte/
categorii morale.” Se întâlnesc
deseori asemenea identitãþi între
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ceea ce simte criticul ºi ceea ce
a scris poetul.

Am mai spus cã autorul se
limiteazã la a nuanþa sau a
previziona anumite idei. Iatã una
dintre acestea, care dacã îi
aparþine, este subtilã ºi pertinentã
în acelaºi timp: „Este Montale
marcat aici, cum spune critica, de
existenþialism? Este, fãrã doar ºi
poate, dar se mai poate spune ºi
altceva. Se poate spune cã el a
anticipat, a anunþat, poate, un
anumit postmodernism care
înlocuieºte antropocentrismul mod-
ern cu nihilocentrismul, pierzând
oricum sacrul.” (p. 79).

Mai consemnãm faptul ce
aparþine patriotismului local, cã
Lazãr Popescu aflã destule
posibilitãþi de a pune în ecuaþie
aceste nume „grele” cu cele ale
poeþilor români (Arghezi în spe-
cial) ºi aceasta gãsim cã este
foarte bine. Astfel se întâmplã ca
nu doar strãinii sã „derridizeze”,
dar ºi un Rilke „arghezizeazã”. ªi
e adevãrat cã religiozitatea
poetului austriac seamãnã destul
cu cea a poetului român. Implicit
criticul nu se poate opri la rându-i
sã „poetizeze”, combinând
inspirat ºtiinþa cu poetica, purtat
fiind de un entuziasm explicabil în
faþa unor asemenea „granzi” ai
poeziei universale. Dãm mai jos
un citat care justificã mai toate
opiniile noastre de mai sus:
„Revelaþia apare brusc, este
fulgurantã, însã grefatã tot pe
fondul amintirii, al aducerii –
aminte, cum scrie poetic
Eminescu, sau filosofic,
Heidegger. Lucru care nu este
lipsit de angoase, rugi ºi – vorba
lui Nichita – respiraþii. Rilke
foloseºte însã cuvântul suflare: ªi
deodatã tu ºtii: fu aºa./ Te scoli, ºi
– nainte-þi apare/ anul acela,
cândva,/ spaimã ºi rugi ºi suflare.
Suntem în toamnã, anotimpul
cãderii universale. Cãderea
frunzelor e lentã, asemenea unor
negatoare gesturi, semioticã a
miºcãrii, ºi ai impresia cã în ceruri
se ofilesc grãdinile (superbã
sintagmã!). Singurãtatea e totalã,
noaptea cade, cade þãrâna din
miile de stele. Cãdere de a fi sã
fie oare?”

Astfel Lazãr Popescu
confirmã (iarãºi e confirmativ)

experienþa scriiturii sale diverse:
criticã, prozã, poezie. Totul pe
fondul unei maturitãþi în care ne
incomodeazã doar modestia...
ostentativã (oxi-moron).

Valentin Taºcu

I-am spus Angelei Pop cã
adevãrul e ceea ce continuã, bine
zicea Camus. Cã, dacã tot scria
poezie, era preferabil s-o publice.
Mã rog, dacã ea credea în
slovele tainice. Poeta s-a nãscut
la ªimleul Silvaniei ºi s-a
îndrãgostit mai întâi de limba
francezã. Am întâlnit-o la
cursurile de la Centrul Cultural
Francez, unde îºi vrãjea elevii cu
o voce unicã, fermecãtoare, de
profesoarã cu vocaþie
incontestabilã. I-am smuls câteva
poezii ºi le-am dus la Tribuna.
Acolo a debutat Angela Gabriela
Pop în martie 2006. În 2007 i-a
apãrut primul volum Unde  la
editura Echinox. Pe lângã
„aranjarea“ textelor, amintind de
„Caligramele“ lui Apollinaire,
trebuie sã remarcãm grafica de
excepþie a Luciei Mãrneanu.
Diversele grafii prefigureazã
coabitarea variilor stãri poetice.
De la mãrturisiri de tipul „ars
poetica“ („Cuvântul care a luat
formã pentru / cã viaþa mea / sã
scapete / sens“), pânã la
sinuozitãþile ce þin de terapeutica
scrisului, se instaleazã un
maraton poetic descins dintr-o
fire eruptivã. Angela Pop nu
doreºte captivitatea formelor
recurente, realizând un slalom
printre poeme în prozã, haiku-uri,
curgeri bacoviene, revoltã
existenþialã, crucificatã de
neiubire ºi ploi. La un moment dat
avem revelaþia cãrþii-spectacol,
cãrþii-obiect, acolo în proximitatea
grafiilor, a diverselor fonturi, a
þâºnirilor inegale. Sigur cã un
palier atât de diversificat,
nestãvilit, genereazã pulsiuni
adesea superflue. Poeta va trebui
sã treacã de la o subestimare
presupusã la elevaþia decan-
tãrilor nedesfoliate. Decât ape-
tenþa pentru lungimi „ne-

cenzurate“, poetei îi reuºesc haiku-
urile revelatoare. La un moment
dat, la p.70, ea scrie: „Ne-
nºurubãm însinguraþi în tãcere.
Adicã în inplacabil, în absenþa
cuvintelor, care au obosit sã fie
„medicamente pentru aºteptãri“,
care ºchioapãtã, însã se
eternizeazã. Între atâtea ploi,
neiubire, „ani spongioºi“, anotimpuri
ostile, hotare vremelnice, acolo –
deci – rãzbate poezia, chiar dacã
„plouã monstruos, / pânã la os,
plouã încreþit“. Uneori plouã
„obraznic, slinos, icnit, cu riduri,
schi-monosit, torþionar,
schizofrenic, infirm, amar.

Recunoaºtem o dexteritate a
vocabulului folosit, o focalizare
înspre poetic, un retorism coagulat.
Angela Pop va trebui sã-ºi
recentreze amplitudinile poetice, sã
renunþe la indeterminãrile facile ºi
sã ajungã la carcasa netrucatã a
poeziei tutelare. Acest întâi volum
o recomandã ºi îi oferã el însuºi
cheia spre acel UNDE al
continuitãþii.

Alexandru Jurcan

,,,,,Însingurati în
tacere

(((( (

Volumul de debut  “Masca
de Înger” al poetei Roxana-
Ema Guliciuc, apãrut la Cluj în
2008, la editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã, alcãtuieºte o mostrã de
poezie dezarmantã, prin exer-
ciþiu de stil abil bricolat ºi prin
temele adiacente diferitelor
etape de evoluþie ale interiori-
tãþii umane. Totodatã este isto-
ria evolutiv-genealogicã a Po-
veºtii de dragoste - mereu amâ-
nate întru deliciu - într-un an-
samblu aproape general vala-
bil ºi impersonal (persoana
întâi ºi a doua dau impresia mai
degrabã de o primordialitate de
iatac, artificial creatã ca ºi
cadru perfect ºi utopic pentru o
manifestare a senzualismelor).

Coagulat în mare parte în
decursul a ºapte luni de creaþie,
volumul cuprinde ºi poezii mai vechi,

,,,,,

Jumatate de
om fara
jumatate de
iepure schiop
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scrise în adolescenþã (dar nu
adolescentine)  care relevã o
cuprindere largã ca paletã a unor
coordonate spirituale angoasante
dar tolerabile precum starea (încã)
de nefiinþã,  sensul (a se vedea rostul)
iubirii ºi a contopirii,  “matematic” de-
limitate pentru a o face posibila în
cotidian, în tehnica scenariului; un
iatac fecioresc migãlos pregãtit
pentru a fi populat de un celãlalt
semnificativ  dar ºi semnificant.

Cartea în cauzã cuprinde trei
cicluri, generic plasate sub titluri
sugestive etapelor de autodefinire:
Gânduri în singurãtate, A doua
naºtere ºi Masca de înger.

În singurãtãþile primului ciclu,
poeta, îndelung “dospitã”, selec-
teazã o multitudine de valenþe ale
singurãtãþii axându-se pe te-ma
autodefinitorie ºi autocarac-
terizantã cea mai simplã cu
putinþã: iubirea (în expectativã,
asimptoticã). Este vorba despre
pregãtirea pentru iubire,
momentul în care cuplul ca
dualitate unitarã nu este încã
aglutinat ºi în care sinele se
proiecteazã doar ca o entitate
independentã ºi pasiv-agresivã în
relaþia interumanã ca Eu ºi Tu, clar
definite sau întrepãtrunse acci-
dental dar totodatã ubicuu. Iubirea
de bucãtãrie, de sufragerie, cea în
straie duminicale sau de prãvãlie
îºi gãsesc locul într-o repetiþie
generalã pentru sentimentul
aºteptat care atunci când apare se
transformã la rândul sãu în
repetiþie prin amânare.

A doua naºtere, reactualizeazã
Geneza clasicã marcând fragmentul
de viaþã potenþat de “naºterea din
bãrbat” ºi determinând o atenþie
sporitã asupra celuilalt ºi a
modificãrilor organice ale sufletului
determinate de aceastã nouã
iniþializare. Iubirea-schelã proiectivã
se îngrãdeºte treptat generic printr-un
“te iubesc” pe peronul unei gãri ºi
banalitãþile cotidiene care fac front
comun cu interiorul multiplicat
beligerant. Exerciþiile de respiraþie,
refacerea celuilalt din fragmente lipite
firav cu propriile lichide organice, nar-
comania, teatrul de sine, timpul
mãsurat în conformitate cu percepþiile
asupra celuilat ºi logica aproape
ludicã a lui “ca ºi cum”, teama  iubirii
roasã de banalitate, creeazã spaþii de
umplere a locurilor cu materia

alteritãþii. Logica mãºtilor celui de-al
treilea ciclu este repotenþatã într-un
sens care faciliteazã caracterul de a-
fi-laolaltã ºi totuºi a te pãstra autentic
ºi singular. Explicaþia poetei
precizeazã cã mãºtile de înger (aflate
sub cele de oameni) sunt o modalitate
de traducere a sufletului într-un limbaj
comun entitãþilor care manifestã
comunicarea ºi convieþuirea.

Ciclul ultim coboarã îngerii de
pe piedestalul creºtinismului într-
o lume a perdiþiei. Rãfuiala se
muta în Cer.  De menþionat faptul
cã, deºi aceastã lume este pre-
text, ea oferã în mod fericit
ustensile de manufacturare a
expresiei în arte poetice de
magnitudini cosmice.

Îngerii volumului sunt atribuiþi,
pe lângã rolul de mesageri, cu
specificitãþi de îndrumãtori/
consultanþi sau încarnãri ale
indicibilului, ale voinþei
coordonate de impuls ºi senzaþie,
în tehnica franjului, cu aripi
fractalice. Dumnezeii cuprinºi între
cele douã coperte au un caracter
de alteritate pasivã redusã la ex-
istent - nu emanatoare sau
semnificantã - ci pur ºi simplu
paralelã ºi palidã. Volumul nu
impune viziuni definitive ci cãi sau
alternanþe, iar dacã o face este
pentru a-ºi râde sfios de viziunea
totalizatoare a simþirii: “fiecare cu
obsesia lui la braþ”. Fiecare frag-
ment meditativ scenografic (ge-
neric numit aici poezie) propune
sfioase jumãtãþi de sentiment,
jumãtãþi de unghiuri de vedere ºi
se adreseazã  unei jumãtãþi a
cititorului, toate întrepãtrunse ºi
suprapuse pe alocuri pentru a nu
crea contururi.

Ruxandra Bularca

,,,,,

Despre moarte
si alti demoni,,,,,

Volumul Anunþuri mortuare în
Re major semnat Claun Grup ºi
publicat în anul 2008 la Editura
Limes, Cluj-Napoca, are moartea
ca temã literarã, unde abordarea
înspãimântatã ºi încruntatã
nu-ºi are locul. Fãrã a  trata
moartea  la modul superficial-
condescendent, tinerii autori,

studenþi sau foºti studenþi ai
Facultãþii de litere, respectiv ai
Facultãþii de ºtiinþe politice, secþia
jurnalism, din cadrul universitãþii
clujene, stabilesc o altã valenþã
a morþii, în alte sisteme de
semnificare, în alte centre, decât
cele clasice. Moartea se
metamorfozeazã din temã abisalã
ºi angoasantã într-un pretext
pentru povestit, pentru scris, un
pretext pentru vânarea plãcerii
autorului produse prin scris, cât
ºi încântarea cititorului, în urma
lecturii. Gãsim astfel tema morþii
ca realitate livrescã.

Punctul de plecare al acestor
proze scurte sunt o serie de
necrologuri: moartea este
premisa, punctul din care sau în
jurul cãruia se þese povestea
vieþii celui înghiþit de ea. Tinerii
autori investigheazã vecinãtatea
morþii ºi subiecþii care au trãit-o,
orientându-se însã mereu asupra
vieþii acestora, a vieþilor unor
oameni sau a evenimentelor care
au determinat încheierea
acesteia, precum ºi a efectului lor
asupra celor rãmaºi sã
povesteascã. Se contureazã o
unitate în diversitate: moartea
dezbrãcatã de imaginea sa de
mare prezenþã, respectiv mare
absenþã, mare necunoscut sau
orice alt concept cu greutate.
Rolul ei în economia acestor
scurte proze este acela de a oferi
nucleul fiecãrei povestiri, mai
departe acestea diferenþiindu-se
prin stilul abordat ºi ideile
ingenioase. Astfel poveºtile sunt
þesute în jurul aceleiaºi teme,
reconstituind retrospectiv sau
construind prospectiv viaþa celor
ce au trecut în moarte. În aceastã
privinþã este interesantã
abordarea Andraxenei Ruserecu,
care propune în finalul povestirii
schimbarea direcþiei
retrospectivã sau prospectivã a
limitei dintre viaþã ºi moarte
asupra celeilalte necunoscute,
anume existenþa de dinainte de
naºtere, prin schimbarea
perspectivei, cercetarea zonelor
de la un capat, la altul al vieþii ºi a
ambelor extremitãþi ale acesteia.

Naraþiunile sunt din cele mai
variate, precum naratorii care le
dezvãluie: fiul celui decedat în
zdravãna povestire a Letiþiei
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Câmpan: Mano negra (scriere
care s-ar potrivi foarte bine într-
un capitol al unui posibil viitor
roman), de prieteni, apropriaþi, de
cãtre îngerul pãzitor, în
povestirea Ruxandrei Bularca:
Ultimele zile ale omului câine,
povestite de îngerul sãu pãzitor,
unde moartea devine însãºi
cauzã a morþii, iar cel pierdut
salvarea salvatorului, toate
îmbinate într-un ton pe cât de
ironic, pe atât de tandru-
vulnerabil. Mai departe întâlnim
un narator cãlãu în încriptata
povestire a lui Mihai Gãdãlean
sau naratori neconvenþionali în
însuºi sângele victimei din
înduioºãtorul ºi profundul
monolog de tip jurnal scris de
Cristina Vidruþiu. Apoi des-
coperim naratori omniscienþi
(aparent) distanþi sau povestiri
narate de însuºi cel mort. În acest
volum se întrunesc 24 de
variaþiuni nu atât pe tema morþii,
cât pe cea a abordãrii acesteia:
moartea ca incursiune în
fantastic, moartea survenitã în
urma unei crime consimþite, în
sclipitoarea povestire a lui
Rãzvan Robu- Pervazul de sticlã
coloratã, moartea  asumatã,
incantatã, aristocratã, în
povestirea lui Mihai Pedestru -
Trei Peºti în ºemineu, moartea ºi
paralizia colectivã provocatã de
decesul (ºi existenþa) lui Stalin în
pastiºa Circuitul sângelui, de-o
ironie ºi un umor cuceritoare, a
Geaninei Sãlãgean. Aceste proze
scurte nu sunt meditaþii grave
asupra morþii, ci exerciþii asupra
istoriei unor subiecþi, trecând nu
numai moartea în umbrã, ci ºi pe
cel care-i cade pradã, în
improspãtoare exerciþii
configurative într-ale literaturii,
cum sunt povestirile Soniei
Andras: Poveste op. 3 Nr.9
Allegro Monstruoso ºi  Tiribomba
Cristinei Novac.

Acest volum este marcat de
scriitura experimental-ludicã prin
parodiile, ironiile sau folosirea
temei morþii în mod imaginativ ca
pretext pentru naºterea unor
texte în prozã de cele mai diferite
naturi, forme ºi conþinuturi. Este
prezentã în însãºi denumirea
Claun Grup valenþa ludicã ºi
joaca (nu peiorativã ci) con-

figurativã de-a literatura. Po-
vestirile tinerilor reuºesc sã
prindã viaþã, ideea din spatele sau
de la suprafaþa lor nefiind
mascatã ostentativ în formã ºi
structurã, ci împletindu-se cu
acestea pânã în acel punct în
care nu mai pot ºi nu mai trebuie
sã fie deosebite, invitând cititorul
la o lecturã intrigantã. Varietatea
motivelor, a ariilor stilistice, a
ideilor ºi modurilor de abordare
este unul dintre punctele forte ale
volumului. Toate textele sunt
redactate în prozã, nu toate însã,
respectând convenþiile povestirii,
ale nuvelei sau ale prozei scurte
în general. Observãm astfel texte
care merg pe principiul tehnicii
detaliului, texte migãlos lucrate,
altele mai puþin transparente,
texte care accentueazã mai puþin
epicul ºi trec la o idee pe care o
ilustreazã cu varii instrumente,
gãsim voluptatea povestirii, a
scrierii, entuziasmul faþã de
cuvinte, iar nu prozã obositã ºi
plictisitã.

În acest volum se întrunesc
povestitori cu istorioare vii, poeþi
cu poezii mascate în prozã (cum
este Laurenþiu Laur cu a sa
Ultima venire a þapului), visãtori,
ingineri ai textului, bricoleuri,
povestitori lucizi, stãpâniþi,
delirioniºti, povestitori calculaþi,
migãloºi, naratori de un proaspãt
ºi îmbucurãtor talent, povestitori
inocenþi care creeazã mici lumi
ºi mari speranþe pentru lumile
viitoare. Ana-Maria Tãut

Lupeni 1977:
„Cum a fost

posibil?“
Conturatã în urma

evenimentelor de tristã amintire
petrecute de-a lungul anilor ’90,
tipologia minerului post-
decembrist oferã o imagine puþin
spus negativã, ba chiar maleficã
a acestuia în conºtiinþa civicã
româneascã. Felul în care minerii
au acþionat în 14-15 iunie 1990 ºi
însãºi existenþa mineriadelor nu
lasã loc niciunei nuanþãri în
judecarea lor: autoritatea statalã

condusã de Ion Iliescu i-a ridicat
în slãvi ºi le-a mulþumit
tovãrãºeºte (ar fi fost culmea sã
nu o facã, de vreme ce tocmai
ea îi chemase pentru a face
ordine ºi a reface “rondurile de
flori distruse”). Societãþii civile ºi
manifestanþilor anticomuniºti din
Piaþa Universitãþii 1990 nu le-a
rãmas decât sã condamne
atrocitãþile comise sub îndemnul
“Noi muncim, nu gândim!”
Enciclopedia on-line Wikipedia,
mult mai la îndemânã astãzi
pentru documentare decât
volumele tipãrite (sic!), noteazã
inclusiv faptul cã “[…] toþi in-
telectualii, persoanele cu barbã,
cei îmbrãcaþi cu haine fistichii au
fost bãtuþi, arestaþi, urcaþi în
dubele Poliþiei ºi interogaþi la o
unitate militarã din Mãgurele”1 .

În acest context, Strict secret.
Lupeni 1977. Filajul continuã!
(publicat de Marian Boboc ºi
Mihai Barbu la treizeci de ani de
la evenimentele din Valea Jiului,
sub însemnul Editurii Autograf)
are, dincolo de certa valoare
documentarã, menirea de a
repara pe cât posibil proasta
reputaþie a ortacilor, câºtigatã cu
ocazia mineriadelor.

O “criticã la prima vedere” a
masivului volum (peste 800 de
pagini) le poate fi adusã autorilor
chiar pe un ton de reproº, date
fiind lipsa unei structuri clare
(pãrþi, capitole, subcapitole etc.)
ºi absenþa notelor de subsol. Cea
din urmã este explicatã de Marian
Boboc ºi Mihai Barbu prin
“caracterul pur jurnalistic al
volumului”; principial, orice
demers jurnalistic obligã autorul
sã fie onest ºi transparent în
privinþa surselor prin citarea lor,
concretã ºi detaliatã. Absenþa
notelor de subsol reprezintã, în
opinia mea, un dezavantaj atât
pentru volum, cât ºi pentru
potenþialii cercetãtori care l-ar lua
drept reper.

Totuºi, minusurile amintite nu
schimbã cu nimic esenþa ideaticã
a cãrþii. Autorii oferã o interpretare
cu totul diferitã acordatã
conceptului de miner ºi implicit
categoriei sociale definitã de
acesta. Meritã sã ne amintim de

1 Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/
Mineriada_din_iunie_1990
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“lupta de clasã”: în contextul
individ versus colectiv, valoarea
profund individualã pe care este
bazatã interpretarea lui Marian
Boboc ºi Mihai Barbu a fost
negatã pânã la anihilare de cãtre
propaganda comunistã. În
contextul social ºi istoric al anilor
’70 ºi, bine-nþeles, al întregii
perioade comuniste, oameni
precum liderul minerilor din 1977
(C. Dobre) sau I.D. Sârbu,
proclamat “scriitorul minerilor” de
cãtre autori, nu puteau reprezenta
decât un pericol pentru
totalitarism.

Dincolo de revoltãtoarea Lege
nr.3 din 30 iunie 1977 (de la care
au pornit nemulþumirile ºi care,
culmea, a mai fost ºi modificatã
ilegal de cãtre comuniºti imediat
dupã incidentele petrecute în
Valea Jiului), de propunerile de
reeducare a nemulþumiþilor (care
amintesc de “fenomenul Piteºti”,
cu ale sale reeducãri studenþeºti)
la care se adaugã ameninþãrile cu
internarea în azile psihiatrice,
dincolo de miile de delatori ºi note
informative scrise de aceºtia, de
“mãsurile de verificare prin
mijloace adecvate” ale Securitãþii,
de punerea în discuþie publicã a
celor care au pãstrat legãturi cu
Paul Goma ºi Europa Liberã
(precum ºi a autorilor “de
înscrisuri anonime”), dincolo de
stupidul scop suprem de “realizare
a planului”, Strict secret. Lupeni
1977. Filajul continuã! este o carte
dedicatã eroilor.

“De la microfon am avut grijã
sã instruiesc mulþimea [...] sã
se închidã imediat coridorul în
urma lui Ceauºescu ºi a celor
care-l însoþeau; Ceauºescu sã
nu fie întâmpinat cu niciun fel
de aplauze...” Iatã ce declara
C. Dobre. Pânã ºi “umbra lui
Ceauºescu” avea sã
povesteascã ul ter ior cum
dictatorul ,  odatã ajuns la
Petroºani, “la fiecare trei paºi
mã întreba: Cum a fost
posibil?”

Strict secret. Lupeni 1977.
Filajul continuã! este tocmai
povestea lor, a celor care au avut
curajul de a-l înfrunta faþã în faþã
pe “conducãtorul iubit”. O lecþie
de memorie.

             Alexandru Boariu

,,,,,

,,,,,Când îti cârpesti
destinul,
nu gresesti nici
din greseala!

,,,,, ,,,,,

,,,,,

(((( (

 O siluetã firavã, fãrã prea
multe sensiblerii în privire, se
apleacã peste un covor când
regrupat, când dezlânat de
zbiciul timpului ºi de picioarele
care-au dansat pe el. Îl apucã de-
un capãt ºi mâna sa începe o
corecturã albã, îmbibatã în graba
sa de un miros nãclãit de petrol ºi
sãrãcie. ªi din zdreanþa unui ma-
terial franjurat de alþii, dupã mai
multe nopþi albe, ia naºtere o
cârpiturã nouã, una unitã de
dialogul mâinilor ca joc de flãcãri
în agonie: o împletiturã a mâinii
arse, pe care o durea ciudat focul
ce venea din talpa grea a
minutelor, ºi a mâinii  care continuã
tacit sã sufere sub greutatea, la
fel ca-ntotdeuna, sub paralizia
acelui pachet de material. ªi
,,atunci” era iubire, mãrturiseºte
romanciera Maria Baciu, în acel
moment de succedare  bez-
meticã, în acea cârpire de echipã,
numai atunci destinul ca metaforã
a covorului ºi actul scrierii ca
esteticã a cârpirii albe pot prohodi
în tihnã tinerele-bãtrâne zvârcoliri
ale unui destin scrijelit de-o cretã
strãinã.

Ioana, personajul principal al
romanului ªi atunci era iubire
(Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca, 2007) rãspunde
clar unui ecou moralizator al
datoriei refacerii acelui traseu,
chiar dacã destinul ei n-a fost o
împletiturã de la început, ci o
schiþã în cretã, un panou cu
formã de om, þintã pentru rafale
de gloanþe, pentru cerºit ºi
pentru cãciuleli. Nãscutã
avorton din Sia ºi Gorunu, cãci
,,tatã” ºi ,,mamã” i-au fost numai
înainte de momentul 23 august
1944, moment simbolic descris
ca o cãdere în stil mioritic a
cuplului adamic, dupã care
oamenii au renunþat la
apelativele de ,,fiicã”, ,,frate”,
,,vecinã” ºi-au devenit
Strapezan, Rãduceanu etc,

Ioana a fost al patrulea copil din
prima generaþie (alãturi de Sabin,
Pilu ºi Paul), adicã din cei ce au
trãit momentul august ’44; evi-
dent, ce-a de-a doua generaþie
de fraþi, Veve ºi Liþa, sunt cei ce-
au trecut prin momentul
decembrie 1989.

Aceastã delimitare a
generaþiilor, cert importantã în
traseul interpretativ, are rol de
grupare: adunã portrete de familie,
situaþii, un rol de atmosferã ºi nu
de puneri în cauzã a fiecãruia de
cãtre fiecare, ,,dupã exacte reale,
conjuncturale, istorice, meritate ori
nemeritate vini neîntregi fiecãruia”.
Romanul este ironic ºi autoironic,
este o mãrturisire justificatã dar nu
loc de reparaþii ºi daune morale
estetizate iezuit ºi ultrasavant. De
pildã, autoarea parodiazã, prin
autotitulatura ,,bãtrânã ºi post-
revoluþionarã”, întrebãrile care sã
inculce acuzãri: ,,Oare într-un fel
toþi greºiserã, într-altfel nici unul
nu greºise?”

Lumea marionetelor din fabrici
ºi a unor ºefi demagogi care
fãceau din ºedinþe parade de bla-
blauri, o lume a permanentului
cutremur din care nu puteai nici
sã ieºi nici sã trãieºti, este foarte
frumos pamfletatã prin douã
procedee: stilul de naraþiune
sacadat ºi prin laitmotivul lui
,,ha-ha-hi-hi”. Povestea vieþii
Ioanei se deapãnã anacronic,
anistoric, chiar antiproustian.
Pornind de la miºcãrile unei frecþii
pe ceafa mamei sale, paginile
largi ale cãrþii  sunt împurecate
cu alte inserþii de povestioare:
logodna cu Tase, schimbarea
fratelui sãu în pisicã ce râvneºte
mustãcios prin fabrici
bucureºtane la blide cu lãturã
fierbinte, vizita Liþei dupã
revoluþie, acea sorã ,,din acelaºi
pântec dar nu din exact aceiaºi
mamã”, despãrþirea de Tase,
ideile americane ale lui Gorunu
din cauza cãrora toatã familia a
avut de suferit, lupta sa pentru
un apartament, ºefii de la Cadre,
absolvirea primului examen la
facultate la ff etc.

Acestã viaþã panou este de
fapt tabla creierului pe care
cineva sau ceva strãin insera
vertiginos calcule ºi formule,
este alienarea prieteniei cu Sofia,
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colegã de serviciu cu care
monologa din când în când,
personificare alegoricã a
gândului sinuciderii care a în-
grãmãdit-o pe Ioana de câteva
ori.  ªi pentru cã în acestã lume
Iubirea cu majusculã nu mai era
posibilã, abstinenþa iubirii era ca
o rãzbunare împotriva istoriei.

Alãturi de firul istoric, pe lângã
zbierãtele înãbuºite ale
destinului mânii arse, imprecaþia
blagoslovirii ºi a destãinuirii unei
vieþi trãite în lumea lui Cutãricã,
între cele douã momente, mai
existã lumea iubiri i fãrã
majusculã, o lume a mâinii
paralizate, de care Ioana-
scriitorul de succes local
ploieºtean este conºtientã ºi de
care profitã benefic. Chiar
gândurile cu care se deschide
volumul ºi cu care se încheie
volumul aduc o silã în actul
remintirii, cãci faptul cã viaþa nu

e basm îi poticneºte zâmbetul, îi
îngânã spasmodic în câte feluri
o nefericise literatura, oricum în
mai multe feluri în care o fericise.
Iar rãspunsul stã în faptul cã
destinul sãu de creator stã
tocmai în iubirea de paralizie, a
unei astfel de scriituri.

Tot ceea ce nu explicã
romanul ca locul în care Ioana
poate întoarce lumii celãlalt
obraz, se referã la un anumit tip
de maturitate ºi migalã.  Sia îi dã
replicã la un moment dat:
,,Niciodatã n-ai fost copil. Mi-era
fricã sã privesc în ochii tãi.”
Romanul oferã o variantã foarte
inteligentã ºi valabilã plastic,
replicã acelui panoului gãunos al
Iubirii din lumea lui Cutãricã, prin
finalul autosuficient ºi spectral al
spectacolului singurãtãþii umane
ºi al vieþii care repetã Marele
Gând Alb, pe care numai
goliciunea, ecoul cuvintelor îl

poate autentifica.
Criticul, cititorul este pus în

parantezã, ironizat, spectatorul
este repudiat prin tehnica plicului,
maculaturã a identitãþii des-
tinatarului cu expeditorul. Sã ne
închipuim o scrisoare într-un
plic, viaþa istoricã de neiubitã a
Ioanei,  o reproducere  la mâna
a doua a tabloului de îndrãgostiþi
a lui Maupassant la care se face
referire explicitã în text, de mai
multe ori. Doi îndrãgostiþi, un
cuplu de tineri care-ºi distrug
vieþi le înlocuind bijuterii le
opulente ale unei prietene cu
altele, însuºindu-ºi-le. Iubirea cu
majusculã dintre cei doi nu este
posibilã pentru cã nu le era
proprie. Plicul se închide. Se
timbreazã. Se expediazã, dar în
final afli cã o mânã stângace a
scris identic, programatic, ºi
destinatarul ºi expeditorul.

Florina Man

Sacrificiul
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Ion Beldeanu

A n d a n t e

Nu ºtiu ce s-ar cuveni dar trompeta
sunã peste castanele cuminþi
mai bine zis rãmase între frunzele de care
n-avem nevoie

Atunci apare pisoiul cu cearcãne verzi
cel ce ºtie cât de ademenitoare
rãmân urmãririle
de care tu n-ai cum sã-þi aminteºti
ºi se aude chitara melancolicã
dintre pereþii abandonaþi

Ce sunete,  ce glas coborât peste umãr
acolo fiind ºi vesela promenadã
nu-i aºa ?
numai noi cunoscându-i amintirea.

Carele rãsturnându-se

Repetând vechile încântãri
îþi urmãream paºii apropiindu-se
venind spre mine
dupã care am zis:

Grigore Scarlat

Nu se aratã

                                                                         Mamei

ªi, uite, semnul nu se aratã.

Îl aºtept, de acum, de ani,
Mi-e greu sã le þin numãrul,
Se destramã asemeni unui ºir,–
Greu de refãcut,
Imposibil de a-l direcþiona
Spre þinta lui - finalã.

ªtii prea bine
Cã pentru a fi în apropierea ta
Aº putea trece prin stânci,
ªi nici un efort nu ar fi prea greu
Dacã izbânda ar fi de partea mea.

ªi, uite, semnul nu se aratã.

Nu-l recunosc nici în pãsãrile
Care ne schimbã anotimpurile,
Nici în neaua care mi-a albit fereastra,
ªi nici în alte întâmplãri,-
Îmbãtrânind, ºi ele, în veac.

Mai frumoasã eºti
Mai frumoasã sã fii
În amiaza înaltã a verii ?
Ore solare, încremenite,

N-are rost sã te opreºti
în faþã e marea cea rece ºi disperãrile
despre care þi-am mai vorbit
cândva probabil

Numai cã bufniþa îºi semnalã prezenþa
nu eram singur deci
ºi atunci am auzit
carele rãsturnandu-se.

De la capãt

Dar zeii cei mici
cei care coloreazã ferestrele în fiecare
dimineaþã vor trece nevãzuþi
Sã-i lãsãm sã treacã
chiar de vei fi surprins de întrebarea
unuia dintre ei
Fiecare cu norocul ºtiut ori nu
e o încercare ce trebuie dusã panã la capãt
altfel cade întunericul
ºi desenele devin nimicuri demne de aruncat

Apoi n-ai decât sã-þi aprinzi þigara
ºi sã te laºi colindat
de ambiþiile fãrã de care
paharul ºtiut va arãta pe jumãtate gol.

Ca un imperiu ce nu-ºi cunoaºte duºmanii,
Soartã nemiloasã ce ne aduce,
Într-un loc - acelaºi loc -
Doar de tine ºtiut.

ªi totuºi, mai frumoasã eºti
În acest amurg ca o rãsplatã,
Pentru tot ce am îndurat,
ªi iatã, în tot ce am crezut, sperat,
Se vede, acum, în oglinda lunii, -
Trupul tãu, privirea ta,
Întoarse spre noi,
Atât de îndepãrtaþi,
De parcã nu am fi existat nici când.

Nume
Urme de sãlbãticiuni, în livadã,
Poate de urºi, jderi, vulpi,
Le revãd desenate în aceastã dimineaþã.

ªi alte semne îmi spun
Cã jarul verii s-a stins,
Cã la sorocul de tine ºtiut
Înaltul se preschimbã în abis.

Facã-se voia ta,
Fie precum ai voit, hotãrât,
Cu mine se va stinge un nume, -
Vocalele nu se vor mai auzi,
Nici consoanele ca niºte stâlpi
Nu vor mai rezista
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Ce poate scrie un bãrbat
între douã vârste (a doua ºi a
treia), care nu este obsedat  sã
producã un best-seller, deci nu
va pretinde cã este deviant
sexual, nu înjurã în medie la
fiecare 300 de semne ºi nu ne
dezvãluie cine a tras în noi, pe
22, în clinchetul cuburilor de
gheaþã de pe fundul pãharului
de whisky servit la recepþia unui
club select?

El – aceastã repl icã
balcanicã la Dorian Grey - este
perfect capabil (iatã:Cornel
Cotuþiu o demonstreazã) sã
scrie un Einbildungsroman,
un roman al închipuirii, care nu
este nici fantastic, nici iniþiatic,
nici realist ºi nicidecum tezist –
un roman în care închipuirea
devine un refugiu, o conduitã de
protecþie, dar ºi o formã de
adaptare la o lume în continuã
acceleraþie, dãtãtoare de vertije
ºi voalând identiteatea, chiar ºi
la firile juvenile în comparaþie cu
venerabilul domn profesor, care
se încãpãþâneazã sã nu fie
altceva decât ceea ce este ºi
þine neapãrat ca rolul lui Cornel
Cotuþiu sã fie jucat chiar de Cor-
nel Cotuþiu, fãrã dublurã sau
cascadori,  insistând sã-ºi
citeascã partitura în manierã
ironicã - Veveriþa de pe rue Noël
(secvenþe dintr-o Canadã
proprie) - Casa Cãrþii de ªtiinþã
Cluj-Napoca, 2007.

Nedumerirea devine la acest
autor, deloc concesiv cu
cititorul, sau cu lumea în care a
aterizat cu ceva vreme în urmã,
un instrument de anihilare a
neprevãzutului ameninþãtor, o
formã de ostilitate refuzatã de
autor, graþie unei permanente
autointerogaþii ironice.

La surprizele pe care
existenþa i le pregãteºte, într-o
perioadã a vieþii de la care ne-
am aºtepta sã fie una liniºtitã,
Cotuþiu rãspunde cu idei la fel
de surprinzãtoare, cu care îºi
mobileazã rapid imaginaþia
(Einbildung, în germanã) pentru

DomeniileDomeniileDomeniileDomeniileDomeniile
domnului Cotudomnului Cotudomnului Cotudomnului Cotudomnului Cotutttttiuiuiuiuiu

a nu fi invadatã de un univers
hipertehnologizat (dacã î l
raportãm la experienþa de viaþã
a generaþiei autorului), univers
axat pe competiþia - neiertãtoare
cu seniori i  ºi  interpretatã
previzibil negativ de ei, cei
trecuþi de primele examene ale
existenþei.

Iatã-l pe Cornel Cotuþiu,
autor, personaj, comentator, in-
terpret – alergând pe portativele
acestei metaidentitãþi, într-o
manierã mult mai sportivã decât
ne-am obiºnuit, cunoscându-i
plimbãrile meditativ-didactice pe
dealurile din þinutul natal, al
Someºului. Niciodatã nu e prea
târziu, sau prea devreme,
pentru o înghiþ i turã bine
cumpãnitã de povestire, ca un
vin roºu, potr ivi tã sã
acompanieze chiar ºi o ceaºcã
de ceai sau un discurs despre
terapii naturiste.

Cristofor Clumb a ratat
America descoperitã de Cornel
Cotuþiu – nu avea cum sã
cãlãtoreascã spre aceste zãri
în caravelele armate de
majestãþile lor catolice – bune
doar pentru traversarea
oceanului. În universul domes-
tic de pe Rue Noel, autorul
redescoperã de fapt lumea de
acasã pe care o poartã cu el
oriunde ar pleca. Un set de
valori, valabil aici ºi acolo, îi
elibereazã pe autor ºi pe cititor
deopotrivã, de constrângerile

geopolitice sau culturale. Rea-
firmarea, în contexte atât de di-
ferite, a reperelor datoritã cãrora
autorul a supravieþuit gulagului
intelectual, este un proces po-
sibil doar în planul povestirii.
Autorul inventeazã o cãlãtorie
pe care n-a întreprins-o
niciodatã, care se suprapune cu
o cãlãtorie realã, însã ignoratã
cu bunã ºtiinþã, atunci când
situaþia ameninþã sã scape de
sub controlul unui gentleman
care se încãpãþâneazã sã scrie
cu st i loul printre semenii
dependenþi de calculator.

Ce este mai potrivit pentru a
întrupa o gândire atât de
jucãuºã, decât o veveriþã,
slobodã sã zburde oriunde, pe
Strada Gãrii din Beclean sau
pe Rue Noel? Sã nu vã
închipuiþi cumva cã ea poate fi
domesticitã cu un con de brad
sau un pumn de alune... Sunteþi
însã l iberi sã-i construiþ i  o
cãsuþã, sus într-un brad, pe
care vi-l închipuiþi din când în
când, atunci când simþiþi nisip
printre dinþi sau praf în ochi.

Dacã veþi fi oneºti în acest
exerciþiu de Einbildung, veveriþa
va veni singurã ºi va sta în
cãsuþa pe care i-aþi imaginat-o
pânã când veþi fi pregãtiþi sã
acceptaþi lumea de dincolo ºi de
dincoace de Rue Noel, fãrã a
mai avea nevoie de greoaiele
caravele pentru a naviga între
maluri.

Cartea lui Cornel Cotuþiu nu
este doar un Einbildungsroman.
Autorul ne oferã, implicit, o
lecþie de rezistenþã.
                Zorin Diaconescu

Canada proprieCanada proprieCanada proprieCanada proprieCanada proprie
Dupã Securea cu rotile, în

care autorul ne prezintã o
radiografie a þãrii noastre,
vorbindu-ne despre mentalitatea
dominantã, despre politicã ºi alte
astfel de picanterii, Cornel Cotuþiu
ne introduce într-o Canadã
proprie în Veveriþa de pe Rue
Noël (secvenþe dintr-o Canadã
proprie, Editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2007).

În acelaºi stil caracteristic,
deja inconfundabil oriunde ar
scrie, la care se adaogã aici o
fragmentare ºi oralitate prin care
încearcã sã ºi-l apropie pe cititor,
autorul îºi face publice impresiile
despre Canada. El recunoaºte
cã e o mare diferenþã în a-þi face
o impresie despre o þarã doar din
auzite ºi o alta atunci când ajungi
sã o cunoºti empiric, fãrã
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intermediari.
Cornel Cotuþiu ne descrie o

altfel de percepere a Canadei, o
întâlnire cu aceasta într-un mod
cât se poate de intim. Este
aºadar inevitabilã o necontenitã
comparaþie a acestui nou univers
cu cel din care a plecat, deºi
pentru o scurtã perioadã de timp.
Aceasta mai poate fi vãzutã ºi ca
un joc comparativ al men-
talitãþilor, dar privit dintr-un unghi
destul de plin de prejudecãþi.

Universul canadian ne apare
la început ca fiind cel menit sã
goleascã fiinþa umanã de super-
lative, urmând ca pânã la finalul
cãrþii sã gãsim numeroase
puncte în care acesta seamãnã
cu þara noastrã, deoarece
oriunde am fi prosperitatea
materialã sufocã metafizica.
Cartea este o continuã îmbinare,

uneori interesantã, între elemente
de corporalitate, de carnalitate, ºi
un umor negru digerabil, o
mixturã între modalitãþi lirice de
exprimare în contexte pur epice,
dar de cele mai multe ori cuvântul
devine neputincios în a reda
imaginea peisajului de care
mintea scriitorul rãmâne
impregnatã.

Cãlãtoria, în sine, cãtre ºi prin
Canada poate cãpãta diverse
semnificaþii, îmbogãþiri spirituale
sau sãrãciri, la nivel de superla-
tive, iar în ce priveºte frag-
mentarea, aceasta este re-
prezentatã de perpetua îmbinare
de lucruri minore (veveriþe, strãzi,
arhitecturi, diferite tipuri de
oameni, biblioteci, biserici, librãrii,
parcuri, picnicuri, cãrþi, studii,
poeme etc.) închegate într-o lume
artisticã pe care autorul o cautã

necontenit. Toate acestea nu pot
da naºtere la altceva decât la un
soi de istorie personalã.

Semnificative în carte sunt
in teresele l i terare,  care
creeazã punþi de legãturã cu
România, dar care conferã
totodatã º i  o  la tura ar t i-
s t ic izantã Canadei ,  înno-
bilând-o astfel.

Hoinãreala pr in aceastã
carte poate provoca stãri alter-
native de spirit, cãci “autorii
sunt niºte anormali, cãrþile lor
fi ind gustate doar de cãtre
anormali”. Nici vorbã, însã, sã
irite lectura unui astfel de text,
dar el  n ic i  nu provoacã
neapãrat o plãcere esteticã sau
o rezonare cu emotivitatea
celui care scrie.

Maria Juca

Veriga VI
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În contextul contempora-
neitãþii, în care realitatea se
transformã în textualizari la tot
pasul, de la jurnalul-blog
pânã la anticiparea textua-
lizatã a dorinþei consuma-
torului, întrupatã în neoane
luminoase sau afiºe lipite în
lateralul autobuzelor, ºi totul
este ºi poate deveni scriiturã,
literatura vie se menþine în
acelaºi plan cu modificãrile
climatice ale culturii. Aceasta
din urmã devine o bazã de
date stocatã în mediul intim al
computerului personal, cd-ul
înlocuieºte clasicul raft ºi
tastarea înlocuieºte rãsfoitul.

 Un astfel de corespondent
al schimbãrii climatologice
artistice înscrie ºi subcurentul
creat de artista australianã
Mary-Anne Breeze. Mezangelle,
sub curentul cu pricina, este
un limbaj  poetic dezvoltat în
1990 de autoarea supranu-
mitã ºi Mez. Scriitura ei este
îndeobºte recunoscutã ca
fiind o contribuþie semnifica-
tivã la arta internauticã ºi a
studiilor de ciber-feminism
australiene. Acest stil este ba-
zat în mod primar pe hibridãri
de cuvinte precum cuvintele
portmanteau ale simpaticului
personaj Humpty-Dumpty al
lui Lewis Carroll, focusat în
“Alisa în Þara Oglinzilor”; sau
cele utilizate de James Joyce
în “Finnegans Wake”. Autoa-
rea secþioneazã ºi recombinã
limbajul ºi suprapune straturi
multiple de sens într-o frazã
singularã. Mai mult, ea
utilizeazã un propriu limbaj
poetic internautic care îºi
creeazã tensiunea prin încor-
porarea codului formal de
limbaj de programare ºi înglo-
barea, în aceeaºi secvenþã de
text, a limbajului informal/
jargon/verbalizare textualã.
Construcþiile de bazã astfel
create pot fi calificate ca

Lumea ca notaLumea ca notaLumea ca notaLumea ca notaLumea ca nota
de subsolde subsolde subsolde subsolde subsol
 Ruxandra Bularca

hypertext la un nivel morfologic ºi
gramatical fãrã fixare sintacticã,
fiind în continuã dezvoltare
artisticã.

Mezangelle amestecã limba
englezã, fragmente de artã
digitalã, secvenþe de limbaj de
programare, expresii uzuale,
prescurtãri specifice comunicãrii
scrise între utilizatori umani
caracteristicã mediului virtual,
vetusta deja alternativã la
comunicarea online în direct de
tipul Yahoo Messenger, silabisire
foneticã ºi jargon. Este un limbaj
polisemantic în straturi care
recombinã structura de bazã a
limbii engleze ºi coduri de
programare computerizatã prin
manipularea morfemelor ºi a
silabelor. Prin aceastã multi-
stratificare morfo-sintacticã,
mezangelle creeazã un puternic
efect estetic prin alterarea
cuvintelor ºi a literelor trans-
formându-le din unitãþi discrete ºi
fixe în forme fluide.

Mary-Anne Breeze lucreazã
sub o pluralitate de identitãþi
asumate virtual numite avatar-uri.
Acestea sunt cunoscute în largul
Internetului ca fiind “autori” de
scriere electronicã. În aceastã
logicã, se cunosc extrem de
puþine detalii despre identitatea
realã a artistei, despre care o
sursã online precizeazã ca ar fi
cea de profesoarã de programare
la o universitate din Australia (nu
se mentioneazã care anume).

Fiind un subcurent spontan, nu
existã nici publicaþii în stil clasic
ale autoarei, munca ei având mai
mult un rol de manifest ºi inovaþie
decât de a clãdi factual o teorie
argumentatã prin demonstraþii
programatice susþinute. Lucrãrile
artistei sunt publicate în mediul din
care provin, adicã Internetul,
subliniind caracterul fluid al
scrierilor prin fragmentarea cu
imagini specificã hypertextului.
Mary-Anne Breeze “publicã” în
liste de e-mail, bloguri-jurnale

online, având ca elemente
centrale jocul cu limbajul ºi
schimbarea perpetuã a identitãþii
virtuale (avatarul). Astfel, un singur
autor devine mai mulþi într-un efect
de bombardare cu un caracter
confuz. De menþionat este faptul
cã în navigarea internauticã,
identitatea realã se pierde ºi îºi
pierde relevanþa, corpul respectiv
degetele care scriu se pot replica
la infinit de fiecare datã sub altã
înfãþiºare, respectiva înfãþiºare
fiind doar un nume-avatar. Prin
scrierile ei, autoarea se prezintã
ca un soi de fatalitate obraznicã
ºi sfidãtoare, care atrage atenþia
asupra caracterului fluid ºi
incontrolabil al reþelei internet,
apare ºi dispare repetat precum
spiduºii basmelor sau precum
duhurile shakespeariene, se
bucurã de caracterul continuu
fracturat ºi insecurizant al spaþiului
virtual ºi a identitãþii reiteratã
cibernetic de Fernando Pessoa,
poetul heteronimilor, ºi îºi râde de
“muritorii de rând” care cautã
asimilarea breºelor în stabilitãþi ºi
raþionalitate.

Între formalism ºi sensul
constituit de elementul uman

Codul executabil a existat, sub
diferite forme, denumiri ºi grade de
ludicitate, cu secole înaintea
invenþiei computerului-maºinã ca
atare în magie, Cabbala,
compoziþie muzicalã ºi poezie
experimentalã. Practicile astfel
implicate sunt adesea neglijate ca
pretext istoric al culturii con-
temporane a software-ului ºi a
artelor electronice. Mai mult,
aceste practici conecteazã
computarea la o vastã imaginaþie
speculativã care conþine arta,
limbajul, tehnologia, filosofia ºi
religia. Aceste speculaþii, în
schimb, se înscriu în complexi-
tatea esteticã a tehnologiei.

Din moment ce formalismul cel
mai simplu cere uzul simbolului
pentru a fi exprimat ºi fiind acceptat
faptul cã simbolurile au conotaþie
mai mult decât culturalã, orice cod
este încãrcat de sens. Având în
vedere demersul descrierii unei
evoluþii culturale a computãrii
imaginative, se pot reconstrui atât
persistenþa obsesivã cât ºico
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mutaþiile contradictorii ale fantas-
mei corform cãreia simbolurile de-
vin fizice ºi cuvintele se întrupeazã.

Cu privire la cele de mai sus
ne putem hazarda în demonstraþia
faptului cã acest cod algoritmic ºi
computarea nu pot fi separate de
o imaginaþie culturalã, uto-
picã adesea, care atinge atât
formulele magice ºi incantaþiile,
cât ºi sistemele contemporane de
operare computerizate. În cele din
urmã, decodarea este o operaþie
subiectivã, mai mult decât formalã,
antrenând percepþia umanã ºi
imaginaþia. Lãrgirea prãpastiei
dintre cod ºi percepþie determinã
instigarea imaginaþiei la des-
fãºurarea unei multitudini de
procese compilatoare. Cu cât
codul este mai abstract, cu atât
creºte gradul de speculativitate al
respectivului cod.

În cultura vesticã existã con-
vingerea cã hieroglifele egiptene
închisteazã puteri divine pânã
când piatra de la Rosetta, întâlnitã
de armatele napoleoniene la
începuturile secolului al XIX-lea,
le-a demascat ca fiind un tip uzual
de scriere. Hieroglifele de pe
clãdirile masonice precum ºi
documentele lor sunt reminis-
cenþe ale acestei vechi credinþe,
deºi pe altã filierã. Manuscrisul
Voynich din secolul al XVI-lea,
scris într-un alfabet ºi limbaj încã
necunoscute ºi conþinând ilustraþii
pictoriale obscure, nu a fost des-
cifrat nici pânã în zilele noastre,
deºi o armatã de experþi criptografi
au încercat. Nu s-a ajuns, de altfel,
la nici un consens în privinþa
faptului cã acest manuscris ar
conþine un limbaj încifrat - ar fi pu-
tut fi manufacturat doar pentru a
crea iluzia unei criptograme.
Potrivit altor teorii este posibil sã fi
fost scris într-un alfabet privat
thailan-dez sau vietnamez; sau
de ereticii cathari într-o combinaþie
de fran-cezã veche ºi o veche
germanã de nord. Speculaþii
artistice asupra Manuscrisului
Voynich constituie de asemenea
pretext pentru povestiri SF
precum cea aparþinând lui Colin
Wilson care leagã acest text de
Necronomiconul lui Lovecraft.

Ca alãturãri speculative de
presupuse semnificante, hiero-
glifele egiptene (în cele douã

moduri de citire) ºi Manuscrisul
Voynich redau acest cod
ambiguu între sensul tradiþional al
codului criptografic, o regulã
pentru a metamorfoza simbolurile
la rândul lor în alte simboluri, ºi
codul în sensul sãu computaþional
al unei reguli de transformare a
simbolurilor în acþiune.

Cu aparenþa opacitãþii ºi cu
nenumãratele multiplicãri ale
rezultatului final al rulãrii
programelor în procesul execuþiei
lor, codul algoritmic, sau mai
simplu, algoritmul, deschide un
vast potenþial în imaginaþia
culturalã, organizând virtuale
fantasme ºi butaforii. Cuvântul
întrupat, scriindu-se ºi asam-
blându-ºi o viaþã proprie prin acest
algoritm cunoscut ºi din tehnica
sonetului pânã la cea a holorimei
ºi mai ales mecanismul de (ºi în)
sine, a constituit o utopie (sau
distopie) atât în religie, meta-
fizicã, precum ºi în artã ºi
tehnologie. De la formulele
magice la combinatorica zilelor
noastre, respectiva imaginaþie a
fost conectatã întotdeauna la
o experimentare pragmatico-
tehnico-artisticã însoþitã de
algoritmi; ºi viceversa. Imaginaþia
speculativã este gravatã în cultura
software de azi. Reducþia ºi
totalitatea, aleatoriul ºi controlul,
fizica ºi metafizica se numãrã
printre « tropii » obsesivi în
aceastã practicã, deseori
scurtcircuitându-ºi opuºii. Utili-
zatorii computerelor cunosc bine
aceste obsesii din propriile lor
temeri în ceea ce priveºte cãderile
de sistem ºi viruºii, de la
« evangheliºtii » software ºi
rãzboaiele « religioase » pentru
sisteme de operare ºi din
experienþa de fiecare zi cu
iraþionalitatea sistemelor de
operare raþionale, explicatã mai
pe larg prin cearta mocnitã a ling-
viºtilor cu esteticienii de astãzi.

Pactul faustic ºi anul morþii  lui
Ricardo Reis

Mezangelle a apãrut la sfârºitul
anului 1994, începutul anului
1995, pe MUD-uri (dimensiunile
multi-user - spatiile care faciliteazã
interacþiunea între utilizatorii
identitãþilor virtuale), canalele de

chat web Kajplats 305 (cel mai
vechi canal suedez de chat web
de aproximativ 13 ani pe inter-
net), Cybersite ºi Y-Talk-ul,
predecesorul messengerului dar
produs nu de multicorporaþia
Yahoo ci de pe-atunci con-
glomeratele « de gherilã » anti-
Microsoft, bazat pe clasicul sistem
de reþea, donator-receptor (de
informaþie) numit UNIX. Aceste
instanþe de comunicare implicau
re-mixarea unor replici aleatorii,
convenþii irc ºi retrimiterea lor
participanþilor. Membrii chat-ului
comunicau printr-un dialog bazat
pe text, utilizând avataruri pentru
a interacþiona. Dintre avatarurile
notabile din aceastã perioadã se
pot menþiona Viking, Jester ºi
« numele de ecran » (id, o etichetã
unicã aparþinând unui utilizator
internet) ale australiencei: aeon  ºi
ms post modemism. Este de notat
precizarea faptului cã deja din
acest context, identitatea realã
sau biograficã a « scriitorului » ca
termen instituþionalizat, nu mai
conteazã. Avatarul, ca mijloc
simbolic ºi heteronimic de
expresie îndeplineºte funcþia
textualã care constituie singura
identitate valabilã în ciber-spaþiu.
« Omul » existã prin text scris,
alcãtuit de id(entitate), avatar sau
imagine virtualã. « Profeþia »
virtualã a heteronomilor lui
Fernando Pessoa are loc printr-o
simplã schimbare a acestui avatar,
iar textul devine viu, prin acelaºi
procedeu.

Wollongong World Women
Online exhibition din 1995 (de la
Universitatea din Wollongong) a
fost prima prezentare în stil
tradiþional a unei versiuni de text
mezangelle bazatã pe tehnici de
interacþiune: Through Ah Strainer.
Alte expoziþii care au inclus lucrãri
mezangelle în aceastã perioadã
au fost: Disgruntled Book of
Wizzdumb: o colaborare între
artistã ºi organizaþia de artã
digitalã din Brisbane, Australia în
1996 ºi Cutting Spaces: lucrãri de
mezangelle bazate pe tehnici
web la The Undercover Girl
Project  în Norvegia în 1996, þarã
în care apare ºi manifestul explicit
al (ºi implicit propunerea concep-
tului) literaturii ergodice în
Cybertext: Perspectives on
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Ergodic Literature – iniþial, teza de
doctorat – o variantã inovatoare a
hyper-textului (în strânsã legaturã
cu sintezele conceptului
mezangelle) întocmit de profesorul
« Ludologist » ºi comparatist
Espen J. Aarseth, la Bergen.

Dupã 1997, mezangelle-ul a
utilizat forumurile de liste de
adrese mail ca mediu distributiv,
cu focalizare pe colaborarea între
utilizatori. Lucrãrile au evoluat
înspre douã sub-genuri numite de
artistã « net.wurks » ºi
« code.wurks ». Ambele forme
implicau însã coduri ºi convenþii
chat dezarticulate, cod de pro-
gramare pentru spatiul internautic
ºi limbaje de încriptare pentru a
manipula structuri poetice.
« Code.work » include emulaþii
textuale ale unor secvenþe
aparent executabile dar
inutilizabile, aceste lucrãri fiind
încorporate sincronic în interfeþele
web multimedia de unele 
« net.works ». În aceastã perioadã
mezangelle s-a transformat dintr-
un cod bazat pe influenþe de
limbaj/script al pirateriei de retea,
într-o practicã interactivã rafinatã
care explora aspecte de fuziune
ale bio-logicului/fizicului ºi
« trãitul » online. Temele recurente
din anul 1996 includeau în
continuare: dinamicile jocului ºi
ale actantului acestuia, ingineria
socialã, concepte bazate pe
ideea de « print » în stilul lui Andy
Warhol ºi literatura electronicã-
puse la îndoialã sau (auto) iro-
nizate, teoria jocului, imagisticul
viral – erori artistice, simulacre de
efecte ale viruºilor de computer ºi
examinãri ale teoriilor post-
moderne, feministe, ale reþelei
neurale, teoriilor de transformãri
sociale ºi tehno-fetiºisme.

Pânã în 2007 stilul mezangelle
a trecut de la dispersarea prin liste
de postã electronicã la un format
de “reþea socialã”. Schimbarea a
avut loc datoritã creºterii gradului
de represiune al forumurilor
utilizate pentru respectivele liste,
incluzând cenzura expansivã a
moderatorilor lor precum
Julianne Pierce de la forumul
online Recode, Ted Byfield ºi
Geert Lovink de la Nettime ºi
Chris Chesher de la lis-
ta ::fibreculture::

Jurnalul online (analog ”blog”-
ului, încã neexistent ca denumire
validatã de simþul comun al
societãþii virtuale) _cross.ova.ing]-
[4rm.blog.2.log][_, creat în iulie
2003 este primul blog (jurnal
online) de artã internauticã
înregistrat procedural ºi pro-
gramatic. Aceste poeme “nodale”
sunt exemple ale unor ready-
made-uri digitale ºi sunt citibile
printr-o grilã structuralã imago-
textualã hibridã. De pildã, titlul ºi
secþiunile de link-uri (legãturi cãtre
alte locaþii digitale) sunt
reconfigurate prin structuri poetice
ºi nu construite conform con-
venþiilor respectivului jurnal clasic,
ca simple formalisme. Cel de-al
doilea blog mezangelle,
_[e]Ven.t.rickle_ este administrat
de organizaþia australianã pentru
artã aliasfrequencies ºi se
bazeazã pe imagini fragmentate
create ca rãspuns la impactul
conþinutului paginilor întâlnit în
navigãrile manuale de de adrese
virtuale.

Mezangelle sau Corolarul lui
Tesler –  momentul privilegiat al
maºinii

((Un indiciu inserat pentru un
“tine” virtual, cel ce vei citi:
unele dintre parantezele drepte
care încadreazã sunt invers(ate),
altele sunt triptice, punând în
parantezã un sens inserat.
Fonetica este aservitã. Spaþii sunt
create.)) Aspectul specific al dia-
criticelor limbii române parti-
cularizatoare de sens sau a
împrumuturilor lipsite de co-
respondent în aceastã limbã fac
imposibilã traducerea anumitor
citate sau termeni.

Mary Anne Breeze, mezan-
gellistã de “modã veche”, propune
un cod absurd la prima vedere,
dar bogat în semnifica(n)þi ºi
reamenajeazã (în schema ce-
rebralã a bricolajului uman) per-
cepþia grotesco-sentimentalã (alã-
turând extremele) a ultimului
deceniu din secolul XX.

Poezia (intraductibilã, de altfel)
care se foloseºte de un numãr
considerabil de semne de
punctuaþie vizeazã o formã de
reintegrare a vieþii în ansamblul
condiþionãrilor sale - mai mult

decât fizico-chimice - pro-
gramatico-informatizate. Fero-
monii nu devin altceva decât
variabile, iar gândirea, o interfaþã
bine plasatã în sistemul organic.
Cuvintele se transformã în funcþii
sau scheme mandelbrotiene
(fractalice) pentru a deveni în cele
din urmã impulsuri nervoase care
împlinesc/desãvârºesc/satisfac
scopul tradiþional al esteticii.

Australianca opteazã pentru o
libertate încãtuºatã între pa-
ranteze, în cifre, fragmente de
limbaj de programare ca ºi coduri-
sursã, emoticoane, fractali/efecte
vizuale ºi cascade de ferestre.
Prin efectele psihedelice pe care
le induce oferã un nou sens
literaturii de consum ºi a
“calembour”-ului ºi creeazã reala
lume virtualã, populatã acum cu
traduceri “bio” în “mecanic”
î n  ( m s ) p o s t - “ m o d e m i s m ”
alternativa propusã de artistã la
post-modernism. În propriul
limbaj, numit de mez –
« mezangelle », se numeºte
« Arch.E.typalT[Claims of the
n]ext W[h]orl.d”, extinzându-se în
arhitectura hardware/software –
“arch” în jargonul computer’tech –
« revendicãrile lumii viitoare ». 

Un hibrid de net.art, poezie,
program ºi cod elitist, scrierea
net.artistei mez reflectã o
imaginare contemporanã de
software, computãri ºi reþele,
dezasamblându-le în cele mai
mici particule simbolice sau
morfeme ºi reasamblându-le într-
un limbaj privat ºi particular.
(mo.duelling 1.1) se citeºte pre-
cum numele unui program de
computer cu un numãr de ver-
siune. Se extinde, prin punctuaþie
(în sens literal) ºi fragmentarea
cuvintelor (sau introducerea
fragmentelor de cuvânt poten-
þându-le cu interºanjabilitate) prin
paranteze, ca un cod software în
rulare, în cuvinte precum « mo-
dule », « duel » ºi « duelling ».

Dupã cum se precizeazã, textul
se disperseazã într-o « spam-nare ».
« Spam » este de asemenea un
mod tehnico-descriptiv a scrierilor tip
E-mail australiencei mez care este
trimisã în stil spam (aleatoriu ºi
neavenit) la un numãr extins de liste
de poºtã electronicã ale « reþelei »
culturale, în mod simultan.
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Despre verbulDespre verbulDespre verbulDespre verbulDespre verbul
întrupat înîntrupat înîntrupat înîntrupat înîntrupat în
destindestindestindestindestin
 Leo Butnaru

Câteodatâ, sugestiile iniþiatice
pot fi dintre cele mai sur-
prinzãtoare. Una din ele m-a
condus ºi pe mine spre pri-
mordialitatea prezentului text
despre poetul Ghennadi Ayghi
care mãrturisea: „prin voia
destinului, eu, dimpreunã cu
poezia mea, cu munca mea
(oricare, oricum ar fi ea – nu
îndrãznesc s-o evaluez) ne-am
pomenit în sânul literaturii ruse…
Pentru mine, ca persoanã ne-
rusã, acest fapt implicã obli-
gaþiuni foarte speciale. Se ºtie
doar cât de greu le vine poeþilor-
evrei în poezia rusã, dânºii având
ca ºi cum o dublã povarã, iar eu
– chiar una triplã. Pentru cã evreii
au barem limba rusã drept
maternã, a mea fiind însã
ciuvaºa. Astfel cã responsa-
bilitatea-mi faþã de poezia rusã e
una personalã, care nu priveºte
pe nimeni altcineva ºi ea nu poate
fi modificatã sau abrogatã”.
Anume aceastã confesiune mã ºi
fãcu sã meditez asupra finalului
unui poem dedicat lui Paul Celan
care, presupun, oferã o cheie

(Ghennadi Ayghi, 1934–2006)

pentru codul existenþei ºi creaþiei
lui Ghennadi Ayghi însuºi. “Ne-
Baptem./ Ne-e”, – acestea sunt
versurile de încheiere. Adicã, în
traducere din francezã – „Ne-
botezat./ Ne-e.” Dar  sã nu luãm
verbul în sensul lui direct,
ecleziastic, chiar dacã ciuvaºii,
ca popor pãgân, într-adevãr n-au
cunoscut botezul pânã spre
sfârºitul secolului XVII. În cazul
poetului Ghennadi Ayghi însã ar
putea fi vorba de o re-botezare
de ordin onomastic. Sã amintim
cã dânsul ºi-a publicat primele
versuri semnate cu slavonul
nume de Lisin (Vulpeanu ori
Vulpescu, pre româneºte fie
scris). Iar Ayghi (Ayhi , în
pronunþie pur-ciuvaºã), numele
sãu nu e numaidecât un
pseudonim, ci reprezintã deno-
minaþia ereditarã, gentilicã s-ar
putea spune, a seminþiei din care
se trage. Într-un interviu din 1990,
poetul fãcea luminã asupra
acestui moment: „În trecut,
ciuvaºii nu aveau nume de
familie, ºi numele sãu de
paºaportizare – Lisin – tatãl meu

l-a primit întâmplãtor. Bãrbaþii
cãtunelor, adunându-se pentru a-
ºi alege sau a-ºi inventa nume
„oficiale”, de cele mai multe ori
utilizau elementul patronimic:
dacã tatãl tãu e Vasile – vei fi
Vasilev; Petru – Petrov. La un
moment dat însã, metoda a cam
prins a-i plictisi ºi ei au purces a-
ºi atribui nume de celebritãþi.
Din acest motiv, printre ciuvaºi
existã Puºkini, Lomonosovi,
Lermontovi, Nekrasovi… Iar
când îi veni rândul tatãlui meu,
sãtenii, mai în glumã, mai în
serios, i-au zis Lisin – chipurile,
e ºiret ca un vulpoi. Însã
adevãratul nostru nume ereditar
e Ayghi”. În ce priveºte sensul
religios al Ne-Baptem-ului din
finalul poemului amintit, poate cã
ne-botezatul, în chip ritualic,
ciuvaºul Ghennadi Ayghi a ajuns
a fi unul din poeþii profund religioºi,
în sensul creºtin al sintagmei,
revenind mereu cu gândul „acolo
unde se contracta îndãrãt mult-
trãitul / conden-sându-se în / „o
Doamne”. („O, Doamne!” – ºi ca
o invocaþie de târzie compasiune
pentru zecile de mii de
consângeni de-ai sãi deportaþi
sau, pur ºi simplu, asasinaþi de
revoluþia ºi ºovinismul imperial-
ist. Înainte de toate, a fost
lichidatã intelectualitatea ciu-
vaºã, care abia se înfiripa pe la
sfârºitul secolului XIX, dar care
deja la început de veac XX afla
cã, în Duma Rusã, deputatul
Puriºkevici nu o trata, pe ea ºi
pe poporul din care se înãlþa,
decât ca… „Vulg! Buluc!”)
Asupra sa a exercitat o influenþã
decisivã teosoful, misticul
lituanian ostracizat de regimul
comunist, mulþi ani deþinut în
GULAG, Iustinas Micutis, care l-
a ajutat sã-ºi formeze o concepþie
creºtinã de esenþã europeanã  ca
parte integrantã a viziunii asupra
Lumii, Existenþei, Duhului Sfânt,
Învierii.

Deci, nãscut la 1934, des-
cinzând dintr-un mediu al unor
ciudate, încã, inteferenþe de
ºamanism ºi ortodoxism  („Firea
bunicului meu reprezenta un
straniu amestec de pãgânism ºi
creºtinism… avea obiceiul ca
atunci când, în amurg, cireada
revenea în sat, el îi ieºea în

Mezangelle-ul expune jargonul
ºi limbajul sexual ca un cod
ambiguu ºi organic, unul ce nu
ruleazã pe monitoarele sau
softurile unui computer, ci în
imaginaþia umanã care asi-
mileazã maºinile ºi trupurile
deopotrivã. Spre deosebire de
Manuscrisul Voynich, asocierile
semantice nu sunt su-
perimpozate ºi prin urmare
externe codului, ci sunt gravate
implicit corespunzãtor codului.
« exe.cut[up]able statements »
and « pro.gram[mar]”, spre
exemplu sunt reflexii-de-sine ale
textului ca ºi « declaraþii exe-

cutabile »  ºi « gramaticã a
programului ». Cuvintele servesc
ca ºi cod-sursã care genereazã
sensuri precum « executare »,
« executabil », « cut-up’s » (în stil
dada-ist), “able”(capabil) în primul
cuvânt, “programator”, “gra-
maticã”, “program” în cel de-al
doilea. Este prezentã o contracþie
simultanã ºi o expansiune,
regularitate ºi iregularitate, in-
stucþiune ºi haos. Ca o secvenþã
de cod software care este pe cale
de a fi executatã, cuvintele se
extind dincolo de ele însele
generând o multitudine de posibile
moduri de citire ºi interpretãri.
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întâmpinare, îngenunchea în faþa
taurului ºi se ruga… umbla la
ºezãtorile fetelor, având ºi el
cercei mari în urechi…”), în 1953
– anul morþii lui Stalin – Ghennadi
Lisin (Ayghi)  vine la Moscova,
este admis  student la Institutul
de Literaturã „Gorki”. Studiazã în
clasa poetului Mihail Svetlov,
însã, de fapt, este completa-
mente acaparat de poezia lui
Boris Pasternak, pe care o simte
afinã ca genezã, direcþie ºi
eventualã perspectivã.

Cum a fost? O povesteºte
însuºi Ghennadi Ayghi: „De
multe ori, mi se întâmplã sã
confund anumite date ale
biografiei mele, însã prima
noastrã întâlnire (cu Pasternak)
avu loc anume în 1956, când
dânsul abia terminase de scris
romanul (Doctorul Jivago). A
urmat  1957 – destul de bun,
liniºtit. Apoi se dezlãnþuirã anii de
adevãrat coºmar 58, 59… Pentru
mine Pasternak era un om sfânt.
Consideram cã ar trebui sã-l
iubeascã întreaga lume, – însã,
deodatã, remarcai câþi inºi nu au
ochi sã-l vadã, cât de mult este
urât. (Dupã ce lui Boris Pasternak
i-a fost acordat Premiul Nobel pe
care, pânã la urmã, sub presiunea
ideologilor comuniºti ºi a gloatei
asmuþate de ei se vãzu nevoit sã-
l refuze. – n.m.).”

Neplãcerile  pornirã ºi de la
faptul cã Nazim Hikmet, poet turc
aflat în exil la Moscova,
propusese un grupaj de versuri
de-ale studentului Ghennadi
Ayghi colegilor sãi poloneji care,
traducându-le, sugerarã cã ele nu
se aliniazã dogmatic aºa-zisei
„poezii sovietice”. Astfel cã, timp
de ºase ore cât au þinut
dezbaterire ºedinþei de excludere
din komsomol, diverºi indivizi îi
înjurau în fel ºi chip pe junele
„trãdãtor prin poezie”, pe Mihail
Svetlov, profesorul sãu, ºi pe
Boris Pasternak.  Iar peste o zi,
se þinu ºedinþa catedrei de
creaþie a institutului, dezmãþul
ideologico-incriminator fiind dirijat
de „poetul” Aleksandr Jarov care
prezida – culmea! – o comisie a
Uniunii Scriitorilor, constituitã ad
hoc ce se numea anume:
Comisie pentru cazul Ayghi. ªi
iarãºi murdãrii aruncate la adresa

lui Pasternak. Jarov þipa: „Ãsta
s-a vândut Occidentului, dar dacã
nemþii ar fi reuºit sã cucereascã
Moscova, pe el, ca pe un evreu
ce este, l-ar fi spânzurat primul!”
Însã studentul, pe atunci tânãr
poet ciuvaº, îi reproºeazã
dezlãnþuitului stihuitor de curte
comunistã: „Pasternak este un
mare poet rus ºi dumneata nu eºti
demn de a-i pronunþa numele…”

Ce putea urma decât izgonirea
din institut, ostracizãrile,
umilinþele, limitarea drepturilor
cetãþeneºti, inclusiv ridicarea
dreptului la sem-nãturã?… Ayghi
pleacã la prie-tenii sãi siberieni
din Irkutsk, încercând sã se
aranjeze la lucru. Zadarnic! Face
aceleaºi tentative ºi în ªupºukar
(Ceboksarî), capitala autonomiei
ciuvaºe. Zadarnic!! Ba mai mult,
i se însceneazã o provocaþie de
nesupunere faþã de miliþie ºi, pe
scurt timp, face închisoare.

Un an întreg, doarme prin gãri,
prin oficiul poºtal central din
Moscova (din „Urbea-Pericol”,
cum avea sã spunã într-un
poem). Pânã în ziua în care
cunoaºte cercul unor artiºti din
clandestinitate. „Parcã mi s-ar fi
întâmplat o minune, nu alta, care
mã salvã – atât în plan existenþi-
al, cât ºi de creaþie. Ei m-au luat
pe bune ca pe unul de-al lor, iar
versurile mele (pe atunci abia
începusem sã scriu ruseºte) –
drept poezie rusã, pentru dânºii
„ne-slavonismul” meu neavând
vreo importanþã”.

Prin urmare, de la începutul
anilor 60, Ghennadi Ayghi, deja
poet ºi ciuvaº ºi rus, face parte
din rândul artiºtilor  underground–
ului moscovit. E printre cei care,
în subsoluri obscure, traduc din
Beckett ºi Ionescu, din poeþii
francezi, consultã ediþii informa-
tive occidentale despre arta nouã,
fac rost de albume cu reproduceri
din pictura avangardistã.
Probabil, îl invocau ºi pe Gide
care scrisese în Jurnal cã lumea
nu va fi salvatã, dacã poate fi,
totuºi, decât de nesupuºi. Pentru
cã fãrã aceºtia n-ar mai exista
civilizaþia, cultura umanã. „Adicã,
ne familiarizam cu circuitul unui
nou sistem artistic”, îmi spunea
Ghennadi Ayghi în una din zilele
ºi nopþile de literaturã ale

Festivalului de la Mangalia-
Neptun-Constanþa, adresându-
mi privirea sa mijit-agerã de
vânãtor asiat care, se zice, vede
samurul la câþiva kilometri
depãrtare.

În poezia lui Ghennadi Ayghi
se întâlnesc foarte multe dedicaþii
ce vorbesc despre cultul
prieteniei, al ataºamentului întru
artã modernã, dar, implicit, ºi de
situaþia artistului autentic,
adevãratului intelectual ca etern
minoritar într-o societate, într-o
etnie, chiar victimã a acestora,
þinta constrângerilor sau
indiferenþei socio-politice. În
acele timpuri, poemele lui Ayghi
surprind satul „în întunericul
zãpezilor”, arãtându-i-se „ca o
mulþime de rãni!”, unde vieþuieºte
în privaþiuni „bolnavul copil pre
nume popor”. Apoi, condiþia
artistului din clandestinitatea-un-
derground-ului ºi a familiei
acestuia. Iar amiciþia ºi amicii
cãrora Ayghi le dedicã poeme-
efigii i-au ajutat ºi lui ºi atâtor
altora sã supravieþuiascã în
confruntarea cu autoritãþile
(a)cultural-ideologice ale
momentului, cu canonul literar,
artistic ca ºi cum oficializat, real-
ist-socializat, devitalizat.

În noiembrie 1989, într-o
Nepublicatã prefaþã la o ediþie
nerealizatã Ayghi scria: „Treizeci
de ani din viaþa mea de creaþie
au trecut printre pictorii,
muzicienii ºi poeþii clandestinitãþii
culturale (sau – cvasiclandes-
tinitãþii)… Noi þineam cont ºi de
„pãrinþii” noºtri pe linie artisticã –
nu doar de Malevici ºi Tatlin…
Undeva, mai creau încã
Picasso, Max Ernst, Miro,
Chagall. Eu scriam ºi despre ei
– contemporanii mei, ºi ºtiam cã
versurile mele ajungeau ºi pânã
la dânºii, în special, prin
intermediul traducerilor în limba
francezã.

În anul 1969, mi-a fost refuzatã
o cãlãtorie la Paris, ce fusese
aprobatã de Ministerele Culturii
din URSS ºi Franþa. Oficial, ea
prevedea ºi întâlnirile mele cu
maeºtrii sus-amintiþi… – în 1988,
sosit la Paris,  eu deja mã pomenii
printr-o mulþime de morminte”.

Cu opt ani mai înainte, în 1961,
prietenii „îl salveazã” pe



99

Ghennadi Ayghi de la munca
pernicioasã la o uzinã chimicã,
ajutându-l sã se angajeze
custode la Muzeul Maiakovski
unde, chiar în acele foarte dificile
ºi asupritoare timpuri de dogma-
tism hruºciovist-brejnevist, este
printre intelectualii de mare
º i  perseverent curaj care
organizeazã expoziþiile lui
Malevici, Tatlin, Larionov, Filonov
etc. Iatã, spre exemplu, cum
descrie Ayghi tentativa de a
vernisa (ºi) expoziþia lui Marc
Chagall: „Timp de trei zile, ne-am
aflat în stare de asediu. (Muzeul
fusese luat în pazã circularã de
miliþie.)”, pentru ca, plastic,
situaþia sã aparã într-un poem
dedicat celebrului pictor, cu
menþiunea : „La „închiderea”
expoziþiei sale care aºa ºi n-a
mai avut loc: Moscova, 1967”.
Motoul e scurtisim: „Bovina…”  –
astfel o caracterizase cineva din
muzeografi pe una din þaþele
promovate „pe linie de partid” din
rândul sfertodocþilor ºi
obscurantiºtilor care înjurau
libertatea, inclusiv pe cea
artisticã, pentru a se menþine în
impostura puterii.

Dar, în pofida tuturor
impedimentelor, tuturor Bovinelor,
underground-ul moscovit ºi cel
leningrãdean prin reprezentanþii
sãi consecvenþi învedera –
scotea la luminã, din subsoluri! –
ideea cã politica intelectualului,
scriitorului, artistului sui generis
se deosebeºte, uneori radical, de
cea politicianistã a nomen-
klaturiºtilor inevitabil maloneºti,
conjuncturiºti, oportuniºti, egoiºti
ºi rapace. În acea  perioadã, ºi
noi, la Chiºinãu, nu puteam sã nu
constatãm cu stupoare cã viteza
de propagare a ideilor literare,
filosofice, artistice, intelectuale
ale timpului modern/occidental
era destul de lentã, ba, uneori,
aceste idei stãteau  multã vreme
la stopul tabuurilor impuse de
partidul-buldog, dar ºi de
tradiþionaliºtii, pãºuniºtii autohton-
anacronici sau de lenea ºi
suspiciunea stimulate  ºi
„injectate” pe linie oficialã.

În acest context, venea ºi rev-
elator-amara constatare pe care
o fãcea Ghennadi Ayghi în 1969
ºi inclusã în cartea sa de versuri

ºi notiþe, apãrutã la München în
1975 (prima în Vest): „Tot mai
mult am certitudinea cã arta
noastrã contemporanã (eu i-aº
include aici, drept contemporani,
pe Mandelºtam, Harms, Falka –
ba ºi pe Pasternak, – care ne
sunt cei mai apropiaþi ca
percepþie – mie ºi prietenilor mei)
mai este  doar o artã a rezistenþei
(sub raport cantitativ, în
clandestinitate adevãrul e
împuþinat, ca ºi cum deja el a fost
expus în totalitatea sa, de aici –
disperarea, sterilitatea noastrã);
ºi nu e o culturã a întemeierii,
edificãrii –  construirii a ceva
nou”. Astãzi, când se discutã atât
de categoric ºi contradictoriu
despre „rezistenþa prin culturã”,

de valabilitatea sau neva-
labilitatea sintagmei Siberie
culturalã, referitoare la anii de
totalitarism, mi se pare deosebitã
– de contextul general –
aprecierea ºi înþelegerea lui
Ghennadi Ayghi: „Tãcuta
rezistenþã spiritrualã în numele
apãrãrii propriei tale persoane ca
om, pãstrarea demnitãþii umane,
a convingerilor, a intereselor tale
intelectuale e o rezistenþã
legitimã ºi fireascã, însã arta,
nãscutã de aceastã rezistenþã
poartã în sine ºi un sâmbure al
autodistrugerii. Aflarea în opoziþie
distruge, ducând oamenii la o
disperatã împotrivire faþã de ceva
anume, ºi acesta e un rãzboi
pentru supravieþuire – un factor,
orice ai spune, intim-distructiv.
Însã arta „ilegalã”, literatura

„ilegalã” n-au însemnat doar
apãrarea valorilor spirituale, a
integritãþii ºi deplinãtãþii morale a
omului, a inependenþei spirituale.
Da, uneori, aceastã rezistenþã
ducea la victorii cu adevãrat
importante. Numai cã deloc
puþine din toate astea se
transformau – inevitabil! – într-o
mãruntã hãrþuire a puterii, în
certuri, expuneri de obide, reglãri
de conturi, iar foarte multe din ele
chiar mureau, se aneantizau. În
genere, a lupta cu o putere
anume nu þine de istorie, ci de
actualitate – a lupta cu Brejnev
sau mai ºtiu eu cine, – ceea ce
pentru literaturã ºi artã e
nefructuos: ele degenereazã. În
situaþia respectivã, a rosti verbul
„a lupta” echivaleazã deja cu a
te recunoaºte pe tine însuþi
învins”. În concluzie, Ayghi
considerã cã arta trebuie sã fie
una constructivã, plãsmuitoare a
unei noi culturi care i se pare a fi
„o problemã a viitorului, (în vreme
ce) noi barem nu ne dumerim, fie
ºi vag, cum ºi încotro trebuie sã
mergem”. Bineînþeles, e ºi acesta
un punct de vedere, demn de
atenþie deopotrivã cu adevãrul
cã, în timpul obscurantismului
ideologic comunist, scriitorul non-
conformist, prin prezenþa sa mai
mult… ipoteticã, prin numele
sãu… denigrat era, totuºi, un fer-
ment spiritual, cultural al unei pãrþi
a societãþii. Înclin sã cred, a unei
pãrþi nenumeroase, ca însumare
de indivizi, dar celei mai
importante, de fapt. Cu toate
astea, în acei ani, când este
„exclus din literatura sovieticã”,
Ayghi publicã în samizdat ,
î n celebrul almanah-unicat
„Sintaksis”. E puþin spus: trãieºte
greu, din greu, cu familia sa
numeroasã.  În Occident îi apar
14 cãrþi, fiind onorat cu – uºor
tautologic vorbind – onorariu doar
în douã cazuri.

Nefiind un disident în sensul
strict, politic al cuvântului, Ayghi
îºi (men)þine reputaþia de noncon-
formist, motivul neîncrederii cu
care era tratat ºi al marginalizãrii
(extreme!) la care era supus
pornind de la faptul cã
simbolistica metafizicã a poeziei
sale, pe care el însuºi o punea în
seama „ieroglifelor de la
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Dumnezeu”, scãpa ciclopis-
mului ideologic. Dar nu ºi
cenzurii. Chiar  acum 20 ani,
dânsul mai era printre foarte
puþinii, de altfel, novatori ai
poeziei ºi  metaforei con-
temporane ruseºti, remarcat în
multe þãri  europene, însã,
spuneam, izgonit, încã, din
cuprinsul literaturii sovietice
oficiale, ducând o viaþã ºi
activitate de cvasianahoret
(vãzute din exterior) ºi alta
intens-brownianã (în intimitatea,
în conºtiinþa sa). Scrie o poezie
neobiºnuitã în întreg contextul
istoric al prozodiei ruseºti care
exegeþilor „ortodocºi” li se poate
pãrea „inadmisibilã” aproape în
generalitatea ei ce nu urmãreºte
limpezimea aticã a mesajului. E
un autor al categoricelor abateri
sau licenþe poetice, sincope
semantice sau „arhipelaguri
textualiste”, sã le spun astfel, al
libertãþilor sintactice (de topicã,
articulare etc.). Textele sale
oferã modalitãþi stil istice ºi
prozodice deosebite, neo-
biºnuite, – versuri, jumãtãþi de
versuri, cuvinte singulare sepa-
rate prin frecvente ºi im-
previzibile semne de punctuaþie
(ca ºi cum a-logice, a-
sintactice, a-gramaticale!), în
special separate prin cratime,
douã puncte, puncte-puncte
sau semne de exclamaþie –
unde nu te aºtepþi!); cuvintele
parcã s-ar dori sã fie – ºi chiar
sunt! – enti tãþ i  dist incte,
autarhice. Pânã ºi dispoziþia
(graficã) a textului în paginã
creeazã (sau doar in-
f luenþeazã) bineînþeles o
anumitã...  dispoziþ ie sufle-
teascã. Apoi, poezia sa pare
cea a unei incurabile sfieli în
eventualul raport cu retorica de
orice speþã ºi tonalitate.

Creaþia lui Ghennadi Ayghi e
una a permanentei strãdanii de
„evadare” din amorfismul
limbajului, din banalitatea
structurilor lingvistice cliºeizate,
pe cale de anchilozare. Dar nu e
grav, dacã acestea sunt ºi pe cale
de fireascã arhaizare, deoarece
ca discipol ºi creator al
avangardei ruse, el tinde sã punã
de acord anume dialectica
arhaicului cu cea a inovaþiei.

Înþelegând modernitatea drept
contemporaneitate, poetul este
obsedat de imediateþe, aº zice,
ca timp, dar ºi ca spaþiu, ca faptã
de care te atingi, nemijlocit,
deodatã, brusc, din nou,
neamânat, iarãºi, revenind – fiind
frecvente elemente în textul,
contextul ºi subtextul sãu poetic,
de regulã precedate de „pre-
rostire”, de „viaþa oareºice-ului –
a ceva-cu-cifru/ în pre-rostire…
la fel de apropiatã mie… obsedat
de ceea ce se numeºte ca dintr-
o datã  (prin revelaþie)”  sau de
„Recen tu l - I nexp r imab i l u l /
(minunat ca prânzul sãracilor)”,
astea toate ºi  altele – „din finalul-
unui Mileniu/ de rând…
(convenþionalitatea clipei…)”.
Pânã ºi din citatele în cauzã poþi
presupune cã Ayghi parcã ar
elabora ºi ar aplica practic niºte
legitãþi ale intermitenþelor,
sincopelor.

Invocarea leziunilor mã duce cu
gândul la un celebru vers al lui
Velimir Hlebnikov – „ochii din
orbita rãnilor” –, de aici revenind
la Ghennadi Ayghi care scrie câ
stelele „curate/ nenumãrate ºi
sângerânde – ar fi/ ochii lui Velimir/
Ultimului/ Primului”. Iar cu întâia
metaforã „ocularã” hlebnikovianã
– „orbita rãnilor” – intercomunicã
sui generis creator-particularizant
una ayghianã – cea despre
„ochioasa ranã (cândva)”

În mod f i resc,  ochiul
vizualizeazã imaginea poeticã
ºi o apropie de ceea ce se
numeºte „pictura vorbitoare”.
Printre deloc puþinele dedicaþii,
de amiciþie sau veneraþie, ce
se întâlnesc în cãrþ i le lu i
Ghennadi Ayghi, cele mai multe
sunt adresate pictorilor, unele
din ele intitulându-se: „Cazimir
Malevici”, „Lui Marc Chagall”,
„Printre tablouri”, „Un peisaj al
unui pictor anonim” etc. Atât
imaginea (metafora) sa, cât ºi
antinomiile, care genereazã
dinamica poemelor (º i
consecinþele f i losof ice ale
acestora) amintesc anume de
dilemele abstracþionismului în
istor ia pictur i i  d in secolul
trecut. Iar abstracþionismul
este comparabil desigur cu
visul ºi reciproc stimulator în
raport cu acesta. Aºadar, era

firesc ca ºi visul sã deþinã un
loc aparte în creaþ ia lu i
Ghennadi Ayghi;  obsesia
visului  „ total” ,  ca într-o
expresie a lui Ivo Andriæ, luatã
mot(t)o la poemul „Satul”: Dacã
acesta e un vis, se vede cã el
a cuprins-a lumea întreagã. În
timp ce visul, uneori „perforat
de cânt de þipãt” sau „visul
sfâºiat odatã cu sângele” nu e
pur ºi simplu o contemplare
dupã bunul (ºi... logicul) plac
(propusã hazardat de suflul
misterului) ,  c i  e – precum
spune chiar titlul acestui poem
– „Din nou – muncã asupra
visului”.

Dificultatea familiarizãrii cu
poetica lui Ghennadi Ayghi poate
fi accentuatã ºi de o primã
impresie cã universul (sau
regimul) ei lingvistic ar fi unul
auster (chiar... ne-poetic!), rigid,
restrâns ca diversitate noþionalã,
într-o anumitã mãsurã – repetitiv,
uºor „mecanic”, epurat de
suporturi… lirico-explicative,
excluzând prisosul cromatic sau
pe cel al sonoritãþilor, alias
plasticitatea, melodicitatea ca ºi
cum cãutate.  Starea de fapt se
explicã ºi prin nedezminþita
aspiraþie a poetului spre concizie,
el însuºi constatând cã: „Pare a
fi un lucru ciudat, însã în tinereþe
noi suntem mai laconici. De parcã
recentele, proaspetele, prim-
revelatele noastre suferinþe
obsesive vorbesc cu ele însele,
„intrinsec-anatomic (cu excepþia
deliberãrilor în legãturã cu…)”. În
fine, cititorul avizat poate ajunge
la concluzia cã, în mare (dar nu
în absolut!) printr-un astfel de
univers (sau regim) lingvistic se
plãsmuieºte o poezie a limbajului
pur, a limbajului în limbaj, ceva
intermediar între concepþiile
teoretice ºi poetica „practicã,
aplicatã” ale lui Valéry ºi
Mallarmé, ceea ce îl fãcu pe un
alt francez, Antoine Vitésse, sã
dea urmãtorul sfat: „Ezitaþi a-i
„ierta” lui Ayghi ne-materna lui
limbã rusã din cauza originii sale
ciuvaºe. Acest Mallarmé de pe
Volga, atât de conºtient ºi
mândru de arta sa poeticã, nu
lasã nimic în stare de schiþã de
maculator. Îndrãznesc sã cred cã
el cumpãneºte atent totul,
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aranjeazã cu subtilitate ºi
combinã meticulos cuvintele.
Maniera lui de a se subordona
necunoscutului ºi, eventual, de a
se ruga constituie esenþa muncii
sale”.

Fireºte, aceste ºi alte teme
ayghiene par dificil de elucidat.
Dar nu imposibil. Ele sunt
abordate în numeroase studii,
chiar în cadrul unor colocvii, cum
a fost, spre exemplu, cel din mai
1997, când, la Universitatea de
Stat Ciuvaºã din Ceboksarî, ºi-

Ghennadi Ayghi

ªI: PARCÃ DESPRINZÂNDU-TE

tu – în fiece punct
din ce se vede!... –

ca ºi cum o plasã cu fluturi purpurii
uciºi
încã atârnând nedesprinºi –

ºi parcã se extinde;

ea:

în vis!... –

suflete – acum – îndurerat – asemeni eºti! –

tu – la fel de purpuriu ºi mult
îndureraþilor oameni ai câmpurilor arãtându-te:

dimpreunãfiindul –

ca o îndelungã ºi încã tainicã
prevestire – soborniceascã – în mijloc de câmpuri

ºi pururi înluminat de cãpiþe
ºi trupul fiului=acelui – eu
tot te gândeºti sã-mi luminezi câmpia
pe unde fostu-i-ai cuiva stindard
ºi rãnile primindu-le=plasã-acoperãmânt
în pete purpurii ai tot dãinuit

pânã-a fost sã mã alegi pe mine

GUNOIªTEA DIN AFARA ORAªULUI

în putrefacþia gunoiºtii
dânsa e nemaipomenitã:

fãrã impuritãþi sentimente memorie –

lumina
e liberã
nepãsãtoare:

au dat întâlnire numeroºi
teoreticieni ºi traducãtori ce
comenteazã opera lui Ayghi,
sosiþi din Austria, Franþa,
Germania, Polonia, SUA, Suedia,
Marea Britanie, din Ciuvaºia sa
natalã ºi de pe alte tãrâmuri.
Probabil, o atare recunoaºtere
internaþionalã esenþializeazã într-
un „dimpreunã-a-fi” ºi alte dovezi
de înaltã preþuire a creaþiei lui
Ghennadi Ayghi, cum ar fi –
Coroana de Aur a Festivalului de
la Struga (Macedonia), Premiul

Academiei Franceze, Premiul
Petrarca (Germania), Premiul
Pasternak (Rusia), titlul de
Comandor al Artelor ºi Literaturii
conferit de statul francez etc. –
No comment! – zic, gândindu-mã
cã astfel ar fi reacþionat vreun brit
la învederarea acestor dovezi de
prestigiu, pentru a propune un fi-
nal de eseu, dintr-o infinitudine
posibile. Mie însã, acordul de
încheiere mi-l sugereazã titlul
uneia din cãrþile lui Ghennadi
Ayghi: Poezia-ca-Tãcere.

de parcã îndãrãt – proaspãt – ar fi reorientatã
                                                 î n c e p u t u l u i:

despovãrându-se
de abundenþa rãtãcirilor! –

numai puþin – ºi iatã-iatã: împlini-se-va sorocul –

fastuos va predomina albul:

invizibil-aprins-ºi-transparent! –

de parcã – umbrã – încã n-a fost
sufletul nimãnui

INSCRIPÞIE

acea durere ca ºi cum florile spiritului
o citeºte în noi libertatea-Moarte
asasinii-oameni = semi-morþi
insinuându-ºi stafiile-n Lecturã
e putreziciune pentru-doi – posibil trecãtoare!
(libertatea Morþii nu e purã)

ÎN AªTEPTAREA PRIETENULUI

Lui Wolfgang Kazak

Nopþile – confrerie la bucãtãrie
printre cine ºtie ce obiecte la cúhnie pe care le
ºtim
demult de când nu ne-am revãzut rubedeniile:
o îndelungã tihnã – aceastã sãrãcie pe durata
aflãrii sale pe lume

e ca ºi cum
a nimãnui
acestor ustensile necesare puþin-cuiva-pentru
ceva... –
aºadar lãsându-ne nouã bucuria

plinã-n puþinãtatea
sa
ca în poianã printre arbori de demult
parcã o luminã ce depãºindu-se în intensitate-pe-
sine-se-susþine
caldã ºi apropiatã pre-rostirii:
– fârtaþilor la bucãtãrie e de trãit

Traduceri de Leo Butnaru
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AmbiguitateaAmbiguitateaAmbiguitateaAmbiguitateaAmbiguitatea
la temeliala temeliala temeliala temeliala temelia
lumiilumiilumiilumiilumii
contemporane:contemporane:contemporane:contemporane:contemporane:
Kenzaburo OeKenzaburo OeKenzaburo OeKenzaburo OeKenzaburo Oe
 Rodica Frenþiu

In decembrie 1968, cu ocazia
decernãrii premiului Nobel pentru
literaturã, Yasunari Kawabata
(1899-1972) rostea la Stockholm
un discurs intitulat Japonia,
frumosul ºi eu însumi (Utsukushii
Nihon no Watashi). Douãzeci ºi
ºase de ani mai târziu, cel de-al
doilea laureat provenit din
arhipeleagul nipon, Kenzaburo
Oe (1935-), susþinea, în anul
1994, o prelegere ce purta titlul
Japonia, ambiguitatea ºi eu
însumi (Aimaina Nihon no
Watashi).

Preluând modelul oferit de
discursul propus de Yasunari
Kawabata ºi operând în titlu
înlocuirea lexemului frumosul cu
ambiguitatea, Kenzaburo Oe se
recunoaºtea nu numai un discipol
al maestrului, dar ºi, concomitent,
vocea unei alte generaþii. El
aducea în felul acesta în prim-
plan conceptul de ambiguitate,
recunoscând cã-i fusese
sugerat, de altfel, de însuºi titlul
prelegerii lui Yasunari Kawabata,
pe care Kenzaburo Oe îl aprecia
ca fiind „în acelaºi timp foarte
frumos ºi foarte ambiguu (s.n.)”(
Oe 2002: 4). Particula
(postpoziþia) no din titlul original
Utsukushii Nihon no Watashi
(Japonia, frumosul ºi eu însumi)
al prelegerii lui Yasunari
Kawabata poate crea nativilor ºi
cunoscãtorilor limbii japoneze
multiple interpretãri ºi înþelegeri,
dând naºtere astfel foarte uºor ...
ambiguitãþii. Pe de o parte,
particula no ar putea fi înþeleasã
ca având rolul (obiºnuit, de altfel,
în limba japonezã) de a sugera
posesia, iar atunci, din perpectiva

acestei interpretãri, traducerea
adecvatã în limba românã ar fi Eu
care aparþin unei Japonii
frumoase sau Frumoasa mea
Japonie. O altã posibilã înþelegere
a particulei no ar fi apoi aceea de
liant între „frumoasa Japonie” ºi

„eu însumi”, iar tãlmãcirea ei în
limba românã ar deveni
juxtapunere: Japonia, frumosul ºi
eu însumi.

Dar ºi adjectivul japonez aimai
[na] (,ambiguu’), la rândul sãu,
este un cuvânt deschis
diverselor interpretãri. Titlul
discursului Japonia, frumosul ºi
eu însumi (Utsukushii Nihon no
Watashi) al lui Yasunari
Kawabata acoperea, în fapt, o
prelegere despre un fel unic de
misticism, regãsibil nu numai în
Japonia, ci ºi în toatã filosofia
orientalã fundamentatã pe
doctrina oferitã de budismul Zen.
Deºi scriitor aparþinând secolului

al XX-lea, Yasunari Kawabata
recunoºtea „curajos”, cu ocazia
decernãrii premiului Nobel,
identificarea operei sale cu litera
ºi spiritul poemelor medievale
scrise de cãtre cãlugãrii Zen.
Aceste poeme vãd cuvintele,
arãta Kawabata, în neputinþa lor
de a exprima adevãrul,
asemãnãtoare scoicilor închise
ºi numai abandonul de sine al
cititorului ºi intrarea lui de bunã
voie în aceste cochilii ar putea
face posibilã adevãrata lor
înþelegere. Propria-i operã,
recunoºtea în finalul discursului
sãu Yasunari Kawabata, fusese
descrisã de cãtre critica de
specialitate ca o încercare de
apropiere de neant, dar acestei
interpretãri, atrage atenþia autorul
japonez, nu trebuie sã-i fie datã
accepþiunea nihilismului occi-
dental, întrucât fundamentul spiri-
tual al creaþiei sale este total
diferit. Dogen, exemplifica
Kawabata în continuare, îºi
intitulase poemul în care celebra
cele patru anotimpuri Realitate
originarã ºi, cu toate cã slãvea
frumuseþile naturii, era, în fapt,
adânc cufundat în Zen (Vezi
Kawabata 1970: 8). Prelegerea lui
Yasunari Kawabata de la
decernarea premiului Nobel
devenea, în cele din urmã, o
confesiune, mãrturisitã deschis,
despre viaþa pe care a trãit-o ºi
literatura pe care a creat-o.

Kenzaburo Oe, însã, con-
temporanul Japoniei postcapi-
taliste puternic industrializate ºi
consumeriste, ce pare sã-ºi
piardã treptat valorile morale, nu
poate trece în uitare amintirile
amare ale rãzboiului ºi ale fricii
ce-a provocat-o, dupã cum nu
poate ignora, ca tatã, suferinþele
primului copil nãscut handicapat
mintal. „Trãind într-un astfel de
prezent, recunoaºte Kenzaburo
Oe, pãstrând o amintire atât de
amarã a trecutului, nu pot sã-mi
unesc vocea cu cea a lui
Kawabata ca sã revendic o
Japonie frumoasa’ (Oe 2002: 7),
calea propusã de cãtre ilustrul
compatriot arãtându-i-se mai
tânãrului scriitor japonez cu
neputinþã de urmat. El nu mai
poate vorbi despre „frumosul”
japonez, ci îºi poate doar îngãdui
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sã recunoascã încercarea de
supravieþuire în vremurile noi, de
dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, dând glas, sub forma
naraþiunii de tip romanesc, întregii
suferinþe de a fi nu numai
persoanã particularã, dar ºi
individ aparþinând unei
colectivitãþi rãnite. De aceea,
metoda sa fundamentalã de a
scrie este una în care
experienþele personale sunt
conectate cu socialul, statul ºi
lumea în general.

Ambiguitatea creatã de titlul
discursului lui Yasunari
Kawabata, un discurs „ambiguu,
dar nu vag” (Oe 2002: 7), pare
pentru Kenzaburo Oe,
justificându-i astfel alegerea
titlului propriului discurs, un con-
cept ce stã la temelia însãºi a
mentalitãþii, culturii ºi limbii
japoneze, cu putinþã de a fi relevat
sub multiple faþete. Pânã ºi ceea
ce se întâmplã cu Þara Soarelui
Rãsare la capãtul a o sutã de ani
de modernizare începutã în
perioada Meiji (1868-1912), când
arhipeleagul nipon ºi-a deschis
porþile înspre Occident, dupã mai
bine de douã secole de izolare,
arãtându-se interesatã de valorile
acestuia, este, pentru scriitorul
japonez, un fenomen ce desparte
Japonia în doi poli ai ambiguitãþii:
statul ºi masele.

Japonezii au resimþit timpul
modernizãrii, ce presupunea
pentru ei orientare ºi imitare a
Occidentului, ca fiind grefat pe
dorinþa de prezervare a culturii
tradiþionale. Or, se pare cã
tocmai acest climat ambiguu al
experimentului, inedit la vremea
respectivã pentru cei în cauzã,
a fãcut din japonezi cotropitorii
continentului asiatic, având
drept consecinþã directã
izolarea Japoniei în Asia, nu
numai politic, dar ºi social ºi
cultural. Pe lângã aceasta,
cultura japonezã modernã,
chiar pãstrându-se deschisã
influenþei vestice, a continuat sã
menþinã totuºi o zonã de umbrã,
rãmânând pe mai departe de
neînþeles  pentru Occident ºi
generând, în consecinþã, un
fenomen de ambiguitate
culturalã,  un fel de „boalã
cronicã” predominantã în era

modernã (Vezi Oe 2002: 11).
Pentru Kenzaburo Oe,

Japonia este, aºadar, o þarã
ambiguã, ce ar putea fi înþe-
leasã numai privitã din interior,
prin arta sa tradiþionalã ºi prin
limba sa. Or, tocmai aici ar
interveni rolul scriitorului ºi
misiunea lui de a fi sincer, în
dorinþa unei renaºteri  ºi
reconcilieri a sufletului japonez
cu restul lumii. Japonia este, cu
necesitate, ambivalenþã, con-
siderã Kenzaburo Oe. Pe de o
parte, ambiguã, iar, pe de altã
parte, în cãutarea unui nou
umanism orientat înspre simþul
japonez tradi þ ional  al
f rumosului  (yugenbi)  ºi  al
sensibilitãþii în faþa naturii, al
frumuseþii lucrurilor simple ºi
efemere (mono no aware).
Ambigui tatea  ar trebui în-
þeleasã, în final, ca dorinþa
Japoniei  de înnoire dupã
modelul  occidental  º i ,  în
acelaºi timp, de conservare a
valorilor tradiþionale. Devenitã
modul în care periferia s-ar putea
constitui centru, fãrã sã lase
traume în urmã, ambiguitatea ar
face loc apoi ºi unui nou umanism
ce ar vorbi despre importanþa
toleranþei ºi despre vulne-
rabilitatea omului în faþa maºinilor,
propriile sale creaþii.

ªi nu în cele din urmã,
scriitorul ºi cititorul, recunoscând
ambiguitatea lumii cãreia îi
aparþin, ºi-ar putea exprima prin
cuvânt propria lor suferinþã,
reuºind astfel sã treacã dincolo

de ea. Kenzaburo Oe însuºi, ca
scriitor ºi cetãþean, resimte acut
ambiguitatea ce caracterizeazã
Japonia contemporanã ºi
încearcã sã o depãºeascã cu
ajutorul artei literelor. Scriitura sa
devine în felul acesta „vocea unui
suflet înlãcrimat ºi întunecat” (Oe
2002: 17), ce suferã de toate
„greºelile” de care se face
vinovatã o societate ce dezvoltã
nemãsurat o tehnologie inumanã.
E încercarea unei literaturi ce-ºi
asumã rolul de a gãsi în periferia
ambiguã în care se aflã
posibilitãþi de vindecare ºi
reconciliere a fiinþei omeneºti. De
aceea, pe drumul cãutãrii
libertãþii, soluþia prefiguratã de
aceasta pare a fi acceptarea
ambiguitãþii lumii contemporane,
al cãrei fundal puternic
industrializat ºi tehnologizat cere
imperios individului ce-i aparþine
întoarcerea la naturã, la valorile
tradiþionale: „faptul de a fi un copil
nãscut ºi crescut, asemãnãtor
strãmoºilor sãi, în mijlocul unei
pãduri de pe o micã insulã mi-a
oferit convingerea, în acelaºi
timp, proaspãtã ºi insolentã, cã
lumea realã sau, mai degrabã,
însuºi modul de a trãi în ea
însemna libertate.” (Oe 2002: 1).

BIBLIOGRAFIE:
• Kawabata, Yasunari, 1970,

Discurs, în „Tribuna”, nr. 36, p. 8 ºi
nr. 37, p. 8 (traducere de Liviu
Petrina).

• Oe, Kenzaburo, 2002, Aimaina
Nihon no Watashi I  Iwanamishinsho,
Tokyo.
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Maxim Dumitraº, artistul care
se îndeletniceste cu conturarea
absenþelor, creatorul Muzeului de
Artã Comparatã Sîngeorz-Bãi,
format la intersecþia unor realitãþi
divergente, a naturii fruste cu
mesajele culturii, a ruralului cu
urbanul, a arhaicului cu mo-
dernitatea ºi a obiectualitãþii cu
virtualul, Maxim Dumitraº a spart
barierele, a împãcat contrariile
ºi a remodelat limbajele.
Toate reperele culturii tradiþionale
mai mult sau mai puþin localizate
istoric ºi etnografic, dar ºi acelea
ale arhaicitãþii pur ºi simplu, în
special cele ce þin de tehnica, de
materiale ºi, pânã la un punct,
chiar de lumea consacratã a
formelor, cum ar fi lemnul, lutul,
nuielele, cioplitul, modelatul,
împletitul etc. se armonizeazã ºi
intrã într-o altã dimensiune prin
coliziunea cu materiale, tehnici,
medii ºi ideologii noi, unificând
cronologiile, recon-textualizând
istoria ºi incorporând virtualul.

Dumitraº se aºeazã incon-
testabil în plin enciclopedism
postmodern, acolo unde succe-
siunea se varsã în simultaneitate
ºi unde memoria lasã tot mai mult
loc percepþiei nemijlocite. Din
aceastã pricinã parcursul artistic
însuºi este unul sintetic ºi
globalizator, el integrând firesc în
sincronie toate reperele unei
diacronii inceþoºate. În atelierele lui
Maxim Dumitraº, nimeni, prieten
sau trecãtor, nu are timp ºi nici
dreptul sã se plictiseascã. Nici o
clipã lângã omul Maxim Dumitraº
nimeni nu trece fãrã sã lase urme.
Nãscut la 27 septembrie 1958 la
Sîngeorz-Bãi, Maxim Dumitraº a
absolvit Univesitatea de Arte ºi
Design din Cluj-Napoca. Este
membru al UAPR ºi al International
Art Association Paris, Franþa.

Cu zeci de expoziþii personale
ºi de grup ºi mai multe participãri
la simpozioane internaþionale,
Maxim Dumitraº ºi-a pus încã de
la debut amprenta inconfundabilã
pe fiecare piesã expusã. Totul
este original la omul sfinþeºte locul
Maxim, într-o aºa mãsurã încât
înþeleaptã zicalã pare a fi
inventatã pentru a-l defini. Atunci

când arta este un joc înalt, o
negociere subtilã între cod ºi
lumea realã, iar nu o simplã joacã
de circumstanþã ºi o demon-
straþie suficientã sieºi de inde-
mânãri bine educate, momentele
unui discurs oricât ar pãrea ele de
autonome luate în parte se înscriu
într-un flux perfect articulat,
asemenea unui lanþ care este
simultan riguros ºi fluid.

Iar aceastã ordine interioarã a
limbajului, aceastã logicã a
articulãrilor sale în fraze ample ºi
construcþii de multe ori impozante
este consecinþa directã a unei
viziuni integratoare ºi a unui

discret sentiment cosmic. A vorbi
artistic articulat nu este altceva
decât a vedea continuitatea lumii
ºi a simþi armonia ei profundã. Într-
un astfel de univers, diversificat
ºi armonic în acelaºi timp, sever
în osatura lui intimã ºi flexibil prin
ipostazele lui succesive, trãieºte
ºi se manifestã puterea de
imaginaþie a lui Maxim Dumitraº.

Spune criticul de artã Pavel
ªuºarã, completat de Maria-
Magdalena Criºan care îl descrie
astfel: Maxim Dumitraº aduce
expresia lucrãrilor sale într-o zonã
în care nu mai are importanþã
concretul, palpabilul, ci ceea ce el
configureazã, scriitura.

Ana Dragu

Maxim DumitrasMaxim DumitrasMaxim DumitrasMaxim DumitrasMaxim Dumitras

Nor captiv
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A spune cã literatura sârbã
este puþin cunoscutã în România
nu este o noutate. Se întâmplã
deseori ca, urmãrind miºcãrile ºi
modelele din literaturile po-
poarelor mari, sã pierdem din
vedere fenomene dintre cele mai
interesante, produse în arii
culturale ignorate, chiar dacã
învecinate. Cam aºa s-a întâm-
plat în general cu literatura
balcanicã, în care suficiente
experimente ºi inovaþii au
contribuit la crearea unor valori
descoperite ulterior cu surprin-
dere. Dar acest areal cultural a
contribuit din plin la patrimoniul
literar european, aportul sãu fiind
încununat ºi cu câteva premii
Nobel, ca în cazul lui Ivo Andric,
autorul Poveºtii cu elefantul
vizirului sau al Cronicii din
Travnik. Chiar dacã nu a obþinut
aceleaºi distincþii, Meºa
Selimovic, autor al unei lucrãri ca
Derviºul ºi moartea, nu poate
trece neobservat într-o perioadã
în care proza europeanã, cu
deosebire, se distinge printr-o
accentuatã reflecþie asupra
condiþiei umane. Mai aproape de
zilele noastre Danilo Kiss ori
Milorad Pavic se disting printr-o
ingenioasã poeticã modernã,
care aruncã o altã luminã asupra
vieþii din spaþiul balcanic. Sã
amintim în acest periplu sumar ºi
de prozatorul albanez Ismail
Kadare, cunoscut azi pe toate
meridianele, chiar dacã nu a
obþinut mult râvnitul Nobel. Cele
patru nominalizãri la acordarea
prestigiosului premiu valoreazã
poate mai mult decât premiul
însuºi. ªi poate tot aici ar trebui
menþionatã cel puþin Cartea de la
Metopolis a lui ªtefan Bãnulescu,
o dezvãluire modernã a valorilor
spirituale ale balcanismului. Dar
pentru cine e familiarizat cu
aspectele spaþiului cultural situ-
at la Porþile Orientului ºi
Occidentului, este oarecum de

 Alexandru Zotta

Milos CrnjanskiMilos CrnjanskiMilos CrnjanskiMilos CrnjanskiMilos Crnjanski
sssssi „i „i „i „i „versul liber“versul liber“versul liber“versul liber“versul liber“

aºteptat sã se întâmple aºa.
Aproape necunoscutã în

România este ºi opera lui Miloš
Crnjanski – poet, dramaturg,
prozator din prima jumãtate a
secolului trecut – ºi este meritul
traducãtorului ºi îngrijitorului
ediþiei,  Ioan Radin Peianov de a
fi transpus în româneºte opera de
început a acestuia.  Ediþia
bilingvã (Editura Brumar,

Timiºoara, 2007), cuprinde
volumele Lirica Itacãi, versuri
scrise în anii 1917-1919,  consid-
erate „cea mai radicalã înnoire
(...) a literaturii sârbe în epocã” ºi
poemul mai amplu Stra•ilovo,
definitivat în 1921, urmat de douã
manifeste literare, deosebit de
interesante pentru dezvãluirea
climatului în care se impune
avangarda în literatura sârbã, dar
ºi pentru unele similitudini cu
situaþia de la noi, din aceeaºi
perioadã, ºi de primul roman al
scriitorului, Jurnal despre
Carnojevic.

Explicaþie la Sumatra (1920)
ºi  Pentru  versul liber (1922)
intereseazã pentru modul în care
s-a manifestat avangarda literarã
sârbã, în care Crnjanski a

îndeplinit un rol important.
Constituite într-o pledoarie
pasionatã pentru versul liber,
manifestele poetului avangardist
au, în actualitate, ºi realã
importanþã teoreticã. Polemice,
ele resping atacurile „conduse de
jalnica mãrginire a micilor
comunitãþi”, care impunea poeziei
canoane depãºite.

Exponent al unei generaþii de
intelectuali care s-a maturizat în
anii rãzboiului, Crnjanski
pledeazã pentru o nouã poezie,
alimentatã dintr-o experienþã de
viaþã cu totul deosebitã de cea
tradiþionalã, acuzând întârzierea
literaturii sârbe în canoanele
conservatoare ale tradiþio-
nalismului, aºa cum proceda la
noi Ion Barbu când denunþa
„poezia leneºã”, descriptivã ºi
patriarhalã. De altfel nu numai
„manifestele” lui Crnjanski
prezintã similitudini de atitudine cu
poetul român, ci ºi creaþia sa
liricã; evocarea Itacãi din titlul
volumului le sugereazã.

Dar problema versului liber îl
apropie pe Crnjanski ºi de alþi
creatori români, mai cu seamã de
Lucian Blaga, cel care a impus
valoric acest tip de vers în lirica
româneascã. Acestora le este
comunã nu numai experienþa
expresionistã ci ºi o cuprin-
zãtoare practicã poeticã. Îi
apropie în primul rând adoptarea
ritmului semantic, al gândirii ºi al
trãirii personale, distinct de ritmul
recurent, repetitiv al poeziei
clasice, inclusiv al celei cu formã
fixã. Ambii identificã sursele
acestui ritm în creaþia popularã ºi
nu în împrumuturi sau imitaþii de
modele strãine. Pentru Crnjanski
poezia este în primul rând extaz,
este trãire de intensitãþi exis-
tenþiale determinante; poetul sârb
adoptã o poziþie accentuat
longinianã, orientalã, aproape
misticã, izvorâtã din spiri-
tualitatea „baºtinei”, din
specificitatea experienþei
existenþiale consumate în spaþiul
balcanic. Pentru Blaga poezia
este rostire oracularã, cale de
revelare a misterului, a condiþiei
primordiale a lumii ºi vieþii, de
reflecþie asupra temeiurilor
(stoicheion) celor mai statornice
ale existenþei.  Noua prozodie nu
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ignorã ritmul, nu-l eludeazã din
arsenalul poetic. Dimpotrivã,
ritmul este cel care organizeazã
poezia, dar o organizeazã liber de
canoanele tradiþionale, de „bãtãile
de tobã” ale clasicilor, de ritmurile
de marº ale odelor ºi imnurilor
solemne.

 În consideraþiile lui asupra
poeziei Hugo Friedrich afirmã
cã poezia modernã este
„ireduc-tibilã la simbolism”. Dacã
pentru înnoirea expresiei lirice
sim-bolismul a solicitat cu pre-
ponderenþã resursele muzi-
calitãþii, accentuând sugestia,
expresionismul recurge la cele
ale reflecþiei existenþiale
conduse, prin fenomenologie,
spre dezvãluirea temeiurilor
primordiale ale existenþei. O
reluare modernã a problemei
ritmului poetic a întreprins
savantul canadian Northrop
Frye. Reluând idei aristotelice,
acesta evidenþiazã condiþia
miticã a poeziei, plasând rostirea
poeticã, oracularã, între melos ºi
opsis. Ori de câte ori poezia a
intrat în crizã, a apelat, pentru
depãºirea acesteia, la ve-
cinãtãþile ei fireºti, melosul ºi
opsisul, proclamând ut pictura
poesis ori la musique avant
toute chose. Totodatã, adâncind
sugestii psihanalit ice, Frye
identificã structurile embrionare
ale poeziei în gângurealã ºi
mâzgãliturã, ipostaze infantile

ale percepþiei poetice, care pun
în evidenþã ritmicitatea trãirii ºi
aspectul energetic al vieþii.

Versul liber aduce o schim-
bare esenþialã, un ritm nou, care
nu mai este nici al poeziei
clasice, tradiþionale, al jocului
rimelor ºi metrilor tradiþionali,
simetrici, nici al muzicalitãþii
simboliste, oricât de sugestivã ar
fi aceasta. Noul ritm al versului
liber nu este doar un ritm repetitiv,
melodic, ci un ritm semantic, al
conþinuturilor de gândire, al
adâncirii reflecþiei existenþiale, al
trãirilor intelectuale interioare,
profunde ºi tensionate. Di-
versitatea acestuia rezultã din
manifestãrile unei existenþe
problematice, a cãrei experienþã
lumea balcanicã a trãit-o la
intensitãþi particulare.

Polemica susþinutã de
Crnjanski cu apãrãtorii poeziei
tradiþionale este interesantã nu
numai prin afirmaþiile referitoare
la natura poeziei, ca entuziasm,
ceea ce înseamnã o percepere
prevalentã a charmului acesteia,
a efectului de încântare pe care
poezia îl produce ºi prin care
impresioneazã cititorul sau
ascultãtorul. Dimpotrivã, cu cât
e mai autenticã, mai apropiatã de
tensiunile energetice ale vieþii, cu
atât poezia solicitã diversitatea
ritmurilor. Energia este tocmai
manifestarea ritmicã a lumii ºi a
fiinþei. Dacã Aristotel definea

fiinþa ca soma physikon ,
Apostolul Pavel o defineºte ca
soma pneumatikon, identi-
ficându-i natura energeticã ºi
manifestarea ei ritmicã.

Poziþia lui Crnjanski este cu
deosebire importantã pentru
înnoirea expresiei literare într-o
perioadã în care Serbia încerca o
afirmare istoricã printr-o generaþie
de intelectuali cu studii în
Occidentul avansat ºi cu
experienþa unui lung ºi dureros
rãzboi, care a schimbat mult
înfãþiºarea ºi temeiurile lumii. O
asemenea experienþã prezintã
autorul în primul sãu roman,
Jurnal despre Carnojevic, apãrut
în 1922. Cu toatã intenþia de
obiectivare a trãirilor per-sonajului,
în care recunoaºtem lejer instanþa
auctorialã, romanul rãmâne
subiectiv, dar tocmai prin aceasta,
autentic ºi convingãtor. Con-
flagraþia a adus popoarelor din
Balcani condiþia eliberãrii
naþionale, dar sem-nificaþia ei nu
se reduce numai la aceasta.
Existenþa a devenit problematicã,
a ajuns o continuã pendulare între
eros ºi thanatos; fiinþa s-a
desprins de temeiurile ei de pânã
atunci aventurându-se în cãutarea
altora. Liric, subiectiv, psihologic,
Jurnalul despre Carnojevic este
nu atât relatarea unei drame
istorice, cât a uneia existenþiale de
sem-nificaþii care nu ºi-au pierdut
actualitatea.
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1. Despre obârºia scrii-
toriceascã a unor diplomaþi
români

În cei peste 140 de ani de
diplomaþie modernã româneascã,
din corpul de profesioniºti ai
acesteia, nume dintre cele mai
mari ale literelor româneºti au fost
atrase spre aceastã profesie prin
talentul  ºi vocaþia lor pentru
ambele domenii; mulþi din  ei, printr-
o creaþie de excepþie, au intrat de
mult în areopagul literaturii
române.

Cu câteva secole înainte de
’48 însã, dacã ne-am referi la acea
piatrã de hotar de unde nouã ne
place sã începem mai toate
demersurile noastre, doresc sã
amintesc cã un sfetnic de mare
forþã, în funcþie la curtea mai
multor domnitori ai Moldovei a fost
poetul Miron Costin. Amintesc în
treacãt cã acesta se instruise  la
ªcoala iezuitã de la Bar ºi
Cameniþa, având însuºite  câteva
limbi strãine, aºadar în afarã de
latinã ºi polonã, greaca ºi rusa,
lucru care îl va ajuta sã se impunã
ca dregãtor (diplomat sau
negociator am spune azi), rãmas
în conºtiinþa noastrã, ca scriitor,
în primul rând. Ca un veritabil ºef
de ºcoalã diplomaticã,  pe care azi
o denumim ceva mai sofisticat
drept diplomaþie publicã, sfetnicul
moldovean – care a trecuse prin
toatã ierahia de la sulger, paharnic
sau pârcãlab, la mare comis ºi
mare vornic, a fost trimis în 1681,
de ªtefan Petriceicu, în solie la
hatmanul Jan Sobieski. Aºadar,
înainte ca luptãtorul polonez sã
obþinã aureola de mântuitor al
creºtinãtãþii, poetul ºi diplomatul
Miron Costin, pentru a-i obþine
benevolenþia viitorului monarh,
nãdãjduind în sinea sa cã leahul
ne-ar putea ajuta în lupa împotriva
turcilor, spre binele þãriºoarei sale,

va compune în limba renas-
centistului Jan Kochanowski
Poema polonã, pe care i-o închinã
acestuia. Sunt 750 de versuri
meºteºugite în tiparele barocului
polonez, rãmase pânã azi în
istoriografia polonezã din veacul
al XVII-lea. Costin nu face altceva
decât sã îi înfãþiºeze, meleagurile,
tradiþia ºi istoria poporului român
liderului militar ºi panilor polonezi,
lucru care peste decenii - pentru
o arie mai largã - o va face
iluministul Dimitrie Cantemir, în
1714, în Descriptio Moldavie,
scriere  realizatã la cererea
Academiei din Berlin, al cãrei
membru a fost.

Fãrã teama de a greºi, putem
afirma, aºadar, cã poetul Miron
Costin, alãturi de contemporanul
sãu, Ion Neculce sau câteva
decenii mai târziu de Dimitrie
Cantemir, sfetnic ºi el ºi nu la orice
curte, ci chiar la a lui  Petru cel
Mare, ne aratã obârºia
scriitoriceascã a diplomaþilor
români, care poate fi continuatã
cu zeci, poate cu sute de nume.

Diplomaþii de la ’48, asupra
cãrora revin doar cu câteva
cuvinte, au fost ºi ei neîntrecuþi
în arta  scrierii, chiar dacã
amintesc numai doi dintre ei: pe
Ion Ghica, fost  ºi preºedinte
al Academiei Române, ºi pe
Vasi le Alecsandr i ,  dacã
Eminescu rãmâne doar un umil
cancelar diplomatic la Berlin.
Din perioada interbelicã evoc
pe Elena Vãcãrescu, Lucian
Blaga, Aron Cotruº,  Radu
Mareº (tizul meu mort într-un
accident rut ier  în t impul
rãzboiul, în post la Bratislava),
cât ºi pe ataºatul de  presã de
la Vichy din timpul rãzboiului,
cel care a intrat ºi în panteonul
l i teratur i i  f ranceze ºi
universale, enumãr aici pe
Eugen Ionescu.

2. Despre liricã, privitã ca
demers al rugii

Am primit, recent, douã
plachete de versuri scrise de doi
diplomaþi cu ºtate vechi în
diplomaþia contemporanã ro-
mâneascã: Ion Porojan ºi Ioan
Lupu. La amândoi am constatat
cã în activitatea lor nu doar notele
de convorbire, telegramele sau
rapoartele diplomatice le-au
rãvãºit trãirile, ci ºi întrebãri
metafizice, existenþiale, grave ºi
perene, unele cu tentã ani-
versarã, lucru constatat ºi la un
alt coleg diplomat mai în vârstã,
Petre Gigea-Gorun. Celor care
detestã ocazionalul în liricã le
amintesc butada lui J.
Eckermann, exgetul lui Goethe,
care spunea cã: „toate com-
ponentele poetice trebuie sã fie
poezii ocazionale, în sensul cã
realitatea trebuie sã le ofere
ocazia ºi materialul”.

Prin bogata lor experienþã de
viaþã, toþi trei demonstreazã, dacã
mai era de demonstrat, cã lirica
nu este altceva decât încercarea
perpetuã de a rãspunde iarãºi ºi
iarãºi la întrebarea - de unde ne
tragem ºi încotro mergem? Ca ºi
în prima sa plachetã Faþã de Tine,
Doamne, Ion Porojan, pentru cã
la el mã refer în cele ce urmeazã,
se dovedeºte a fi în spovedaniile
lui un pic arghezian, are în verbul
lui ceva din ceea ce ne-a rãmas
de la titanul din Mãrþiºor, cel care
în litaniile închinate Paraschivei
cea din Buneºtii Bucovinei, în
tinereþea lui se autodefinea în
Cuvintele potrivite:

Tare sunt singur, Doamne, ºi
pieziº!

Copac pribeag uitat în câmpie,
Cu fruct amar ºi cu frunziº
 Þepos ºi aspru-n îndârjire vie.

”Rãtãcitul” Ion Porojan din
Resemnãri  ºi recunoºtinþã ne
dovedeºte cã de aici se trage ºi
el, când declarã: Venit-am ca ºi
voi ºi oriºicare – dintr-ale noastre
locuri, dintr-o zare. N-am fost mai
bun ºi cu cãtare – Decât aþi fost
voi fiecare.

ªi unul ºi altul detestã fibra
pãcãtoasã a omului (ce blesteme

RRRRResemnareaesemnareaesemnareaesemnareaesemnarea
sau piosau piosau piosau piosau piosssssenia caenia caenia caenia caenia ca
virtutevirtutevirtutevirtutevirtute
 Nicolae Mareº
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în gura lor!), laicul Porojan
dovedindu-ne a fi mult mai mistic
decât ereticul monah de la
Cernica, cel care, la senectute, în
Psalmul mut ne spunea:

Mã zgârie ºi spinul ºi
cremenea ºi fierul,

ªi rabd în veac ispita
vicleanului meu  vis.

La ce mai foloseºte fãpturii
giuvaerul

Ce scapãrã-n cutia în care l-ai
închis?

Il urmeazã Ion Porojan pe
marele Pontif, Ioan Paul al II-lea,
care spunea într-o predicã, prin
anii 80, cã dacã „omul este o
problemã, atunci Hristos este
rãspunsul”. Prin simplitatea cu
care se exprimã, dar mai ales prin
resemnarea ºi recu-noºtinþa pe
care nu se sfieºte sã le articuleze
încadrându-le în ceva efemer,
aniversar, reuºeºte simplu, ca ºi
urmaºul lui Mickiewicz, care scria
în tinereþea lui:

Doamne,
în acest univers

în lumea fãrã de sfârºit
EXIªTI

ºi-atunci am ºi eu al meu rost
pogorât sã fiu în mormânt

cu moartea pre moarte
cãlcând

dacã în þãrânã sunt
transformat

o pãrticicã din Pasca Ta sunt

Ioan Paul al II-lea, Poeme

St
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ãtuºa Julia ºi Condeierul
Constantin Ciopraga are parte

de intervievatori docil i în
majoritatea dialogurilor întinse
lejer pe 40 ani (Constantin
Ciopraga, Interviuri, ediþie
îngrijitã de Ilie Rad ºi Raluca
Deac, Limes, 2007). Ceea ce e
lãudabil fiindcã lipseºte la aceste
interviuri sunt pãrerile lipsite de
venin ale intervievatului; ceea ce
e mai puþin lãudabil, fiindcã
lipseºte, e statura criticului,
ilustraþie a sãrãciei critice în anii
70-80, închise în odiosul parc de
distracþii România. Ceea ce
idem nu îi lipseºte domnului
Ciopraga este o naivitate
suculentã, cu care reuºeºte sã
pareze întrebarea despre
protocronismul Personalitãþii
limbii române (p. 142-143). Din
interviuri, se deschide cititorului
acel CC livresc, îndestulat cu
citate, care nu poate vorbi de
autori individuali, ci de liste când
e vorba sã fie categoric ºi
valorizant; pe scurt, când trebuie
sã vorbeascã, dânsul scrie în
continuare. Ceea ce ni s-a pãrut
fantastic e cum nu evadeazã
conversaþia mai departe de
limitele istoriei sentimentale;
interlocutorii îi servesc exact
aceleaºi întrebãri la fi leu:
copilãria, modelul, Sadoveanu,
Personalitatea etc. De remarcat
dinamica interviurilor ºi infor-
maþia de mai bunã calitate ºi
întindere dupã ‘89, când uneori
se creazã pagini ample de
memorie (v. p. 223 pentru Iaºiul
interbelic). Pagini de rãspunsuri
ceva mai de urmãrit: v. in-
terviurile luate de Ilie Rad ºi
Vasile Iancu. Dezamãgitor de
curtenitor: Marian Mincu.

Puþin de reþinut din Canada la
repatriere de poeþi. Luminiþa Suse
în Bioglife (Limes, Cluj-Napoca,
2007) scrie versuri care în
duminici neploioase seamãnã cu
Urmuz („pe portativ de noapte/
doisprezece greieri idealiºti/ au
visat colectiv/ muzicã// pe
creanga de aur/ cinci maimuþe
revoluþionare/ au visat individual
omul” – Eu). Restul seamãnã cu

limba românã de acasã, folositã
ca dialect ºi numitã poezie prin
cafenele. E prima cãrticicã a
rubricii de faþã, aºa cã Mãtuºa se
indigneazã la tertipul ãsta de
nume bun, de a-þi publica 5-6 vol-
ume de 60-70 de pagini pe an, în
locul unuia mai substanþial. De ce
se feliazã poezia, o întrebare
pentru noii funcþionari ai poeziei,
care livreazã rapoarte poetice
trimestrial.

Volumaºul lui Ionel Marin,
Crinul din inimã  (Andrew,
Focºani, 2007) seamãnã cu
versurile de la Plastic Jesus, cu
adaos de Elade ºi alte staþii ale
metroului numit poezie slabã.
Versurile religioase, între noi,
Mãtuºã ºi Condeier, au luat
amploare anii aceºtia ºi nu e de
mirare sã aparã ºi vreun poet bun
printre cohorta de psalmodiatori.
Ionel Marin nu e totuºi Mesia liricii
religioase, ci mai degrabã un
habotnic care ºopteºte cam
aceleaºi lucru, fãrã duh pe
alocuri. Pe final, volumul devine
ºi ecologist ºi mai lasã sã scape
câteva poze familiale cu copilaºi,
poezie de ºerveþele ºi aniversãri
la care modernul nostru Homer
consemneazã. Pe scurt,
plictisealã în metru antic.

Eugen Simion scrie cel mai
bun text din anii ce au trecut, în
persoana unui portret al unui autor
viu, iertaþi-mã, am vrut sã spun,
un viu portret al unui autor, m-am
emoþionat. Înaintea portretului cu
pricina al Marianei Dan, aºezat
ca postfaþã, prima e poezia, bunã,
ºi mai stãnescianã, ºi mai
pateticã, dar unele versuri respirã
talent prin toate branhiile („isus
ne-a stins/ lumina pe scãri/ ca noi
sã ducem/ o mai bogatã/ viaþã
interioarã” – pe umãr îmi plânge).
Îngerii din staþie (Vinea, Bucureºti,
2006) e un efort întârziat al unei
poete pline de versuri mustind de
real. Pentru o pauzã dulce, un
strop de maternitate poeticã,
singura poezie pe înþelesul
copiilor postmoderni de la poema

chiuvetei: elefantul roz, excelent
blues de adormit mitzura
personalã a autoarei, pe numele
ei Angela.

Din pãcate, Petre Tãnãsoica
nu mai meritã bunele aprecieri pe
care le întindeam cãrþii domniei
sale într-unul din numerele
trecute. Grãdina lui Tagore
(Ramuri, Craiova, 2007), cu toate
cã este la fel de jurnal pe cât erau
tablourile pariziene ce ne-au picat
în mâini; acum, dânsul suferã de
misticism, de bãtrâneþea ºi
scrâºnirea sensurilor, de
indistingere între strofele în prozã
care fãceau din poetul nostru cel
mai nedescoperit poet bun.
Acum, se evidenþiazã doar
Supuºii stau cu fruntea-n
pãmânt, la rugãciuni, un poem
epic ºi minimal în stilul exotic
pornit cândva cu Pastel chinez
de Alecsandri. În rest,
contorsionãri religioase în Delhi
ºi pierdere de vremuri cu autorul
craiovean.

Adina Ungur semneazã Cal-
varia (Eikon, Cluj-Napoca, 2007),
un volum cu versuri din care nouã
cel mai mult ºi mai mult ne-au
plãcut motto-urile,doar cã de data
aceasta ele erau tot versuri ale
autoarei. Selectatã la sânge, se
pare cã lirica autoarei nu curge
în valuri patetice ºi auto-
indulgente, ci încântã minimum
pe economie. Sã nu pierdem
ocazia sã semnalãm mottoul cel
mai frumos: „în paºii mãrunþi de
mãtase/ trec anii punþilor de
oase”, ex aequo cu „nu ºtiu locuri
mai frumoase lãsate de
dumnezeu/ ca-n preumblarea
prin burta oraºului meu”.

Ca în muzici, e la modã, poate
confirma ºi Mãtuºa, antologia,
reluarea, variantele antume
pentru poeþi provinciali, dacã se
poartã ºi la case mai mari. În
odaie e joi a lui Gavril Moldovan
(Karuna, Bistriþa, 2006) are girul
lui Ion Pop ºi strâmbãtura cârnã
a Condeierului, care mai a cedat,
mai nu s-a lãsat.. Introdus de Ion
Pop, poetul nu poate fi nemernic
de rãu; doar cã poezia lui o dã în
metaforã când þi-e sinecdoca mai
dragã. De reþinut zdrenþe imagi-
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native ca ºi acestea, de acoperit
goliciunea sufleteascã, în pauzele
de þigarã: „Trecãtorul prin noapte
pierde din trup/ o parte egalã cu
aerul dezlocuit”. La final de
poeme în versuri naive, cu rimã
veche, o surprizã, un poem demn
de un cântec al trupei Timpuri
Noi, Anamaria barmanã: „Printre
tãvi de argint trece Anamaria/
strecurându-ºi ºoldul uleios cu
graþie/ noaptea-ntreagã adus
cãnile cu vin/ la mese”.

Invitatul la ceai de aceastã
ediþie e domnul poet Adrian
Munteanu, cãruia i-am citit
salivând Paingul orb (sonete 3)
(Arania, Braºov, 2007), cu
conºtiinþa cã dacã Brumaru e Zeu
transcendent când e vorba de
craci ºi cururi, atunci Adran
Munteanu e dracul gol. Plin de
inventivitate, intim cu strada ºi
prieten cu argoul, scriind sonete
în era internetului cu degete
murdare pe tastaturã, poetul
ne-a lãsat cu zâmbetul pe buze
ºi ameþiþi de atâtea injurii, în braþe,
ca-n vremea vulgarei ºi minunatei
tinereþi. Un bluesman adevãrat,
plin de venin adevãrate, un
Ronsard de Braºov, pe care îl
premiem cu Acceptul de Aur al
recitirilor noastre.

Sabin Opreanu, poet al
Herculanelor, cu Gimnastica
nisipului (Brumar, Timiºoara,
2007) îºi publicã cu întârziere de
douã veacuri poeme vechi,
absurde ºi amuºinând a
optzecism. Sensurile le-am
decantat încet din mimimalul
volum, iar la suprafaþã au apãrut
ºi metafore înecate ºi sensuri
lipsite de aer. Am reþinut obsesia
Râului, din pãcate, prea puþinã
pentru a iriga aridele aluzii de ici-
colo din versuri. Pe scurt, un
volum ca o staþiune balnearã, de
utilizat doar pentru anumite
afecþiuni ºi într-un anume fel de
afectare.

Leon Talpã livreazã prin
Martorul (Artemis, Bucureºti,
2007) un roman care se doreºte
un Craii de Curtea-Veche
petrecut în lumea boemei de azi.
Rezultatul mutant este mai
degrabã un Ciocoii vechi si noi

ca inserþie moralizatoare, per-
sonaje schematice ºi aºa mai
departe. Criticul F.I., parcã furat
lui Eminescu, se îndrãgosteºte
ridicol de o poetã ridicolã ºi
încearcã, în condiþiile stabilite de
autor, sã construiascã niºte
dialoguri mai reuºite, dar din

pãcate nu se poate exprima în
aceste triste prilejuri. Învãþã-
mintele romanului se pot trage la
un coniac, înconjurat de boemi,
pentru confruntare, dar nu meritã
osteneala neapãrat.

Dumitru Necºeanu îºi
intituleazã efortul împãrþit în douã
secþiuni ºi o addenda Omphalos
(Axxa, Botoºani, 2007). Ne-am

pus în cap ºi am început cu
addeenda, care suna ceremonial
ºi misterios. În schimb, poemele
din interiorul volumului nu au mai
avut atâta prezenþã, aºa cã am
rãmas cu addenda, iar Mãtuºa ºi-
a schimbat obiceiurile ºi nu mai
ceteºte poezele care nu au ad-
denda de la care sã înceapã.

„Ediþie definitivã”, scrie pe
volumul lui Dumitru Ignat, Astfel,
sau e vorba, astfel, de o ediþie
definitivã, oricum, e vorba de o
carte apãrutã la Botoºani, la
editura Quadrat. Am chicotit ºi
am dat rime diferite strofelor puþin
naive, încercând sa gândim cum
erau ediþiile precare, efemere, de
dinaintea acestui masiv volum.
Apoi ne-am dumirit: acesta era
ediþia definitivã a operei unui om
complet sau ediþia completã a
unui om definitiv sau, Mãtuºã, nu
mã zgâlþâi, cã spun prostii.
Aºadar, versuri la alegere, de
cãºunat ºi cârtit, dar fiind vorba
de o viaþã de om, am cãutat pe
lângã slãbiciuni evidente („Lunã
slutã, lunã cuc,/ bidinea, jar de
butuc,/ ci nu sta aºa, deoparte,/
fãcând semne: noapte, moarte.”
– Lunã slutã) ºi geme ºi bijuterii
în glod (iatã una, douã strofe mai
jos de exemplul deja dat: „Cã mi-
s cearcãn de luminã/ Chingã
slabã ºi ruginã” – Arghezi, treci
în ultima bancã ºi nu mai ºopti!).
Ar fi destule de obiectat, dar ziua
era joi, Mãtuºa fãcea cumpãrãturi
în piaþa ameninþatã de malluri,
aºa cã am lãsat volumul pentru
mai târziu.

Unui fost poet echinoxist,
niºte foºti colegi echinoxiºti îi
fac o surprizã, publicând Cu
pumnul pe i  (Pal impsest,
Bucureºti, 2007), titlu neinspirat,
care poate da bãnuiala absolut
falsã cã poetul e, Doamne
fereºte, spiritual ºi jucãuº cu
slovele. Ca poet, Nicolae Sabãu
e folcloric, metaforic, butaforic,
euforic, nichitstãnescian pe
alocuri, deci echinoxist cât se
poate. Pentru exemple grãitoare
ºi tipãrite, luaþi de încercaþi de
pildã Omul mort din gardul viu,
pentru o aromã de anii 60 din
provincie.

Locuire
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La suprafaþã, cartea
Alexandrei Medrea, autoare
gãzduitã la masa noastrã de ceai
ºi cafea amarã ºi numerele
trecute, Voiaj în dublu V (Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2005) este o relatare de cãlãtorie.
În realitate, câþi paºi prin Veneþia
sau aiurea, atâtea aforisme,
nedespãrþite ca atare, pline de
trimiteri intertextuale. Cu o valizã
de cãrþi mai degrabã decât cu
ochii încleºtaþi de pieþe ºi de
lagune, autoarea se plimbã per-
manent printre rafturi de autori,
ocolind pietonii. A se folosi ca
ghid prin Italia numai dacã doriþi
sã vã pierdeþi pe strãzi ºi sã rataþi
conversaþia cu colegul de
autocar.

Orice ai avea împotriva
poeziei de manual a lui Teofil
Rãchiþeanu, oricât de ana-
cronicã ar pãrea, versul lui îþi stã
în ureche ca un refren pop: „S-a
dus buna la strãbuna/ S-a dus
bunul la strãbunul/ ªi-am rãmas
pe-aici la dânºii/ Singur, singur
sã bat drumul...” – Rugã de
searã. Volumul se numeºte Lu-
mina din lacrimã (Napoca, Cluj-
Napoca, 2007). E ceva irezistibil
la naiva poezie, cu teme vechi,
dar nesugrumate, neobligate.
Reþeta e atât de bine urmatã
câteodatã, încât îþi poþi închipui
un atelier de poezie unde se face
pe calapod vers antic ºi odã cu
iz clasic, iar meºter e
Rãchiþeanu, de altfel, o figurã
celebrã a Munþilor Apuseni. A se
alege dupã gust ºi dupã
împrumut prealabil.

În conversaþi i le lungi ºi
plicticoase de la ora ceaiului,
Mãtuºa îmi povesteºte anii ei de
educaþie. Pe atunci, auzise de
eseuri le lui Ion Hirghiduº,
echinoxist faimos în cercuri de
þigarã ºi zvon pentru l i tera
dreaptã ºi tãioasã. De aceea,
poezia din Femeia lui
Dumnezeu (Editura Fundaþiei
Alfa, Cluj-Napoca, 2007) nu a
fost la înãlþimea zvonului. A fost
în schimb în ton cu prejudecata
cã un eseist-filozof mai bine
s-ar feri de poezia neagrã care

îi iese în cale ºi îi poartã ghinion
toatã ziua. Bunãoarã, sã
deschdem iresponsabil ºi sã
citim: „Pe drumul neºtiut al inimii
se aflã pietrele/ hotarele peste
care trebuie sã treci din când în
când/ ªi luneci uºor peste apele
râului” – Tãcerea roºie. Adicã,
ton poetic, este; emoþie, mai
puþinã, pentru cã nu te mai poþi
emoþiona trecând la pas ºi la
braþ cu poeþii pe cãi bãtãtorite.
În rest, nichitsãnescianisme:
Noaptea, Fata din tren ºi cam
atât. Din pãcate, prea puþin
imprevizibi l  pentru un om
lãudabil.

Pe când era sã închidem
calculatorul ºi sã plecãm la
Festivalul Filmului Britanic, ne-a

tãiat calea Recitiri din literatura
românã de Ionel Popa (Ardealul,
Târgu Mureº, 2007). Insinuantul
volum s-a dovedit a fi un manual
mascat în lecturã revãzutã.
Cartea e atât de strucuratã, încât
ne aºteptãm sã devinã un
bestseller de comentarii ºi sã fie
scoºi elevi prinºi cu copiatul pe
la bacalaureate cu ea sub
rendigotã, înadins, fiindcã recitiþii
sunt clasicii Eminescu, Slavici,
Creangã, cu un pic de exotism
(Iorga) ºi o o doamnã pentru
portretul de grup (Ioana
Postelnicu). Am ocolit volumul,
ceea ce vã dorim ºi dum-
neavoastrã. Pânã data viitoare,
fãrã ocoliºuri, vã dorim lecturi
bune!

R.T.

Portret
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În marile capitale petreci zilnic
în “tren” cam o orã la fiecare
drum. În þãrile peninsulare din
sudul Europei, ba chiar ºi la
Marseille, oamenii încã îºi mai
vorbesc. Pe englezi îi vezi citind
ziarul, fiecare cu exemplarul sãu.
“Ce sã facem de nu, sã ne privim
un ceas fãrã sã ne vorbim?” zic
ei. Peste ocean, s-a generalizat,
aproape, în timp ce în Europa
abia începe, faptul cã ziarele
(niºte mediocritãþi) se distribuie
gratuit, fiecare pasager primind
unul, pe care, din spirit ecologic,
îl paseazã la urmãtorul voiajor.

Ce fac parizienii în timp ce
merg la lucru? Ei bine, mai toþi
sunt cu nasul în cãrþi. Deci,
cartea pare sã fie popularã la
francezi - o citesc ei, oare, pentru
instruire, pentru destindere, sau
doar pentru a nu fi nevoiþi sã lege
o conversaþie ? Cã nu-i doar un
tertip care sã justifice izolarea
(sinonimã indiferenþei celor care-
ºi petrec ziua cu cãºtile pe
urechi), ar trebui sã se deducã
din faptul cã se citeºte (ºi)
literatura serioasã.

Douã genuri abundã, fiind
preferate, romanul negru ºi
literatura de actualitate - politicã,
psihanaliticã, sentimentalã, de
scandal. Cel mai mic fleac divers
e exploatat prin apariþia în decurs
de o sãptãmânã-douã a unui tom
de 500 de pagini – te întrebi când
a fost scris, sau poate era scris
dinainte ºi aºtepta momentul? Sã
nu uitãm, însã, cã 100 de milioane
dintre acest gen de apariþii
sfârºesc la lada de gunoi,
nevândute, în fiecare an. Tinerii, n-
ai crede, citesc ºi ei, iar bãieþii,
cine-ar fi gândit? se pare cã, în
afarã de benzile desenate,
urmãresc chiar mai tare decât
fetele cancan-urile vedetelor ºi
confesiunile sentimentale. E
interesant cã tinerii vorbesc
neinhibaþi despre droguri, sex, dar
niciodatã despre ceea ce citesc.

O surprizã, pe care sociologii

SSSSSalonul de cartealonul de cartealonul de cartealonul de cartealonul de carte
de la Pde la Pde la Pde la Pde la Paris,aris,aris,aris,aris, 2008 2008 2008 2008 2008
 Horea Porumb

ºi experþii de marketing n-au
anticipat-o, o constituie succesul
Salonului de carte de la Paris,
frecventat de 185 000 de curioºi
în anul 2007. El a fost reeditat ºi
în 2008, între 14 ºi 19 martie, cu
o frecventare de 165 000 de
vizitatori, fiind onorat de
participarea în persoanã a trei mii
de autori. Se numeºte Salon, dar
seamãnã cu un târg – întâmplãtor,
tot acolo, la complexul
expoziþional de la Porte de
Versailles, are loc ºi Târgul anual
de vinuri! În fond, lumea s-a
obiºnuit deja sã cumpere cãrþile
(anumite cãrþi!) „ca-n târg”, la
piaþã, la supermarché. Aceste
vânzãri le depãºesc pe cele
realizate de Amazon, de Fnac, sã
nu mai vorbim de librãriile
tradiþionale, care sunt asfixiate de
concurenþa marilor lanþuri de
magazine.

Deci, Salonul de carte e intrat
în reflexele cotidiene. Atunci, de
ce sã nu fie exploatat un pic ºi în
politicã? A fost vizitat de ministrul
învãþãmântului, Xavier Darcos,
care a folosit ocazia spre a-ºi
expune opiniile asupra
manualelor ºcolare. Ministrul
culturii, în persoana doamnei
Christine Albanel, fosta
conservatoare a Palatului
Versailles (acum, în Franþa e voie
sã se spunã “ministrã” - madame
la ministre) a profitat de
eveniment ca sã anunþe
implicarea guvernului în
subvenþionarea micilor case de
provincie, a “librãriilor in-
dependente”. Mai existã vreo
1400 de “supravieþuitori” de acest
gen, care privilegiazã raportul
uman cu cititorii. În plus de
scutirea de plata taxelor
profesionale, pe baza unui sistem
de evaluãri, vor fi subvenþionate
pentru proiecte specifice,
începând de anul acesta, 700
dintre ele, cu un buget de 2,5
milioane de euro. Pe fundalul
mediatizãrii gafelor politice, a

dezamãgirilor economice ºi a
grotescului cãutãrilor amoroase
ale ªefului statului, anunþul a fost
o surprizã care a uns pe toþi la
inimã - îndeobºte pentru cã era
un gest neaºteptat: “dreapta” îºi
fãcuse de mai demult renumele
de a fi anti-culturalã ºi anti-
ºtiinþificã. (Cercetãtorii ºtiinþifici
se tem, de pildã, de desfiinþarea,
pur ºi simplu, a statutului de care
beneficiazã ºi trecerea lor sub
controlul universitarilor - alt pol de
putreziciune...).

Ediþia actualã a Salonului a fost
patronatã de Preºedintele
Israelului, invitat de onoare
pentru a marca aniversarea a 60
de ani de existenþã a statului
evreu. Puþini ºtiu cã la vremea
aceea (unicul) prieten fidel îi era
statul francez; englezii, în calitate
de foºti colonizatori, erau
consideraþi altfel, iar America nu
era pe nici unde. Trec repede
peste faptul cã iniþiativa a atras
boicotarea Salonului de cãtre
contributorii musulmani ºi cã am
avut parte ºi de o evacuare
forþatã, din cauza unei false alerte.
Publicul a avut prilejul sã
cunoascã operele a 40 de autori
israelieni, inclusiv ale unor mari
figuri „de stânga”, precum Amos
Oz1  ºi David Grossman2 , cel de-
al doilea fiind la un pas de Premiul
Nobel pentru literaturã în 1984.

Au avut loc dezbateri pe teme
de actualitate, întâlniri ale
cititorilor cu autorii, polemici între
autori, iar standul “Studioul
lectorului” dãdea posibilitatea
ascultãrii unor înregistrãri ale
scriitorilor care citeau din propriile
opere.

Ce noutãþi aduce Salonul din
acest an? Prima noutate e cã nu
s-a schimbat nimic faþã de anul
trecut, Marc Levy3  continuând
sã fie cel mai vândut autor de
ficþiune. Acesta este urmat de
Muriel Barbery4 , o revelaþie
datând din toamna lui 2006 , cu
long-seller-ul „L’élégance du
hérisson”, vândut în 400 000 de
exemplare - (Gallimard, colecþia
« Blanche », 359 p. (ISBN 2-07-
078093-7). În fine, la standul
Annei Gavalda5 , amatorii de
autografe au stat la coadã în
medie patru ore.  Au regresat
vânzãrile la cãrþile de artã, dar au
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avansat cu 20% faþã de anul
trecut cele adresate tineretului.

A doua noutate e apariþia în
forþã a unui nou suport de lecturã:
cartea numericã. SUA, India ºi
China au investit deja enorm în
acest domeniu. “Demateria-
lizarea” cãrþii e un eveniment trãit
cu emoþie atât de cititori, cât ºi de
producãtori - nimeni nu ºtie în ce
mãsurã cartea informatizatã va fi
afectatã de piraterie ºi dacã va
duce la violãri substanþiale ale
dreptului de autor.

În concluzie, evenimentul
“Salonul de carte” a consfinþit un
nou progres al intrãrii literaturii în
mase, fiind în acelaºi timp un
barometru al realitãþii Franco-
foniei ºi un examen reuºit al
caselor de editurã.

1 Romane: Les terres du chacal,
1965, Ailleurs peut-être, 1966, Mon
Michaël, 1968, Jusqu’à la mort, 1971,
Toucher l’eau, toucher le vent, 1973, La

colline du mauvais conseil, 1976, Sous
cette lumière flamboyante, 1979, Une
paix parfaite, 1982, Dans la terre
d’Israël, 1983, Les voix d’Israël, 1983,
La boîte noire, 1987, Connaître une
femme, 1989, Ne dis pas la nuit, 1994,
Les deux morts de ma grand-mère et
autres essais, 1995, Une panthère dans
la cave, 1995, Un juste repos, 1996,
Seule la mer, 2002, Une histoire
d’amour et de ténèbres (roman autobio-
graphique),  2003, Soudain dans la forêt
profonde, 2005, “Vie et mort en quatre
rimes”, 2008. Eseuri: Aidez-nous à
divorcer ! - Israël Palestine, deux États
maintenant, 2004 ºi Comment guérir un
fanatique, 2006.

2 Romane ºi eseuri traduse: Le
Sourire de l’agneau, 1998, Voir ci-
dessous amour, 1991, Le Livre de la
grammaire intérieure, 1994, L’Enfant
zigzag, 2004, Le vent jaune, 1988,
Chroniques d’une paix différée, 2003,
Duel à Jérusalem, 2005, Sleeping on a
Wire: Conversations with Palestinians
in Israel, 1993 , Lion’s honey: the myth
of Samson, 2006.

3 Romane: Et si c’était vrai..., 2000 -
Prix Goya du premier roman ; adaptat
pentru ecran în 2005 sub titlul Just like
heaven. Où es-tu?, 2001, adaptat pentru

ecran în 2008, Sept jours pour une
éternité..., 2003, La Prochaine Fois,
2004,  Vous revoir, - continuare la Et si
c’était vrai..., 2005, Mes amis Mes
amours, 2006, adaptat pentru ecran, în
2008, Les Enfants de la liberté, 2007.
Texte de cântece: Pour toi, pentru
Jenifer, în albumul, Le Passage, 2004,
Je t’écris, pentru Grégory Lemarchal,
în albumul Je deviens moi, 2005,
T’Aimer si mal, pentru Johnny Hallyday,
în albumul Le coeur d’un homme, 2007.
Scurt metraj: La Lettre de Nabila,
realizat pentru Amnesty International,
2003.

4 Romane : Une gourmandise,
2000, L’Élégance du hérisson, 2007.
Premii: 2006: Prix Georges Brassens ,
2007: Prix Rotary International, 2007:
Prix des libraires pour l’Élégance du
hérisson.

5 Nuvele ºi romane: Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque part, 1999,
Nouvelles à chute, 2004, L’Échappée
belle, 2001, Je l’aimais, 2002, Ensemble,
c’est tout, 2004, A leurs bons cœurs, 2005,
La Consolante, 2008, 35 kilos d’espoir,
2002, Ceux qui savent comprendront,
2000. Prefaþa ºi textele reportajului
fotografic al lui Régis Momenteau.
Filmografie: Ensemble, c’est tout, 2007.

Norul
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    Lupta dintre cele douã entitãþi
se desfãºura pe strãzile
Bucureºtiului. Pe dealul Spirei,
unde fusese palatul lui Mihai
Vodã, acum trona „Casa
Poporului”, iar în fosta închisoare
a Securitãþii din subteranele de la
Arsenal era acum „ªcoala de
cloni”. Orfanii de pe timpul lui
Ceauºescu erau învãþaþi într-însa
cu lumea calculatoarelor, a
realitãþii virtuale, care miºca
politica de la suprafaþã dupã legile
dictate în adânc.
    Andrei se cobora într-o gaurã
neagrã a timpului, cãutând în
genunea trecutului zilele vieþii,
sub palatul dictaturii care strivise
România. Ajunge în casa unde a
locuit la Bucureºti. Aflã, spre
marea sa surprizã, portretul pe
care îl credea demult pierdut.
Acum, cã ºi-a recãpãtat chipul
tânãr, pierdut în genune, totul,
spre marea sa mirare, devenise
posibil. El vroia sã gãseascã
taina, ca sã readucã lumea pe o
gurã de rai, dinainte de cãderea
în timp, dar asemeni ucenicului
vrãjitor, face sã explodeze timpul
ºi spaþiul. Era o explozie teribilã,
prezentul se amesteca cu
trecutul ºi cu viitorul, ca într-un
semafor care ºi-a pierdut
direcþiile. Era o lume stranie...
    Descoperã cu surprindere cã
reþeaua vechilor strãzi continua
sã existe sub „Casa Poporului”,
cu oamenii vii care-ºi reame-
najeserã casele demolate ºi
trãiau acolo. Pe strãzi trecea câte
un Trabant, un Wartburg sau vreo
veche Dacie, dupã care, rãsãrind
din curþi, se þineau alergând câini.
Era o luminã difuzã, chiar dacã
în locul cerului erau acum
temeliile uriaºei Case a Po-
porului, iluminate de becuri de
neon care rãspândeau o luminã
spectralã, ce se întrerupea
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EMIL RAÞIU

  Memoriei lui Marius Tupan, autorul „Batalioanelor invizibile”
noaptea; un macaragiu re-
montase o veche macara din
piese pãrãsite ºi pictase pe bolþi,
care erau temeliile Casei
Poporului, becuri în formã de
lunã, de stele, ce ardeau noaptea.
La lumina lor, noile generaþii se
plimbau în nopþile cu lunã ºi îºi
jurau amor, încercau aceeaºi
beþie, ca ºi cu ani în urmã Andrei,
în grãdina de deasupra, de la
Arhivele Statului, când avea trup
ºi se întâlnea cu Doina. Întâlneºte
pe drum un tip curios, cu
lavalierã, care intrã în vorbã cu
dânsul ºi se dã drept artist, ba-i
propune sã-i fie cãlãuzã, sã-l
însoþeascã la un spectacol de la
un teatru unde se joacã o piesã,
„Vanitate”, a unui misterios autor
necunoscut, Ego, într-o salã
polivalentã, unde se joacã ºi
„Viaþa este vis”, ba îi propune sã-
l ducã ºi la teatrul Domniþei Ralu,
unde joacã trupa lui Gherghely.
Este imposibil, gândeºte, domniþa
Ralu a trãit cu mulþi ani înainte, dar
nu-i spune nimic, îi mulþumeºte
politicos ºi se îndepãrteazã pe
strada Minotaurului, gândind sã
gãseascã cifrul ascuns. Acum, cã
spaþiul ºi timpul s-au creat din
nou, va gãsi codicele ce-a
pierdut.
    Grãbeºte pasul, deºi ciudat,
fiind acolo mai aproape de centrul
pãmântului, constatã cã
gravitatea s-a micºorat ºi el poate
aproape sã zboare. Ce cautã
atunci acolo?
    Îl cautã pe Grigore ºi este
emoþionat, inima îi bate tare,
cãci timpul trecea foarte repede
ºi efectele exploziei timpului ºi
spaþiului puteau înceta dintr-un
moment în altul, înainte de a-l
gãsi pe Grigore ºi care ar mai
fi fost scopul vieþii sale, dacã
nu ar fi dezlegat codicele, cifrul

secret? Se profileazã atunci pe
stradã o umbrã, o siluetã. Dar
este Profesorul calabrez! Ce
bucuros este cã-l reîntâlneºte!
Este de câteva luni  în
România, a venit  pentru a
vedea Revoluþia, pentru a vâna
în sine însuºi, pentru a vedea
dacã totul este eternã miºcare,
victorie a lui Heraclit, sau e, aºa
cum a sperat, întoarcere la
origini. Cãci ce mai rãmânea din
viaþã dacã totul era eternã
schimbare? A aflat rãspunsul ºi
ieri a þinut o cuvântare de la
balconul din Piaþa Universitãþii.
Acolo, în jurul statuilor lui Mihai
Viteazul, Gheorghe Lazãr ºi
ale al tor oameni mari  a i
României, erau adunaþi sute,
mii de oameni. Se însera, când
de la balcon, Profesorul le
spusese:
   -Revoluþia românã a fost o
întoarcere la origini, contra
teroarei istoriei! Toate revoluþiile
au biruit ºi s-au impus în lume
prin libertatea interioarã a
sacrificiului, complet pierdut în
societatea de unde vin, a
gloatelor. Acestea sunt valori,
virtuþi, care se trag dintr-aceea a
Mioriþei, iar nu ale oii Dolly
clonate. Trecerea barierei cu
moartea, care azi a fost alungatã
din societate, este necesarã
pentru triumful vieþii! Copiii uciºi
pe treptele Catedralei la
Timiºoara au simbolizat victoria
asupra morþii prin moarte, ca
expresie deplinã a libertãþii! Cãci
ei au cãlcat cu moartea pre
moarte, spre victoria vieþii! În
acel moment fu întrerupt de un
profesoraº, care spuse cã
modernitatea este egalã cu
libertatea individului faþã de
societate. Profesorul îi rãspunse,
referindu-se la Parmenide, la
filosofia fiinþei, cã libertatea este
interioarã, pentru cãutarea
Adevãrului ºi a Fericirii, de aceea
filosofia anticã nu ºi-a pus
problema libertãþii, ci pe cea a
Adevãrului. Altfel pusã, nu devine
problema libertãþii o falsã
problemã? Ea a dus mai întâi la
izgonirea din rai, la Amalric de
Bene ºi libertini, în numele aºa
zisei ere a Spiritului, pânã la
Don Juan, la evoluþionism,
faustianism, etc. Problema
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libertãþii, continuã, a început de
fapt odatã cu creºtinismul – Sf.
Paul, Sf. Augustin – ºi, ca o
contrazicere a premizelor ei, a
izbucnit ca problemã principalã în
epoca enciclopediºtilor ºi a
Revoluþiei franceze, care i-au
negat libertãþii tocmai premizele
ei, creºtinismul! Libertatea este
libertatea de moarte, a Mioriþei,
zise Profesorul, este libertatea
Revoluþiei române, contra tiraniei
istoriei! Nu este libertatea lui
Raskolnikoff ºi a urmaºilor lui, a
„omului nou”, clon inventat de
comuniºti ºi nici a Supraomului
lui Nietzsche!  Nu fiþi dez-
nãdãjduiþi cã aþi pierdut alegerile,
li se adresã tinerilor. A fost
Dumineca orbului! Astãzi în-
treaga omenire este manevratã,
transformatã, ca o pastã, viciul
transformat în virtute ºi virtutea
în viciu: se poate crea un bau-
bau planetar în care cei mulþi cred
ca în ceva real, asemenea lui
Don Quijotte care credea cã
morile de vânt erau zmei, se
zbuciumã, suferã din cauza
aceasta; irealitatea devine
realitate ºi viceversa, cãci nu mai
existã diferenþã între ele, mintea
omului ºi omul au devenit ca o
„paginã” de ordinator, trans-
ferabilã, anulabilã, programabilã
dupã placul Puterii, care deþine
minþile oamenilor, sentimentele,
viaþa lor, realitatea, virtualitatea,
trecerea dintr-una în alta, cheile
„ligandis et solventis” ale vechii
alchimii. Este o societate
formatã de mass-media,
virtualitate, TV, ca o plastilinã în
mâna câtorva care conduc
masele, dându-se culmea, ca
într-un teatru al dublurilor,
democraþi! Dar sunt niºte cinici.
Ei au pus totul sub semnul
neantului. Ei nu mai suportã
ideea existenþei unui Adevãr.
Totul e sub semnul lui Lucifer,
lucifericã fi ind obscurarea
Absolutului prin virtualitate,
succedaneu al lui Dumnezeu.
Voi, le zice tinerilor Profesorul
calabrez, aþi învins în decembrie
1989 cu crucea ºi piepturile
goale, comunismul, acum trebuie
sã învingeþi dictatura materiei,
diversiunea pseudodemocraþiei,
sã preparaþi normalitatea, era
libertãþii! Altfel, va fi moartea

Revoluþiei române, moartea
Mioriþei!
    Ca un pescar de oameni,
Profesorul vrea sã pescuiascã în
subteranele fiinþei, sã pescuiascã
oameni, pe sine însuºi. Dar câte
fiinþe erau în el? Câte vieþi?
    În subterana de sub Uranus,
în grote ca Deceneu sub Muntele
Ghebeleizis, coborând în timp,
Andrei descoperea împreunã cu
Profesorul eliberarea din timp, în
cele trei hipogee, pe trei planuri,
care întruchipau timpul, adicã
prezentul, trecutul ºi viitorul; aici,
prezentul ºi trecutul erau în viitor
ºi viitorul era în trecut. Profesorul,
ascunzându-se de nãvala mi-
nerilor, ajunsese în galeriile încã
deschise sub ºantierul de sub
Casa Poporului, unde intrase,
fãrã sã ºtie, într-un alt timp, din
afara timpului linear. Aici, fãrã sã
bãnuiascã, gãsi casele ºi strãzile
de sub dealul Uranus, acoperite
de temeliile Casei Poporului, sub
care continuau sã trãiascã
oamenii ce nu-ºi pãrãsiserã
casele, ireductibilii. Sub în-
chisoarea de pe Uranus, din
clãdirea fostului Arsenal în care
acum era ºcoala de cloni, se aflau
pivniþele palatului de la Curtea
Arsã; afundându-se în zilele care
au prins aici corp fizic,
cristalizând odatã cu miºcarea,
sunetele ºi imaginile într-o a patra
dimensiune, în spaþiul timp
nelinear, coborâ cu secole în
urmã. Trecu prin faþa bustului lui
Parmenide, ºi înþelese cã acolo,
în Bucureºti, se aflã într-un punct
de forþã al Terrei, o axis mundi, o
coloanã a infinitului, unde era
motorul eternei reîntoarceri, al
echilibrului lumii, în veºnicã luptã
cu forþele Haosului, disgre-
gatoare ºi centrifuge. Vor reînvia
ºi oamenii trecutului?

În timpul acesta, afarã,
pãmântul se cutremura de
invazia minereascã. Profesorul,
calm, urmat de Andrei care cãuta
codicele, fãrã sã ºtie cã-l aflase
în chipul sãu tânãr din genune,
înaintau pe o galerie pe care se
trecea odinioarã, în secret, spre
Curtea Nouã. Pe mãsurã ce
înaintau se auzeau zgomote care
se amestecau cu o melodie. La
un cot al volutei pe care-l forma
galeria, ce aici luase forma

galeriei timpului, în lumina slabã
de feºtile, contele se întâlni faþã
în faþã cu un om. Acesta purta un
vestmânt viºiniu, acoperit cu o
manta de postav, ce fusese
elegantã, dar acum începea sã
se zdrenþuiascã. Speriat, în urma
lui venea un alt om, care striga:
Cârjalii, cârjalii! Poruncã sã
închideþi porþile!  -Muscalii, vin
Muscalii, strigau alþii, nãvãlind
înãuntru cu masale. Se formase
un grup de  câteva zeci de inºi,
vociferând, agitându-se. Un  nou
venit, strigã: -Vodã Mihai ªuþu a
fugit!
Dar contele calabrez, care nu-ºi
pierduse sângele rece, fãcu o
reverenþã în faþa omului cu
vestmântul viºiniu, care-i
rãspunse la fel.  –Sunt contele de
Hauterive, zise acesta, ºi dupã
ce am pierdut tot avutul, din care
am salvat numai numele ºi
onoarea, dupã ce mi-am salvat
capul de ghilotinã, peregrinez din
þarã în þarã. Mais qu’est- ce que
se passe-t-il, qu’est-ce que se
passe-t-il ici? Arãtã cu degetul
spre locul unde se deschidea
ieºirea tunelului spre curtea
domneascã.  –Nous allons voire,
zise contele, care printr-o ciudatã
metamorfozã, se coborâse în
aparenþele unei alte vieþi,
miºcându-se cu multã precizie ºi
recunoscând personajele.
    Costumul de varã devenise o
redingotã neagrã ºi sobrã, iar în
cap avea o pãlãrie dupã moda
occidentalã, spre deosebire de
alte douã personaje ce pãrea
a le recunoaºte, îmbrãcate în
anterie orientale. Unul dintre
aceºtia, îmbrãcat în anteriu de
atlas roz, era Neofit Vamva,
însoþit de un  student de la ªcoala
de la Vãcãreºti, pe care
Profesorul calabrez pãrea a-i
cunoaºte din cãrþi, dar acum îi
întâlnea în realitate, fãrã sã se
mire prea mult.  –Sã purcedem,
sã vedem ce se întâmplã afarã,
le zise el, întors acolo de nãvala
minerilor de cu 200 de ani mai
târziu.
    Prinzând curaj, grupul ieºi din
tunel ºi se reînfãþiºã la suprafaþã.
Dar în jurul palatului domnesc, în
grãdina enormã, se adunaserã la
vestea sosirii cârjaliilor, calicimea
ºi hoþii Bucureºtiului, sã-i aºtepte
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pe „eliberatori”, pe cârjalii lui
Pasvantoglu. Pe porþile deschise
ale Curþii, intraserã ºi mulþime de
mahalagii, meseriaºi, negustori,
care stãteau mai la  parte, sã
vadã ce se petrecea. În fruntea
alaiului apãru un arnãut, dezertor,
muºteriu la crâºme ziua, iar
noaptea hoþ de drumul mare,
poreclit Malamos Bozagiul sau
bragagiul. El înainta cãlare pe un
asin, cu o cucã domneascã de
catifea aurie pe cap, cu cabaniþã
cãptuºitã cu samur pe umeri, în
mânã cu topuz, îndreptându-se
spre scara cea mare, de la
intrarea palatului domnesc, urmat
de sfetnici ºi cãpitani, însoþiþi de
femei podãrese, urlând toþi un
cântec ciudat: „Pe la Curtea
Veche/ Te trag cânii de o ureche,/
Pe la Curtea Nouã/ Te trag de
amândouã!” Contele de
Hauterive, neînþelegând bine,
privea parcã hipnotizat ºi ima-
gini din Franþa sa revoluþionarã i
se înfãþiºau în minte. Pradã
amintirilor care-l aduseserã în
þara sa aproape de ghilotinã,
cuprins de un tremur nervos, îl
întrebã pe contele calabrez:-
C’est la Marseillaise, n’est ce
pas?  La care, ne mai aºteptând
rãspuns, începu sã strige:
C’est l’assaut de la Bastille, Mes-
sieurs, l’assaut des Tuilleries!
    Prea puþini însã îl priveau,
neînþelegând vorbele sale, în timp
ce acei din alaiul lui Malamos,
strigau: -Sã trãieºti, Mãria Ta, ani
mulþi ºi fericiþi, iar un elev de la
Sfântul Sava al dascãlului Riga
din Veleºtin, pripãºit pe acolo,
începu sã strige: Liberte, egalite,
fraternite!
Aceasta fu picãtura care umplu
paharul, convingându-l pe
contele de Hauterive cã în
Valahia izbucnise revoluþia
francezã! Se îndreptã fugind spre
galeria subteranã de unde ieºise,
urmat de contele calabrez ºi de
Andrei, care nu-l puteau lãsa
singur, pradã spaimei, în timp ce
mulþimea rãmânea în grãdina
palatului sã vadã podãresele,
îmbrãcate în hainele doamnelor ºi
ale domniþelor.

-Trãiascã podãresele fru-
moase, strigã un om din mulþime.
–Podãresele sã fie pe degeaba!
Strigã un altul, însufleþit de noua

ordine. Atunci, un crâºmar, ce
privea pe de lãturi ºi se veselea,
vãzând-o pe nevastã-sa trecând
cu ceata lui Malamos, se repezi
furios într-acolo, s-o ia acasã, s-
o tragã cu el, ºi începu o bãtaie
zdravãnã cu cei din alai. –Toate
muierile-s slobode, strigã atunci
aceasta, urmatã de podãrese:
Muierile-s slobode, sã fie
slobozite, ºi-l împinserã pe bietul
om la o parte.
-Aºa-i, toate-s podãrese, zise un
mucalit, în hazul general. Unul din
ceatã se repezi la o muiere
podãreasã ºi începu sã-i ridice
poalele, în vãzul tuturor, în timp
ce aceasta mai se lãsa,
chicotind.
–Toate muierile sã umble
despuiate! Strigã un altul cu
însufleþire. Parte din ceatã se
risipi prin oraº, în crailâc, la
nevestele mahalagiilor. Ajun-
gându-i în galerie pe cei doi conþi,
Profesorul Vamva ºi Kirangheleu,
studentul sãu, începurã sã
comenteze.
   -Slobozie! Zise Vamva. Sã fie
totul în devãlmãºie! Dupã Repub-
lica lui Platon, dar aicea e mare
entropia, e demosul care duce la
tiranide. Kratosul fãrã Dumnezeu,
zise înspãimântat, referindu-se la
intrarea bragagiului Malamos,
cãlare pe asin, ca Isus în
Ierusalim. Neruºinare! Puterea
vine de la Dumnezeu, nu din
þãrânã, cum vor Voltaire ºi ai lui
care au ridicat gloata! Aceasta e
moria (nebunie)!   Kirangheleu,
mai tânãr ºi îndrãgostit, zise: -
Revoluþia e o prefacere, o
metempsihosis, ca cea din om în
muiere. Dacã o lãsãm slobodã nu
va arde lumea cu ea, ca apa cu
focul grecesc? De aceea,
Revoluþia e muierea slobodã,
focul care arde tot, apã ºi uscat
ºi în urmã lasã cenuºã... Vai, cât
e de greu sã fii muiere, zise el,
cãindu-se de cele spuse, biatã
muiere. Sã aparþii la douã cinuri,
cel îngeresc ºi cel natural, sã fii
suflet ºi trup al lumii deopotrivã,
în luptã veºnicã între ele...
   -Metempsihoza, zise Vamva,
care era bãtrân, este cea
fiziceascã, din plãmãdeala din
care Dumnezeu a alcãtuit lumea,
din ignis (foc), din apã, din aer ºi
din gea. Astãzi precumpãneºte

gea, þãrâna, kronosul greu, fãrã
uranos (cer), care trage tot la
fund. Dar, sfârºit Anul cosmic, o
mare explozie va duce la sfârºitul
Cosmosului; el se va alcãtui însã
din nou, în palingenesis, în
nesfârºitul Kronos, repetând de
fiecare oarã istoria; politichia va
degenera în gloatã ºi în tiranide
ºi Pronia o va întoarce din nou la
nomos. Pentru cã toate-s, în ºirul
în care sunt, cum spunea
dascãlul nostru Theofilos
Corydaleu, vrednic de luare
aminte...
    Dar îl întrerupse atunci un
surtucar, îmbrãcat pe jumãtate
europeneºte, zicând tare: -
Maºina lumii
s-a întors cu capul în jos ºi merg
toate dimpotrivã, anapoda ºi pe
dos! Acesta e balamucul!
Malamos voievod ºi podãresele
doamne ºi domniþe!
   -Balamucul, c’est la Revolution!
Repetã ºi aristocratul francez
care înþelegea cuvântul. La folie,
la „moria” du genre humain,
comme disait le grand Erasme.
L’unique consolation, si comme
ca on peut dire, c’est que chez
vous, en Valachie, tout est moins
tragique, tandis que chez nous,
en France, tout est pris tres
serieusement  et  tragiquement!
Peut-etre, parce que dans votre
tragique etat vous etes beaucoup
moins pervertis que nous,
beaucoup plus proches a l’etat du
bon sauvage! Helas!    -Da, zise
contele, suntem mai aproape de
rânduiala naturii ºi acceptãm
moartea. Singura libertate este
aceea a celui ce îmbracã
cãmaºa morþii, nu a gloatelor!
    Dar unde era? Se întrebã
contele. Visa? Nu, era pe o axis
mundi, acolo în Bucureºti intrase
într-o a patra dimensiune a
spaþiului ºi a timpului, îºi zise.
Pentru o clipã pierduse mãsura
timpului ºi nu mai ºtiu de cine se
ascundea acolo: de mineri sau de
craii lui Malamos?  La rândul sãu,
aristocratul francez nu mai ºtia
dacã se ascundea de sans-culoþi
la Paris, sau aceºtia ajunseserã,
aducând revoluþia, în capitala
Valahiei? În care dintre lumi
erau?
    Contele calabrez se hotãrâ
atunci sã iasã afarã, decis sã
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strãbatã prin cele douã hipogee,
al rãscoalei „crailor” ºi al
cartierului Uranus acoperit de
temeliile Casei Poporului, din
Bucureºtiul invaziei minereºti,
pentru a se întoarce în prezent.
Urmat de Andrei, ieºi din tunel în
curtea palatului lui Ipsilanti ºi
vãzând cã nu se întâmpla nimic,
se îndreptã spre galeriile prin
care coborâse sub Casa
Poporului, sub bolþile de la Curtea
Arsã. Ce-l mânase acolo? Oare
numai invazia minerilor?
    Era un voiaj în timp, îºi zise; la
fel ca în experienþele acelui
Melinte de la Constantinopol –îºi
aminti cu melancolie-, care capta
în groapa de la Talcioc sunetele
pierdute în Univers ºi voia sã le
recapteze într-o groapã din Colo-
rado, nimic nu se pierdea în
Univers, cãci miºcarea era purã
iluzie. Apa trecea, dar pietrele
rãmâneau... Totul era eternã
reîntoarcere, palingenezã, rotire
în loc. Atunci, unde vroia sã
ajungã?!  Eterna reîntoarcere,
anastasis, învinsese forþele cen-
trifuge, iar eternitatea pitagoricã,
Mioriþa, învinsese truda zadarnicã
a lui Sisif, lipsitã de esenþã, de
dragoste, purã risipire în gol. ªi
el se reîntorsese la viaþa lui, la
dragoste. La dragostea pe care
o regãsise... În el se produsese
o „anastasis”, o re-înviere,
datoritã Revoluþiei, iar înãuntrul
sãu, datoritã dragostei regãsite...
Cu aceste gânduri trecu, urmat
de Andrei ca o umbrã, ajungând
la temeliile de sub Casa
Poporului. Dar aici, în locul
paºnicilor oameni ce se
retrãseserã în afara oricãrei
stãpâniri, gãsi acum vechile
strãzi în fierbere. O nouã
Revoluþie? Ce festã îi juca
destinul?
    Clopotele de la biserici, de la
Sfântul Nicolae din deal de la
Arhivele Statului, de la Mânãstirea
Antim, de la Niþã Sterie ºi de la
nenumãrate altele, trãgeau acum
de zor, a sãrbãtoare. Oameni,
adunaþi pe un platou, sub un cer
albastru, cu un soare galben
strãlucitor pictat pe albastrul
senin de sub temeliile Casei
Poporului, stãteau aliniaþi în
ordine, unii în vechi haine de
ostaºi, alþii în haine obiºnuite,

aºteptând...  Ce se întâmpla?
Aºteaptã Te-Deum-ul!  -De ce,
cum?
   -Nu ºtiþi? Îi rãspunse miratã o
doamnã, ce era cu alþi oameni,
aºteptând evenimentul. Astãzi
este Înãlþarea, ziua Eroilor!  Într-
adevãr, o fanfarã începu a suna
alãmurile. Dupã ce adãstã câteva
minute privind acea mulþime, ce
nu mai avea aerul resemnat al
celor pe care-i întâlnise când
coborâse sub temeliile clãdirii, se
îndreptã sã iasã la suprafaþã, cãci
deja experimentase planurile
paralele ale timpului, graþie cãrora
se întâlnise cu învãþaþii de la
ªcoala de la Vãcãreºti, cu
aristocratul din Vandeea ºi cu
ceata crailor de Curtea Nouã.
Acum descoperise secretul tim-
pului, cea de-a patra dimensiune,
ºi voia sã se întoarcã la su-
prafaþã, cãci avea sarcini în timpul
lui. Dupã un ocol prin apropierea
casei sale de pe strada Mino-
taurului, cãci nu mai gãsea locul
pe unde era deschis ºantierul de
la Casa Poporului, recunoscu în
sfârºit locul pe unde a coborât.
Se îndreptã spre suprafaþã pe
coridorul larg de sub Casa
Poporului... Dar... Minerii au
coborât, vor sã intre, sã invadeze
galeria, înaintând cu flamuri mari
roºii.  –Trãiascã Revoluþia! Strigã
ei. Liberte, egalite, fraternite!
    A rãmas pe veci zidit în timp,
gândeºte atunci îngrozit contele,
nu va mai vedea niciodatã
cerurile adevãrate!  Haite
înarmate cu sprãngi se îndreaptã
spre el ºi spre Andrei, care-l
urmeazã ca o umbrã, vrând sã
pãtrundã în primul hipogeu.
Contele se sforþeazã sã iasã
afarã, îi este teamã sã nu iasã din
cea de-a patra dimensiune, în
care l-a aruncat explozia, din acel
axis mundi pe care sunt
construite biserica ºi palatul lui
Mihai Vodã, acoperite de
mastodontica construcþie a
Palatului Poporului ºi sã rãmânã
din nou prizonier în timp, se luptã
ca sã se reîntoarcã la viaþa lui
regãsitã, la dragoste, trãgându-l
dupã el pe Andrei. Dar nu
reuºeºte, secundele, timpul, s-au
transformat într-o stihie, într-o
apã, care-ºi iese din zãgazuri, se
uneºte cu lacurile subterane ale

Bucureºtiului, cu lacul Icoanei, cu
Herãstrãul, cu lacul de la
Mogoºoaia, cu Bãneasa, cu
Dâmboviþa ferecatã în adâncuri,
care-ºi iese acum din margini ºi
îneacã oraºul, îi roade temeliile,
îngropându-i sub ape. Sunt
pierduþi...
    Atunci se aud din depãrtare,
din ce în ce mai puternice,
clopotele, care bat de la biserica
lui Mihai Vodã, de la biserica de
la Niþã Sterie de pe dealul Spirei,
de la Mânãstirea Antim, de la
Gorgani, de la biserica Sfinþii
Apostoli ºi de la altele multe pânã
la Sfânta Vineri ºi mai de departe,
din tot Bucureºtiul, al cãror
dangãt se revarsã ca un potop
de sunete, ca un imn de slavã,
care opreºte stihiile, apele. Este
ziua Înãlþãrii la Ceruri, ziua
Eroilor! Din adâncuri dau atunci
sã iasã cãtre cer toþi eroii adunaþi
pe Dealul îngropat sub Casa
Poporului, sunt bravii pompieri de
la 1848, lor li se unesc în ºiruri
de luptã roºiorii ºi dorobanþii lui
Mihai Viteazul, vin împreunã
revoluþionarii de la 22 decembrie
care îndeamnã mulþimea celor
rãmaºi sub Casa Poporului, sã li
se alãture, strigând: Veniþi cu noi!
Veniþi cu noi ca pe 22! Nu vã fie
fricã, ole, ole, Ceauºescu picã!
Aduc cu ei gorunul de la Þebea,
vin cu ei Avram Iancu ºi
Vladimirescu! Ce spectacol
mãreþ, gândeºte Andrei, care li se
alãturã, gândind cã ºi Pãstorul,
chipul sãu din genune, curat, este
acum cu ei. Vin sã salveze chipul
curat al Pãstorului, gândeºte el.
   -Libertate, libertate, libertate!
Strigã ei.  -Vom muri ºi vom fi liberi!
    Se dã o luptã între douã cete
îngereºti, din înãlþimi ºi din abisuri,
gândeºte Profesorul. Dar în acel
moment ei apar pe sute, pe mii
de ecrane, monitoare de sticlã,
din ºcoala ºi fabrica de cloni. Mii
de cloni, cu burse de studii,
mascaþi, ca sã nu se mai
recunoascã, îi privesc, le
urmãresc vorbele ºi miºcãrile, în
zeci de clase construite pentru ei.
Revoluþionarii, ostaºii de pe
dealul Spirei ºi cei ce-i urmeazã,
conduºi de o femeie frumoasã
care sunã mereu din goarnã
pentru a anunþa împlinirea
timpului, urcã vijelios în sus, sã
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îndrepte pivotul rãsturnat al
vremii. Ei vin vijelios pentru a
repune ordinea în haos, lumina
în întuneric.
   -Singura soluþie, o nouã
revoluþie! Strigã acum.
    Dar atunci se întâmplã ceva
de neînchipuit; soarele se
întunecã ºi mii de cloni,
întunecând cerul, îi opresc pe
revoluþionari, îi închid sub Casa
Poporului. Revoluþia Pãstorului
contra Haosului, s-a terminat,
lãcrimeazã Profesorul Virgilio...
Acesta era mesajul ce venea din
viitor, ce el a ars?

Deasupra se aºterne peste
lume un obroc, un vãl gros pe
care este scris „Cloni din toate
þãrile, uniþi-vã”!  O bacantã, într-
un fum gros, joacã peste trupul
ucis al Pãstorului. Ea picteazã
chipul lui Cain, care ºi-a ucis
fratele, noul zeu care a uzurpat
chipul lumii. Este noua Genezã,

noua Facere!
Demiurgul rãu care a învins...
    Din viitor, ca un astronaut
care strãlucea în culori
psihedelice ºi le schimba, vine
un clon de la ºcoala de sub Ura-
nus, care a fãcut studii departe,
ºi proclamã cu o goarnã: Noi
vom re-întemeia lumea, vom
crea himera, cea de-a doua
viaþã, second-life, imaginea fãrã
trup, virtualitatea, clonii, oamenii
unisex în laborator, ºi vom face
o împãrãþie, o turmã ºi un
pãstor, ºi vom stãpâni lumea
care va fi un imens oraº, o
megalopolã, din Dubai pânã în
China, în care toþi vor gândi la
fel, „soft”, „now is life”, limbi nu
vor mai exista, cãci nu vor mai
avea ce gândi, astfel vor fi
fericiþi ºi toþi vor munci pentru
obiectele pe care ei le vor face
ºi le vor distruge, o muncã de
Sisif, cãci nimic nu va mai fi

etern, decât noi, care vom crea
o turmã de supuºi ferici þ i .
Aceasta va fi rãsplata noastrã
justã pentru o mie de ani! Timpul
nu va mai exista, nu vor mai ºti
nici  ce este. Va f i  lumea
dematerializatã, omul ºi femeia
numai în imagine, victorie a
spiritului, creat de om!  -De Lu-
cifer, zise Profesorul. Atunci
apãru un bãtrân filosof, spunând
cã va lucra pentru a crea himera
eternitãþii, modificând clonului –
omului vi i torului- arborele
cunoºtinþei, senzaþia apriori a
timpului ºi a spaþiului, dându-i
himera veºniciei ºi a ubicuitãþii,
„navigând” la ecranul unui cal-
culator ºi trãind „second life” în
eternitate!  -Pentru o mie de ani,
zise Hauterive uimit.
-Pentru puþin timp, zise contele
calabrez, neobiºnuit de calm.
Cine ni se va opune, continuã
clonul, va fi duºman al omenirii ºi
ne mai existând locuri unde se
ascunde, îl vom cãuta ºi captura
pretutindeni, eliminându-l. Aici,
filosoful se înclinã în faþa clonului,
zicându-i: -De 200 de ani te
aºtept, sã-mi vãd visul împlinit,
binecuvântatã fie aceastã clipã!
De acuma sunt dezlegat ºi fericit!
ªi dispãru în tunelul timpului.
Atunci, clonii, cu aripi de lilieci,
zburarã pe axis mundi, unde era
orologiul vieþii, sã-l fure. Acela era
codul, codicele? Acela era
mesajul ce venea din viitor, ce el
cãutase împreunã cu Grigore?
Se întrebã uimit Andrei. Nu,
mesajul era lumina, despãrþirea
de Ego.
Acela era cifrul ce cãutase fãrã
sã ºtie! Viaþa sa regãsitã!
Transfigurat, cu chipul din genune
nou, Andrei zboarã atunci spre
luminã, unde-l aºteaptã Pãstorul,
pe o gurã de rai, în timp ce peste
lumea cãzutã în timp, rãmâne
Ego: securistul, cercetãtorul,
atâtea vieþi, atâtea feþe ale lui Ego,
ca ºi ale contelui calabrez, Sara,
Doina, un pumn de cenuºã...   –
Acum eºti liber! Îi spune Pãstorul.
Liber ca lumina, de dinainte de
timp, pe o gurã de rai, Andrei
zboarã transfigurat, cãtre lumina
din luminã ºi dragoste
nesfârºitã...

(Fragment din romanul „Mioriþa)Locuirea norului
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Dacã regizorul Cristian
Mungiu a fãcut sã se vorbeascã
despre cinematograful românesc
de ficþiune în întreaga lume, tot pe
atât este de adevãrat (dar mai
puþin mediatizat) faptul cã
Alexandru Solomon a început sã
facã valuri internaþionale cu al
sãu documentar Cold Waves
(Rãzboi pe calea undelor) ,
despre activitatea secþiei române
din Radio Europa Liberã. Tânãrul
Solomon stârneºte ºi el câteva
unde, punând întrebãri incomode
asupra unor fapte grave din
trecut dar neelucidate în prezent
(decesul straniu ºi sistematic a
trei directori ai radioului), ai cãror
responsabili ocupã încã funcþii de
seamã în structurile politice ºi
poliþieneºti ale þãrii. Din acest
punct de vedere, documentaris-
tul român ar putea liniºtit sã
concureze cu popularul ºi
controversatul Michael Moore
care, spre deosebire de
Alexandru Solomon, dispune de
o amplã susþinere politicã ºi
financiarã (a stângii americane).

Dincolo de calitatea artisticã ºi
de impresionanta dimensiune
investigativã a filmului (Solomon
a realizat zeci de interviuri în
exclusivitate pe trei continente,
reuºind inclusiv o convorbire prin
telefon cu celebrul “ªacalul”,
terorist al anilor ’80 închis pe
viaþã în Franþa), principalul merit
al autorului este cã ne readuce
în prim plan câteva figuri auten-
tic eroice, membrii echipei
româneºti de la Radio Europa
Liberã, uitaþi poate de propria
audienþã, precum ºi unii
ascultãtori cãrora acest post de
radio le-a schimbat viaþa (trebuie
precizat cã ºi Clujul este bine
reprezentat de personalitatea
disidentei Doina Cornea sau a
profesoarei Ana Hompot ºi de
câteva imagini de arhivã
interesante).

RRRRRomâniiomâniiomâniiomâniiomânii s s s s siiiii
documentaruldocumentaruldocumentaruldocumentaruldocumentarul
 Letiþia Câmpan

Anii ’90 - România la
rãscruce

Dupã 45 de ani de regim
totalitar, o datã cu Revoluþia din
Decembrie 1989, pentru so-
cietatea româneascã s-a deschis
un nou capitol. În plinã euforie
întreþinutã de speranþa unei înnoiri
ºi de obþinerea libertãþii de
expresie, chiar ºi de conºtiinþã,
artiºtii în general s-au simþit printre
cei mai privilegiaþi. În sfârºit se
putea filma fãrã aprobarea ºi
supervizarea cenzorilor de la
Consiliul Culturii ºi Educaþiei
Socialiste. Nu doar cineaºtii
aveau mari aºteptãri de la noile
posibilitãþi de-a face film, dar ºi
publicul larg, care avea o mulþime
de întrebãri fãrã rãspuns cu
privire la perioada comunistã.
Nevoia de real - “foamea de real”
- îi ardea pe toþi.

Încã din luna decembrie 1989,
temerarii operatori ºi cineaºtii
documentariºti au ieºit în stradã
cu aparatele, dorind, cu orice
risc, sã marcheze evenimentele
al cãror deznodãmânt nu era încã
cert. La Jurnalul liber , adicã
Revoluþia românã din 1989, au
participat la filmãri, comentariu ºi
montaj documentariºti ca Adrian
Sârbu, Sabina Pop, Horia
Bolboceanu, Tiberiu Lazãr,
Mihaela Sergescu, Mira Acristei,
Eugen Mandric, Ovidiu
Miculescu, Doru Spãtaru, Cornel
Mihalache, Cãtãlina Fernoagã,
Anita Gârbea, Luiza Ciolac. Când
documentarul a fost prezentat la
Festivalul Internaþional de Film de
la Berlin, proiecþia filmului a fost
primitã cu sala arhiplinã de un
public plin de entuziasm. Filmul
nu a fost considerat de criticã
drept o capodoperã din punct de
vedere estetic, însã este
“declaraþia” celor care considerã
cã ºi-au luat “raþia de libertate”.
Este interesant cum suflul

reportericesc ºi instituþia tele-
viziunii libere i-a cuprins pe toþi,
astfel încât o parte dintre aceºtia
vor renunþa la cinematografie în
favoarea producþiei ºi activitãþii în
televiziune.

Cineaºtii îºi doreau schimbarea,
libertatea cinematografiei ºi
înlocuirea în funcþie a vechilor
cineaºti aserviþi vechiului regim. La
Studioul Sahia se lucreazã de zor,
e vremea debuturilor libere, cu o
predilecþie pentru documentarul
social. Apar noi studiouri de film
documentar cum ar fi FAV (Fundaþia
Arte Vizuale), Video Dialog ºi
Editura Video.

Începutul anului ’90, primele
dezamãgiri, Revoluþia nu pare sã
fie ce-a fost, iar din Arhiva
Naþionalã de Filme lipsesc
materiale importante de la
evenimentele din 1989. Primele
semne de întrebare ºi îndoialã.

Temele recurente

“Dupã experienþa Jurnalului
liber, Studioul Sahia a mai produs
film documentar, marcând o
revenire a reportajului, a do-
cumentarului anchetã, elemen-
tul social fiind preponderent în
preocupãrile cineaºtilor. De
Crãciun ne-am luat raþia de
libertate este un debut de
excepþie. Realizatorii - Cãtãlina
Fernoagã ºi Cornel Mihalache -
încã studenþi, surprind starea de
spirit în zilele imediat urmãtoare
Revoluþiei din Decembrie. Apoi,
documentarul realizat de ªtefan
Gladin, Ziua cea mai scurtã,
documentar-anchetã, unde este
urmãritã pas cu pas (în
reconstituire, evident), ultima
cãlãtorie a Ceauºeºtilor, de fapt
fuga cuplulu prezidenþial,
prinderea ºi execuþia” (Damian,
2004, p.201).

Trebuie semnalat cã, la mai
puþin de 10 ani de la filmul De
Crãciun ne-am luat raþia de
libertate, în 1999 regizorul Cor-
nel Mihalache semneazã
documentarul-anchetã Vreau
raþia mea de adevãr, film care
atrage atenþia asupra multor
necunoscute rãmase nerezolvate
de la Revoluþia din 1989. De altfel,
tot acesta lanseazã în iarna lui
2005, la 16 ani de la evenimentele
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din Decembrie ’89, seria de
documentare 1989. Sânge ºi
catifea, a cãrei principalã
interogaþie este de ce la noi
revoluþia a fost violentã în timp ce
în þãrile vecine a fost “de catifea”?

 Tema Revoluþiei de la 1989 în
documentarul românesc este
una centralã, crucialã ºi
recurentã. S-au fãcut zeci de
filme documentare ºi de ficþiune
pe aceastã temã. Ba chiar ºi
debutul în lung-metraj al lui Cor-
nel Porumboiu, A fost, sau n-a
fost?, premiat în 2006 la Cannes
cu Camera d’Or are ca temã tot
Revoluþia. Cu diferenþa cã
amprenta tragicã ºi senzaþia de
absurd comune celorlalte filme cu
aceeaºi temã este înlocuitã de o
privire ironicã, iar comicul are o
funcþie de eliberare faþã de
obsesia trecutului care, totuºi, nu
trebuie uitat ºi muºamalizat.

Un alt film, apãrut în 1991,
despre evenimentele de la
Revoluþie  - Timiºoara Decembrie

1989 - este opera lui Ovidiu Bose
Paºtinã. Alãturi de filmul Piaþa
Universitãþii - România, realizat
de Sorin Ilieºiu, Vivi Drãgan
Vasile ºi Stere Gulea, acesta a
fost apreciat ca principalul mo-
ment cinematografic al
documentarului imediat dupã ’89.
Personal, aº spune cã  cele douã
filme sunt cele mai “puternice” din
anii ’90, ca “radiografii” ale unei
societãþi schizoide ºi dezori-
entate social, politic ºi etic.

Alte zone de interes comune
documentarului în anii ’90 sunt
cele sociale (Apocalips ’90, ªi
clasa muncitoare merge în
paradis de Viorel Branea -
documentarist cu experienþã

televizivã), în care sãrãcia,
mizeria ºi boala alcãtuiesc cadrul
celor douã zone prezentate,
Copºa Micã ºi Valea Jiului.

 O temã importantã din care
Lucia Hossu Longin ºi-a fãcut o
misiune este aceea a “recuperãrii
memoriei ºi istoriei” din perioada
sistemului totalitar. Seria Me-
morialul durerii, începutã în 1990
ºi continuatã pânã în 2004, chiar
dacã uneori poate fi acuzatã de
“scãpãri” stilistice, are merite
recunoscute datoritã mãrturiilor
de rarã valoare umanã ºi istoricã.

Pe lângã “recuperarea
memoriei” existã ºi o temã a
“recuperãrii fii lor pierduþi”,
dezvãluirea adevãratei feþe a
diasporei. Copel Moscu face
între 1991 ºi 1992 filmul Am ales
libertatea, în care românii care au
obþinut azil politic în Germania se
destãinuie.

Tot la “recuperarea fiilor
pierduþi” aº integra ºi unele
producþii cu ºi despre artiºti,
scriitori, personalitãþi româneºti
rãmase “dincolo” sau care au
dispãrut dintre noi. Desigur, în
acest caz, documentarul ia forma
filmului de artã sau a docudramei:
Sculptorul (1993), despre viaþa ºi
opera lui Constantin Brâncuºi. În
categoria portretelor de artist
meritã menþionate Bitzan - în
labirint (1997), E atâta liniºte în
jur - Lucian Blaga (1999) ºi
Autoportret pe o frunzã de
toamnã - Ion Þuculescu (1999)
toate trei de Laurenþiu Damian.

Tematica documentarelor,
care ºi-au gãsi o gazdã bunã în
televiziune, s-a lãrgit ºi diver-
sificat, intrând ºi în zona mor-
bidului: handicapaþi, spitale,
orfelinate, copiii strãzii, sãrãcia,
minoritãþile de orice fel, conflicte
inter-etnice. Adevãrul din spatele
epocii Ceauºescu a început sã
iasã la ivealã. Singura problemã
este cã TVR a avut o oarecare
pudoare sã difuzeze materiale
documentare - filme sau reportaje
- pe aceastã temã, aºa cã primii
care au semnalat problemele din
spaþiul românesc au fost
jurnaliºtii strãini. O datã cu
apariþia posturilor comerciale de
televiziune, datoritã concurenþei,
documentarul incomod ºi-a fãcut
loc în grila de programe. Nu

pentru multã vreme însã.

Criza documentarului

Telenovela, reality-show-ul ºi
sitcom-urile au câºtigat lejer în
faþa docmentarului în preferinþele
publicului românesc, care
actualmente are acces ºi la
documentarul comercial de pe
canale specializate. Discovery
Channel, National Geographic
sau Animal Planet º.a.m.d., plus
preluãrile unor producþii strãine ºi
difuzarea lor pe posturile
româneºti oferã niºte produse
documentare atractive, ambalate
impecabil, alternative reportajelor
sau documentarelor româneºti,
care aproape sunt invizibile. O
cauzã ar fi lipsa unei politici
adecvate de susþinere a pro-
ducþiei de film documentar, apoi
dezamãgirea cineaºtilor pentru
faptul cã nu au avut loc schimbãri
semnificative în cadrul structurilor
care decid bugetele pentru filme.

Ani de zile, aceleaºi persoane s-
au rulat la cârma Consiliului
Naþional al Audiovizualului
(CNC). Prin urmare, unii s-au
refugiat în învãþãmânt, alþii în in-
dustria show-biz-ului, a video-
clipului sau spotului publicitar,
precum ºi în televiziuni.

Cât despre producþia la
Studioul Sahia, aceasta e de
domeniul trecutului, având o
activitate fantomaticã, chiar dacã
pe ici-colo câte o nouã peliculã
mai surprinde.

Generaþia optzecistã

Pentru cei mai tineri dintre
cineaºtii proaspãt formaþi sau în
curs de formare, momentul din
1989 a fost cel care pãrea sã le
deschidã calea afirmãrii.

De altfel, se spune cã
generaþia ’80 în cinematografie ar
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fi debutat cu adevãrat abia în ’90.
“Generaþia optzecistã a readus în
atenþie filmul-anchetã ºi
documentarul social. Aºa se
explicã ºi fenomenul de hibri-
dizare (elemente din filmul de
ficþiune alãturi de cele de
documentar), dar fãrã a se pierde
din autenticitatea faptului de viaþã.
În filmele optzeciºtilor (Copel
Moscu, Adrian Sârbu, Ovidiu
Bose Paºtinã, Tereza Barta,
Sabina Pop, Ioana Holban ºi mai
apoi - spre ’90 ºi dupã - Cornel
Mihalache, Anita Gârbea,
Cãtãlina Fernoagã) sunt
asumate: mizanscena, con-
versaþia «la vedere», citirea
realitãþii la un alt nivel semantic,
ambiaþe cu valoare dramaturgicã,
miºcãri ale aparatului ce impun o
esteticã, încadraturi elaborate.
Mergând mai departe de
generaþia ’70, filmele anilor ’80
ridicã documentarul în plan
artistic ºi estetic” (Damian, 2004,
p. 139). Paradoxul este acela cã,
prin Jurnalul liber, filmat ºi montat
de tinerii cineaºti ai generaþiei ’80
în timpul Revoluþiei, începând cu
22 decembrie 1989, Sahia
contribuie la rãsturnarea sis-
temului. ªi, mai mult, contribuie
chiar ºi acum la dezvãluiri
incomode în ceea ce priveºte
desfãºurarea evenimentelor de
la Revoluþia din Decembrie. O
dovadã este ºi documentarul
1989. Sânge ºi catifea a lui Cornel
Mihalache, cel care foloseºte
masiv fragmente din acest Jurnal
liber ºi vine cu probe de
necontestat în ceea ce priveºte
“manipularea” revoltei populare
de cãtre un grup al Frontului
Salvãrii Naþionale (FSN).

Mulþi din generaþia menþionatã
nu au continuat, dupã ’89,
activitatea în cinematografie,
orientându-se, dupã cum am mai
spus, în alte sectoare de
creativitate ºi management
audio-video.

Din aceastã generaþie mã voi
opri asupra lui Ovidiu Bose
Paºtinã, un artist original, al
cãrui documentar Timiºoara
Decembrie 1989 îl consider cel
mai bun de pânã acum pe tema
Revoluþiei, din punct de vedere
artistic, respectând totodatã,
criteriile jurnalistice.

Ovidiu Bose Paºtinã ºi
Timiºoara Decembrie 1989

Nãscut în 1956, Ovidiu Bose
Paºtinã este absolvent de
I.A.T.C. “I. L. Caragiale”, secþia
de Regie, în aceeaºi clasã cu
Laurenþiu Damian ºi Copel
Moscu. Este autorul a circa 50
de filme documentare, expe-
rimentale ºi eseuri vizuale - Iar
ca sentiment un cristal (1987),
Atelier cu cãlãuzã (1985) - pentru
care a primit mai multe premii.
Dupã Revoluþie a realizat
documentarul Timiºoara De-
cembrie 1989, dupã care ºi-a
continuat activitatea în cadrul
diverselor televiziuni private. S-
a stins prematur din viaþã, în
martie 2006.

 Filmul Timiºoara Decembrie
1989 a fost realizat în 1991,

când evenimentele petrecute în
Decembrie la Timiºoara erau
încã f ierbinþ i .  Astfel,  el
dovedeºte o bunã intuiþie, tema
Revoluþiei de la Timiºoara -
tratatã în documentar - fiind una
capitalã în istoria României
postcomuniste. Filmul sãu este
unul dintre primele docu-
mentare “ l ibere” de dupã
regimul comunist, turnat foarte
rapid, când unele victime ale
Revoluþiei de la Timiºoara, care
sunt intervievate, încã mai
poartã urmele tragediei: sunt în
cârje sau bandajaþi .  De
remarcat la f i lmul lui Bose
Paºtinã este f ineþea ºi
detaºarea lui. În film nu se face
exces de senzaþional în legãturã
cu traumele fizice ale victimelor,
nu se exploateazã vizual acest
aspect. Accentul cade pe
întâmplãrile exterioare, dar
filtrate prin trãirile personale ale
martorilor. Astfel, se pot deduce

trei planuri. Primul, acela al
faptelor (firul evenimentelor, ce
s-a întâmplat, cine a tras?) îi
atribuie filmului un caracter de
anchetã. Al doi lea, planul
personal (tragediile familiale ºi
personale din timpul Revoluþiei,
moartea rudelor, a prietenilor,
vecinilor ºi a colegilor), care
transcrie în mod dramatic
momentele dure ale Revoluþiei.
Cel de-al treilea, planul moral
(care pune în discuþie dorinþa de
libertate a oamenilor, nivelul
eroismului ºi al solidaritãþii
revoluþionare, dar ºi cum a fost
posibil ca cineva sã tragã în
popor) rãspunde unei nevoi mai
profunde a naþiunii, aceea de a-
ºi cunoaºte identi tatea ºi
destinul istoric, de a-ºi
reconsidera valorile umane.

Fenomenul Piaþa Universi-
tãþii în filmul lui Stere Gulea &
Sorin Ilieºiu ºi Vivi Drãgan-
Vasile

Filmul Piaþa Universitãþii -
România  a fost  realizat in
1991, la nu mult timp dupã
evenimentele care au marcat
Piaþa Universitãþii din Bucureºti
în perioada aprilie-iunie 1990,
cât a þinut mitingul ºi protestele
ant icomuniste,  precum ºi
finalul tragic al acestora prin
intervenþia forþelor de ordine ºi
a minerilor. Început pe data de
22 aprilie 1990, acesta a durat
52 de zile ºi nopþi, sfârºindu-
se în ziua de 13 iunie 1990,
atunci când poliþia a intervenit
brutal pentru a-i dispersa ºi
sancþiona pe manifestanþi .
Mitingul s-a dorit o continuare
a Revoluþiei din Decembrie
1989, ale cãrei idealuri se
considera cã fuseserã trãdate
ºi pervertite de foºtii comuniºti
“convertiþ i” la FSN ºi care,
treptat, au reuºit sã confiºte
puterea politicã.

Filmul, dezvoltat dintr-un
scurt-metraj realizat anterior ºi
simultan cu evenimentele din
Piaþa Universitãþii, semnat de
Vlad Pãunescu, Sorin Ilieºiu ºi
Vivi Drãgan Vasile, prezintã
mater iale f i lmate de cãtre
amatori, reporteri români sau
strãini. Deºi se vehiculeazã
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ideea cã Lucian Pintilie ar fi
avut iniþ iat iva acestui f i lm,
trebuie precizat cã el doar a
propus transformarea în lung-
metraj a filmuleþului semnat de
Vlad Pãunescu, Sorin Ilieºiu ºi
Vivi Drãgan Vasile, care avea
10 minute ºi  se numea
Libertate, te iubesc! (v. Cap.
IV). Filmul se dorise o variantã
de prezentare obiectivã a Pieþei
Universi tãþ i i ,  ca reacþ ie la
ost i l i tatea ºi  manipulãr i le
exerci tate de Televiz iunea
Românã vizavi de fenomen.
Pintilie însã a avut curajul de-a
produce versiunea de lung-
metraj, pentru care, alãturi de
Vivi Drãgan Vasile ºi Sorin
Ilieºiu, l-a cooptat ºi pe Stere
Gulea (Moromeþi i ) ,  pentru
coregia filmului.

La prima vizionare, Piaþa
Universitãþii - România pare un
“ghiveci” vizual, în care o
multitudine de fragmente filma-
te pe diferite suporturi – video
sau peliculã – sunt montate
amalgamat, presãrate cu
interviuri care se remarcã printr-
un ton patetic, având o coloanã
sonorã compusã din hiturile Pieþei
Universitãþii. Tot acest film dã
impresia unui “videoclip” al
“Golaniadei”, marcat de ro-
mantismul protestatarilor ºi
violenþa represiunii.

Deºi nu se poate vorbi de o
mare realizare artisticã pe criterii
estetice, Piaþa Universitãþii -
România emoþioneazã puternic.
Cred cã aceastã încãcãturã vine
chiar din lipsa formulelor estetice
adãugate, pentru cã impresia
este mai puternicã vãzând
realitatea acelor zile, decât
adaptând-o ºi reconstruind-o.
Singura “adãugire” este coloana
sonorã, dar ºi aceea nu conþine
altceva decât melodiile create
sau legate tematic de Piaþã,
cântece de Alexandru Andrieº,
Stelian Marin, Cristian Pãþurca ºi
de Vali Sterian. Piaþa Universitãþii
- România, la fel ca filmul lui
Ovidiu Bose Paºtinã, este unul
dintre primele documentare cu
adevãrat libere, care ar merita o
continuare sau o transpunere în
ficþiune. Acesta are atât elemente
de reportaj, partea despre
atmosfera din Piaþa Universitãþii

ºi despre reprimarea ei, cât ºi de
anchetã, datoritã cãutãrii unor
explicaþii ºi a unui fir logic asupra
celor întâmplate.

Cornel Mihalache - 1989.
Sânge ºi catifea

 Privind documentarele lui
Cornel Mihalache, realizator
TVR, se poate remarca “ob-
sesia” pentru descifrarea tre-
cutului, aflarea adevãrului
asupra evenimentelor din
Decembrie 1989 ºi din lunile
imediat urmãtoare. Este unul
dintre puþinii care, cu în-
cãpãþânare, vrea sã înþeleagã
aceste momente determinante
pentru România, întorcându-se
mereu la acele întâmplãri pe care
mulþi vor sã le facã uitate. Poate
cã aceastã recurenþã se explicã

ºi din participarea sa directã la
Revoluþie, ca operator la Sahia,
unde a vãzut ºi a filmat tot ce
se putea, asemenea altor tineri
cineaºti alãturi de care a semnat
Jurnalul liber. În 1989. Sânge ºi
catifea (2005), spre deosebire
de De Crãciun ne-am luat raþia
de libertate ºi Vreau raþia mea
de adevãr, evenimentelor din
Decembrie 1989 ºi prota-
goniºtilor Revoluþiei televizate,
Cornel Mihalache le contrapune
o nouã perspectivã, per-
spectiva noii generaþii, a copiilor
nãscuþi dupã 1989. Filmul a fost
distins cu premii importante
pentru documentar social politic
din partea UCIN (Uniunea
Cineaºtilor din România) ºi
APTR (Asociaþ ia Profesio-
niºt i lor de Televiziune din
România.

Noi protagoniºti ai
documentarului

În ultimii ani, într-un cadru total
defavorabil creatorilor de
documentar, s-au remarcat
câþiva autori pasionaþi, care au
pus mai presus de orice reali-
zarea propriei opere. În afarã de
cei proveniþi din cinematografie,
în România se contureazã o
categorie a celor “neºcoliþi” în
domeniu, dar care, având la bazã
o formaþie jurnalisticã, artisticã
sau ºtiinþificã reuºesc sã menþinã
calitatea documentarului la cote
decente. Unii au îndrãznit chiar
sã organizeze festivaluri, cu bani
din nimic.

Între exemplele de iniþiative
personale în acest sens ar fi
Astra Film Fest (Festivalul
internaþional de film documentar
ºi de antropologie vizualã) de la
Sibiu, al cãrui director este
Dumitru Budralã. De altfel,
acesta este chiar unul dintre noile
talente remarcate în materie de
film documentar. La drum (1997)
este un lung-metraj documentar
despre viaþa unor ciobani
lipoveni, al cãror parcurs este
urmãrit de autor timp de câteva
luni. Ciobanii sunt prezentaþi în
elementul lor, fãrã nicio intenþie de
cosmetizare a realitãþii. Dim-
potrivã, pentru normele impuse de
CNA televiziunilor, sunt pãrþi ale
filmului care nu ar putea fi difuzate,
datoritã duritãþii limbajului. Filmul
a luat premii semnificative la
festivaluri locale ºi internaþionale.
La fel ºi Blestemul ariciului
(2004), care înfãþiºeazã un grup
de þigani bãieºi, a fost premiat în
mai multe locuri.

Dumitru Budralã a reuºit sã
impunã Astra Film Fest într-un
circuit internaþional, astfel cã la
Sibiu vin, din doi în doi ani, vârfuri
mondiale ale genului documentar.

La capitolul documentariºti
proveniþi din televiziune, trebuie
sã-i prezentãm un pic pe Cãtãlin
ªtefãnescu (realizator al seriei
Garantat 100%) care a reuºit,
alãturi de echipa sa de la Cluj, sã
facã niºte portrete excelente, ce
“compileazã” fragmente de
realitate povestite aparte, o
dramaturgie personalã ºi totodatã
naturalã care-i sunt carac-
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teristice. El este câºtigãtorul a
câtorva premii valoroase pentru
documentar ºi emisiune de
televiziune. Colaboratorul sãu
Dan Curean, director de imagine
la TVR, este ºi el autor de
documentar foarte bun, iar cu
Albu a “cules” câteva premii
importante pentru regie ºi
imagine.

Din tradiþia maghiarã vine
Robert Lakatos, un tânãr regizor
talentat, care a câºtigat premii
importante în þarã ºi în
strãinãtate. Cel mai cunoscut
film al sãu este Bahrtalo!, un
documentar cu elemente de
ficþiune, mai exact, ficþiunea vine
din iniþiativele actoriceºti ale
protagonistului, un gabor clujean
care merge la colectat obiecte
folosite în Ungaria ºi Austria.
Liniºtea ºi “invizibil itatea”
camerei de luat vederi stabilesc
un cadru potrivit pentru
apropierea spectatorului de
personaj, participarea paºnicã la
lumea lui aproape monahalã.
Robert Lakatos este, cu
siguranþã, un documentarist
care îmbinã profesionalismul
imaginii, cu emoþia ºi umorul.

Nu trebuie uitat cã Gabor
Xantus, regizor maghiar din Cluj-
Napoca, filmeazã în þãri exotice,
printre triburi necunoscute ºi într-
o faunã rarisimã ºi, de fiecare
datã când mai produce câte
ceva, se dovedeºte a fi extrem
de incitant ºi de valoros.

Speranþele nu sunt total
pierdute pentru cinematografie,
atâta timp cât Florin Iepan ºi
Alexandru Solomon, vãzuþi ca un
fel de vedete printre docu-
mentariºti datoritã succesului la
publicul autohton ºi strãin obþinut
cu filmele lor, continuã sã
foloseascã pelicula. Florin Iepan
(Unicul, Adevãratul Tarzan ºi
Nãscuþi la comandã. Decreþeii) a
intrat la I.N.A.T.C în 1990, fiind
coleg de an cu Radu Muntean,
Tudor Giurgiu, Titus Muntean, Vali
Hotea sau Cristi Mungiu. Cel mai
recent lung-metraj al sãu, Nãscuþi
la comandã. Decreþeii (2004) s-
a bucurat de un succes enorm la
publicul autohton, chit cã filmul a
fost urmãrit mai mult la televiziune
decât în sãlile de cinema. Deºi
este bine elaborat, însoþit de

multe interviuri ºi ilustrat cu
imagini de arhivã foarte
preþioase, îmi permit sã spun cã
documentarul  despre “decreþei”
are un comentariu prea stufos.

Chiar dacã tema declaratã
este condiþia femeii în perioada
ceauºistã, se resimte lipsa
poziþiei femeilor care au nãscut
libere. În film se insinueazã cã
orice naºtere în acea perioadã
era de fapt nedoritã, iar copilul,
doar un rod al Decretului ºi nu,
logic, al legãturii conjugale dintre
pãrinþi. Condiþia femeii care a
acceptat sarcina datoritã propriei
alegeri ºi dorinþe, nu de frica
pedepsei comuniste, nu existã.
De aceea, imaginea ºi condiþia
femeii în filmul lui Florin Iepan
este sumbrã ºi reductivã,
excluzând din start experienþele
familiale ºi de maternitate
asumate liber. Totuºi, miza nu
este clarã ºi nici viziunea de
ansamblu nu este cu totul
realistã. Cu siguranþã însã cã
Nãscuþi la comandã. Decreþeii
are o mare valoare docu-
mentarã, iar talentul regizorului
se confirmã prin faptul cã s-a
bucurat de un impact zguduitor
la public. Se poate presupune cã
succesul avut de Iepan l-a
influenþat pe Cristian Mungiu sã
trateze ficþional în “4, 3, 2...”
drama tinerelor care au avortat
clandestin.

Alexandru Solomon, o fire
foarte riguroasã ºi intuitivã, este
cel mai cunoscut “produs” al ºco-
lii româneºti de documentar.
Sau, mai bine-zis, el e în mãsu-
rã sã ducã la “încolþire” o nouã
ºcoalã a documentarului ro-
mânesc. Deºi s-a format ca
operator, regia i se potriveºte de
minune, activând în jurul
Fundaþiei Arte Vizuale conduse
de Vivi Drãgan Vasile. Cele ºase
documentare semnate de el dupã
’89, multipremiate, sunt Duo
pentru Paoloncel ºi Petronom -
Paul Celan la Bucureºti (1994),
Cronica de la Zurich - dadaiºti din
România la Zurich, 1916-1918,
Viaþã de câine - Bucureºti, sat
fãrã câini, oraº cu câini (1998),
Omul cu o mie de ochi - viaþa ºi
fotografiile lui Iosif Berman
(2001), Franzela exilului (2003),
un film despre I. L. Caragiale la

Berlin ºi Marele jaf comunist
(2005). Trebuie precizat cã a luat
multe premii ºi ca director de
imagine la filme de ficþiune ale
altor regizori.

Marele Jaf Comunist (2005),
realizat, în coproducþie
europeanã, dupã documentarul
Reconstituirea al Securitãþii din
anii ’60 în urma celui mai mare
jaf bancar din perioada
comunistã, a avut un succes
fulminant. Filmul a participat la cel
mai mare festival de film
documentar din lume, acela de la
Amsterdam, ºi a fost premiat la
evenimente similare din Franþa
(Festivalul de film istoric din
Pessac), Spania (Documenta -
Madrid), Ungaria (Media Wave
Another Connection) ºi România
(Festivalul Film.dok Româno-
Maghiar de la Sfântul Gheorghe,
mutat la Miercurea-Ciuc). De
asemenea, documentarul a fost
difuzat la mai multe posturi de
televiziune din Europa, printre
care cele mai notorii sunt BBC,
Arte ºi France 2.

Iniþial, partea românã (CNC) a
refuzat sã finanþeze documentarul
lui Alexandru Solomon. Abia dupã
ce a început sã se vorbeascã
despre el la nivel internaþional ºi sã
se difuzeze pe posturi strãine,
Marele jaf comunist a fost
“primenit” ºi acasã. Rãzboi pe
calea undelor a primit din start însa
finanþarea CNC, fiind probabil
semnul mult aºteptat al susþinerii
instituþionale de care ar trebui sã
se bucure documentarul în spaþiul
cultural românesc.
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caricatura
Vestitã în lume,

româneascã nu beneficiazã de o
publicaþie de specialitate care s-o
facã, aºa cum meritã, cunoscutã

ºi publicului românesc.
Încercãm sã suplinim aceastã

lipsã.

GABRIEL BRATU
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Cornel Rãileanu face parte din
stirpea actorilor cu o aleasã
distincþie scenicã, venitã din
profunzimea gîndirii ºi a modu-
lãrii trãirii.  Remarcat încã din
anii studenþiei, a absolvit Insti-
tutul de Teatru tîrgumureºan  la
clasa profesorului Constantin
Codrescu. Dupã un periplu
brãilean, la Teatrul „Maria Filotti”
ºi unul la Teatrul Naþional din
Tîrgu-Mureº, din 1994 joacã pe
scena Naþionalului  clujean.

Personalitate complexã aflatã
în plinã maturitate creatoare, în
care forþa ºi inteligenþa se îmbinã
de minune cu nuanþa ºi ironia
subþire, Cornel Rãileanu reu-
ºeºte sã se aproprie delicat, cu
fiecare rol,  de esenþe. Dacã ar
fi sã amintim aici doar creaþia sa
din Unchiul Vanea de A.P.
Cehov (direcþia de scenã Mircea
Corniºteanu) ºi tot am avea
mãsura întreagã a talentului sãu.
Astrov întrupat de el avea
eleganþã ºi rafinament. O
eleganþã ce nu se prea potrivea
cu noroaiele de la conacul lui
Voiniþki, dar se asorta cu distinsa
Elena Andreevna. De altfel,
Cehov - medicul-dramaturg ale
cãrui personaje îºi exhibã
zbaterile interioare ca într-o
þesãturã palimpsesticã, printr-un
gest, o privire, un fîlfîit de gene,
ochii aburiþi de o lacrimã gata sã
se rostogoleascã pe obrazul
cînd imobil, cînd purtînd pecetea
unui zîmbet abia perceptibil,
nedus niciodatã pînã la capãt în
rîs gîlgîitor, eliberator de tensiuni
interioare, gata sã rupã
zãgazurile fiinþei -,  va reveni con-
stant în cariera lui.

În Ciubukov din Cerere în
cãsãtorie sufletul împãtimit al
pustei ruseºti este acolo întreg.

Peste ani, un alt doctor
cehovian îi va da tîrcoale: acela
din Pescãruºul lui Andrei ªerban.
Plictisit, sastisit de avansurile
înfierbîntate ale Polinei
Andreevna mereu dornicã sã-i
mîngîie fruntea îngînduratã,
încitatã de aerul misterios degajat
de acest bãrbat frumos, cu o
þinutã statuarã, cu aerul lui de

gentlemen englez, Dorn al sãu
are aninat în colþul gurii zîmbetul
nonºalant-ironic al celui care se
ºtie cuceritor fãrã efort.

Dar nu numai Cehov îi este la
îndemînã actorului. În Travestiuri
de Tom Stoppard (direcþia de
scenã Mona Chirilã), personajul
lui, Henry Carr, intermediind între
cele trei revoluþii (în poezie,
politicã ºi roman) iese în evidenþã
prin discreþia compoziþiei, actorul
dovedindu-se interpretul ideal
pentru spectacole riguros

concepute de regizori, cum se
întîmpla ºi în Omul cu valize de
Eugène Ionesco, montarea lui
Alexandru Dabija sau o altã
montare a Monei Chirilã, cu
Mantaua dupã N.V. Gogol ºi
Mihail Bulgakov.

Exploatîndu-i resursele de tra-
gedian, Mihai Mãniuþiu l-a
distribuit în figura de efigie a
Corifeului din  Alcesta de
Euripide, iar, la antipod, Sanda
Manu, pe acelea de comedian,
oferindu-i rolul Domnului
Diafoirus în Bolnavul închipuit de
Molière, în care construia,
împreunã cu Dorin Andone, un
tandem de un comic înnebunitor.
Mobilitatea figurii îi „împrumutã”
lui Diafoirus-tatãl preþiozitatea
ridicolã a savantului închipuit,
rostind adevãruri contradictorii
cu tãria de nezdruncinat a prostiei
fudule, inconºtientã de para-

doxurile debitate.
În Regele Lear de

Shakespeare (direcþia de scenã
Tompa Gábor) este Gloucester,
o victimã a propriei erori de
judecatã ºi a orgoliului ce-i
întunecã iubirea pãrinteascã,
condamnat la suferinþã pentru a-
ºi redobîndi, asemeni lui Lear,
dimensiunea umanã.

În Don Juan în Soho de Patrick
Marber, spectacolul lui Andrei
ªerban, este versiunea modernã
a veºnicului sfãrîmãtor de inimi, DJ.
Cu mersul lui de cavaler/gentilom
îºi atacã servitorul/servitorii într-o
succesiune infernalã de cuvinte,
fãrã urmã de pasiune, amintind de

aventurile sale în treacãt, ca ºi
cum ar dori sã contrazicã reputaþia
personajului. Cu aerul absent,
detaºat, semn al unei profunde
plictiseli - pentru el nimic nu e im-
portant, nici chiar cãutarea plãcerii
-, cade în capcana sfidãrii ºi va fi
pedepsit pentru cã ºi-a
supraestimat propria valoare ca
individ liber ce nu respectã
convenienþele crezîndu-se supe-
rior nu numai tuturor legilor
omeneºti, ci ºi tuturor instituþiilor
divine. DJ-ul sãu este  trecut de
prima tinereþe, dar cu atît mai
seducãtor, cucerind cu masca sa
de rebel cuminþit, cinic ºi insinuant.
Practicînd un teatru al mãsurii,
fãrã înflorituri manieristice, Cor-
nel Rãileanu a interpretat peste
treizeci ºi cinci de roluri - o
activitate laborioasã, de uimitoare
consistenþã ºi diversitate.

Cornel RCornel RCornel RCornel RCornel Raaaaaileanuileanuileanuileanuileanu

Eugenia Sarvari

)) )))
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Nu ºtiu cum se face
cã (re)întâlnirile mele cu Alex
Bãlãnescu se întâmplã, cel
mai adesea, la trecerea dintre
ani. Cea mai recentã – la
scurt timp dupã revelionul
2008 – mi-a fost ocazionatã
de concertul dat de
Bãlãnescu Quartet la mo-
numentalul Centro Cultural
de Belem, din suburbia de
vest a Lisabonei. Promotorii
evenimentului – reuniþi sub
denumirea Incubadora
d’Artes (iniþiatori: Tiago
Angelino ºi Antonio Cabrita,
colaborând actual-mente cu
americanca, bunã vorbitoare
de portughezã, Deborah
Cohen) – s’au specializat pe
aducerea în Portugalia a unor
spectacole cu o þinutã
esteticã de ultimã (hai, în cel
mai rãu caz, penultimã) orã.
Conform organizatorilor, BQ
“continuã sã fie una dintre
cele mai importante forþe
muzicale ale lumii.” Sunt
invocate nenumãratele
colaborãri cu muzicieni
precum David Byrne,
Ornette Coleman, Pet Shop
Boys, cu reprezentanþi ai
dansului contemporan (Meryl
Tankard, Virgilio Sieni,
Jochen Ulrich, Rosemary
Lee), cu filmul ºi televiziunea
(Angels and Insects de Phil
Haas, Il Partigiano Johnny de
Guido Chiesa, Einstein de
Renny Bartlett, Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii de
Cãtãlin Mitulescu), cu
Chicago Court Theatre sau
Theatre de la Place etc.
Revenirea cvartetului pe
pãmânt lusitan a avut loc
dupã 10 ani de la par-
ticiparea (în componenþa
iniþialã, validatã prin notorii
legãturi creative cu Michael
Nyman ºi regisorul Peter
Greenaway) la Expoziþia

Universalã 1998 de la Lisabona.
Conversasem telefonic în
prealabil, însã nu am reuºit sã ne
vedem atunci, deºi recitalurile de
jazz-poetry pe care le-am
interpretat eu, împreunã cu

Dumitru Belinschi, Mario Flo-
rescu ºi Marius Gagiu, fuseserã
programate pe o scenã înve-
cinatã cu aceea pe care a evoluat
Cvartetul Bãlãnescu.

Trebuie spus, de la bun

început, cã spectacolul prezentat
de BQ a etalat forþã ºi vitalitate.
Grupul îºi poartã cu dezinvolturã
cele douã decenii de carierã,
rãmânând fidel ideii iniþiale: aceea
de a redistila esenþele cvartetului
de coarde tradiþional prin filtrele
unui limbaj puternic marcat de
elemente pop, de muzica
minimalistã ºi de estetica
jazzistic-improvizatoricã. Vioara-
întâi, Alexander Balanescu, are
la activ, printre altele, ºi
participarea în celebrul Quarteto
Arditti. Prima parte a concertului
de la CCB a conþinut o primã-
audiþie în Portugalia – lucrarea
Soul etude, în diverse miºcãri (în
clasica schemã temã ºi
variaþiuni) – inspiratã de o
instalaþie a artistului ceh Petr
Nikl. În cronica sa, altminteri
foarte favorabilã, din cotidianul
Publico/9 februarie 2008, criticul
Pedro Boléo are unele reticenþe
cu privire la aceastã compoziþie:
„în pofida câtorva variaþiuni
interesante, în sala mare a CCB
muzica acestui solitar ºi dezolant
studiu al sufletului a rãmas
oarecum rece, sunând a Nyman
reciclat, prin juxtapuneri de
scheme ritmice asimetrice în
interiorul unei pulsaþii regulate. Ne
imaginãm cã lucrarea, integratã
unei instalaþii dintr’un abator
londonez (cum s’a întâmplat în
2006) va fi avut un efect diferit.”

Am redat opinia lui Boléo,
întrucât “evadasem” de la un alt
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concert, ca sã prind mãcar
partea a doua a acestuia. ªi nu
mi-a pãrut rãu. De cum au
început sã cânte instrumentiºtii,
pe fundalul întunecat au þâºnit
patru coloane purpurii, ce aveau
sã-ºi modifice culoarea în funcþie
de melodii. Light design frapant,
fãrã sã devinã agresiv (asigurat
tot de cei de la Incubadora
d’Artes), punând în valoare
caracterul sobru-spectacular al
interpretãrii. Muzica în sine
cucerea prin intensitatea, uneori
paroxisticã, a formulelor ma-
cerant-repetitive, rezolvate însã
cu multã graþie ºi cu un fel de
“omenie” (îndatoratã probabil, fie
ºi numai subliminal, ineluctabilei
moºteniri enesciene). Am re-
ascultat câteva dintre temele de
predilecþie ale muzicii concepute
de Balanescu – de exemplu,
minunatul omagiu adus Mariei
Tãnase; apoi, crescendo-ul
îmbibat de reminiscenþe ale
deceniilor de comunism din Still
with Me (piesã inspiratã de
redescoperirea pãmântului
natal, dupã cãderea tota-
litarismului; din câte îmi amin-
tesc, versiunea discograficã
includea ºi o “buclã” cu vocea
lui Mircea Snegur cit ind
declaraþia de independenþã a
Republicii Moldova); de ase-
menea, compoziþia ce dãdea
titlul albumului Luminitza, despre
care acelaºi critic lisabonez
scrie: „În aproape douã ore de
concert a mai fost loc ºi pentru
Luminitza , unde speranþa
pândeºte, marcatã de un ton
nostalgic, ca ºi pentru secvenþe
ritmice repetate unde apãreau
uneori melodii <<transil-
vanice>>. Bãlãnescu nu-ºi
scoate niciodatã pãlãria de pe
cap când cântã. Dar noi ne
scoatem pãlãria: el a inventat un
cvartet pop, tot atât de ro-
mânesc ca ºi internaþional.” De
remarcat, alãturi de Alexander
Balanescu, calitatea individualã
dar ºi omogenitatea prestaþiei de
ansamblu a celor patru
muzicieni: Kathryn Wilkinson/
violã, James Shenton/vioarã ºi
Nicholas Holland/violoncel.

Nu pot trece cu vederea un
aspect ce mi se pare foarte
semnificativ: aproape în toate

ExperimentândExperimentândExperimentândExperimentândExperimentând
Jazz-poetry pe temeJazz-poetry pe temeJazz-poetry pe temeJazz-poetry pe temeJazz-poetry pe teme
lipattienelipattienelipattienelipattienelipattiene

Deºi seara de 8 aprilie a
acestui an a adus furtuni ºi chiar
tornade asupra Portugaliei, sala
mare a Institutului Franco-
Portughez s-a umplut de
pasionaþi ai muzicii ºi poeziei.
Prilejul l-a oferit spectacolul
intitulat Improvizaþii pentru Lipatti,
prezentat de cãtre pianistul João
Paulo Esteves da Silva þi poetul/
performerul Virgil Mihaiu. JPES
este unul dintre cei mai creativi
pianiþti din domeniul jazzului ac-
tual. Versatilitatea sa muzicalã
atinge vaste domenii stilistice,
manifestând o predilecþie pentru
elementul liric, neoromantic, fãrã
a exclude improvizaþia liberã. La
rândul sãu, Virgil Mihaiu a fondat
în 1993, împreunã cu trom-
bonistul britanic Alan Tomlinson
(membru al London Jazz Com-
posers’ Orchestra), grupul de
jazz-poetry Jazzographics, care
a evoluat – în componenþe
variabile – pe scene din România,
Anglia, Irlanda, Scoþia, Serbia,
Austria, Germania, Ungaria,
Irlanda de Nord, Franþa.

Într-un scurt dialog introductiv,

cei doi protagoniºti au explicat
originile colaborãrii lor: între 1999-
2000, Virgil Mihaiu –– beneficiase
– în calitate de jazzolog – de o
bursã a Institutului Camões; în
timp ce Mihaiu se documenta
pentru conceperea volumului
Jazz Connections in Portugal,
João Paulo i-a mãrturisit influenþa
crucialã exercitatã asupra sa de
arta lui Dinu Lipatti. Revenit în
Portugalia ca director al ICR
Lisabona, Virgil Mihaiu a
conceput împreunã João Paulo
Esteves da Silva un proiect
având ca premise nu doar arta
interpretativã a lui Lipatti ci ºi
latura (ceva mai puþin cunoscutã)
a componisticii acestuia. Dincolo
de elementele lipattiene înglobate
în stilul improvizatoric al
pianistului portughez, am avut
plãcuta surprizã de a asculta
captivante variaþiuni pe teme ºi
armonii preluate din Sonatina
pour piano/maine gauche seule
ºi Nocturne en Fá  dièse ale lui
Lipatti, precum ºi o impresionantã
piesã compusã special în
onoarea marelui pianist român.

intervenþiile sale la microfon,
când îºi prezenta piesele, Alex
Bãlãnescu se referea – cu
miºcãtoare emoþie – la rãdã-
cinile sale româneºti ºi la redes-
coperirea acestora (dupã un
lung autoexil), în ultimul deceniu
al secolului trecut.  Dacã pânã
la acest din urmã episod
muzicianul fusese perceput
exclusiv ca fi ind integrat
miºcãrilor în vogã de pe agitata
scenã a muzicii con-temporane
din Marea Britanie, dupã
decisiva sa reorientare el a
devenit un artist recunoscut ca
universal, dar cu o marcatã
identitate româneascã (pãs-
trând proporþiile, cam aºa cum
Brâncuºi îºi revendica sevele
creaþiei din tãrâmul originilor,

abandonat doar la modul fizic, nu
însã afectiv ºi mental). In-
dubitabil, în faþa numerosului
public l isabonez venit sã-l
revadã, Bãlãnescu a adus un
spor de credibilitate ºi prestigiu
artistic þãrii noastre în genere,
dar ºi Institutului Cultural Român,
inaugurat în capitala portughezã
în urmã cu un an – instituþie
menitã sã focalizeze atenþia lumii
lusitane asupra valorilor culturii
noastre. Dupã un asemenea
concert, spectatorii vor ºti cã
violonistul însuºi se considerã
român (pânã ºi accentul cu care
vorbeºte engleza o de-
monstreazã!). Profit de ocazie,
spre a-i mulþumi din acest colþ
de paginã.

 
 Virgil Mihaiu
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Adresându-se celor prezenþi,
jazzmanul constata cã nu s’ar
putea estima care ar fi fost
evoluþia lui Lipatti în plan
componistic, dacã o maladie
incurabilã – leucemia –  nu l-ar fi
rãpus la vârsta de doar 33 de ani.

Cum João Paulo Esteves da
Silva este de asemenea poet, el
dispune de o certã empatie
pentru poemele rostite în
portughezã de cãtre Virgil Mihaiu
(în traduceri datorate Teresei
Leitão þi lui Laureano Silveira). A
rezultat un performance de o
realã prospeþime, în care
improvizaþiile pianistului por-
tughez s-au pliat cu muzicalã
fineþe pe structurile tãios-lirice
propuse de poetul român. Uneori
versurile erau rostite alternativ de
ambii interpreþi, alteori fiecare
vers spus în portughezã era
urmat de “umbra” sa pronunþatã
în românã. Concertul a inclus ºi
un moment anticipând colocviul
pe care ICR Lisabona l-a propus
pentru luna mai 2008, cu ocazia
împlinirii a 70 de ani de când
Lucian Blaga a exercitat funcþia
de însãrcinat cu afaceri la Legaþia
României din Portugalia: un
poem dedicat de Mihaiu lui
Almada Negreiros, continuat
printr-o dezvoltare pianisticã a
unei teme cu pronunþat caracter
lusitan, urmatã de un text amintind
nostalgia lui Blaga pentru “limanul
lusitan”. De asemenea – ca
evocare a lui Marian Papahagi,

fondatorul studiilor luso-braziliene
la Universitatea din Cluj – Virgil
Mihaiu a citit (în portughezã ºi
românã) poemul Studiu quasi
patetic al brazilianului Murilo
Mendes, text de profund dra-
matism, acompaniat percu-
þionistic de cãtre ambii inter-
preþi.

Alãturi de numeroºii spectatori
portughezi de toate vârstele, la
seratã au participat membri ai
Ambasadei României, în frunte cu
ambasadorul Gabriel Gafiþa, d-na
Elzi Martin, ºefa Consulatului

României, lideri ai Depar-
tamentului Cultural al Ambasadei
Franþei ºi ai Institutului Franco-
Portughez – Laure Bourdarot,
directoare IFP, Jean-Paul Lefevre,
ataºat cultural al Ambasadei
Franþei, Jean Lacroix, director
Alliance Francaise, Margarida
Silva, PR al IFP, membri ai
corpului diplomatic acreditat la
Lisabona (reprezentând Brazilia,
Polonia, Uruguay, Spania,
Germania, Serbia, Croaþia, Cehia,
Argentina, Italia, Slovacia etc.),
Alvaro Lobato de Faria, director
Movimento Arte Contemporânea,
Pedro Costa, directorul casei de
discuri Clean Feed, Rui Eduardo
Paes, editorul revistei Jazz.Pt,
muzicianul Rui Luis Pereira, poeþii
Ernesto Melo e Castro, Isilda
Alves, criticul Manuel Rodrigues
Vaz, arhitecþii Joaquim Marcelino
Santos, Manuel Sampaio
Taborda, jazzologul António Lopes
Ramalheira, cântãreaþa de operã
Liliana Bizineche, sculptorul
Carlos Amado, cercetãtoarea
literarã Maria Inês Castelo
Branco, regizorul João Lima,
studenþi, intelectuali aparþinând
diasporei române din Portugalia
º.a.m.d.

   Daniel Silva Perdigão
(traducere din portughezã de

Anca Doina Milu-Vaidesegan)

Bucuria vieþii


