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Deºi un bilet a costat 25 de euro, iar
spectacolul a þinut mai bine de trei ore, în sala
elegantului teatru veneþian ,,La Fenice’’, toatã
lumea pãrea mulþumitã. S-a desfãºurat, nu demult,
,,Cea de a doua ediþie a Bienalei de poezie, Litera
de Argint’’. Sala a fost plinã, semn cã poezia mai
are admiratori, cititori, fani. La recitalul-concurs,
fiecare poet putea rosti câte  trei piese proprii,
urmate sau acompaniate  de muzicã, chiar de
dans, regia spectacolui a avut un rol nu mic, pentru
ca ritmul serii sã nu scadã, iar publicul sã fie
conectat tot timpul la tensiunea poeziei. Aºa se
fac azi, ºtim toþi,  recitalurile, concursurile de poezie
din State Unite, mai nou din Europa, uneori în baruri,
ori în sãli generoase  de club, ideea e ca  toþi, sau
aproape toþi, sã participe, de fapt, la un spectacol
complex, antrenant, nesofisticat, liber, cu feed-
back. Unde poetul, actorul, interpretul muzical sunt
uneori una ºi aceeaºi persoanã, ca în Evul mediu
glorios al truverilor, alteori unul cedeazã locul
celuilalt, dar se completeazã armonios, cu bun
gust, cu pasiunea artistului autentic. Nimic fals,
mimat, zbierat, ca la multe nume sonore ale poeziei
noastre, nume  supraapreciate de media pentru
cã au o efemerã ,,imagine publicã’’, risipindu-se
aceasta la primul suflu mai serios al criticii literare,
al comparaþiei inevitabile cu textele confraþilor din
alte locuri.

Aplauzele sincere, spontane,  rãsplãtesc
talentul, ingeniozitatea; confruntarea autorilor se
petrece pe scena deschisã, nu se prea trag sfori,
poate or fi, nu neg, dar ,, hic Rhodos, hic salta’’ se
verificã totuºi la  asemenea spectacole de poezie...

,,Poezia solicitã simþurile ºi le menþine în for-
mã. Vã face conºtienþi cã aveþi nas, ochi, urechi,
limbã, mâini’’, ne avertiza  poetul Dylan Thomas,
un citat pe care Bienala l-a ales inspirit din mii de
alte gânduri esenþiale, memorabile, desigur, despre
rolul ºi importanþa poeziei. Un adevãr pe care
oamenii erei noaste digitale îl uitã deseori, iar
politicienii zilelor noastre îl ignorã. ,,Cenuºãreasa’’
din imperiul media are momentele sale de
strãlucire, evidente pentru toþi, apoi se retrage
discretã, apãrând festiv, pentru massa
consumatorilor de divertismente facile, doar la
asemenea bienale, festivaluri, recitaluri,  bine
mediatizate, transformate în hapenninguri, pentru
a le uºura ºi celor mai comozi intelectualiceºte

perceperea  farmecului poeziei.
Dupã debutul ei, de la Lido, din 2005, loc, aºa

cum ºtim cu toþii, faimos, pentru plaja, cazinoul,
etalarea  mondenã  legatã de crema  cine-
matografiei mondiale, participantã la Festival,
actori celebri, actriþe, (paparazzi urmârindu-i în
vilele ascunse de coroanele de magnolia albe ºi
roºii, de inflorescenþele violete de glicine),  premii,
intrigi, toalete, paiete, cochete, Bienala are, de–
acum, un renume, un ºtaif, o þinutã, pe lângã
substanþa textelor propriu-zise.

Primarul Veneþiei, binecunoscutul Massimo
Cacciari, un intelectual de stânga, cu un
impresionant discurs (va avea poate ºi
bucureºteanul nostru, odatã, norocul  de un
asemenea primar) a sprijinit, nu doar formal, oficial,
evenimentul,  a invitat  oaspeþi de seamã, la
Veneþia, pe Maria Luisa Spaziani, autoarea unor
volume de mare profunzime ºi vibraþie liricã, pe
Alda Merini, celebra poetã contemporanã, cu o
viaþã romantic-agitatã, pe Corrado Calabra, pe
Gino Pastega, tradus recent de ªtefan Damian,
ori pe Davide Rondoni, de la revista ,,Tracce’’, autor
cunoscut prin 93, de mine, la Val Zoldana, în
Dolomiþi, pe Dante Maffia, pe Sergio Zavoli, pe
Marcello Modugno, nepot al apreciatului cântãreþ,
pe alþii. Tonalitatea generalã a poeziei recitate de
autori înºiºi sau de actori  a fost una colocvial-
percutantã, cu puþine metafore, cu un limbaj
simplu, uzând de mijloacele notaþiei directe, dar
cu mizã simbolicã, pe scurt,  flash-uri cotidiene
meditate. Ele  surprind realitatea de azi, de la
mizeria materialã a lumii latino-americane, unde
unii tineri îºi doneazã organele, un text totuºi cam
retoric, la drama emigrantului de pretutindeni,
adãstând în garã, absent, cu eterna sa ,,valizã
neagrã’’, la nobila deschidere metafizicã din ,,Il
Gran portale’’ sau ,,La rugiada’’, roua de dincolo a
Mariei Luisa Spaziani, eminentã poetã, eseistã,
colaboratoarea lui Montale. A avut loc  ºi un re-
cital din Andreea Zanzotto, un clasic al liricii
italiene, pe are nimeni nu s-a gândit sã-l considere
expirat. Sub patronajul Preºedinþiei Republicii ºi
al Comisiei italiene pentru UNESCO s-au
desfãºurat, am aflat, toate aceste manifestãri
culturale de mare impact, urmate de un dialog al
poeþilor din Veneto la Palatul Dogilor, de
numeroase întâlniri colegiale, inclusiv cu noi,
participanþii la omagiera lui Nichita Stãnescu, la
Institutul de Culturã ºi Cercetare Umanisticã, din
Campo Santa Fosca.

Cu un alt citat, bine ales de organizatori, din
acelaºi poet englez, tradus ºi în româneºte, vreau
sã închei ºi eu: ,,O poezie  frumoasã este o
contribuþie la realitate. Lumea nu mai este aceeaºi
dupã ce i s-a adãugat o poezie’’. Un adevãr pe
care trebuie sã-l  descoperim, mereu.

 EDITORIAL

itera de ArgintL
 Adrian Popescu
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Simplitatea propoziþiei “Monica
Lovinescu a murit” nu are cum sã
nu atingã: adesea s-a spus, ºi pe
bunã dreptate, cã vocea Monicãi
Lovinescu nu a fost una
oarecare, ci una esenþialã pentru
urechea colectivã româneascã.
Vocea arhetipalã a unei, cum am
numit-o la aniversarea celor 80
de ani, ipostaze de Pythie
modernã, raþionalã, marcatã de o
ironie aristocratã. Vocea cu im-
pact la Radio Europa Liberã care
crease ºi reîntemeiase sindromul
moral “deºteaptã-te, române!”, în
perioada comunistã. O pecete
sonorã a inconºtientului ºi
conºtientului colectiv al românilor,
recognoscibilã prin prestanþa,
gravitatea ºi percutanþa sa.
Monica Lovinescu în care
întotdeauna s-a sãlãºluit o poftã
de vivace causerie, de dialog
captivant, cãlit la vicisitudinile
vieþii politice ºi literare de la noi.
O voce-raisonneur, pasionatã de
spectacolul adesea grotesc al
lumii româneºti, dar nu doar
pentru a-l sancþiona, ci ºi pentru
a cãuta sensuri morale în afara
acestuia. Obstinaþia de a pleda
pentru scormonirea adevãrului ºi
de a deveni porta-vocea publicã
a acestuia, mai cu seamã în
pamfletele la adresa regimului
comunist, adresându-se sonor
mulþimilor româneºti, a fãcut-o sã
sufere agresiuni fizice. Le-a
supravieþuit acestora, precum ºi
invectivelor naþionaliºtilor
furibunzi înregimentaþi ai
ceauºismului, prin spiritul sãu
bãtãios, prin umor ºi nu în ultimul
rând prin înþelepciune. O doamnã
virilã (bãrbatã) în bãtãliile sale
etice, rasatã, ºi, totuºi,
pãstrându-ºi feminitatea intuiþiilor
ºi a reacþiilor. Întreaga sa viaþã a
fost axatã pe demitizarea ºi
incriminarea comunismului, cu
ajutorul unei memorii-depozitare

ºi justiþiare de o anvergurã
impresionantã. Având cultul unui
tatã celebru care a trasat,
odinioarã, cu fineþe, mersul culturii
române, ºi, în acelaºi timp, cultul
unei mame moartã în Gulagul
românesc. Ca porta-voce ºi
Voce, Monica Lovinescu a
recuperat pentru conºtiinþa
româneascã memoria victimelor
ºi a ºtiut sã facã acest lucru cu
dãruire ºi har. De aceea, în
concordanþã cu bãtãlia sa eticã,
omagiul postum pe care i-l aduc
acum este simplu, dar cred cã
aºa cum ºi l-ar fi dorit: Monica
Lovinescu a murit, Dumnezeu sã
o odihneascã!

P.S:
Acum trei ani, doamna Monica

Lovinescu m-a sunat la telefon,
cu un scop mândru ºi grav:
vreau sã îmi iau rãmas bun cât
încã sunt lucidã ºi pe picioarele
mele, mi-a spus; când încã îmi
pot controla mintea ºi, mãcar
parþial, trupul. Vreau sã dau
astãzi câteva telefoane în acest
sens, iar cel de acum îºi are
rostul sãu, mi-a precizat. A fost
un telefon copleºitor nu doar
fiindcã m-a învãþat ce înseamnã
sã ºtii sã îmbãtrâneºti frumos ºi
cu demnitate (ºi cât de greu este
acest lucru), ci ºi fiindcã doamna
Lovinescu mi-a povestit (am fost
norocoasã, da!) câteva scene din
copilãria domniei sale. ªi, între
alte amintiri, mi-a povestit de
dealul din þinuturile tatãlui sãu, în
noaptea Învierii, acoperite de
lumânãrile aprinse, ºi de senzaþia
dânsei, copilã fiind (avea vreo
cinci ani) cã acesta este sau ar
putea fi chiar Paradisul!

       Ruxandra Cesereanu

Monica Lovinescu a plecat din
þarã în 1947 (puþin înainte ca
peste jumãtatea esticã a  Europei
sã cadã o cortinã de fier) ca sã
dea  ºansã vieþii sale de femeie
foarte tînãrã, de scriitoare, sã
urmeze un curs normal.
Neobiºnuit este cã Monica
Lovinescu n-a trãit, decît pentru
scurtã vreme, viaþa pentru care
se eliberase, ci a folosit libertatea
ca sã trãiascã vieþi captive, ca sã
trãiascã, într-un fel, tocmai
destinul din care evadase. Pentru
cã destinul ei este fãcut, în
covîºitoare mãsurã, din vieþi
retezate: din posteritatea
interzisã a tatãlui (al cãrui spirit
ºi ale cãrui cuvinte au ieºit,
batjocorite ºi deformate, din
circulaþia culturalã  pentru mai

mult de un deceniu), din cea
curmatã tragic a mamei ( ucisã,
dupã umilinþe ºi torturã, în
închisoare), din angoasele ºi
temniþele confraþilor de generaþie,
din fragilitatea atîtor alþi, strãini, pe
care i-a simþit (graþie exerciþiului
curent al durerii) atît de bine.

De cînd i-am cit i t  me-
morialistica, La apa Vavilonului,
ºi volumele din Jurnal mã
impresioneazã, pe lîngã tot ce
ºtiam, de pe ºi din Undele
scurte, despre calitatea dis-
cursului cultural, extraordinara
ºi continua implicare umanã,
casa neîncetat deschisã (ca
altãdatã, oare, pe vremea
“Sburãtorului”?), orele în-
totdeauna vraiºte, rãsturnate
ºi recompuse pentru cei din

Vocea
arhetipala a
Europei Libere

)) )))

Libertatea
de a trai vieti
captive

)) )))

,
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þarã. Tulburãtor mi se pare cã
Monica Lovinescu a ales sã fie
nu doar un critic literar român la
Paris (urmãrind ºi susþinînd
valorile estetice de pe o platformã
mai largã, culturalã, eticã ºi
politicã), ci ºi – alãturi de Virgil
Ierunca – o gazdã permanentã a
românilor ce-au trecut prin Paris.
Sînt zile cînd în casa lor ajung
mai multe rînduri de musafiri, la
cafenea se vãd cu alþii, iar
regretul  cel mai des exprimat
este de a nu fi stat îndeajuns cu
fiecare dintre ei. Citind Jurnalul,
marea mea uimire aici s-a
produs: unde este viaþa
personalã a acestei doamne?
Viaþa ei, în sensul acela personal,
intim, cu care sîntem obiºnuiþi sã
încãrcãm aceste cuvinte, se
comprimase, se strînsese ghem,
ºi lãsase loc (fãrã frustrare ºi fãrã
vanitate, ceea ce din nou mi s-a
pãrut tulburãtor) unei forme de
dãruire adînc omeneascã, în
compoziþia cãreia intrã, alãturi de
compasiune (niciodatã numitã),
generozitatea, luciditatea,

umorul ºi  i ronia. Poate de
aceea, în sentimentul pe care
îl am pentru Monica Lovinescu
se gãseºte nu doar
recunoºt inþã  º i  admiraþ ie
intelectualã (în formarea mea,
pedagogia radiofonicã a
acestei scriitoare joacã un rol
din cele mai însemnate), ci ºi
multã afecþiune omeneascã.
Cum  îmi lipseºte ºtiinþa (sau,
de fapt, arta) scriitorilor  de a
întrebuinþa verbele afecþiunii ca
verbe de precizie, reuºesc sã
spun mult mai puþin: sã mã
recunosc un discipol îndepãrtat
(doar de geografia fizicã) al
Monicãi  Lovinescu ºi  sã
mãrturisesc cã libertatea cu
care ºi-a trãit, acolo, propriile
sale v ieþ i  întemniþate a
reverberat   ºi în cenuºiile vieþii
captive de aici,  împroprie-
tãrindu-le cu memorie, cu un
rãsuflet mai liber, uneori cu
promisiunea unui sens. În a
mea, cu siguranþã.

Sanda Cordoº

La plecarea în empireu a
doamnei Monica Lovinescu, cel
mai important ºi mai consecvent
critic al literaturii române din
perioada comunistã, am constatat
cã sunt în fericita posesie a celui
mai concis ºi, în acelaºi timp, mai
explicit program critic al literaturii
noastre contemporane. Rândurile
care îl alcãtuiesc exprimã admirabil
poziþionarea autoarei faþã de
literaturã, de contextul istoric dat ºi
de etica meseriei de scriitor. El
este, totodatã, un admirabil
autoportret al Monicãi Lovinescu,
aºa cum apare el formulat într-un
interviu pe care mi l-a acordat – în
scris – în noiembrie 1991. Integral
dialogul nostru – mediat epistolar -
a fost publicat ulterior în România

Literarã, constituind, totodatã,
debutul meu în aceastã revistã (nr.
5, 20-26 februarie 1992, p. 7). Aici,
redau însã numai chintesenþa
câtorva dintre rãspunsuri, convins
cã ele meritã sã revinã în atenþia
criticilor, a scriitorilor în general ºi
a tuturor cititorilor României de
astãzi.

Nu în ultimul rând, vãd în cele
ce urmeazã un epitaf sobru ºi
neechivoc, a cãrui valoare nu este
pânditã de acþiunea factorilor
corozivi. Drum bun, distinsã
doamnã Monica Lovinescu înspre
panteonul naþional atât de
parcimonios cu prezenþele femi-
nine, acolo unde meritaþi un loc pre-
eminent care, onorându-vã, ne
onoreazã!

Instrumentar

„Radioul mi-a îngãduit doar, prin
undele sale scurte, sã fiu prezentã
în singurul loc din lume care mã
pasiona din clipa în care-l
pãrãseam: în România. Dar textele
fiind scrise înainte de a fi citite, nu
vãd prea bine care ar putea fi
raportul lor cu oralitatea. Poate
doar, instinctiv, discursul tindea
spre claritate, spre concizie.
Ascultarea nu-þi îngãduie deliciile
lecturii: revenirea spre o frazã care
nu e imediat descifrabilã. Prin
nuanþãri excesive sau prin lungimi
intolerabile.”

Þel

„... Un anume tip de literaturã
s-a încheiat, cã o vrem sau nu, în
1989, o datã cu rãpunerea
totalitarismului. Ce va rãmâne, din
literatura forfecatã de cenzori,
bântuitã de frici, cultivând curajul
sub forma aluziei, contând pe
complicitatea unui cititor supus
aceleiaºi mizerii fizice ºi morale
ca ºi autorul? - aceasta va fi
marea întrebare a anilor ce vin. Ar
trebui însã sã fie de pe acum a
noastrã. Singura ambiþie pe care
o au Undele scurte este de a
constitui o parcelã din rãspunsul
care ne aparþine tuturor, ºi celor
de acum, ºi celor de mâine.”

Eticã scriitoriceascã

„Nu sunt un moralist, dacã prin
moralism se înþelege o atitudine
care tinde sã facã din moralã «un
absolut comandând tot restul».
Un singur «pãcat» mi s-a pãrut
intolerabil: acela prin cuvânt. Nu
cred cã scriitorul dispune de douã
feluri de cuvinte, cele prin care
minte, ºi cele prin care se exprimã
el însuºi. Unele pentru ziar, laudã
ºi schimonoseli oficiale, altele
pentru «operã». Dovadã:
cernelurile se amestecã: curtenii
care au bãtut ºi li s-a deschis la
porþile comunismului au vãzut ei
înºiºi cum pata aceasta de sânge
intelectul se întinde pe paginile
cãrþilor.” Ovidiu Pecican

Monica
Lovinescu:
trei ganduri
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 Doina Jela

„Ai mâncat, omul
lui Dumnezeu?“
Dialog cu Monica Lovinescu
12-21 septembrie 2006

Textele de mai jos sunt cu
siguranþã, ultimele convorbiri
înregistrate de cineva cu
Monica Lovinescu.

Când mi-a telefonat cã Virgil
Ierunca este la spital, singura
idee care mi-a venit a fost sã
arunc în bagajele fãcute în grabã,
un reportofon. Pentru a o
sustrage pe Monica insuportabilei
ei suferinþe neputincioase, - de
doi ani era ea însãºi imobilizatã
la pat, privatã pânã ºi de iluzia cã
îi e de folos, agitându-se în jurul
lui – mã gândisem sã-i propun
ce ? sã dezbatem problemele
lumii. Casetele mi le-a pus la
dispoziþie ea însãºi, niºte Scotch,
AVX, 90, professional, din
rezerva de pe vremea când erau
amândoi jurnaliºti de radio.
Bateriile le-am cumpãrat de la
chioºcul de ziare din rue David
D’Angers de unde luam pânã nu
de mult, ziare ºi cãrþi. Cu bani pe
care nemþeºte, Monica a þinut sã
mi-i ramburseze, din moment ce
beneficiara înregistrãrii era ea.

Lucrurile se desfãºurau astfel:
dimineaþa, dupã ce terminam de
asistat la treburile gospodãreºti
– pentru prima datã locuiam la ei,
în cãmãruþa liberã de sub scara
podului – vizita infirmierelor, a
kinetoterapeutului, uneori a
doctorului, a femeii care îi
pregãtea mâncarea -  eu plecam
la Virgil la spitalul Tenon, de unde
mã întorceam cu «veºti». Cum
ele nu erau multe, o frânturã de
vorbã, un surâs vag, tem-
peratura, solicitudinea doctorilor,
vizitatorii cu care m-am in-
tersectat, cât din gobelet-ul cu
apã gelificatã luase, cât era de
calm sau de agitat, imediat ne
aºezam cu casetofonul alãturi,

înregistrând pentru o ipoteticã
viitoare carte. Pentru cã strategia
de combatere a angoasei prin
muncã îi era cea mai familiarã,
Monica se mobiliza repede. Mai
rãu stãteam eu. Erau puþine
lucruri pe care mi se pãrea atunci
cã nu le ºtiu despre ei. Din
aceastã cauzã, conþinutul
acestor ultime convorbiri cu
Monica Lovinescu nu aduc poate
revelaþii. Nu din vina
interlocutorului meu, desigur.

Fragmentul de mai jos e chiar
ultimul, din seara zilei de 21
septembrie.

Împreunã cu toate celelalte
convorbiri,  din care am þinut sã
nu elimin micile secvenþe ale
familiaritãþii ºi afecþiunii noastre
reciproce, cum ar fi aceea care
dã titlul capitolului, ele fac parte
din cartea intitulatã Pateu de
ciocârlie – doar o sutã de zile cu
Monica Lovinescu, în curs de
apariþie la Editura Vremea...

(...)
D.J.: Cum ºtii, desigur,

raportul comisiei Tismãneanu se
terminã cu niºte recomandãri.
Legate de prezenþa în manualele
ºcolare a perioadei comuniste,
de un muzeu al comunismului, de
ce sã se facã cu statuile, cu
lustraþia, cu dezvãluirile arhivelor
etc. Pe lângã aceste
recomandãri din raport, ce
recomandãri ai face?

M.L.: S-au fãcut lucruri foarte
interesante, Am înþeles cã s-a
luat cunoºtinþã ºi de faptul cã  noi
nu suntem decât cu numele, cã
nu vom putea merge la Bucureºti
ºi se vor ocupa, când va apãrea
textul, sã ni-l comunice ºi nouã,
ca sã avem o pãrere. Cât despre
recomandãri, ar trebui sã devinã
obligatoriu în predarea istoriei
contemporane în licee. Sã se

facã un muzeu al  comunismului,
la Bucureºti, pe lângã cel de la
Sighet, fiindcã niciodatã nu vor fi
prea multe. ªi subscriu ºi la
celelalte recomandãri.

D.J.: Lustraþia mai este
necesarã?

M.L.: Dupã pãrerea mea, da.
Toþi cei care au un post de
rãspundere astãzi, trebuie sã
rãspundã de  trecutul lor. Sã
rãspundã, fie cã-l scoþi din funcþie,
sau cã nu-l scoþi. Dar sã se ºtie
ce-a fost. Da… iar pozele lor,
simbolurile, statuile, sã se
scoatã, evident cã sã se
scoatã…Dacã am înþeles bine,
…toate astea vor fi rînduite pe
categorii ºi se va face un
comunicat cu ele...

D.J.: Da, dar dupã ce se vor
face toate astea, raportul se va
înmâna preºedintelui, ce-i cereþi
sã facã cu el ? Cã el poate sã
zicã «vai ce lucru îngrozitor am
citit!» ºi sã-l punã  în bibliotecã ºi
sã-ºi vadã de treabã.

M.L.: Pãi nu-l citeºte pentru
asta, îl citeºte pentru cã toate
þãrile din jur au fãcut deja ce se
face la noi acum, doar raportul i
s-a cerut  comisiei, pentru a fi
condamnat comunismul…

D.J.: Pãi, tocmai cã ei zic cã
nu a fãcut nimeni ºi suntem primii
care facem aºa ceva…

M.L.: Nu, în Germania a fost
populaþia care a fãcut, în Ungaria
nu ºtiu ce s-a fãcut. În Cehia s-a
lichidat povestea de la început.
De-asta o face ºi al nostru abia
acuma. Numai cererea asta de
experþi mi se pare aiuristicã, cum
sã spun eu, tot românul ºtie pe
pielea lui ce-a fost sau n-a fost,
chiar dacã el nu a fost direct
persecutat. Dar ºtie, a auzit de



7

lucrul ãsta, a auzit din vecini, a
auzit din rumoarea publicã...
Care n-a prea existat. A trãit, aºa
cã nu mai are sens toatã
povestea asta. Decât fiindcã el
îºi ia o rãspundere, care e mare,
bine cã ºi-o ia, dar n-ar fi avut
nevoie de un raport.

D.J.: Dar de ce-ºi ia o aºa
mare rãspundere? Ce e aºa
mare ?

M.L.: Rãspunderea  con-
damnãrii comunismului  pe care
niciunul dintre preºedinþii noºtri
nu ºi-au luat-o. Vorbim printre ei
chiar de prietenul nostru,
Constantinescu.

D.J.: Dar face un lucru firesc,
de ce-i aºa mare?

M.L.: Pentru cã ºaisprezece
ani nu s-a fãcut. ªi între timp
s-a mãrit rãspunderea. Dar n-ar
avea nevoie, cum am spus. ªi
el a stat sub acest regim ºi ºtie
cã era detestabil, cred cã nu se
mai pune problema. Însã se pare
cã se va închide pentru
cercetãtori sursa arhivei
securitãþii. Acuma mi s-a spus
ºi nu am avut timpul sau pofta
s-o discut. Spun ºi eu ce-am
auzit.

(pauzã)
Discuþie, începutã cu

casetofonul închis, despre
Uniunea Europeanã, integrare,
globalizare.

D.J.:  Cum n-a existat
noþiunea de ajutor internaþional?

M.L.: … Niciodatã n-a existat
o forþa care sã te oblige sã susþii
lucrul gratuit. La urma urmei,
femeia de menaj care lucreazã
aici varsã ceva volens-nolens,
pentru cei care nu lucreazã
acolo. Asta nu e uºor de inoculat
unui popor. Cã trebuie sã
lucreze pentru altul.

D.J.: Cum varsã volens-no-
lens pentru cei care nu lucreazã
acolo, în sensul cã duce bani
acolo?

M.L.: Nu, în sensul cã plãteºte
impozite care constituie avutul
statului ºi din care se ia o cotã
sã fie ajutatã Africa.

D.J.: ªi în sensul cã fabricile
de medicamente din Occident
sunt forþate sã vândã
medicamente sub preþul de cost
în Africa?

M.L.: Nu ºtiu dacã sub preþul
de cost, dar aºa s-a spus despre
ele.  ªi nu m-ar mira sã fie aºa,
în orice caz  cu un preþ
superredus, care sã le aducã mai
puþin profit, or laboratoarele astea
nu sunt operã de  binefacere. ªi
nu pot fi transformate în aºa
ceva, orice afacere, orice
întreprindere e pentru profit. Iar
femeia de menaj e mult mai…
spun femeia de menaj  fiindcã  e
singura cu care am contact.
Omul de rând e mult mai
antistrãin ºi antifrican decât cei
cu principii, intelectualii cu prin-
cipii.  Principiile astea sunt  de
neaplicat, pentru cã cel care
plãteºte  ajutorul cãtre Africa sau
ne-Africa, cãtre þãrile sãrace, e
cel care e el însuºi sãrac. Pentru
cã impozitul se ia pe baza
salariului. Deci cel care lucreazã
la bazã, sau cel pentru care
conteazã banul mai mult decât
pentru cel care-l are, ºi care, ca
ºi femeia mea de menaj, se duce
într-un cabinet medical sã-i punã
dinþii copilului, ºi ei i se refuzã, iar
alãturi e un negru cãruia i se pun,
care spune «pãi cum, cã eu am
avut gratuit». ªi pentru el e
gratuit, cu banii ei. Înþelegi cã
toatã politica asta de bune
sentimente e greu de aplicat dacã
nu existã ºi noþiunea de profit
îndeajuns de luatã în seamã.

D.J.: Dar de ce spui cã numai

de la sãraci ? Cei bogaþi nu
plãtesc impozit?

M.L.: Ba da, dar e mai uºor sã
iei din 100 de mii de franci, 60 la
sutã. Atât se ia. Sunt cele mai
grase impozite din toatã Europa.
Aici, în Franþa. Îþi vorbesc de
Franþa, nu fiindcã Franþa e mai cu
moþ decât toate celelalte, ci
fiindcã aici  trãiesc. ªi vorbeºte
despre strãini cu omul de rând ºi
vei avea aceeaºi reacþie. Aºa cã
toatã politica asta, aºa de
frumoasã în frazã, e inoperantã,
dacã nu greºitã total.

D.J.: Vezi o alta?
M.L.: Trebuie sã nu se mai

promitã lucrul care nu e rãsplãtit.
Valoarea lucrului e acuma axatã
pe plãcere. Vezi concertele pop,
rock. Criteriul e plãcerea. Sun-
tem pe lume ca sã ne fie plãcut.
ªi dacã se poate sã nu muncim,
e ºi mai bine. Asta e politica, de
fapt, care se ascunde sub fraze-
le frumoase. Cu democraþia,
peste tot, cu… Dacã institui în
Africa democraþie, te-ai dus…
Presupun, pentru cã nu sunt o
specialistã în politicã inter-
naþionalã.

D.J.: Întorcându-ne la
calitatea Franþei ca þarã de exil,
ca o a doua patrie, nu neapãrat
pentru oamenii ãºtia care vin din
Africa din cauza sãrãciei, ci
pentru intelectualii din Est. Care
a fost cea mai mare calitate a
Franþei  ca þarã de exil?

M.L.: Þi-am spus cã dupã
revoluþia  maghiarã au venit
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ungurii. ªi Franþa e singura þarã
care n-a pus o limitã la aceastã
imigraþie care a fost  masivã. Dar
în acelaºi timp ºi singura þarã
care n-a luat nici o mãsurã ca
sã-i primeascã. Adicã nici o
mãsurã de tipul celor care se iau
acuma pentru  niºte oameni care
n-au fãcut nimic pentru Franþa.
Acum imigrantul care vine cere
casã, masã, sunt dejunurile
populare organizate pentru cei
care n-au ce mânca, ceea ce e
un principiu foarte frumos. Dar nu
cred cã un continent poate
susþine pe altul. Adicã sã-l ia pe
gratis. Nu cred cã e posibil. Cred
cã rãmânem cu frazele frumoase.
ªi cu riscul lor. Riscul de a-i face
pe ceilalþi sã creadã cã se poate
trãi în viaþã numai pentru plãceri.

D.J.: Crezi chiar cã se poate
ajunge nu la ce se preconizeazã,
anume o ridicare a Africii, ci la o
cãdere a Europei?

M.L.: Europa e în plinã cãdere,
ºi toate principiile care au fãcut
Europa sunt încãlcate. Nu în
fraze, ci în fapte.

D.J.: Uniunea Europeanã þi se
pare un lucru bun?

M.L.: Excelent. ... Dacã va fi
înfãptuitã.

DJ. Ce e bun în ea ? ªi de ce
se face Uniunea Europeanã ?
Ca sã se opunã cui?

M.L.: Statelor Unite, în
principiu. Înainte erau rivalitãþile
între Uniunea Sovieticã ºi Statele
Unite.

D.J.: Acum este Europa, plus
Uniunea Sovieticã, împotriva
Statelor Unite ?

M.L.: Nu, cu Statele Unite.
Acum este la momentul cu «larga
concentrare democraticã». Bun
ar fi întâi sfârºitul rãzboaielor
europene.

D.J.: Chiar e o garanþie?
M.L.: E singurul tip de garanþie

care poate merge.Când eºti unit
cu cineva ºi depinzi de el ºi el
depinde de tine, n-ai poftã sã faci
ca lucrurile sã nu meargã, pentru
cã dacã nu merg pentru el, nu
merg nici pentru tine. E singura

idee bunã  pe care a avut-o
Occidentul.

D.J.: Nu este, deci, cum zice
Bukovski,  ideea sovieticilor cu
casa comunã europeanã, în fine
realizatã?

M.L.: Nu. Casa comunã
europeanã presupunea în limbajul
sovieticilor casa comunã
dominatã de Rusia. Ceea ce e,
din nou, vina Occidentului. Cã din
fricã de nazism a susþinut regimul
din Rusia tot timpul.

D.J.: Dar ºi acum sunt
prietenoºi cu Rusia…

M.L.: Pãi sunt, cã e o mare
putere.

D.J.: Dar excluzi ideea ca într-

o bunã zi s-o primeascã în
Uniunea Europeanã? ªi de altfel,
tot Bukovski dixit, nici n-au
nevoie s-o primeascã în Uniunea
Europeanã, e suficient s-o
conducã dinafarã.

M.L.: Rusia nu mai are cum,
pentru moment. E scoasã din
joc.Pentru moment ca mare
putere. Este scoasã din joc
pentru cã e în situaþie de
quemandeur.

D.J.: Da, dar «quemandã» cu
foarte mare autoritate ºi primeºte
de câte ori cere…

M.L.: Da, pentru cã nu trebuie
trezit ursul… Dar ai mâncat, omul
lui Dumnezeu?

Pentru cã nimic nu e
întîmplãtor, s-a potrivit sã fiu la
Paris, tînãrã bursierã.

La fel de neîntîmplãtor, cu
cîteva zile înainte mersesem la
cimitirele Père Lachaise ºi la
Montparnasse, ºi îi gãsisem pe
Enescu, apoi pe Brîncuºi,
Cioran, Ionesco, Tzara. Toþi
români, toþi retraºi la Paris,
adoptaþi de cultura francezã,
apoi revendicaþi de cea românã.

Cu cîteva zile înainte, eram
în Cartierul Latin, treceam pe
lîngã micuþul Théâtre de la
Huchette, unde s-au jucat pentru
prima datã, ºi încã se mai joacã,
primele piese ale lui Ionesco, la
a cãror montare Monica
Lovinescu participase cu
generozitate.

Ca niciodatã de cînd sînt aici,
în noaptea aceea plouase
îngrozitor de tare, mult, cu picuri
imenºi, pînã foarte tirziu.

Nu ºtiu dacã din întîmplare
sau nu, a fost singura noapte a
mea din Paris cînd nu am scris
în jurnal, fãrã nici un motiv
anume.

Cu siguranþã nu din
întîmplare eram la Institutul Cul-
tural Român din Paris, printre

vorbitori de limbã românã, în
dimineaþa cînd s-a fãcut anunþul
morþii ei. S-a þinut un moment de
reculegere.

Apoi înmormîntarea, la
biserica româneascã din
Cartierul Latin. Deloc multã
lume, senzaþia inefabilã cã se
stinge o generaþie ºi cã nu sînt
foarte mulþi care sã asiste la
asta. Poate e firesc sã fie aºa.
O înmormîntare frumoasã,
simplã, în românã ºi în francezã,
nu mi-am dat seama cînd a
trecut o orã, cuvintele preotului
la final, cum cã Monica îºi dorea,
ca ºi pentru Virgil Ierunca, o
înmormîntare simplã, cã îºi
dorea sã plece, cã nu întîmplãtor
a murit în sãptãmîna patimilor,
pentru cã întreaga ei viaþã a fost
o sãptãmînã a patimilor. Monica
se va întoarce acum în
România, au fost ultimele cuvinte
ale preotului.

Nu întîmplãtor, Monica
Lovinescu se întoarce acasã
dupã moarte. Sau pentru
întreaga eternitate.

Andreea Iacob

29 aprilie 2008
Paris

Nu întîmplatorNu întîmplatorNu întîmplatorNu întîmplatorNu întîmplator,,,,,
Monica LovinescuMonica LovinescuMonica LovinescuMonica LovinescuMonica Lovinescu

)) )))
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Norman Manea
la Cluj

Scriitorul Norman Manea a avut la Cluj un pro-
gram-ºnur de întâlniri, în varii reprize, cu lumea
culturalã din urbe, fiind oaspetele special al
Universitãþii Babeº-Bolyai. În 21 aprilie, a avut o
discuþie amicalã, pe teme mozaicate, cu membrii
Asociaþiei Scriitorilor din Cluj, fiind prezentat de
Irina Petraº. I-a urmat ampla ceremonie de
decernare de distincþiei Doctor Honoris Causa,
de cãtre Universitatea clujeanã, în cadrul cãreia
a fost prezentat de rectorul Andrei Marga ºi de
scriitoarea ºi profesoara universitarã Marta
Petreu. Rectorul Andrei Marga a încercat o
situare a scriitorului în context european ºi
mondial, insistând pe volumele Anii de ucenicie
ai lui August Prostul ºi Despre clovni. Dictatorul
ºi Artistul. În a sa Laudatio, Marta Petreu a vorbit
despre importanþa câtorva cuvinte-cheie în op-
era lui Norman Manea: acasã, patrie (“o Românie
la purtãtor”), scriitor, literaturã. Textul omagial al
scriitoarei clujence a vorbit despre managerierea
imaginii scriitoriceºti a lui Norman Manea, acesta
fiind actualmente cel mai tradus ºi cel mai
premiat scriitor român în strãinãtate, precum ºi
cel mai plauzibil candidat pentru Nobel, situând
opera lui Norman Manea, evocatã pitoresc ºi pa-
noramic, între douã stiluri antitetice – elegiac ºi
grotesc. În cuvântul sãu, Norman Manea ºi-a
asumat mai cu seamã o componentã central-
europeanã la nivel spiritual, prilejuind în faþa
auditoriului o autobiografie delicatã, cu ramificaþii
politice ºi literare. A vorbit despre exil ca despre
o ºcoalã durã, i-a invocat pe câþiva din scriitorii
sãi preferaþi ca pe un soi de muze etice ºi
spirituale (între aceºtia locul de cãpãtâi

ocupându-l Kafka), s-a autoportretizat inclusiv
ca dascãl la Bard College, din New York (unde
Norman Manea a predat, între altele, cursuri
intitulate incisiv precum Vecinii lui Kafka – despre
literatura central-europeanã -, Gulag ºi Holocaust
etc.). A doua parte a discursului sãu i-a fost
dedicatã figurii lui Paul Celan, cu care Norman
Manea se percepe înrudit la nivel de sensibilitate.
În dupã-amiaza zilei de 21 aprilie, Norman
Manea, împreunã cu scriitoarea francezã
Clémence Boulouque, au fost invitaþii Facultãþii
de Litere, mai exact a Cercului Eranos, condus
de profesorul ªtefan Borbély, în cadrul Centrului
de Cercetare a Imaginarului, al cãrui director
este Corin Braga. Oaspeþii au fost prezentaþi de
directorul Cercului Eranos, precum ºi de eseista
Ioana Both, tema propusã spre discuþie fiind
“Trecutul ca ficþiune”. Cei doi invitaþi au vorbit
despre sublimarea traumei în/prin literaturã ºi au
rãspuns unor întrebãri ale studenþilor. A doua zi,
22 aprilie, Norman Manea a fost pentru a doua
oarã invitatul Facultãþii de Litere, pentru a lansa
seria de opere complete iniþiatã de Editura
Polirom: scriitorul a fost prezentat de Corin
Braga, decanul Facultãþii, ºi de scriitoarea
Ruxandra Cesereanu, cãrþile evocate ºi
analizate fiind în special patru: Octombrie, ora
8, Plicul negru, Întoarcerea huliganului  ºi
Sertarele exilului (ultima realizatã cu distinsul
cãrturar Leon Volovici). Despre aceastã a doua
întâlnire la Literele clujene, cititorul revistei
Steaua poate afla un desfãºurãtor detaliat din
transcrierea microeseurilor care urmeazã mai
jos. (Redacþia)

Trauma si istorie
 Corin Braga

)) )))

,

Universitatea Babeº-Bolyai
i-a acordat domnului Norman
Manea cea mai mare distincþie
academicã, este vorba de titlul de
Doctor Honoris Causa. A fost o
ceremonie frumoasã ºi solemnã,
dar ceea ce aº vrea sã sublinez
este cã, faþã de acea ceremonie
solemnã (am îmbrãcat acele togi
specifice din vremea lui Kant ºi a
facultãþii tradiþionale, clasice), noi

am avut bucuria de a-l avea pe
domnul Norman Manea în
mijlocul nostru ºi în cadrul
Cercului Eranos de la Facultatea
de Litere, unde, cu toþii fiind
dezbãraþi de aceste chingi ale
protocolului, am avut o discuþie
mult mai deschisã în care
oaspetele nostru de seamã ne-a
dezvãluit lucruri din laboratorul
sãu de creaþie, din biografia

dînsului, dar ºi tot felul de alte
lucruri pe care o ceremonie mai
sobrã nu le poate conþine. ªi aici
aº face urmãtoarea observaþie.
Sîntem obiºnuiþi cu ideea cã un
mare premiu sau o distincþie cum
este Doctor Honoris Causa
rãsplãteºte o operã de creaþie în
care se construieºte ceva, mai
ales cînd este vorba de ºtiinþe
tari, dure, precum matematica,
fizica sau chimia; atunci se
premiazã o invenþie, o teorie
nouã. Noi, cu literatura, sîntem
într-o altã situaþie, literatura poate
sã primeascã premii ºi sã fie
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rãsplãtitã, nu pentru marile opere
în care avem de-a face cu
super-eroi ºi cu grandioase
construcþii, ci poate sã fie
premiatã pentru faptul cã reflectã,
nu puterea, ci slãbiciunea, nu
tãria, ci trauma, nu numai partea
luminoasã, ci ºi pãrþile vulnerabile
ale naturii umane. Este ceea ce
se întîmplã, cred, cu opera
domnului Norman Manea, care
are în centru, ca mare temã,
trauma pe care individul o suferã
din partea istoriei, din partea
societãþii sau din partea unor
regimuri totalitare. Este o operã
care transformã slãbiciunea în
putere, este o operã care depune
mãrturie pentru vulnerabilitatea
noastrã ºi prin aceasta ne
confruntã cu însãºi esenþa
umanitãþii noastre, fiindcã nu
sîntem întotdeauna eroi, nu
sîntem întotdeauna învingãtori,
sîntem oameni cu slãbiciunile ºi
cu presiunile pe care istoria le
pune asupra noastrã. Aº spune
cã domnul Norman Manea este
în poziþia, ºtiu eu, fericitã,
nefericitã biografic, dar fericitã din
punct de vedere creator, de a fi
trecut prin asemenea experienþe
traumatice. Chiar în copilãrie, în
timpul dictaturii lui Antonescu ºi
în timpul persecuþiei antisemite,
familia dînsului a fost deportatã
în Transnistria pentru patru ani,
la o vîrstã la care scriitorul avea
prea puþine mijloace de a se apãra
de aceste traume, cînd istoria îºi
pune niºte amprente foarte dure,
foarte bine tãiate asupra omului,
experienþã care se va reflecta pe
urmã în opera dînsului. Mai tîrziu,
dacã poate într-o primã instanþã
instaurarea noului regim comunist
care venea ca un învingãtor al
regimului totalitar de dreapta,
deci, dacã la început a pãrut cã
poate sã aducã o speranþã, foarte
curînd, Norman Manea s-a
regãsit în postura de exclus, în
postura de a fi persecutat de
cãtre cenzurã, de cãtre autoritãþi,
de cãtre un sistem, din nou,
totalitar. Ceea ce l-a ºi obligat,
într-o formã sau alta, dînsul ne-a
ºi explicat ieri la Cercul Eranos,
folosind cuvintele sale, pe care
nici nu aº încerca sã le reproduc,
domnia sa fiind cel mai în mãsurã
sã vorbeascã despre aceste

lucruri;  scriitorul ne mãrturisea
despre dorinþa de a putea scrie,
„scriitorii morþi nu scriu”, ne
mãrturisea ieri, dar, una peste
alta, aceastã respingere a
sistemului l-a dus la o a treia
experienþã relativ traumaticã, pe
de altã parte, ºi beneficã, la cea
a exilului. Beneficã pentru scriitor
care regãsea în sfîrºit libertatea
vorbirii ºi puterea de a spune
exact ceea ce crede, ºi, pe de
altã parte, totuºi traumaticã din
cauza dezrãdãcinãrii, a ºocului
afectiv pe care orice plecare
departe de locurile naºterii, de
locurile unde ai crescut, te-ai
format ºi ai trãit, o implicã. Ne
aflãm acum la o Facultate de litere
ºi ºtim foarte bine cã între
biografia unui scriitor ºi destinul
personajelor sale nu existã o
corespondenþã ºi nici nu este
cazul sã facem o corespondenþã
univocã, dar, pe de altã parte, nu
este mai puþin adevãrat cã un
transfer subteran din biografia
scriitorului cãtre personaje,
existã. Am depãºit ºi teoriile
structuraliste, ale noului roman
francez care susþineau moartea
autorului, care spuneau cã opera
este suficientã sieºi ºi cã trãieºte
doar prin ea însãºi. Norman
Manea este unul dintre autorii
care demonstreazã, care pun în
practicã aceastã întoarcere a
autorului, o întoarcere care are o
dimensiune profund eticã, de
mãrturie, atît pentru acea
experienþã a copilãriei legatã de
deportarea în Transnistria, dar ºi
pentru viaþa în sistemul totalitar
comunist. Rolul meu acum este
de a face o introducere generalã
în opera domnului Norman
Manea, urmînd ca, despre cãrþile
pe care editura Polirom a început
sã le publice ºi care se vor
dezvolta într-o serie de opere
complete, mai mult sau mai puþin,
sã vã vorbeascã Ruxandra
Cesereanu. Aº vrea deci sã
amintesc puþin despre cãrþile
apãrute în România ºi care vor fi
oricum re-editate. Personal, ºi
probabil cã este ºi un acord al
criticii, poate dintre cele mai
importante cãrþi publicate de
Norman Manea în România, am
avea aici culegerea extraordinarã
de schiþe, Octombrie, la ora opt,

în care, prin prisma privirii unui
copil sînt relatate experienþe din
perioada deportãrii în
Transnistria. Aº insista doar
asupra faptului cã, spre
deosebire de operele care
încearcã sã generalizeze, care
privesc de sus , care pun în
termenii unei istorii hegeliene
întîmplãrile prin care a trecut o
þarã, un popor sau o comunitate,
Norman Manea are o perspectivã
mult mai de la firul ierbii, este o
perspectivã hipocoristicã, mai
exact, domnia sa priveºte în
acele schiþe experienþa tragicã
prin ochii copilului. Imaginaþi-vã o
scenã clasicã, ºtim cu toþii
jocurile în care bãieþii se joacã cu
pistoalele ºi se împuºcã: „pac,
pac, eºti mort!”, poate fi o scenã
luminoasã, însã în momentul în
care în fundal au loc niºte
execuþii sau o persecuþie pe care
un regim le aplicã unei comunitãþi,
atunci lucrurile devin cu totul
altfel, devin tragice. Existã
asemenea scene, ca niºte mici
ferestre cãtre acel trecut, niºte
hublouri cu niºte scene în care
vedem familii de deportaþi care
beau o infuzie de ceai în faþa unui
cub de zahãr pe care nu-ºi permit
sã-l mãnînce, rãmîne imaginea
zahãrului care permite un fel de
rememorare proustianã a
ritualului ceaiului din viaþa
normalã  sau o mamã care
tricoteazã un pulover din gheme
de lînã coloratã pentru o fatã care
trebuie sã supravieþuiascã, ni se
spune. Sînt scene ºocante ºi
cutremurãtoare prin chiar
simplitatea lor, fiindcã aici este
marea artã a prozatorului, aceea
de a nu generaliza excesiv, lucru
care nu convinge, ci de a construi
scene puternice prin mesajul lor
intrinsec. În ceea ce priveºte o
altã experienþã traumaticã, cea a
regimului totalitar comunist,
aceasta se reflectã ºi în
culegerea de schiþe, Octombrie
la ora opt, dar ºi în scrieri precum
Anii de ucenicie a lui August
Prostul, Plicul Negru, romane în
care nu mai regãsim de data
aceasta personaje copii, ci
personaje adulte, care sînt însã
la fel de terorizate de o istorie care
sufocã individul. Poate nu-l ucide
întotdeauna fizic, dar îl ucide în
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orice caz moral, afectiv sau
social. În aceste scrieri aº spune
cã meta-personajul, arhi-
personajul prozei lui Norman
Manea este cu un termen al lui
Dostoievski, omul din subteranã,
omul retras în subteranele unei
societãþi care nu-l recunoaºte,
cel puþin în sistemul ei public, dar
ºi retras în subteranele unei
conºtiinþe chinuite care prin
aceastã dedublare, schizoidie,
refuzã intruziunea sistemului
asupra individului. Nu aº insista
mai mult, eventual v-aº mai putea
spune cã într-un eseu publicat
imediat dupã revoluþie (Despre
clovni. Dictatorul ºi artistul),
Norman Manea construieºte o
tipologie a personajului pe care
deja în cartea Anii de ucenicie a

lui August Prostul îl folosise ca
emblemã. Vorbeºte despre
clovnii clasici (albi) ºi clovnul
August, cel care este mereu
bãtut, cade, o încaseazã de la
clovnul alb. În clovnul alb,
Norman Manea vede o figurã
emblematicã pentru dictatorii
secolului XX, de la Hitler la Stalin
ºi Ceauºescu, clovnul care îºi
asumã masca aceea albã, intrînd
în pielea unui tiran. În tip ce
clovnul mereu bãtut, mereu
persecutat de celãlalt, este de
fapt, omul care nu se regãseºte
în sistem, cel care este
persecutat de cãtre acesta din
urmã. În ceea ce priveºte cea de-
a treia experienþã, cea a exilului,
îi voi da cuvîntul Ruxandrei
Cesereanu.

O istorie a
intelectualului
român în secolul
XX
 Ruxandra Cesereanu

Eu voi prezenta astãzi douã
cãrþi în mod special, Întoarcerea
huliganului ºi Sertarele exilului,
pentru cã sînt douã cãrþi
adiacente. Voi începe cu romanul
Întoarcerea huliganului pe care
Norman Manea evitã la un mo-
ment dat sã-l califice, sã-l
încadreze structural într-un
anumit tip de scriiturã, vorbeºte
de un soi hibrid, între carte de
cãlãtorie, jurnal de bord ºi roman.
Critica de specialitate, dacã
putem vorbi de aºa ceva, a fost
de acord cã avem de-a face cu
un bildungsroman. Mie mi se pare
însã cã este vorba despre un
bildungsroman foarte nuanþat,
fiindcã avem de-a face cu un ro-
man pe straturi, fãcut din foi de
ceapã: avem mai întâi un
bildungsroman legat de istoria
politicã a României; avem apoi un
buildungsroman, ºi acesta mi se
pare foarte interesant, al istoriei
intelectualului din România în
secolul XX ºi al reacþiei

intelectualului faþã de dictaturã; în
al treilea rând existã nuanþele
unui bildungsroman  legat de
identitate, exil ºi auto-exil, ºi nu
în ultimul rînd, acesta este ºi cel
care m-a cucerit pe mine, un
bildungsroman legat de limba
românã ºi de felul în care s-a for-
mat autorul în aceastã limbã. Întâi
de toate aº vrea sã vã lãmuresc
acest titlu care a stîrnit tot felul
de reacþii: cine este huliganul,
care este filiaþia care existã între
acest huligan ºi alþi huligani ºi
care sînt trimiterile istorice,
intelectuale legate de acest
termen. În primul rînd, Norman
Manea îl aminteºte pe Mircea
Eliade ºi cartea acestuia intitulatã
Huliganii, unde termenul huligani
defineºte o formã de rebeliune,
defineºte niºte indivizi rebeli, care
doresc în mod intenþionat ºi vio-
lent sã încalce regulile ºi care
cultivã o misticã a morþii. Este
evident cã Mircea Eliade ºi, mã
rog, referinþa la acesta vizeazã

conotaþia huliganilor legaþi de
mistica Gãrzii de Fier, a Legiunii
Arhanghelului Mihail, aºa cum a
funcþionat aceasta în România.
Existã apoi o altã referinþã ºi cu
aceasta se ºi identificã Norman
Manea, aceasta fiind cea legatã
de Mihail Sebastian: este vorba
în primul rînd de romanul De douã
mii de ani publicat de Mihail
Sebastian, cu prefaþa magistrului
sãu, pe care îl adora, Nae
Ionescu, care, însã, comite o
prefaþã profund, vizibil antisemitã,
pe care ucenicul o acceptã. În
urma scandalului pe care îl
stîrneºte acest roman, Mihail
Sebastian va scrie ulterior un
eseu, Cum am devenit huligan,
ºi aici avem de-a face cu definiþia
pe care ºi Norman Manea o
acceptã ºi cu care se identificã.
Cine este huliganul lui Mihail
Sebastian, cu totul diferit de
huliganul lui Mircea Eliade? Este
solitarul lucid ºi sceptic,
intelectualul neînregimentat în
niciun „ism”, cel care îºi asumã
strãinia, condiþia de strãin în
societatea în care trãieºte. Ei
bine, existã apoi, noul huligan prin
intermediul cãruia se defineºte
Norman Manea ºi aici m-aº referi
la „condiþia sa de huligan” în 1981
cînd dã un interviu în revista Fa-
milia, interviu care stîrneºte
autoritãþile comuniste care
pornesc un rãzboi mediatic
împotriva sa. În acest interviu,
Norman Manea criticã naþio-
nalismul societãþii româneºti, ºi,
mai ales, al unor intelectuali, unii
de elitã, alþii grobieni, care se
manifestã ca atare în societatea
româneascã. În anii ’80 Norman
Manea devine, aºa cum se ºi
auto-numeºte, un trouble maker,
cel care începe sã facã necazuri
regimului comunist (la nici un an
de la publicarea acestui interviu,
Norman Manea devenise deja un
caz pentru autoritãþile comuniste).
Iatã deci, „noul huligan” care ia
naºtere în 1982, cel care îºi
reafirmã condiþia de solitar, de
sceptic, de strãin în societatea
româneascã, cînd alege calea
exilului în 1986 dupã ce în anii
anteriori avusese loc un nou
“scandal” Norman Manea, fiin-
du-i boicotat premiul Uniunii
Scri i tori lor. Odatã cu exi lul,
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Norman Manea aduce o altã
nuanþã despre „noul huligan”.
Cine este acesta? Nomadul,
pribeagul, este alogenul, cum îºi
spune autoironic, folosind o
formulã a celor care l-au ofensat
ºi l-au izolat în România, este
celãlalt, dar, mai ales, este
strãinul. Cred cã, în Întoarcerea
huliganului avem schiþatã ºi o
nouã filosofie existenþialistã sau
o altã nuanþã a filosofiei
existenþialiste, care preia din
existenþialismul clasic identitatea
strãinului, dar o dezvoltã pe alte
linii. Mai existã referinþe, chiar
dacã nu foarte ample la un vechi
“huligan”, acesta fiind Ovidiu
exilat de la Roma la Tomis; chiar
dacã nu-l numeºte „vechiul
huligan”, eu spun cã existã o
relaþie între „vechiul huligan”
Ovidiu ºi „noul huligan” Norman
Manea; ºi, mai ales, existã o altã
ipostazã a „noului huligan” intuit
ºi dezvoltat parþial ºi de Ioan
Petru Culianu, cel care, pe lîngã
studiile sale de erudiþie, este ºi
autorul unei proze speciale în
care pamfleteazã, satirizeazã
România pe care o prezintã sub
numele unei þãri groteºti numite
Jormania. Pentru atitudinea sa
criticã faþã de post-comunismul
românesc, Ioan Petru Culianu va
fi asasinat, ºi, în romanul sãu, nu
în zadar, Norman Manea discutã
asasinarea acestuia cu toate
conotaþiile de rigoare. În 1997
Norman Manea revine pentru
prima datã în þarã dupã exil, cînd
România încã mai vuia dupã
scandalul publicãrii, în 1991, în
Statele Unite Ale Americii, ºi în
1992 în România, a eseului Felix
culpa, (sintagma este preluatã din
Sfîntul Augustin), un eseu despre
Mircea Eliade în care Norman
Manea discutã condiþia
intelectualului în perioada
interbelicã ºi simpatia acestui tip
de intelectual rasat afin faþã de
extrema dreaptã. Desigur, în
acest articol, autorul se axeazã
doar pe cazul Eliade, dar în
subsidiar, el face trimiteri ºi cãtre
alte personalitãþi de anvergurã ale
culturii române care au simpatizat
la rîndul lor cu extrema dreaptã.
Am spus cã avem de-a face ºi
cu un bildungsroman legat de
istoria României, am vorbit pînã

acum de o istorie a intelectualului
român; vorbind însã despre
istoria României, existã douã
plecãri care îl marcheazã pe
scriitorul Norman Manea în toate
cãrþile sale: deportarea din 1941
în Transnistria, copil fiind în vîrstã
de 5 ani, ºi apoi a doua plecare,
la 50 de ani, nu spre est, ci spre
vest, cu o primã oprire în
Germania, ºi apoi în Statele
Unite, în 1986. Existã între
aceste douã plecãri, momentul
din 1956 cînd tînãrul Norman
Manea îºi viziteazã tatãl aflat în
colonia de muncã de la
Periprava, tatãl sãu fiind deþinut
politic. În 1997 autorul revine în
þarã, pe fondul scandalului stârnit
de eseul Felix culpa, dar ºi pe
fondul publicãrii jurnalului lui
Mihail Sebastian, care fãcea deja
valuri în România. Cum apare
citatã România în acest roman?
Întrucât aveam de-a face ºi cu un
roman care discutã problema
patriei, a þãrii. Termenii lui Norman
Manea sînt pînã într-un anumit
punct împrumutaþi din Culianu, el
vorbeºte despre Jormania, dar
vorbeºte - ºi acesta este un
termen care apare, mai
degrabã, în Sertarele Exilului -
despre o „Transnistrie
comunistã”, o Românie a lui
Ceauºescu devenitã o
Transnistrie comunistã, unde
oamenii nu mai sînt împuºcaþi, o
Transnistrie nu doar pentru
minoritari, ci pentru toþi românii
(chiar dacã nu se mai practicã
omorurile). România mai este
vãzutã ºi ca þara clovnului alb,
þara dictaturii, dar ea este ºi þara
dada, care are douã lucruri
specifice. ªi aici Norman Manea
se întîlneºte cu alþi pamfletari, cu
alþi autori care îºi percep prin
intermediul unui grotesc
chirurgical, þara. Norman Manea
vorbeºte despre þara dominatã de
“farmec ºi fecale”, mai mult, la un
moment dat, citîndu-ºi un prieten,
vorbeºte despre „Apocaliptica
fecalelor”, þara despre care ai
putea sã scrii un studiu de
mentalitate doar vizitînd
closetele! Mai este apoi vorba de
o Românie de tip mocirlã, de tip
mlaºtinã, de patria sinucisã în
care intelectualul este sufocat ºi
în care supravieþuieºte cu greu;

mai este apoi vorba de þara
diminutivelor: „sãrmãluþe”,
„mititei” ºi alte cuvinte ºi
cuvinþele; în perioada comunistã
este þara în care oroarea fascistã
a fost nu doar înlocuitã, ci a fost
cooptatã de oroarea comunistã.
Care este soluþia pentru a
supravieþui, fie cã rãmîi în
aceastã þarã, fie cã te exilezi? ªi
cum defineºte Norman Manea
condiþia supravieþuitorului în
Întoarcerea huliganului? Casa
sau acasã este limba în care
scrii, limba în care creezi, nu în
zadar verbul „a locui” primeºte în
acest roman coloratura sau for-
mula de a locui în limbã, nu a
locui pur ºi simplu, scriitorul fiind
un Ulise legat de masa de scris.
Romanul Întoarcerea huliganului
defineºte condiþia „noului huligan”
ca fiind aceea a evreului agnos-
tic, cel care îºi gãseºte
tãmãduirea într-o limbã românã
pe care o percepe ca pe un cuib
ºi ca pe o casã a melcului,
vorbind despre adãpostul fluid pe
care îl reprezintã limba românã.
La un moment dat, e adevãrat, el
se întreabã ºi vã citez: „Sã fiu
român, îmi plãcuse cu adevãrat
gluma aceasta?”. În continuare,
în 1997, Norman Manea se
percepe în ipostaza lui August
Prostul, exilatul, întors în þara
fostului clovn alb, dar în care
reacþiile pavloviene legate de
comunism încã funcþioneazã; tot
în 1997 are loc ºi re-asumarea
identitãþii sale prin limbã, pentru
cã propoziþia re-întemeietoare din
aceastã carte este: „Dar dacã
cumva nu locuiesc într-o þarã, ci
într-o limbã?”. Sînt foarte
frumoase fragmentele în care
limba românã este comparatã cu
ceea ce Norman Manea numeºte
dialectul hipocrino, limba þãrii de
adopþie, limba þãrii în care te-ai
exilat; însã întotdeauna casa
melcului rãmîne limba românã.
Dar dacã, spune autorul, nu
cumva singura noastrã patrie
dincolo de limbã este de fapt
singurãtatea, singurãtatea
intelectualului, singurãtatea
evreului agnostic, singurãtatea
scriitorului care prin însãºi
condiþia sa poate fi vãzut ca un
“evreu”. România este
consideratã a fi o boalã
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nevindecabilã, o boalã cronicã,
este ceea ce-i spune unul dintre
prietenii cu care dialogheazã în
America: „Limba rãmîne rana ta,
dar tu eºti una cu limba ta”. De
obicei încercãm sã vindecãm
rãnile, mai ales atunci cînd este
vorba de traume precum
deportarea din Transnistria în
1941, dar ºi trauma legatã de
pierderea geograficã, teritorialã a
patriei, prin exil. Ne reconciliem
de la un punct cu traumele
noastre, cred însã cã, în mod
benefic, scriitorul Norman Manea
a pãstrat limba românã ca pe o
formã de ranã, pe care sã o
zgîndãre ºi pe care sã poatã sã
o visceralizeze ºi sã o
sangvinizeze încontinuu pentru
ca sã poatã scrie mai departe.
Existã, de altfel, în acest roman
un dialog extraordinar pe care
personajul „nou huligan” îl are cu
un prieten din New York pe care-
l cheamã Saul. Acest prieten îi dã
telefon personajului narator ºi îi
cere explicaþia anumitor cuvinte,
discutînd împreunã foarte
suculent despre exotismul
anumitor cuvinte româneºti
împrumutate din alte limbi: <<Îl
aud la telefon ºi îl vãd acum aici
întrebînd pe oricine ceea ce mã
întreba pe mine: „cacealma”, ce
zici, cuvînt turcesc nu-i aºa? Ca
ºi „sarma”, „mãrgea”, „narghilea”,
„ciulama”, nu? Dar „cicã”, ce
pãrere ai de „cicã” ºi „cicãlealã”,
turcesc, tot turcesc. Meseriile –
nemþeºti, florile – franþuzeºti, dar
„rastel” vine din italianã rastello,
ca ºi „rãu” din latinã, „zid” este
slav ca ºi zîmbet, „dijmã” pare
slav ca ºi „diac” sau „diacon”, ce
este asta „diac”, copil sau
cîntãreþ la bisericã?>>. Acelaºi
prieten Saul, aflînd cã Norman
Manea se va întoarce în 1997 în
România, evocã suculenþa
lingvisticã a strãzilor
bucureºtene, fãcându-i o foarte
delicatã rugãminte prietenului sãu
ca acesta sã ajungã sã se
plimbe pe strãzile: Palas,
Rahovei, Antim, Rinocerului,
Labirint, Gentilã, Concordiei,
Discordiei, Olimpului, Trofeelor,
Emancipata, Cuþitul de Argint,
strada Puþul de apã etc.. Iatã ºi o
memorie care este una a
strãzilor, dar care este în ultimã

instanþã o memorie a limbii
române. Tot în romanul
Întoarcerea huliganului este o
scenã extraordinarã a delirului
paradisiac legat de limba românã.
Norman Manea avea reveria, se
întreba la un moment dat dacã ar
putea sã se trezeascã într-o
dimineaþã (urarea îi fusese fãcutã
de o prietenã de la Bard College),
ºi toþi cei din jurul sãu sã
vorbeascã în limba românã. Ei
bine, la un moment dat acest delir
se produce în Întoarcerea
huliganului cînd pe toate posturile
de televiziune se vorbeºte
româneºte, portarul i se
adreseazã în românã, prietenii
americani i se adreseazã în
românã, toatã lumea vorbeºte
româneºte. ªi, ca sã închei, o altã
trimitere pe care o face Norman
Manea, legatã de pasiunea sa
pentru limba românã, este cea a
ipostazei lui Cioran bãtrîn. Acest
celebru filosof ºi eseist al nostru,
un foarte mare stilist francez,
care, în apropierea morþii,
muribund, redescoperã limba
românã, se reîntoarce la limba
românã, ºi nu la orice fel de limbã
românã, ci la limba românã a
copilãriei sale Este evocativ ºi
tulburãtor acest moment. Mã
întorc însã la naºterea lui Norman
Manea pentru a face o buclã,
dacã vreþi psihanaliticã, legatã de
acest roman. Norman Manea ºi
personajul narator din roman îºi
relateazã naºterea. A fost o
naºtere dificilã în care familia era
convinsã cã fãtul nu va
supravieþui. Autorul foloseºte aici
o formulã extrem de interesantã,
vorbeºte despre “întîrzierea în
placentã”, fãtul care întîrzie în
placentã, care nu vrea sã se
nascã, ºi care nu poate sã se
nascã pentru cã se va naºte
pentru o deportare, pentru un exil,
pentru tot ceea ce va urma,
pentru a deveni „noul huligan”.
Desigur, aici putem face legãtura
cu Tinereþe fãrã bãtrîneþe ºi viaþã
fãrã de moarte , chiar dacã
lipseºte o anumitã metafizicã
legatã de celãlalt  tãrîm, dar
legãtura aceasta poate fi intuitã,
totuºi. Am legat aceastã
„întîrziere în placentã”, atît în
aceastã carte cît ºi în Sertarele
exilului , de ceea ce autorul

mãrturiseºte despre sine: „eu voi
rãmîne întotdeauna un fiu”. Mi se
pare cã aceastã scenã a
“întîrzierii în placentã” poate fi
legatã, în cazul acestui
bildungsroman al limbii române,
de felul în care autorul intuieºte
în limba românã un nou athanor,
un nou uter în care se
regesteazã, se auto-gesteazã.
De aici principala nuanþã a
romanului Întoarcerea huliganului
care este, zic eu, un imn delicat
adus limbii române.

În ceea ce priveºte Sertarele
exilului (cartea de dialoguri cu
intelectualul rasat Leon Volovici),
consider cã aceastã carte ar
putea fi vãzutã ca un corpus
teoretic pentru romanul
Întoarcerea huliganului, ca un
dosar teoretic. Premisa, punctul
de pornire al acestei cãrþi este
antiteza Atena–Ierusalim, o
antitezã între esteticã ºi eticã, pe
care Norman Manea o discutã
pornind de la un autor foarte drag
mie, B. Fundoianu care în 1912
îºi publicã textul intitulat Iudaism
ºi elenism; filosoful Lev ªestov
în lucrarea Atena ºi Ierusalim,
publicatã în 1938, pune ºi el
aceeaºi problemã. Chestiunea
este ºi nu este rezolvabilã, putem
sã considerãm esteticul total
independent de etic, poate fi eticul
validat doar pentru cã este etic,
chiar dacã nu existã ºi o anumitã
esteticã inclusã în acesta? Din
anii ’90 încoace, mai mulþi
intelectuali au discutat despre
aceastã formulã est-eticã, în care
jocul de cuvinte permitea un
hibrid, un amalgam între cele
douã. Alte chestiuni discutate în
aceastã carte sînt legate de ceea
ce înseamnã conºtiinþã iudaicã,
ce este evreitatea ºi dacã existã
o sensibilitate evreiascã.
Scriitorul este discutat aici prin
intermediul a douã categorii:
exclus ºi solitar. Ce înseamnã a
fi evreu ºi ce înseamnã a fi tu
însuþi? Vã citez: „Pentru mine
condiþia de evreu înseamnã a
rãmîne om în pofida a prea multor
adversitãþi”. Ce a fost odinioarã
strãinul, ce este strãinul astãzi ºi
ce este exilul? Sînt amintiþi ºi
discutaþi mulþi scriitori strãini,
Kafka în primul rînd, - scriitorul
cel mai discutat în aceste cãrþi
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ale lui Norman Manea -, Blecher,
Mihail Sebastian, Proust, Musil,
Faulkner, Sábato. Se mai
vorbeºte în aceastã carte despre
relaþia care existã între marxism
ºi fascism, despre componentele
antisemite în România
comunistã. Avem ºi un
autoportret de tip enluminurã în
aceastã carte, un Norman
Manea definit prin anxietate,
fragilitate, însingurare. Dialogurile
permit ºi o autobiografie relatatã
pe îndelete. Care este relaþia
ideaticã a lui Norman Manea cu
personalitãþi de tipul lui Mircea

Eliade, Emil Cioran sau Eugen
Ionescu. Cum descoperã limba
românã ºi literatura românã prin
intermediul lui Ion Creangã,
literatura devenind, vã citez, „o
miraculoasã boalã, o mirare, o
terapie, un soi de suprarealitate”,
cãci mãrturiseºte autorul, „mi-am
cãrat limba ca melcul, ca un
adãpost”. În sfîrºit, ca sã închei,
Norman Manea se considerã
astãzi a fi un scriitor mai degrabã
«marþian» în America, tocmai
pentru cã acea casã a sa, casa
melcului, este tocmai limba
românã.

Poarta spre
sufletul omenesc
 Norman Manea

Nu prea ar fi mare lucru de
adãugat la ceea ce s-a spus, atît
de mãgulitor ºi de nuanþat, poate
doar cîteva succinte precizãri. Le
mulþumesc Ruxandrei ºi lui
Corin, pentru tot ce au spus aici,
a meritat, cred, drumul de la New
York pînã la Cluj. Am spus asta
ºi cu alt prilej, scriitorii îºi
închipuie uneori ºi chiar îºi
doresc sã moarã pentru a vedea
ce o sã se scrie despre ei. Ei
bine, exilul este un soi de moarte,
am vorbit despre aceasta, nu
vreau sã revin. Precizãrile pe
care eu vreau sã le fac sînt legate
de traumã, despre care s-a
meþionat aici, ºi de evreitate.
Cred cã fiinþa umanã este prin
definiþie imperfectã, chiar ºi în
situaþiile extreme, de dictaturã,
rãmîne imperfectã. Oricît îºi
doreºte, oricît încearcã sã ne
„ucidã”, într-un fel sau în celãlalt,
prin imperfecþiunea ei funciarã, ºi
nu vreau aici sã o scot inocentã
cum bãnuiþi, deþinem totuºi
ºireticluri ºi trucuri ale cotidianului
în care sã ne strecurãm. Am fost
întrebat la Asociaþia Scriitorilor din
Cluj dacã erau posibile în lagãr
bucurii ºi am rãspuns cã „Da”.
Erau posibile bucurii, minore
fireºte, fugitive, instantanee, dar
erau posibile bucurii în
socialismul pe care îl cunoaºtem.
A face astãzi un univers total

opac din ceea ce a fost viaþã, aºa
cum a fost ea, nu foarte bunã,
cum ºtim, este o altã eroare, o
altã reducþie care este cu totul,
aº zice pãguboasã, mai ales
pentru un intelectual care doreºte
sã îºi înþeleagã biografia ºi, de
asemenea, sã înþeleagã biografia
semenilor sãi. Este o operaþie
post festum, foarte la îndemînã
prin simplificare ºi prin reducþie,
ºi este un refuz, de fapt, al
nuanþãrii, al aprofundãrii. Deci, ºi
în traumã, în care mi se pare cã
fiinþa umanã îºi exprimã într-un
mod extrem de intens vibraþiile ei
benefice ºi malefice, este discutat
în cele din urmã un destin uman.
Trauma nu este neapãrat
limitativã ºi îngrãditoare, ci este
o poartã, chiar dacã uºor
tenebroasã, spre sufletul
omenesc. În acest sens am
vãzut ºi evreitatea. Nu vãd
evreitatea neapãrat ca o izolare
de uman, ci o vãd aflatã în miezul
omenescului, atît prin suferinþã,
cît ºi prin creativitate, atît prin
rebeliune, cît ºi prin abandon
uneori, prin credinþã, prin
cerebralitate, ºi mã gîndesc
întotdeauna la mai mult decît la
evreul cliºeizat ca simbol sau ca
emblemã, mã gîndesc la omul în
general, fãrã sã neglijez, desigur,
ceea ce este specific unui destin
iudaic. Aº aminti doar cã în prima
parte din Octombrie, ora opt,

povestirile autobiografice care nu
sînt autobiografie, ci vreau sã
sper cã sînt literaturã, nu au
nicãieri o meþiune care sã spunã
Transnistria, sau care sã spunã
evreu. Am fost, aº zice, chiar
agresat la o lecturã la Berlin cu
mulþi ani în urmã, de un domn din
salã, evident evreu, care mi-a
reproºat cã nu spun cine sînt
victimele, cine sînt opresorii, ºi cã
mã pãstrez într-un vag care din
punctul lui de vedere era dubios.
I-am rãspuns cã va gãsi în orice
librãrie cãrþi care îndeplinesc
dorinþa lui, ca agresori ºi victime
sã fie numiþi clar, sã se spunã
locul unde s-a întîmplat, perioada
cînd s-a întîmplat, eu am vrut sã
fac altfel, eu am vrut sã lãrgesc
aceastã situaþie la un destin
uman în genere, ºi nu m-ar
deranja deloc, i-am spus, dacã
un copil vietnamez s-ar regãsi în
situaþia acestui copil, evident
evreu, deportat ºi trãind cu familia
într-un lagãr. Spun asta ºi pentru
ca sã înþelegeþi o anumitã
tendinþã pe care am reafirmat-o
adesea, eu nu mi-am negat
niciodatã evreitatea, nici nu am
afiºat-o într-un mod ostentativ,
am recunoscut-o ºi la bine, ºi la
rãu, cum este ea, e o condiþie
umanã, dar atît, ºi am încercat sã
merg mai departe. Ceea ce poate
cã aº adãuga la ceea ce a spus
Ruxandra despre Întoarcerea
huliganului, este cã acel lucru cu
care se luptã autorul în aceastã
complicatã ºi foarte dureroasã
relatare narativã este cliºeul.
Este foarte greu sã locuiascã ºi
sã supravieþuiascã în cliºeu,
pentru cã se simte deja în cliºeu,
iar acesta nu este neapãrat o
imposturã, el conþine o mare parte
de adevãr sau un adevãr uzat
deja, utilizat pînã la exces ºi
îngheþat într-o metaforã sau într-
un cliºeu. Aceasta este, poate,
lupta cea mai interesantã din
carte, ºi a fost pentru mine,
fireºte, partea cea mai dificilã a
scrisului. ªtiam cã abordez ºi
confrunt teme deja ultrautilizate,
pãlãvrãgite, negociate, trivializate
ºi îmi era greu sã pãstez o
vibraþie realmente autenticã ºi sã
salvez aceastã individualitate de
care eram preocupat de sub o
lespede comunitarã a memoriei.
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Am spus de mai multe ori cã
individul este anihilat într-un regim
totalitar, cum ºtim, prin negarea
individualitãþii ºi a opþiunii
individuale, ºi este anihilat a doua
oarã, printr-o memorie strict
colectivã în care el dispare,
practic, ca individ. În legãturã cu
ce s-a spus aici despre aceastã
carte, ce o fi ea nici eu nu mai
ºtiu, poate nu am ºtiut nici de la
început, este cu siguranþã un
hibrid, dar ar fi poate interesant
sã vã spun cã ea a apãrut cu
subtitluri diferite în diferite þãri, ºi
poate asta îi dã o mãsurã a
modului de recepþie diferit, la care
eu nu am avut niciun fel de
obiecþie. Deci, a apãrut întîi în
Statele Unite cu subtitlul de
Memorii, a apãrut apoi în
Germania cu subtitlul Un
autoportret, în Italia ºi a fost
preluatã ºi în Franþa cu subtitlul
de O viaþã, ºi apoi în Spania cu
subtitlul Roman. Ediþia iniþialã în
limba românã, limbã în care am
scris cartea, este cea mai
democratã, poate o sã vã miraþi,
dar nu are niciun subtitlu, la
dorinþa mea pe care editura
Polirom a acceptat-o, deci nu are
subtitlu ºi vã las dumneavoastrã
toatã libertatea de a decide ce
este ºi dacã este ceva. Cîteva
cuvinte despre aceastã nouã
serie, iniþiatã de editura Polirom,
cu care am colaborat încã din
2003 foarte bine, a fost pentru
mine o surprizã pe atunci sã
constat o instituþie româneascã
atît de profesionistã, eficientã,
promptã, civilizatã ºi m-am simþit
foarte bine în aceastã colaborare.
Seria aceasta de autor
debuteazã cu cinci volume, este
vorba de volumul amintit de
Ruxandra Cesereanu, dialogul
meu cu Leon Volovici care se
întinde pe o perioadã de
douãzeci ºi cinci de ani, deci,
cuprinde un arc de timp ºi aº zice
chiar ºi de spaþiu, destul de larg,
un dialog epistolar, din anii ’82, ’83
cînd amîndoi ne aflam încã în
România, cînd eu mã aflam sub
un soi de atac mediatic, dar nu
numai, se practicau ºi alte soiuri
de supravegheri, apoi urmeazã o
transcriere a unui interviu video
de ºase ore care a avut loc la
Ierusalim în 1999, cînd eram

invitat la Tîrgul de carte de acolo.
Acest interviu ca ºi interviul
urmãtor, o convorbire cu Saul
Below, o transcriere a unui alt
video interviu în care eu sînt
intervievatorul, se datoreazã unei
fundaþii culturale din Ierusalim,
care se numeºte Words and
Images, care este prezidatã
Simon Perez, actualul preºedinte
al Israelului, prilej cu care au fost
selecþionaþi un numãr de scriitori
consideraþi ca fiind scritorii evrei
contemporani de anvergurã;
fiecare scriitor a avut dreptul sã-
ºi aleagã intervievatorul, iar
interviul se producea în limba
autorului. Eu l-am ales pe Leon
Volovici, surpriza a fost cã Saul
Below m-a ales pe mine, deci sînt
prezent în douã ipostaze diferite.
În sfîrºit, a treia parte este un
interviu pe care Leon Volovici mi
l-a luat la New York, la Bard
College în 2007. Deci, sînt
diferite locaþii ºi diferite momente
de calendar care cred cã pot da
o imagine interesantã pentru
cititor, atît al unei perioade foarte
turbulente ºi frãmîntate din istoria
României, ºi fireºte, din biografia
mea. Acestea sînt douã volume
aflate poate într-un anumit dialog.
Un al treilea volum, o spun cu
mare reticenþã ºi timiditate, e un
soi de poem pe care l-am scris,
se întîmplã bãtrînilor sã cadã din
nou în mintea copiilor, n-a fost
chiar aºa, eu am avut obligaþia ca
toþi cei care au fost invitaþi de
onoare la Tîrgul de la Ierusalim,
ne-am obligat faþã de gazde sã
scriem ceva despre Ierusalim.
Nu prea am avut inspiraþie, nu
prea am ºtiu ce sã scriu, am tot

întîrziat sã trimit textul ºi, într-o
dimineaþã, m-am aºezat la masa
de scris ºi ceea ce mi-a venit am
aºezat, nu neapãrat pe
orizontalã, ci ºi pe verticalã, era
un text, nu ºtiu cît de poetic, era
mai mult, cred, o încercare
retoricã legatã de mormîntul
tatãlui meu de la Ierusalim,
poemul se numeºte Vorbind
pietrei ºi este prezent în ediþia de
la Polirom în zece sau
unsprezece limbi. E o distracþie
pentru un student de la filologie
sã vadã cum trec cuvintele dintr-
o limbã în alta. Un alt volum, este
ediþia nouã, neschimbatã însã, a
cãrþii Întoarcerea  huliganului,
despre care s-a vorbit ºi, în
sfîrºit, al cincilea volum care stã
sã aparã în cîteva zile, este
romanul meu, Atrium, din 1974,
care este republicat acum într-o
ediþie uºor revãzutã. Vreau sã vã
mulþumesc pentru tot, ºederea la
Cluj a fost puþin gonitã, dar foarte
plãcutã, nu este prima datã cînd
mã simt cel mai bine în mediul
cultural de la Cluj. Mulþumesc
prietenilor mei, scriitori ºi
profesori distinºi, care au venit,
mã bucur foarte mult sã confrunt
o audienþã tînãrã, acesta fiind, de
fapt, motivul central pentru care
am revenit în România, am vrut
sã am un contact cu oamenii
tineri, cu cititorii ºi autorii tineri,
dintr-o altã generaþie, mai
dezinhibatã decît am fost noi, mai
liberã, care circulã liber, învaþã
liber, se exprimã liber, simte liber.
Vã mulþumesc ºi sper cã nu a fost
o prea mare plictisealã, sînt gata
sã vã vorbesc, sã vã zîmbesc,
sã vã rãspund la toþi ce vreþi.

Varia
O studentã: Aº vrea sã vã

întreb, domnule Norman Manea,
în ce mãsurã ne recomandaþi
nouã sã vorbim ºi sã scriem, din
motive literare, pe marginea
traumelor noastre?

Norman Manea: Întrebarea
este foarte dificilã ºi foarte bunã,
nu mã mirã cã sînteþi singura care
aþi pus-o. Traumele umane nu
sînt, cred eu, doar cele legate de
deportare, de opresiune, de
persecuþie, de rãzboi, trauma

umanã poate fi ºi cînd îþi pierzi
un prieten, cînd eºti deprimat
dintr-o iubire, cum poate se
întîmplã multora dintre
dumneavoastrã sau chiar
deprimaþi dupã o lecturã; trauma
mi se pare o experienþã umanã
extrem de intensã ºi de
interesantã, cu atît mai mult
pentru cineva preocupat de
literaturã. Cum ºtiþi, scriitorii,
artiºtii, sînt mai preocupaþi de
partea dureroasã a existenþei,
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decît de partea ei veselã,
burlescã ºi vioaie, aºa a fost sã
fie, pentru cã ei descoperã acolo,
întrebãri mai interesante, mai
incitante ºi un stimulent de
creaþie. Eu nu aº îndrãzni sã vã
sfãtuiesc sã staþi în traumele
mele, departe de mine un
asemenea îndemn. Aº vrea sã
cred cã ºi în traumele altei
generaþii decît a dumneavostrã
puteþi totuºi vedea ce se întîmplã
cu omul în situaþii dificile ºi ex-
treme, ºi, mai ales, asta este
poate mai important pentru un
student în filologie, sã vadã cum
aceastã experienþã existenþialã
se transformã în expresie. Sînt
foarte mulþi oameni care suferã,
sînt foarte mulþi oameni deportaþi
care au suferit în Holocaust, în
Gulag, în alte tipuri de cataclisme
ale istoriei, mulþi îºi scriu
memoriile, mulþi nu vor sã mai
pomeneascã nimic de aceastã
experienþã, din tot acest material
documentar ºi artistic, unele
dintre aceste cãrþi se impun,
poate prin ºansã, poate prin
valoare, dar cred cã ele, pînã la
urmã, trebuie sã treacã un exa-
men artistic, un examen literar.
Rãspunsul va fi al
dumneavoastrã, intenþia mea a
fost ca trauma mea sã treacã un
examen literar, sã devinã
expresie. Eu nu am vrut doar sã
tratez o traumã în mod
exhibiþionist, sau fie ºi terapeutic,
am vrut sã o utilizez pentru ceea
ce m-a preocupat în primul rînd,
adicã pentru un punct de pornire
spre literaturã, nu spre
literaturizare, dar spre literaturã,
spre un conjunct între o
intensitate a trãirii ºi o intensitate
a interogaþiei ºi a expresiei. Aº fi
foarte curios, dacã se întîmplã sã
fiþi incitatã sã cumpãraþi un volum
de-al meu ºi sã-mi spuneþi cîndva
dacã aþi gãsit rãspunsul, oricît de
neplãcut ar fi pentru mine.

Un student: Aº vrea sã vã
întreb dacã v-aþi fi putut imagina
cariera dumneavoastrã de
scriitor în lipsa acestei traume?

Norman Manea: Ce-ar fi dacã
e o ipotezã care nu ºtiu dacã ne
mai este îngãduitã, sînt mulþi
oameni care cred într-o viaþã de
apoi, cã vor continua ca o muscã
sau ca un ºoricel sã trãiascã, eu

nu ºtiu exact, sînt sceptic cu
privire la asta, mi-e greu sã-mi
închipui viaþa decît a fost sã fie,
m-am gîndit însã de multe ori cu
sarcasm la o viaþã mai fericitã în
care aº fi fost autor de texte
pentru operetã sau de texte pentru
muzicã uºoarã ºi m-aº fi bucurat
de aceastã viaþã mult mai
sprinþarã ºi vioaie, cine ºtie, ar fi
fost mai bine, ar fi fost mai rãu, aºa
cum a fost existenþa mea, trebuie
sã spun cã sînt mulþumit de ea,
nu mi se pare cã suferinþa este o
stare deplorabilã, suferinþa este o
experienþã generoasã pentru noi
toþi, iar eu nu am fost doar în
suferinþã, am fost ºi în bucurie, am
fost ºi în prietenie, sînt acum în
prietenie ºi în contactul cu
dumneavoastrã, nu cred cã este
indicat sã absolutizãm nimic ºi ar
trebui sã fim reticenþi faþã de acest
tip de gîndire.

O studentã: Dacã România
ar fi o persoanã, ce i-aþi reproºa
în relaþia cu dumnevoastrã, ºtiu
cã este dificil în acest mediu sã
rãspundeþi la aceastã întrebare,
dar nu vi se pare cã România
este un aplaudac întîrziat?

Norman Manea: Eu cred cã
e mai bine mai tîrziu decît
niciodatã ºi, din moment ce mã
mai þin pe picioare, nu cred cã
este prea tîrziu, sînt scriitori
foarte mari, bãnuiesc de altfel cã
ºtiþi, care nu din motive politice
sau cîteodatã nici etnice, nici
religioase, nu apucã niciodatã
în cursul
vieþii lor sã
se bucure
de un rãs-
puns pe
m ã s u r a
aºteptãri-
lor lor, nici
Kafka nu a
avut unul,
ºi nici mulþi
alþi scriitori
r o m â n i .
Nu cred
cã atunci
cînd por-
nim pe po-
vîrniºurile
a c e s t e i
v o c a þ i i ,
sau nu ºtiu
cum sã o

numesc, trebuie neapãrat sã ne
imaginãm succesul ca pe cel mai
important lucru, cred cã ceea ce
vrem este sã ne exprimãm, sã ne
împlinim în integralitatea noastrã,
iar restul aparþine destinului. Dacã
ar fi vorba sã personific România
într-o anumitã persoanã mi-ar fi
mult mai uºor, acolo lucrurile ar
deveni mult mai clare, aº ºti bine
ce ºi cum, dar România însãºi
este o simplificare, adicã în
România am prieteni foarte buni,
unii sînt aici, unii sînt în alte locuri,
am avut oameni mulþi care mi-au
fost ostili, nu aº vrea sã
srecapitulez, dar sã mã refer la o
singurã Românie, într-o singurã
emblemã, dacã aº proceda astfel
aº face ºi eu greºeala celor care
vorbesc despre români,
polonezi, evrei, americani
(neºtiind nimic, de fapt, despre
români, polonezi, evrei,
americani etc.) în chip stupid. Veþi
gãsi peste tot în lume tot felul de
inºi, grãdina lui Dumnezeu cum
se spune e mare, e foarte mare,
e din ce în ce mai mare,
globalizarea nu duce neapãrat la
sintetizarea unui singur tip uman
ºi sper cã nu. Dar ca sã vã
rãspund într-un mod mai direct,
sper cã nu e deranjant: dacã aº
personifica România în
dumneavoastrã, ar fi o întîlnire
extrem de plãcutã.

 (transcriere de
Lavinia Rogojinã)
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Vasile Hotea-Fernezan: Cum
a fost vizita la Cluj, întâlnirile cu
scriitorii? Am vãzut cã tinerii v-au
asaltat.

Norman Manea: Mi-a produs
o mare bucurie. La Cluj m-am
simþit întotdeauna bine primit. Am
ºi spus-o, în perioadele mai dificile
ale vieþii mele de scriitor, sub
comunism, mediul cultural din Cluj
a fost totdeauna solidar cu mine.
Acum este o nouã vizitã. Mi-a
fãcut mare plãcere, trebuie sã
spun cã totul a fost ardeleneºte
organizat, perfect organizat,
ospitalier, civilizat, a fost o realã
bucurie ºi sã contactez tinerii, mi
se par foarte vii, interesaþi, curioºi.
Sigur cã este un contact superfi-
cial în momentul ãsta, dar aºa
vreau sã mi-i închipui ºi aºa vreau
sã sper cã chiar sunt. A fost
pentru mine puþin obositor. Sunt
deja dupã un timp în România, ºi,
gonit aºa dintr-un loc în altul, cu
un statut de vedetã rock care nu
mi se potriveºte cel mai bine, nici
chiar când eram tânãr, cu atât mai
mult acum, dar mi-a fãcut plãcere
contactul cu Clujul, contactul cu
oamenii de aici, mi-am mai vãzut
prietenii mai vechi ºi mai noi. A fost
stimulant, reconfortant ºi plec cu
o impresie excelentã de aici.

V. H.-F.: Care mai sunt
traumele tinerilor ºi cum pot fi ele
exploatate literar, pentru cã
vorbeaþi la un moment dat despre
faptul cã o exhibare a unei traume
nu poate constitui ea singurã o
operã literarã, ci trebuie sã treacã
ºi un examen artistic?

N. M.: Da, de la traumã la
expresie este un drum complicat,
care este un drum al aprofundãrii,

 cu Norman Manea al creativitãþii, al interogaþiei. ªtiu
mai puþin traumele tinerilor de azi,
deºi sunt profesor la Bard College
ºi întâlnesc tineri din multe þãri
acolo. ªtiu cã imaginea iniþialã pe
care o aveam despre tineretul din
acest moment, cã toþi sunt
ultrafericiþi ºi perfecþi, este eronatã.
Au ºi ei o vulnerabilitate, au
fragilitãþi, au depresii, au prãbuºiri,
de alt soi decât aveam noi,
provenite din alt tip de societate,
dar societatea are grijã totdeauna,
indiferent cum este, sã ne trimitã
câte o loviturã sau mai multe.
Sper, însã, cã e un tineret mai vi-
tal, mai încrezãtor decât eram noi,
deºi, ºi noi am rezistat într-un fel
ºi am supravieþuit. Ce sã spun
mai multe? Ar fi poate riscant. Ei
ar trebui sã vorbeascã despre
asta. Sunt convins cã ei ar ºti ºi
drumul de la suferinþã la expresie,
sunt studenþi în filologie, în litere
(ca aici, la Cluj), deci sunt oameni
care sunt în interiorul procesului
de culturã ºi de creativitate.

V. H.-F.: Spuneaþi ieri (luni, 21
aprilie, la întâlnirea cu scriitorii
clujeni ºi la decernarea distincþiei
Doctor Honoris Causa) cã ar
trebui sã renunþãm la obsesia unui
Nobel pentru literaturã. Mai daþi-
ne niºte sfaturi în acest sens.

N. M.: Nu, nu, sunt departe de
mine de a voi vreodatã sã fiu un
dascãl al naþiunii, nu am de dat
sfaturi nicãieri. Dar mi se pare
obsesia asta foarte copilãreascã.
Într-un text al meu mai vechi
relatam o întâlnire foarte
întâmplãtoare la Casa de Culturã
a Studenþilor din Suceava, din ’82
cred, sau ’83, deci sunt peste 20
de ani, ºi atunci tot despre premiul
Nobel se vorbea. Tot „luãm premiul
Nobel?, nu-l luãm?”. Am dat
mereu ºi dau din nou exemplul

Columbiei. Columbia nu a devenit
mai grozavã dupã ce Gabriel
García Márquez a primit premiul
Nobel, tot e consideratã o þarã de
droguri, de crime, de terorism.
România, dacã va fi prosperã,
fericitã, chiar ºi fãrã premiul Nobel,
va fi bine. Vor veni ºi premii Nobel,
ºi am spus cã preocuparea ar
trebui sã fie ºi în alte direcþii decât
premiul Nobel pentru literaturã.
Mai sunt ºi alte premii Nobel,
pentru medicinã, pentru fizicã. Nu
vreau sã vã abat atenþia de la
ceea ce doriþi, doresc României
sã ia ºi Nobeluri, dar mi se pare
excesivã. Ce vãd eu acum în
revistele româneºti, la editurile
româneºti, mi se pare o existenþã
culturalã efervescentã, foarte
interesantã, cum a fost de fapt
totdeauna. Nu de talente ducea
lipsã România, poate de
caractere. Nu ºtiu cum e acum,
dacã s-au înmulþit caracterele, dar
oricum talente existã, se vãd la
toate generaþiile ºi Nobelul va veni,
nu va veni, e înafara acestui
cadru. ªi, sigur cã e bine sã fie, ar
fi o recunoaºtere a culturii române
pe care o aºteptãm de mulþi ani,
putea sã vinã ºi în perioada dintre
rãzboaie, când era o perioadã
strãlucitã a culturii române, poate
sã vinã ºi acum, poate sã nu vinã
multã vreme. Cum ºtiþi, în lumea
de azi, atenþia se îndreaptã mai
mult spre lumea subdezvoltatã
sau în curs de dezvoltare, care nu
a avut o voce secole întregi ºi este
o atenþie fireascã spre zone mai
exotice, mai puþin cunoscute. Nu
ºtiu dacã România ar prefera sã
rãmânã în zona aceasta, exoticã,
mai sãracã, mai subdezvoltatã ºi
sã primeascã un premiu Nobel,
sau sã fie în situaþia Elveþiei, care
de multã vreme nu a luat premiul
Nobel ºi nici nu e îngrijoratã deloc
de situaþia asta.

Despre literatura
româna, premiul
Nobel si caractere

)) )))

,
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RADU MAREª

PLOAIA
Prima picãturã îl izbi ca un glonþ rãtãcit,

fãcându-l sã tresarã ºi sã priveascã locul de pe braþ
unde trebuia sã fie amprenta impactului. Însã
picãtura explodase sau se evaporase instantaneu.
Ridicã privirea: cerul era curat. Trebuie sã fi fost o
gâzã ameþitã de zãpuºealã, îºi spuse.

Liniºtea din jur, neluatã în seamã, ar fi trebuit
sã fie  ºi ea un semn. Liniºtea, ca atunci când ieºi
de sub apã ºi urechile îþi sunt înfundate, dar ºi
parfumul tuturor florilor sãlbatice din stepã, greu,
onctuos, înãbuºitor, târându-se razant cu solul ºi
care aproape cã  devenise gust pe limbã ºi-n cerul
gurii. Trecuse cu mult de amiazã ºi vîntul începuse
ºi el sã sufle mai devreme ca de obicei. Din cauza
asta, pentru cã îºi schimbase ºi direcþia ºi bãtea
acum dinspre rãsãrit, nu auzise nici semnalele
locomotivei la plecarea din garã. Cei doi ulii care-l
vegheaserã tot timpul de sus nu mai erau. Doar
soarele pãrea sã aibã o altã strãlucire, ca de dupã
un geam gros de sticlã. Încã neîncrezãtor, toropit,
nu se grãbi sã se ridice.

În acest interval de zãbavã care durã un minut
sau douã norul minuscul purtat de vânt undeva foarte
sus desenã o spãrturã în oglinda orbitoare, curatã
ca lacrima a cerului,  însã tot atât de repede dispãru.
Imediat urmã prelungita înfiorare, vibraþia de strunã
întinsã a aerului, ºuierul adierii care, ca o enormã
mãturã cosmicã, culcã ierburile din câmpie la
pãmînt. Sãri în picioare. Avu totuºi timp sã vadã clar
fulgerul mut sclipind foarte departe, la rãsãrit,  dupã
care, într-o clipitã, aerul începu sã se întunece.

Se îndoia cã va ploua chiar ºi dupã ce aduse
calul ºi-i puse zãbala, pregãtindu-se de plecare. În
acele clipe încã încerca sã-ºi domine febrilitatea,
neîndrãznind de fapt sã se bucure.   Ar fi trebuit sã
sarã în ºa ºi sã porneascã imediat spre fermã.  Ceva
obscur, greu ca de plumb îl paraliza însã. Ca ºi prima
picãturã venitã din senin, ameninþarea ploii ar fi putut
sã disparã fãrã urmã, îºi spuse, cu toate cã într-o
anume zonã a  minþii, unde lumina cãdea divers,
ºtia cã asta e o prostie.  Frica rãmânea totuºi intactã,
insuportabilã,  ºi se închinã speriat de câteva ori.

Ploaia începu  imediat dupã ce urcã în ºa, cu
alte câteva fulgere mici, îndepãrtate,  pe aceeaºi
jumãtatea de cer care se înnegrise ºi cu  primul ropot
trecând peste el ºi cal ºi alergând mai departe spre
celãlalt capãt al câmpiei cãtre apus. ªi imediat dupã
asta, într-o beznã deasã ºi albã ca laptele, în câmp
deschis ºi fãrã nici cel mai mic adãpost în apropiere,
se dezlãnþui potopul.  O luase din loc între timp, dar
era prea târziu.

Nuºka pornise ºi el fãrã a mai aºtepta sã fie
îndemnat iar goana  spre fermã, cu frâul lãsat liber,
continuase prin aceastã revãrsare de apã, ca un
înot unde, totuºi, nu dispãruserã chiar toate punctele
ferme de sprijin. Orbit ºi asurzit de vuietul enorm al
ploii, Gavril M. se trezi la un moment dat cã strigã
ceva fãrã sã ºtie însã prea bine ce anume strigã ºi
cui se adreseazã. Poate astfel îi aducea mulþãmitã
ºi slavã Celui de Sus pentru ploaia salvatoare  dupã
care se rugase atâta ºi în care încetase sã spere,
ca un pãcãtos ºi un nevrednic... Urlã mult, în tot
cazul, adresându-se poate ºi calului, de urechea
cãruia îl apropia poziþia corpului aplecat spre
înainte. De câteva ori simþi nevoia sã se redreseze,
ceea ce ºi fãcu. Cu capul dat pe spate, gura
deschisã bãu apã, o înghiþi sau o scuipã,  urlând
ceva în tot acest timp.  Izbucni în râs de  alte câteva
ori, fãrã motiv dar simþi în acelaºi timp cum îl îneacã
ºi hohotul de plâns. În câte o fracþiune mai luminatã
ºi mai lucidã, punându-se ºi pe sine însuºi pe unul
din talgerele balanþei („fiinþa” interioarã pe care o
scruta uneori ca pe ceva strãin, cu nemilã) îºi dãdu
seama cã n-are cu cine împãrtãºi acest uriaº prea-
plin sufletesc, gata sã facã explozie, dar simþi ºi cât
de iute fuge, se consumã, arde fãrã vreun rest starea
de nebunie absolutã despre care era sigur cã-i
fericirea...

Spre deosebire de cãlãreþ, Nuºka ºtiuse tot
timpul direcþia bunã ºi galopã fãrã sã încetineascã
sau sã ezite.  ªi pentru el era aceeaºi plãcere
sãlbaticã de fiarã a fugii dezlãnþuite prin ploaie. Doar
o singurã datã, sãrind probabil peste un hat inundat,
pentru cã nu se zãrea nimic la un pas în faþã,  cãlcã
în gol sau alunecã iar pe Gavril îl strãbãtu un fior
îngheþat pânã-n degetele de la picioare.  Dintr-o
zvâcnire, armãsarul se redresã însã cumva din zbor,
din scurta planare, fãrã a mai fi necesar ca el  sã-l
struneascã din frâu, aterizã suplu ºi goni mai
departe.

Toate astea durarã un timp indefinit. Deodatã,
în albul mat ºi compact din faþã se decupã zidul
întunecat la culoare ºi atât de aproape, ca la distanþã
de-un braþ, încât încremeni îngrozit. Era însã parcul
cu arborii sãi ºi cu „zidul” sãu vegetal ºi cu aleea pe
care Nuºka intrã ca sãgeata dupã care, imediat,
erau curtea ºi grajdurile...

Tãie  în  goanã, încetinind doar atât cât sã-ºi
vinã în fire curtea inundatã spre grajduri unde
descãlecã iar un bãiat, cu sacul pe cap, se nãpusti
sã-l întâmpine ºi sã ia în primire calul care trebuia
dus în grajd ºi ºters bine. Ca ºi cum  ar fi fost prevenit,
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moº Onofrei nu-l mai aºteptase, apucând sã plece
spre sat încã pe vreme bunã,  iar prãºitorii fugiþi din
luncã ajunseserã la fermã ºi ei.  Îi zãri de departe
uzi leoarcã, strâºi sub un ºopron unde ardea focul
sub ceaun ºi se pregãtea fiertura de searã.  Ziua se
scurtase parcã ºi ea ºi cu toate cã era încã devreme
lumina devenise de înserare,  anunþând astfel cã a
intervenit o întrerupere, o schimbare de sens  în
ordinea lucrurilor, dar Gavril M. îºi dãdu seama cã
nimeni nu mai are nevoie de el ºi o luã  la fugã  spre
intrarea din dos ca sã se punã la adãpost.

Mai târziu, visând toate astea din nou, va
descoperi mirat cât de greu e sã faci ordine într-o
stare care n-are nume precis dar nu poate fi decât
fericirea. De fapt, nãpustindu-se pe coridorul obscur
ºi trântind toate uºile în urmã, nici n-ar fi avut rãbdare
sã încerce sã înþeleagã ce se întâmplã cu sine.
Primul lucru ºi cel mai important era deocamdatã
sã-ºi scoatã  veºmintele de pe care ºiroia apa, ceea
ce ºi fãcu în vitezã. Parfumul – cãci de un  parfum
era vorba – îl simþi imediat dupã asta, când începu
sã se ºteargã pe corp. Senzaþia de neobiºnuit, de
nou, de strãin îl întâmpinase însã din prag.
Încremeni încordat ca s-o verifice. Furtuna de afarã
fãcea  sã rãsune ºi sã vibreze asurzitor coaja clãdirii
strãvechi ºi pustii, devenitã dintr-o datã prea mare
ºi prea goalã.  În acelaºi timp,  umezeala  de la
ploaie curãþase ºi aerul lânced din interior ºi parcã
îl ºi frãgezise. Mirosul necunoscut apãrea astfel  cu
ceva familar, foarte vag dar ºi cu altceva,  anume ca
sã atragã atenþia ºi sã-i punã simþurile în alertã.

Ca de obicei,  un ºtergar proaspãt era depus
sub geam, la capul patului, unde mai avea lavoarul,
ulciorul cu apã de spãlat ºi o cãnuþã de tablã.  Toate
astea le aranjase þiganca, în felul ei atoateºtiutor
care se dispensa de justificãri.  Cu aceeaºi
autoritate, ea îi luase înainte  ºi  câte unul din cele
douã ºtergare ale sale ca sã le spele pe rând sau,
în altã zi, o cãmaºã ºi o izmanã pe care ( el nici nu
bãgase de seamã cã lipsesc) le gãsise seara
spãlate, împãturite soldãþeºte ºi depuse pe un scaun
ca sã fie la îndemânã, mirosind a sãpun ºi a fier de
cãlcat. Îi mai veni în minte ºi cum, într-o altã searã,
la culcare, ghidându-se dupã mirosul  strãin,
descoperise sub pernã un mãnunchi de flori uscate
despre care Tina, cãci  a doua zi ea recunoscuse
cã le-a pus anume acolo, îi explicase grav cã dau
somnul lin. Oricum, studiase neliniºtit firiºoarele
mumificate ale bucheþelului. Le adulmecase atent:
pãstrau mirosul sãlbatic, aspru de floare de câmp
dar nici dupã miros ºi nici dupã aspect nu reuºi sã
le identifice. Pânã la urmã n-avu curajul sã le
arunce.  ªi totuºi faptul   cã existã cineva care îi
umbla prin lucruri în lipsã, chiar dacã o face fãrã
gânduri rele,  îl tulburase.   Privirea femeii, neagrã
dar liniºtitã în care nu exista nici cea mai slabã umbrã
de sfialã sau de ezitare, îl fãcu sã renunþe la
mustrarea pe care intenþionase sã i-o facã.

De data asta, cu o infimã întârziere, bãgã de
seamã cã ºtergarul cu care se tocmai se frecase
pe corp  nu era al lui.  Era ca ºi ºtergarele lui, din
pânzã asprã de cânepã, þesutã în casã, dar fãrã

floricelele cusute cu aþã roºie la capete, cum
hotãrâse mãmuca atunci când i le pregãtise,  ca sã
apere de deochi. O clipã, indecis, dar alertat de
mirosul strãin,  rãmase cu ºtergarul  umed în mânã,
ca ºi cu un corp delict. Un fulger sau mai multe,
îngemãnate, umplu odãiþa cu lumina lor albãstrie,
fãcîndu-l sã tresarã ºi uitã de prosop, urmãrind
fermecat, asurzit, potopul de afarã care pãrea sã se
înteþeascã.

 Cât va dura? Întrebarea pe care o neglijase
pânã atunci îi veni brusc în minte dar ºi gândul cã
dupã aceastã ploaie  se schimbau toate. Începuse
de o orã? Mai de mult?  Ploaia cãdea ca o cascadã
giganticã într-o revãrsare perfect  verticalã peste
pãmânt unde strivise toate  buruienile din luminiºuri,
spãlând totodatã pe dinafarã ºi praful strãvechi de
pe geam. Un ºuvoi înspumat,  pornit  de undeva
dinspre colþul conacului, aducea gunoaie, smocuri
de iarbã ºi crengi rupte, acoperind în cele din urmã
ca un râu  veritabil aleile parcului , toate peluzele
sãlbãticite ºi se nãpustea clocotind  spre curtea
pustiitã.  Din când în când, la mare depãrtare,  ca
niºte bocanci de fier pe un acoperiº de tablã, se
rostogoleau câte douã, trei tunete asurzitoare
deodatã.  La fel, dar în alt ritm al succesiunii ºi parcã
fãrã efect, scãpãrau fulgerele mute. Lumina lor
albãstrie scotea de fiecare datã din beznã
coroanele copacilor, fãcând sã aparã câte o
rãmuricã fosforescentã în întreaga sa splendoare
irealã. Era, desigur, mai mult decât o banalã „rupere
de nori”, care se consumã în jumãtate de orã, cel
mult.  Brusc, începutul de varã,  opresivã, uscatã,
dar ºi încremenitã în liniºte ºi resemnare ca într-un
fel de moarte, înnebunise, altfel decât în manualele
de agriculturã... În aceastã privinþã, îºi spuse, toate
socotelile vechi trebuiau refãcute. ªi cel mai impor-
tant e cã, dacã  speranþa sa secretã la care îi era ºi
teamã sã se gândeascã  se înfãptuia totuºi,  sfecla
era salvatã.  Se adânci, absorbit, în aceastã visare
acceleratã (toate socotelile dinainte trebuiau
refãcute, începând de la zero) în care ar fi fost bine
ca multe sã se facã simultan, imediat ce va ieºi iarãºi
soarele. Era voinþã, strânsã ca un arc de oþel, în
aºteptare, orgoliul trezit din aþipire dar ºi valul  de
plãcere, nãvãlind prin artere ca o dârã de foc.

Stãtea gol în rãceala întunecoasã a odãii, în
picioare, la fereastrã, cu pielea începând sã se
zbiceascã. Uitase ºi de obosealã ºi de foame, cãci
nu pusese nimic în gurã de dimineaþã, dar ºi de
presimþirile cele rele ºi de visele nopþii dinainte, de
care îºi va mai aminti doar dupã prima ninsoare a
anului, mult dupã Sfântul Dumitru. Ploaia îl înviase
ºi pe el ºi îl ºi curãþase. ªi, într-un fel de micã
halucinaþie,  care nu dureazã mai mult de-o secundã,
se simþi devenind uºor ca fulgul ºi curat ca un glonþ
de puºcã þâºnind de pe þeavã. Timpul de fapt trecea
pe alãturi, în vitezã, dar fãrã sã-l fi atins.

Când se întoarse, parcã avertizat, þiganca era
în prag. Nu  lãsase uºa deschisã, dar nici n-o auzise
deschizându-se. Larma asurzitoare a potopului de
afarã fãcea ºi ea sã nu se audã paºii. Din cauza
surprizei, în prima clipã nici nu-ºi dãdu seama cã
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era în pielea goalã. Cu toatã obscuritatea,
pricepu însã cã Tina îi aducea cãmeºoiul  de
noapte,  luat la spãlare  ºi uscat între timp ca ºi
celelalte rufe.

Unul din fulgerele mute se aprinse pe sticla
geamului umplând încãperea cu lumina sa
albãstrie, orbitoare chiar în clipa întoarcerii lui.  Se
putea crede cã Tina intenþionase  sã depunã
cãmeºoiul  la capul patului ºi sã plece neobservatã.
Ca ºi cum se pregãtea sã facã un gest neîngãduit,
lumina o opri în loc ºi încremeni ca într-o fotografie.
În aceeaºi fracþiune de luminã totalã, Gavril M.  întîlni
ochii întunecaþi, larg deschiºi în care citi, fascinat,
ceva ciudat.   Spaimã nu era, asta e sigur.  Cu toate
cã n-avea cum sã verifice, ceva îi spunea cã trebuie
mult mai mult, foarte mult ca s-o sperie. Nu era însã
nici scânteia de râs cu care orice femeie rãspunde
la o surprizã  din poziþia ei de    nefricã ºi dominaþie.
Râs care poate însemna ºi un  þipãt înãbuºit. Îi auzi
în schimb glasul, foarte clar:

– Ai vãzut cã þi-am adus ploaia, domniºorule?
 Imediat reveni însã întunericul. Parcã profitând,

femeia fãcu iute cei doi paºi, puse cãmeºoiul
pe marginea patului ºi dispãru.  Înlemnit, cu
senzaþia cã i s-a luat sau îi lipseºte ceva, în
aceastã obscuritate de care-l dureau ochii,
ezitase fâstâcit, neºtiind ce sã facã ºi-i mai
trebuirã  câteva minute bune sã-ºi vinã în fire...

Tot abia  în ziua primei zãpezi   din
iarna care începea în acel an, va medita  ºi
la alte amãnunte din aceeaºi „fotografie”
pe care n-avea cum sã le mai verifice dacã
nu cumva sunt doar închipuirea lui scãpatã
din frâu ºi luând-o razna, înfierbîntatã. Îºi
va aminti, aºadar, cã se gândise atunci
astfel: din fundul curþii, Tina venise prin
ploaie pânã la uºa din dos a conacului.
Astfel o ºi vãzuse, în prag, ºiroind de apa
care parcã o învelea în întregime, apãrând
ca suflatã într-o peliculã transparentã
protectoare. Verificase însã atent imediat
dupã plecarea ei ºi pe locul unde stãtuse
ea, cu uºa pare-se întredeschisã în spate,
nu se vedea nici un strop de apã ºi nici
mãcar o urmã de talpã udã pe scândura
podelei... Îºi fãcuse la iuþealã câteva cruci ca sã
alunge gândul cel rãu. În acest punct, amintirea era
foarte precisã. Îndoiala era însã la fel de puternicã
ºi-ºi dãdu seama cã nu va reuºi niciodatã s-o
alunge.

Imediat dupã asta i se fãcuse frig ºi-ºi trãsese
peste cap cãmeºoiul, notând în treacãt, neglijent,
cã ºi acesta-i perfect uscat. Recunoscuse, tot atunci,
parfumul, care era identic cu cel al ºtergarelor. Pânza
avea însã atingerea mângâietoare pe tot corpul a
oricãrei rufe spãlate proaspãt. Se vârâ în culcuº
unde, flãmând dar potolit ºi  rupt de obosealã,
adormi imediat.

Vijelia de sfârºit de primãvarã continuase  dupã
aceea toatã noaptea. La început, din primul somn,
printre tunetele asurzitoare îl deºteptã un zgomot
distinct, mai puternic decât al furtunii. A doua oarã,

în ultima parte a nopþii, când ploaia parcã se înteþise,
aprinse lampa ºi plecã  sã vadã ce se întîmplã.

Se pornise ºi vântul ºi o rafalã mai puternicã,
desprinsese, fãrã s-o rupã însã o bucatã mare din
streaºina pe care Wagner apucase s-o repare cu
un an în urmã. În beznã, prin locul spãrturii se
vedeau fulgerele. Ploaia pãtrundea prin spãrturã în
pod, ºiroind apoi pe scarã spre încãperile pustii de
la etaj. Protejând cu mâneca flacãra lãmpii, studie
grinzile, hornurile zidite,  bârnele ca niºte oase de
schelet ale tavanului de sub picioarele sale ºi din
nou spãrtura imposibil de astupat.   Descoperi cu
ocazia asta, în colþul opus al podului, doar ochii
sutelor de hulubi speriaþi ºi strânºi grãmadã, unul
peste altul.

Aproape jumãtate din catul de sus era inundat.
Ploaia salvatoare bãtea însã ºi în toate geamurile
cu tocuri mâncate de vechime, se furiºase pe lângã
sticlã ºi se prelingea pe pereþii odãilor din faþã. În
fostul salon cu uºile sale duble bãtute în cuie ºi cu
rafturile pregãtite pentru crescãtoria de viermi de
mãtase, ºuvoaiele de apã  prelinse pe scarã, de

sus,  spãlaserã praful vechi, pânzele de pãianjen
ºi toate gunoaiele ºi se revãrsaserã dupã aceea,
peste prag, în bezna sleitã din coridor. Colindã peste
tot, cãlcând desculþ în  bãltoacele strânse ici-colo ºi
în care pluteau paie, fulgi ºi gãinaþuri fosforescente
de porumbei.  Înviaserã ºi vechile mirosuri stinse
ale conacului care, purtate de curent, umpleau
fantomatic toate ungherele.

O vreme, zãpãcit, se învârti cu lampa ridicatã
deasupra capului, urmãrit de fulgerele neîntrerupte.
Dintr-odatã, datoritã acestor explozii de luminã,  totul
apãrea mai mare, chiar uriaº, ºi urât. Nu se putea
face însã nimic. Se întoarse resemnat în adãpostul
uscat care era culcuºul lui improvizat pe trei scânduri
ºi, pânã la prima razã de luminã a zorilor, dormi
neîntors ºi, într-adevãr, lin, fãrã vise, cu bucheþelul
de floricele uscate pus de þigancã sub pernã.
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Textele pe care le supunem azi atenþiei au fost rostite la un Colocviu naþional dedicat criticilor Eugen
Simion ºi Nicolae Manolescu la Braºov, menit sã punã în luminã pe doi dintre cei mai importanþi critici

români contemporani. Semnatarele acestor douã eseuri sunt ele însele la vârsta acumulãrilor ºi pornesc
în analizarea operei celor doi critici cu sentimentul cã mai au încã de învãþat. Cum de învãþat ar putea

avea ºi alþii, cu mai vechi state de serviciu în plan cultural.

Eugen Simion
într-un
Jurnal parizian

Adept al obiectivitãþii actului
critic, Eugen Simion face din
fiecare text al sãu o profesiune de
credinþã. Succesor al marilor
clasici, el adoptã grila mentalã a
universaliilor: adevãrul, morala,
centralitatea revin constant în
discursul lui, coagulînd sensurile:
„A avea viciul adevãrului: iatã ce
ºi-ar putea dori criticul literar”. O
afirmaþie tare, care pãstreazã, în
ciuda nuanþelor denotate de
„viciu”, tonul sentenþios. ªi care ar
putea face obiectul unei discuþii
metodologice. Dar, contrar
aparenþelor, aceastã frazã nu este
inclusã într-un eseu critic, ci
survine între observaþiile diaristice
ale criticului.

Întrebarea care se pune, într-o
astfel de situaþie, este aceea
legatã de modul în care se poate
(sau nu) demarca între diversele
ipostaze ale lui Eugen Simion aºa
cum apar ele din Timpul trãirii,
timpul mãrturisirii ºi din notaþiile
cuprinse în Jurnalul german. Cine
este ºi cum se constituie deci
subiectul în acest spaþiu textual?
Cine spune „eu” ºi care este
diferenþa dintre ochiul care
priveºte ºi conºtiinþa care
ordoneazã observaþia?

Discursul despre sine
presupune autenticitate, pe de o
parte, ºi acceptarea pluralitãþii
vocilor, în al doilea rînd. În
Ficþiunea jurnalului intim, Eugen
Simion teoretizeazã modul în care
eul din jurnal se relevã în douã
ipostaze: personajul emblematic,
cãruia i se atribuie o imagine
pozitivã, pe de o parte, ºi celãlalt
pesonaj, ascuns în spatele

rîndurilor. În ce mãsurã putem
delimita clar între aceste douã
perspective? Bunul simþ
presupune cã lectorul ºtie cã
imaginea aureolatã, prima care
apare în discurs, este doar o
construcþie. De asemenea, cititorii
cunosc teoria psihanaliticã, aceea
care anunþã cã individul este
compus dintr-o serie de persona,
mãºti eminamente sociale. Se
ridicã, pe bunã dreptate,
întrebarea: nu este delimitarea
operatã de Eugen Simion injustã
faþã de chiar finalitatea alteritarã a
jurnalului?

Autenticitatea presupusã nota-
þiei intime nu-ºi mai pãstreazã,
rezultã din separarea metodologi-
cã a criticului, statutul constitutiv
pentru jurnal. Teoria lui accentueazã
pregnanþa personajului ascuns în
text ºi, dimpotrivã, dezvãluie meca-
nismele punerii în luminã de cãtre
autorul jurnalului a figurii sale publice.
Demersul acesta nu doar impune
un singur sens lecturii jurnalului, dar
suprimã eul din spatele notaþiei,
transformîndu-l în obiect.

Aºadar, în fragmentele de jurnal
ale lui Eugen Simion, se poate
spune cã existã doar douã per-
spective, cea luminoasã, a criticului
aflat la Paris, spre exemplu, ºi
respectiv a intelectualului care se
formeazã acolo? Fãrã a urma
argumentaþia lui Eugen Simion,
putem stabili oare care din aceste
voci este mai autenticã? ªi iarãºi,
care dintre acestea e mai
îndreptãþitã sã noteze în jurnal?

Prefigurînd un studiu dedicat
jurnalului, Eugen Simion scrie o
prefaþã la Jurnalul parizian .
Pornind de la premisa cã jurnalul
sãu este dedicat cu predilecþie

observaþiei, autorul conchide: „Iatã
de ce, Jurnalul parizian, voind sã
aibã o notã mai intimã ºi sã observe
mai des viaþa din interiorul unei
culturi, n-a putut evita, totuºi, cultura
în manifestãrile ei curente”(Timpul
trãirii, timpul mãrturisirii. Jurnal
parizian, Bucureºti, Ed. Cartea
Româneascã, 1977, p. 425).
Aceasta este concluzia pe care
autorul o trage dupã ce, în textul
jurnalului, nota: „Aº vrea sã scriu, aici
(în jurnal, n. m.), despre clipele mele
obscure, de frica mea de moarte (...),
de demonii mei, de momentele mele
de nesiguranþã... dar cum sã scriu
cînd sînt atîtea cenzuri în mine ºi alte
cenzuri în afara mea?” (Timpul trãirii,
timpul mãrturisirii. Jurnal parizian,
ediþie revãzutã (a III-a, n.m.),
Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã,
1986, p. 70).

Îi este refuzatã eului mai
profund scena discursivã tocmai
în virtutea convingerii cã trebuie
sã existe în jurnal o voce
principalã, exemplarã. Eul acela
secund, cenzurat, nu stã ascuns
între rînduri, aºteptînd sã fie
descoperit de un lector agil. El
este mereu acolo, în contrapartidã
altor ipostaze, mai vizibile ale celui
care scrie. Lipsa de preocupare
pentru delimitãrile teoretice este
vizibilã în Varã la Wannsee, unde
notaþiile sînt mai scurte, reflexive.
Lectorul nu este constrîns, de
altfel, sã descopere cîte ºi mai
ales care sînt vocile jurnalului.

Eugen Simion revine de cîteva
ori asupra problemei finalitãþii
discursului diaristic. Autorul simte
totodatã nevoia sã expliciteze
cenzurile pe care ºi le impune
referitor la propria subiectivitate.

 Silvia Mitricioaei
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Hotãrãºte deci sã nu scrie despre
propria fricã de moarte. Cu toate
acestea, pînã la acele pagini,
figurile descrise, evenimentele,
faptele minore trimiteau toate
tocmai la moarte. Chiar fãrã
folosirea persoanei întîi, subiectul
ieºise în avanscenã. Este nevoie
deci de o privire atentã nu doar la
ocurenþele lui eu,  ci ºi la
perspectiva din care este fãcutã
notaþia diaristicã.

Revenind la citatul cu care am
început, referitor la nevoia de
adevãr a criticului, douã menþiuni
se impun: în primul rînd este
necesarã delimitarea vecinãtãþii
acestei fraze, semnificativã pentru
modul de funcþionare al acestei
ziceri despre sine, iar apoi trebuie
stabilit complexul de semne care
fac referire la persoana din spatele
textului.

Înainte de a statua dorinþele
criticului, autorul jurnalului noteazã
urmãtoarele: „De ce scriu (în
jurnal, n. m.)? Ca sã interoghez
lumea (cum se zice cu o vorbã
pretenþioasã), ca sã-mi descopãr
o identitate, ca sã spun adevãrul
ºi, chiar dacã nu-l aflu, meritã sã-
l caut...”( Timpul trãirii... I, p. 291).
Aceste cîteva rînduri pot fi
decupate, servind drept context
diagnostic al figurãrii eului în
jurnalul lui Eugen Simion.

Reducþia pe care o operez nu
trebuie socotitã drept o scãdere a
demonstraþiei, pentru cã, în primul
rînd, alternanþa semnelor denomi-
native este specificã întregului
corpus diaristic. Întîlnim, pe de o
parte, termenul eu - iar prin acesta
înþelegînd toate deicticele aferente
persoanei întîi – ºi, de cealaltã
parte, sintagma „criticul literar”
(subl. m.) – aparþin acestei
paradigme, de asemenea, toþi
termenii care referã la domeniului
cultural. Iar între aceste douã
ipostaze, sã le numim extreme,
este relevat subiectul jurnalului.

Relaþia care se stabileºte între
extreme este de ordin vectorial.
Cãci ordinea discursului conferã
în mod predilect direcþia dinspre
eu spre generalizare în relaþia
celor douã semne ale persoanei.
Sensul însã nu este întotdeauna
stabil. Astfel încît, vorbind la
persoana întîi, autorul are
conºtiinþa criticului (anterioarã
spunerii, dar întotdeauna

asumatã). ªi, în acelaºi timp, este
manifestã in nuce în chiar primul
cuvînt al frazei, tendinþa
generalizantã, de trecere de la
persoana întîi la plural, chiar dacã
acest plural nu este decît o altã
manifestare a individualitãþii.

De asemenea, discursul
instanþei singulare, printr-o serie
de constante caracteristice, face
posibil discursul secund - în
ordinea discursului - cu grad mai
mare de obiectivitate. Iatã, spre
exemplu, un fragment de
observaþie cotidianã: „Cafenelele
sînt pline, la Porte St.-Denis
<<fetele>> sînt în febrã, comerþul
e prosper. Privesc cu un ochi
întunecat acest peisaj, mã
surprind în delict de inclemenþã.
Noi, oamenii din Est, sîntem mai
gravi, am vãzut mai multe...”
(Timpul trãirii...  III , p. 272).
Pasajul cuprinde trei pãrþi,
corespunzînd celor trei perspec-
tive posibile în reflecþia descriptivã:
prima se revendicã a fi obiectivã,
tonul ei fiind impersonal; a doua
pare a þine de incidenþa unui
subiect, iar ultima frazã reclamã
din nou obiectivitate, cauza fiind
reflecþia repetatã asupra acelui
aspectal existenþei.

Sensul celor trei enunþuri se
impune printr-o fixare sugestivã.
Dacã descrierea   propriu-zisã
denotã siguranþa privirii, motivul
este dat de repetarea verbului a
fi. Dacã apelãm la psihologia
actului lecturii, situaþia e limpede:
sugestibilitatea lectorului, adicã
dispoziþia acestuia de a fi
influenþat se întîlneºte cu verbul
securizant, care înfiinþeazã. Cînd
vocea din jurnal spune „Cafenelele
sînt pline (...)”, tendinþa primã a
lectorului este aceea de a imagina
agitaþia sugeratã. Doar o
perspectivã criticã pune întrebãri
asupra obiectivitãþii acestei
instaurãri.

Apoi, cînd perspectiva se mutã
cãtre persoana întîi, verbele se
schimbã: privesc, mã surprind.
Nuanþele subiectivitãþii se fac
simþite, dovadã fãcînd mai ales
reflexivul. Iar dacã luãm în
considerare nu doar forma
verbalã, ci ºi conþinutul acestora,
sugestia este aceea a comprimãrii
temporale, a instabilitãþii. Trecerea
de la este la privesc semnificã o
restrîngere a perspectivei,

schimbã observaþia mediului cu o
meditaþia asupra lui. Inevitabil,
concluzia va dobîndi o notã
aforisticã. Astfel, ultima parte
conservã termenii ºi întãreºte
observaþia: „Noi, oamenii din Est
sîntem mai gravi, am vãzut mai
multe...” (subl. m.). Convingerea
cu care este trasã o astfel de
concluzie, o anumitã practicã
persuasivã, conºtiinþa retoricii
inerente discursului, toate acestea
întãresc forma demonstraþiei.

Am vãzut deci cum anumite
formule discursive, cu aparentã
neutralitate, pot funcþiona în locul
lui eu. Însã felul în care este
transpus subiectul în discurs este
la fel de semnificativ precum
modul în care subiectul se
constituie în tocmai actul figurãrii.
Diferenþa dintre reprezentare ºi
figurare se gãseºte în acest punct:
cãci reprezentãm ceva dat, pe
cînd figurarea presupune,
dimpotrivã, acceptarea incon-
stanþei.

În spaþiul jurnalului lui Eugen
Simion, modul în care este figurat
eul þine de o dialecticã a
autocenzurii ºi a expresivitãþii. Se
încadreazã în aceastã categorie
acele fapte de limbaj de care
aminteam, trecerile de la eu la noi,
ca tehnici de stabilizare a
discursului. Chiar dacã despre
unele se poate spune cã sînt
exploatate în scopul demonstrãrii
unei teze, nu faptul cã sînt
instrumentalizate primeazã, ci
caracterul lor referenþial. Orice
punere în discurs a eului, fiind
constitutivã pentru acesta, îºi
dezvãluie concomitent caracterul
mediat ºi dinamic.

Pornind chiar de la tematica
notaþiilor diaristice, observaþia
primã este aceea a unei
subiectivitãþi temperate. Deºi
întotdeauna þine sã aminteascã
lectorului cã jurnalul sãu nu este
unul de cãlãtorie, autorul alege sã
publice tocmai fragmentele legate
de cãlãtoriile sale. Temerea sa,
legatã de frivolitatea unor notaþii,
face ca sã nu-i fie pe plac nici
termenul de turist cultural. Ceea
ce noteazã Eugen Simion e
rezultatul unei relaþii speciale cu
spaþiul vizitat: dacã despre
cãlãtoria în Grecia el face cîteva
remarci, chiar anecdotice, iar în
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legãturã cu un voiaj în Germania
alege sã publice cîteva fragmente,
altfel stau lucrurile cu ºederea mai
lungã la Paris. În primul rînd, ceea
ce reclamã autorul oricãrui cãlãtor
intelectual, în virtutea obiectivitãþii,
este „o anumitã supunere la real”
(Sfidarea retoricii, p. 79). Dar
aceastã cerere nu exprimã
altceva decît pe cel care scrie,
timorat el însuºi de perspectiva
unei mitizãri: „(...) mã surprind
cãutînd peste tot marile umbre
mitologice. N-am ochi decît pentru
ceea ce deocamdatã nu vãd.”. În
chiar dorinþa de privire obiectivã
stã factorul constrîngãtor al
perspectivei individuale. De altfel,
într-un loc, autorul braveazã: „Nu
ºtiu ce sînt, ºtiu ce vreau sã fiu.
Vreau sã fiu un spirit obiectiv, deci
sînt!” (Timpul trãirii... I, p. 77),
dovedind  cã existã o puternicã
notã constrîngãtore în dorinþa de
obiectivitate. Cu atît mai evident
este acest fapt prin prisma
amintitei Postfeþe la Jurnalul
Parizian, în care Eugen Simion
mãrturiseºte cã voia ca acesta sã
constituie „o <<micã vacanþã
criticã>>: „Voinþa de subiectivitate
este acum (în Timpul trãirii..., n.
m.) mai puternicã ºi imaginaþia se
plimbã, într-o libertate absolutã, de
la cãrþi la viaþa strãzii ºi din nou la
cãrþi, încercînd sã umple golul
dintre ele.” (Timpul trãirii... I, p.
428). ªi dacã subiectivitatea ºi-a
reintrat în drepturi, trebuie subliniat
modul în care aceasta se afirmã:
de la cãrþi la viaþa strãzii ºi invers.
Adicã de la intelectual la
observatorul faptelor cotidiene ºi
înapoi prin investirea acestora cu
valoare culturalã.

Descoperirea alteritãþii este deci
mediatã. ªi nu doar prin o serie de
cunoºtinþe livreºti anterioare, asupra
cãrora, am vãzut, autorul insistã.
Alegînd sã noteze despre oameni
ºi lucruri, Eugen Simion nu face
altceva decît sã accepte faptul cã,
neputînd nota totul despre sine,
poate fi mai autentic în relatarea
faptelor exterioare. Însuºi faptul cã
Timpul trãirii, timpul mãrturisirii
cunoaºte trei ediþii, ultimele revãzute
ºi adãugite, demonstreazã grija
autorului pentru autenticitate: „Mã
întreb, notînd toate acestea, despre
stilul jurnalului meu. Ce pot ºi ce nu
pot scrie în el?” (Timpul trãirii...  III, p.
69).

Interesul criticului pentru
stabilirea conþinutului ºi implicit a
formei jurnalului devine evident în
eseurile din Sfidarea retoricii, unde
Eugen Simion încearcã o
tipologizare a jurnalelor scriitorilor
români.  „Scriitorul român - afirmã
el - nu compune, de regulã, un
jurnal la jurnal, noteazã doar ceea
ce nu vrea sã uite sau ceea ce nu
se poate spune încã într-o carte
sau într-un articol” (p. 275). Unde
se înscrie dar jurnalul celui care
trage aceastã concluzie? Cum
doreºte autorul sa-i fie vãzut
acest jurnal, în contextul în care
a scris despre ºederea la Paris
mai multe tipuri de texte?

Scriitura pe care o adoptã
drept model pentru jurnal ºi pe
care o considerã productivã este
aceea datã de Eliade în ªantier:
importantã este impresia de
autenticitate (subl. m.). Precizia
notaþiei, dusã meticulos pînã la
amãnunt, concureazã astfel
imposibilitatea recuperãrii
integrale de sine în jurnal: „Vreau
ca discursul meu sã fie liber,
absolut liber, sã se nutreascã din
unica sursã a subiectivitãþii mele.
(...)Voiam sã vorbesc, în fine,
despre mine, dar remarc, cu
tristeþe obositã, cã Jurnalul începe
sã fie acaparat de faptele din
afarã.” (Timpul trãirii... I, p. 230).
Aºadar, aglomerarea de portrete
ºi de tablouri nu este altceva decît
o consecinþã, însã una asumatã,
cãci „nu trebuie sã fii întîrziat în
paradox” (Timpul trãirii...  III, p.
155).  Sã scrii despre Paris, oraº
construit livresc, sau despre
Frankfurt, unde spiritul german nu
se descoperã doar în muzee,
despre contradicþiile sinelui în
legãturã cu aceste locuri,
reprezintã pentru Eugen Simion
maxima autenticitate pe care o
poate conferi jurnalului.

Laurent Jenny subliniazã, în
legãturã cu jurnalul, faptul cã
acesta este caracterizat printr-un
anumit decupaj temporal al
existenþei eului. Cu atît mai mult,
putem continua, este vorba
despre o figurare fragmentarã a
eului într-un jurnal de cãlãtorie. Cel
care îl întocmeºte nu are pretenþia
cã poate sã furnizeze o
perspectivã definitvã. Poate de
aceea, urmînd exemplul lui Dinicu
Golescu, pe care îl aminteºte,

autorul simte nevoia sã adauge
comentarii pe marginea
observaþiilor despre jurnal.

Vocea omului de culturã nu mai
este dublatã, în cazul acestor
adãugiri, de vocea individului care
se mirã în faþa unor evenimente
insolite pe care i le dezvãluie
Parisul. În corpusul jurnalului,
generalizãrile legate de spiritul
naþional al spaþiului de adopþie
veneau sã confirme observaþia
singularã. Pe cînd, în eseurile ºi
dialogurile de escortã ale
Jurnalului parizian, primordialã
este demonstraþia. Fragmentele
de viaþã, surprinse de cãlãtor,
devin aici exemple menite sã
susþinã teza: „Parisul nu-i, cu
toate acestea, o <<cetate
radioasã>>, nu-i nici mãcar un
oraº comod. Dupã douã ore de
umblat prin metrou viaþa þi se pare
o corvoadã” (Timpul trãirii... I, p.
413). Vizite la muzee, convorbiri
cu personalitãþi culturale ale
Franþei nu fac obiectul notaþiei de
jurnal, dar se fac vizibile ca marcã
a subiectivitãþii în felul în care
autorul înþelege ºi explicã spiritul
francez.

Binomul care dã titlul jurnalului,
preluat de la Camus, conþine iniþial
trei etape: dupã un temps pour
vivre ºi un temps pour temoigner
de vivre, existã un temps pour
créer, termen pe care îl neglijeazã,
la nivel metadiscursiv, ambii
scriitori. Eugen Simion mãrtu-
riseºte, în postfaþa jurnalului, cã
forma pe care acesta a cãpãtat-o
se datoreazã faptului cã timpul
trãirii ºi timpul mãrturisirii „nu au
luat (...) distanþa necesarã unul faþã
de altul, pentru a se observa cu
liniºte ºi obiectivitate” (p. 248).
Creaþia, continã el, nu poate fi de
aceea definitivã.

Dar cum se poate delimita între
aceste etape în cazul jurnalului?
Cînd cel care trãieºte o anume
experienþã nu poate da mãrturie
despre aceasta decît creînd ºi, pe
de altã parte, ce este creaþia dacã
nu tocmai mãrturia - act niciodatã
autist - celui care este viu?
Bineînþeles, depãrtatea temporalã
îºi cere tributul, însã nu este
factorul primar al unei prefigurate
inautenticitãþi. Pericolul, dacã
punem în aceºti termeni problema,
este reprezentat nu de
intermi tenþe le generate de
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caracterul fragmentar al
timpului, ci de iluzia unui eu
unic, coerent ºi egal cu sine în
orice moment.

Creaþia, în cazul unui jurnal,
devine astfel creaþie de sine, ca
procedeu de a surprinde toate
ipostazele eului ºi de a marca,

chiar cenzurîndu-le, inadver-
tenþele inerente. Fraza surprinsã
în motto-ul lucrãrii dezvãluie
tocmai lipsa unei fluiditãþi a eului.
„A nu lãsa timpul sã moarã”
echivaleazã cu a descoperi sinele
nu în liniile sale de consecvenþã,
ci în momentele de scindare.

Nicolae Manolescu,
Harold Bloom
si sfârsitul
canonului?

,,

 Carmen Muntean
N. Manolescu, contempo-

ranul nostru?

E întotdeauna dificil sã vorbeºti
despre personalitãþi atît de
cunoscute încît îºi depãºesc
condiþia de individ ºi devin in-
stituþie. Aceeaºi dificultate va fi
existat ºi faþã de Maiorescu sau
Lovinescu, în epoca lor. ªi iatã cã
N. Manolescu îºi confirmã
apartenenþa la a patra generaþie
maiorescianã ºi prin aceastã
dificultate de „a vorbi despre” pe
care o lasã imensa ºi longeviva
lui activitate de cronicar, critic ºi
istoric literar.

Ilustrativ pentru magnitudinea
„fenomenului” Nicolae Manolescu
este numãrul 12/2001 al revistei
Vatra, dedicat criticului cu ocazia
apariþiei celor trei volume din
Literatura românã postbelicã.
Opiniile exprimate în acest numãr
sunt edificatoare pentru im-
portanþa pe care a dobîndit-o N.
Manolescu: „Criticul, prin pres-
tigiul sãu moral ºi intelectual, a
contribuit decisiv la instaurarea
unei ierarhii de valori în literatura
românã postbelicã, valabilã în
mare parte ºi astãzi (fapt confirmat
de recenta editare în volum –
pentru prima datã – a cronicilor
literare)” (Cornel Moraru).

Tot în acest sens meritã amintitã
ºi opinia lui Sorin Alexandrescu,
dintr-o retro-spectivã apãrutã în
Observator cultural: „Manolescu a

fost, fãrã îndoialã, criticul estet care
a refuzat cel mai consecvent
compromisurile. Tocmai de aceea
el a fost, pe de-o parte, criticul cel
mai admirat de opinia publicã dar,
pe de altã parte, ºi cel mai atacat
de protocroniºti, de securiºtii lui
Eugen Barbu ºi Vadim Tudor ori de
curtenii ceauºiºti gen Adrian
Pãunescu” (Observator cultural,
89/2001).

Poate cea mai bunã carac-
terizare a lui N. Manolescu a
oferit-o Al. Cistelecan în numãrul
din Vatra menþionat mai sus:
„Nicolae Manolescu este ºi nu
prea mai este contemporanul
nostru. [...] Aceastã transcendere
a prezentului inconsistent spre
prezentul etern (ori barem lung)
face din el, vrea nu vrea, un mit
[...] ªi nu atît un mit al criticului, cît
un mit al criticii. Probabil cã el va
fi ultima persoanã care va suferi
o astfel de translaþie. Care va
personaliza disciplina ºi o va
reprezenta ca autoritate,
inteligenþã, benedictinism ºi
cuprindere. Dupã el lucrurile vor
fi mai umane, prestigiile mai rela-
tive, autoritatea mai friabilã. Toate
vor fi mai contestabile”.

Însã, din pãcate pentru cei care
au astãzi sub 25 de ani, N.
Manolescu nu mai poate fi figura
tutelarã a criticului care, sãptãmînã
de sãptãmînã, timp de 32 de ani, a
încercat sã punã ordinea valorii ºi
a normalitãþii într-o lume din care
acestea lipseau. Dupã cum
spunea ºi Marius Chivu, „Cronicile

literare ale lui Nicolae Manolescu
rãmîn de referinþã tocmai pentru cã
noi astãzi nu le mai putem citi decît
cu lãcomia orgoliului tineresc de a
vedea altceva ºi a avea curajul (vã
amintiþi cum era comparatã, într-un
eseu din Teme, critica literarã cu o
pãdure cu poteci strãbãtute de
sute de ori) sã spunem ce vedem.
[...] P.S. Remarc cã am folosit de
cîteva ori cuvîntul «curaj» ºi cã de
alte cîteva ori m-am gîndit la el.
Oare sã fii de acord cã generaþia
tînãrã de critici vede altfel literatura
este un fapt de curaj sau, mai
degrabã, o atitudine fireas-
cã”(Vatra, 12/2001).

O paralelã necesarã...

Deºi a renunþat la oficiile de
cronicar literar, N. Manolescu a
rãmas în actualitatea dezbaterilor
culturale prin editorialele sale din
România literarã, semnalînd sau
comentînd în acestea diverse
probleme spinoase ale culturii
române. Aceasta este ºi ipostaza
în care N. Manolescu are cea mai
mare concreteþe pentru generaþiile
tinere: de apãrãtor înverºunat al
autonomiei esteticului, a ierarhiei
valorice – a canonului – în faþa
atacurilor postmoderne dornice de
relativizare: „E adevãrat cã s-a
spus cã nu mai avem nevoie de
nici un canon. Este punctul de
vedere tipic postmodern, cum cã
nu se mai poate stabili nici o
regulã, cã totul e posibil, totul se

Adãugirile operate de Eugen
Simion în Timpul trãirii, timpul
mãrturisirii nu dezvãluie doar
scrupulele unui critic obiectiv care
þine jurnal, ci ºi o surprinzãtoare
intuiþie a semnificaþiei zonelor de
rupturã într-un discurs despre
sine.
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egalizeazã, totul este relativ. O
spune Mircea Cãrtãrescu în
Postmodernismul românesc. Dar
ce face Mircea Cãrtãrescu în
cartea sa? Încearcã sã sta-
bileascã un canon postmodern.
Pentru cã nu se poate fãrã canon.
[...] Pentru cã, de fapt, canonul
este expresia spiritului critic, cred
eu. Or, culturã fãrã spirit critic nu
existã” (Nicolae Manolescu în
dialog cu Ion Simuþ  în Familia, nr.
11-12/2001).

Apãrutã în plinã expansiune a
postmdernismului în cultura ro-
mânã, o atare declaraþie aduce
aminte imediat de Harold Bloom
ºi „elegia” din The Western Canon
în care acesta colora o
perspectivã sumbrã: „«Aesthetic
value» is sometimes regarded as
a suggestion of Immanuel Kant’s
rather than an actuality, but that
has not been my experience dur-
ing a lifetime of reading. Things
have however fallen apart, the
cener has not held, and mere an-
archy is in the process of being
unleashed upon what used to be
called «the learned world»” (The
Western Canon , London,
Papermac, 1996, p. 1)

De altfel, în spiritul afirmaþiei de
mai sus a lui N. Manolescu se
pronunþã fãrã echivoc ºi Harold
Bloom atunci cînd afirmã: „Cultural
criticism is another dismal social
science, but literary criticism, as an
art, always was and always will be
an elitist phenomenon”.

Tot în linia unei atari poziþii
trebuie adusã în discuþie ºi
polemica pe care a purtat-o N.
Manolescu cu ªtefan Borbély
referitor la posibilitatea ca o criticã
multiculturalistã sã ia locul criticii
tradiþionale: „...nu poþi pretinde
multiculturalism unei cronici literare.
Ar fi o prostie. S-ar muta greutatea
aprecierii de pe estetic pe ideologic,
cultural, filosofic, pe feminism ori pe
political correctness. Multicul-
turaliºtii au problemele lor: ar face
bine sã lase esteticul în seama
bieþilor foiletoniºti, revoluþi ºi frivoli.
Nu doar fiindcã îl dispreþuiesc, dar
fiindcã însuºi felul lor de a citi
literautra îi þine departe de el. Pentru
ei literatura e un obiect de studiu
cãruia i se poate aplica o
perspectivã sau alta, din care sã
rezulte, de pildã, cã Shakespeare

încheia Îmblînzirea scorpiei în spirit
falocratic (aºa cum, pe vremuri,
grila marxistã stabilea «limitele»
înþelegerii de cãtre acelaºi scriitor
a evoluþiei societãþii). Cineva,
totuºi, trebuie sã citeascã literatura
ºi din plãcere, pentru (doar!)
blestemata ei de valoare esteticã”
(Dl. Borbély faþã cu reacþiunea, în
România
l i t e ra rã ,
n r . 2 5 /
2 0 0 2 ) .
A c e e a º i
idee în
cuvintele
lui Harlod
B l o o m
s u n ã
a s t f e l :
„Pragmati-
cally, aes-
t h e t i c
value can
be recog-
nized or
e x p e r i -
enced, but
it cannot
be con-
veyed to those who are incapable
of grasping its sensations and per-
ceptions”.

Dacã pentru universitarul ame-
rican cartea de referinþã în ceea ce
priveºte poziþia lui în raport cu
bãtãlia canonicã este The Western
Canon, în cazul lui Nicolae Mano-
lescu lucrarea reprezentativã este
fãrã îndoialã Literatura românã
postbelicã, apãrutã în 2001. Pe
lîngã scopul declarat canonic al
selecþiei de autori ºi titluri, Prefaþa
lucrãrii are o valoare inerent
programaticã, debutînd cu sentenþa
deja impusã conform cãreia
„Canonul se face, nu se discutã”
(Literatura românã postbelicã,
Braºov, Aula, 2002, vol. I).

Lux elegiac occidental vs.
necesitate retrospectivã
româneascã

Paralela care ar putea fi stabilitã
între cei doi trebuie însã sã
înceteze aici. Dacã Harold Bloom
afirmã explicit în prefaþa cãrþii sale
cã ceea ce l-a îm-pins în scrierea
polemi-cului sãu studiu es-te o nos-
talgie du-pã epoca modernã a
autono-miei es-teticului combinatã

cu iritarea ºi revolta la adresa
postmodernismului relativizant, în
cazul lui Nicolae Manolescu
lucrurile stau altfel, ºi aici trebuie
în mod necesar sã intre în discuþie
unicitatea nu întotdeauna fericitã
a culturii române. Nostalgia lui
Bloom e un lux pe care criticul
român nu ºi-l permite, aflîndu-se

– a cîta oarã? – în situaþia în care
„totul e de fãcut”. Dacã Bloom
polemizeazã, în ºi prin scrierea
cãrþii sale, cu o direcþie deja
consolidatã de cel puþin trei
decenii în cultura americanã,
demersul criticului român are un
caracter mai degrabã ordonator
decît polemic.

În primul rînd e vizatã situaþia
specialã – determinatã de
presiunile politice ale vremii – care
nu a permis o limpezire a apelor
ºi a dus la o coexistenþã stranie a
douã grile canonice: „Canonul
astãzi în vigoare s-a constituit
spre sfîrºitul anilor ’60, primind fãrã
prea mare entuziasm opere scrise
în deceniile care au urmat.
Schimbarea de paradigmã
sesizabilã spre 1980 n-a condus
la înlocuirea canonului vechi, mod-
ernist, de cãtre acela nou,
postmodern, ci la un armistiþiu ne-
obiºnuit, deºi explicabil. Bãtãlia
canonicã s-a încheiat de data
aceasta în coadã de peºte. Anii
’80 au cunoscut o înteþire a
cenzurii care n-a permis tinerilor
postmoderni sã dea pînã la capãt
bãtãlia împotriva moderniºtilor. Iar
dupã 1989 armistiþiul n-a fost nici
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abrogat, dar nici prefãcut în pace
durabilã. Cînd scriu aceste
rînduri, la începutul secolului XXI,
nu ºtiu dacã, ºi cînd se va relua
cea de-a patra bãtãlie canonicã,
suspendatã de un deceniu de
represiune ºi de unul de anarhie”
(Prefaþa la Literatura românã
postbelicã).

Ambiguitatea s-a menþinut însã
ºi dupã 1989, principala preo-
cupare apãrutã imediat dupã
Revoluþie a fost „... o revizuire, dar
preponderent moralã, a literaturii
anterioare. Nu canonul a fost
vizat, ci colaboraþionismul: pactul,
mai mult sau mai puþin vãdit, dintre
scriitori ºi ideologia oficialã” .

Problema celebrelor „revizuiri”
a ocupat aºadar peisajul literar,
punînd în umbrã problema
veritabilei bãtãlii canonice ºi, pe
deasupra, lãsînd suspendatã
posibilitatea existenþei unei grile
valide din punct de vedere estetic
pentru perioada postbelicã.

În aceastã situaþie, asaltul
postmodern firesc – în logica
succesiunii epocilor literare – a
rãmas, ca sã spunem aºa, fãrã
obiect, gãsindu-se în aceeaºi
situaþie a avangardei începutului
de veac, care, din nevoia ºi dorinþa
de sincronizare cu prezentul
occidental s-a rãzvrãtit împotriva
unei literaturi naþionale care, în
sensul propriu al termenului, abia
dacã avea o vechime de jumãtate
de veac. Canonul postmodern –
în ciuda încãrcãturii oximoronice
a alã-turãrii, vom folosi acest
termen – nu poate avea pretenþia
sã se nascã pînã cînd cel
postbelic – sau neomodernist – nu
s-a defi-nitivat. Cu acest canon
încã in statu nascendi la începutul
mileniului doi trebuie sã se
rãzboiascã generaþia postmo-
dernã, ºi nu cu canonul lui
Cãlinescu ori Lovinescu.

Din acest punct de vedere,
Literatura românã postbelicã oferã
postmodernismului obiectul des-
pre care vorbeam ºi posibilitatea
de a ieºi dintr-o suspendare des-
pre care avertizeazã N. Mano-
lescu la sfîrºitul prefeþei sale: „Bã-
tãlia canonicã (a patra) n-a fost în-
cununatã de la început de succes.
Noul canon e decalat cu mai bine
de douã decenii. Acest lucru nu
poate rãmîne fãrã consecinþe.

Asupra postmo-dernilor din gene-
raþia ’80 se exercitã deja puternice
presiuni dinspre scriitori tineri ºi
foarte tineri care nu se recunosc
în decalogul cãrtãrescian din
Postmodernismul”.

Situaþia de faþã ilustreazã per-
fect ceea ce Sorin Alexandrescu
numea „paradoxul simultaneitãþii,
în sensul cã marile curente
succesive ale culturii europene
sunt proiectate în cultura românã
în planul simultaneitãþii”  (Para-
doxul român, Bucureºti, Univers,
1998, p. 34).

Existenþa unei lucrãri asumate
ºi ordonate, învestitã cu prestigiul
autorului, aºazã în sfîrºit apele
tulburi ale (neo)mo-dernismului,
permiþînd – abia acum în mod
autentic – discuþiile pe care Sorin
Alexandrescu le anticipa foarte
bine într-un articol din 1997: „De
ce se complace cultura românã
în acelaºi canon cultural-estetic
de vreo 120 de ani? Aceasta este
întrebarea fundamentalã, cred eu,
ºi nu atîtea alte întrebãri derivate,
precum aceea dacã Nichita
Stãnescu a fost, sau nu, un mare
poet, sau dacã el a fost «mai
mare», ori «mai mic», decît
Dimov, sau dacã lui Sadoveanu,
sau lui D. R. Popescu, ca «mari»
scriitori, li se pot ierta «micile» lor
slãbiciuni omeneºti. Mãrturisesc
cã asemenea întrebãri mi se par
lipsite de interes, ca fiind simple
efecte ale canonului (ceea ce nu
înseamnã cã anumite corecþii
istorice n-ar trebui fãcute). Mi se
pare însã esenþial sã reflectãm în
primul rînd nu la «succesele zilei»,
ci la canonul care le produce, la
tezele meta-discursive care fac
posibile, sau necesare, aceste
efecte ºi aceste succese: ideea
cã existã o singurã ierarhie
esteticã (de-aceea trebuie
neapãrat stabilit daca X e «mai
mare» decît Y), cã existã o
ierarhie esteticã, de stabilit desigur
de noii «critici de direcþie» ai tinerei
generaþii, cã aceastã ierarhie este
numai, sau în primul rînd, esteticã
(de-aici preeminenþa artistului
asupra cetãþeanului ºi «dreptul»
de-a fi iertat al primului), ideea cã
esteticul existã în sine, literatura
în sine [...] ºi, în cele din urmã, cã
existã un grup de specialiºti (critici
literari) care, ei singuri, au sacra

misiune de-a pãstra neatinse
marile valori ale nea-mului pentru
publicul abrutizat de comunism ori
de consumism democratic” (S.
Alexandrescu, Pentru un mai
grabnic sfîrºit al canonului estetic,
în Dilema, nr. 245/1997) .

Toate problemele ridicate aici
sunt cît se poate de valide ºi
actuale, dar ordinea în care sunt
ele plasate în raport cu existenþa
unui canon este inversã: nu se
poate vorbi de revizuirea/
eradicarea/lãrgirea/etc. a cano-
nului înainte ca el sã existe. La fel
cum Harold Bloom îºi scrie elegia
„în contra” unei direcþii deja bine
fundamentate a prozei ºi criticii
occidentale, cea de-a patra
bãtãlie canonicã din cultura
românã, indiferent dacã vizeazã
distrugerea sau revizuirea
canonului, nu putea fi purtatã cu
morile de vînt ale peisajului literar
difuz al ultimelor decenii. Dupã
cum afirma ºi Al. Cistelecan,
„Scoaterea în volum a cronicilor
e mai degrabã o datorie a literaturii
faþã de sine decât faþã de
Manolescu. Iar ideea Editurii Aula
de a preceda integrala cronicilor
printr-o ediþie selectivã, «lucrativã»
didactic (dar nu numai) vine în
beneficiul acestei literaturi mult mai
mult decât în beneficiul de
prestigiu al criticului. Pentru
Manolescu, editarea cronicilor va
fi având oarecum gustul
posteritãþii. Pentru literaturã (ºi
pentru promotorii acesteia, de la
profesori ºi elevi la creatori ºi
comentatori), ea e însã vitalã.
Vitalã nu numai pentru etica
receptãrii, cît mai ales pentru
stabilirea nomenclatorului de
valori, a «canonului» contem-
poran” (Cronicarul ºi rapsozii, în
Vatra, nr. 12/2001, p. 49).

În acest sens e destul de
stranie opinia lui I. B. Lefter, care
într-un numãr din Dilema dedicat
dezbaterilor despre canon afirma
cã: „O serioasã ºi vastã «bãtãlie
canonicã» se poartã în spaþiul
românesc nu de ºapte ani ºi zece
luni, ci de circa douã decenii,
adicã de cînd un nou model cul-
tural a început sã se impunã ºi sã
conteste implicit sau explicit
sistemul tradiþiei aºa cum
funcþiona el la noi încã de dinainte
de instalarea regimului comunist:
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e vorba – s-a înþeles deja – despre
modelul postmodern. El a
promovat ºi la noi, sub forma unor
omologii specifice, practic toate
trãsãturile «bãtãliei canonice» de
peste Ocean: valorile dominante
în modernism cad în desuetu-
dine, direcþii de evoluþie cîndva
ignorate sau minimalizate se
deplaseazã cãtre centrul sis-
temului nostru cultural, dislo-
cîndu-le pe cele aflate pînã acum
«la putere», autori marginali devin
vedete ale noului «canon»
(cazurile Dimov, Mircea Ivãnescu,
«ºcoala de la Tîrgoviºte»), se
dezvoltã o nouã dinamicã a
schimburilor dintre retoricile
artistice «înalte» ºi cele «joase»,
«populare». Un nou tip de plura-
lism creativ ia locul «dictaturii»
valorilor elitare, puriste ºi
exclusiviste ale modernismului. ªi
nu numai în literaturã: se poate
uºor extrapola cãtre ansamblul
limbajelor artistice” (Un model
explicativ ºi un mare proces istoric,
în Dilema, nr. 245/1997). Afirmaþia
e contestabilã din douã puncte de
vedere. În primul rînd, nu cu
reprezentanþii marelui modernism
interbelic trebuiau sã îºi dea
postmodernii optzeciºti bãtãlia, la
fel cum nu cu Hawthorne se
rãzboiau Pynchon sau Barth.
Desigur, modul acesta de a vedea
lucrurile e oarecum simplificator,
pentru cã postmo-dernismul e în
ansamblul sãu o contestare ºi o
înglobare a întregii tradiþii, dar în
imediat e firesc ca în primele rînduri
ale celor contestaþi sã se afle con-
temporanii ºi nu cei deja intraþi în
istoria literarã. În al doilea rînd, în
ce priveºte contestarea acestor
contemporani, ea era imposibil de
fãcut în mod autentic atîta vreme
cît existau grile suprapuse de
valorizare, cînd la un autor se putea
ataca colaboraþionismul cu ideologia
oficialã, la altul tehnica literarã etc.

Contradicþia lui Manolescu

În contextul tuturor acestor
nuanþãri ºi ramificaþii enumerate
pînã acum, gestul lui N.
Manolescu de a publica în plinã
expansiune a postmodernismului
o lucrare cum e Literatura românã
postbelicã duce la ceea ce s-ar
putea numi „contradicþia lui

Manolescu”. Dacã pentru Titu
Maiorescu tensiunea dintre spritul
critic ºi vocaþia întemeietorului
stãtea la baza celebrei con-
tradicþii, în cazul lui N. Manolescu
contradicþia se bazeazã mai
degrabã pe cumulul de roluri pe
care atît criticul cît ºi Literatura
românã postbelicã sunt chemate
sã le îndeplineascã.

E vorba în primul rînd de a face
ordine în patru decenii de istorie
literarã marcatã de pata
ideologicã, de a cerne grîul de
neghinã, de a învesti cu propria
autoritate un canon care ar fi
trebuit sã aparã cu cel puþin
douãzeci de ani mai devreme.
Gest constructiv prin excelenþã,
menit sã iasã din imanenþa
cotidianului ºi sã fixeze valorile în
atemporalitate.

ªi totuºi, prin fatala neaºezare
a culturii române, acelaºi gest
devine dintr-o datã ºi unul inerent
polemic. Arcul peste timp pe care
îl face Literatura românã
postbelicã, dislocat din epoca
cãreia îi aparþinea de fapt, se
întinde pînã într-un prezent pe
care îl gãseºte – printr-un alt para-
dox specific românesc – deja
înverºunat împotriva ordinii
neconstituite pînã în momentul
respectiv.

Tensiunile ce rezultã din acest
cumul de roluri dau unicitatea
poziþiei în care este pus criticul

român, nefericitã din perspectiva
unei culturi (încã) neaºezate pe
fãgaºele normalitãþii, dar cât se
poate de interesantã ca obiect de
studiu, mai ales în perspectiva
lungii tradiþii româneºti de „ardere
a etapelor”.

Acum, la ºapte ani de la apariþia
Literaturii române postbelice,
peisajul pare ceva mai limpede,
lucrurile sunt mai aºezate ºi s-ar
pãrea cã direcþia în care se merge
e cea schiþatã de Sorin
Alexandrescu: „O discuþie? Nu,
cred cã a venit în sfîrºit timpul sã
se încheie supremaþia canonului
estetic în cultura românã. Deºi
justificat istoric, el a dus la o
inacceptabilã încorsetare a gîndirii
ºi creaþiei culturale româneºti. El
legi-timeazã nu reînnoirea, ci
reproducerea valorilor centrale, în
fapt conservatorismul estetic
(chiar daca formulele lui istorice
diferã) în sensul scãderii
catastrofale a preocupãrilor her-
meneutice ºi cognitive – ce sã mai
cãutãm adevãruri, metode sau
valori noi din moment ce le avem
deja pe cele eterne - ºi în ultimã
instanþã a înseºi creaþiei culturale.
Iatã de ce nu doresc nici o (nouã)
bãtãlie canonicã, ci doar
abandonarea oricãrui canon. ªi
tînjesc dupã aerul pur care-i va
urma” (Pentru un mai grabnic
sfîrºit al canonului estetic, în
Dilema, nr. 245/1997).
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 REBELII

Rândurile poeþilor trebuie
reduse dramatic pentru a face loc
poetului. În galeria de practicanþi
ai cuvântului s-a instalat o
iminentã mediocritate. Cine nu
simte cã în absenþa scrisului,
experimentazã o extincþie totalã,
trebuie sã disparã ºi sã populeze
infinitele turme din care s-a rãtãcit.
Tãrâmul poetic este dezolant
invadat de talent. Iar talentul este
o himerã, o noþiune promovatã de
disciplinã. Nu avem nevoie de
talente, nu avem nevoie de stiluri
contrafãcute sau de milioane de
nuanþe similare în abordare.
Avem nevoie de vocile atotcuprin-
zãtoare ale unor euri. Avem
nevoie de destine ºi de ochiuri
critice. Sã renunþãm la a ne agãþa
de liste cu nume pentru a glorifica
sau defãima generaþii. Sã privim
panoramic, sã stãm faþã în faþã cu
istoria în sine ºi cu muºchii ce o
susþin. Sã evitãm sã ne pierdem
în amãnunte care se dizolvã la
primul atentat veritabil. Întot-
deauna, ceea ce trebuie urmãrit,
este universalizarea.

Trebuie sã acord credit
fracturismului care a înþeles
legãtura esenþialã între biografie
ºi existenþã. Dar mergând mult

mai departe de aceastã expresie,
trebuie sã avem în vedere
biografia asocialã, cronologia de
dinainte de amprenta societãþii.
De asemenea, fracturismul, deºi
a înþeles cã imagistica
suprarealistã este saturatã, nu a
trasat nimic mai mult decât o
disoluþie în braþele unei realitãþi
absorbite strict realist ºi scrisã în
maniera revoltei asupra limbajului
comun, moral. Este aproape
inadmisibil sã fi superficial în
conturarea unei noi maniere de
abordare artisticã. Trebuie sã
crezi pânã la paroxism, sã te
consumi pânã la celulele care nu
te locuiesc încã, sã cobori în tine
într-un permanent proces de ex-
periment, sintezã, analizã. Nu
trebuie sã faci poezie decât în
mãsura în care eºti poezie. ªi
sub nici o formã nu se va comite
crima de a vãduvi poezia de
frumuseþea expresiei. Orice ar
exprima, enunþarea ei va avea
foºnet, melodie, culoare. Negura
depresivã este neinteresantã.
Deprimantul unei gloomy Sunday
a apus precum a apus stridenþa
fermecãtoare a rock’n roll-ului.
Suntem post plete, post artist
sãrac, post droguri, alcool, þigãri,

post nefericire, post viaþã de doi
lei. Poetul postsuprarealist este
un zeu al cãrnii ºi al psihicului,
un zeu al vizualului ºi al
raþionalului, el nu este fiul
diplomelor, dar nici frustratul lor.
El nu se aliniazã tendinþelor
pentru cã el este o tendinþã. El
este homosexualul ºi femeia
fatalã, maestrul ºi novicele, el
este atoatecunoscãtor ºi igno-
rant. Totuºi, nu vorbim de o
entitate a extremelor, ci precum
dezvoltam mai sus, de o depãºire
a lor prin cultivarea în exces, o
idealã armonizare.

Cine mai vrea sã citeascã cãrþi
gen “Aventurile Catherinei M.”,
“Vârstele lui Lulu”,”Animal pe
moarte”, “Aventurile sexuale ale
lui x, y…”. Epoca nu conºtien-
tizeazã încã acest surplus.
Epoca este mândrã sã fi realizat
artificiul suprem, elogierea
prostituþiei ºi a sexualitãþii fãrã
frontiere. Dar, let’s get over it.
Acest prag s-a consumat. Nu
mai vrem naivi care îºi strecoarã
fanteziile între paginile unei cãrþi
ºi se mândresc cã au sãvârºit un
act artistic veritabil. Este
amuzant. ªtim cu toþii acele
cuiburi întunecate, le-am iubit, le-
am scos la luminã, le-am zugrãvit
pe pereþi, le-am dat în cap
pudibonzilor cu ele, am înjurat
pânã la flegmã, am dat vina pe
politicã, pe sistem, pe cel de sus,
ne-am fluturat fustele de victime
în stânga ºi în dreapta, am
condamnat România ºi tot Estul,
am condamnat comunismul ºi
democraþia deopotrivã, am
aderat cu snobism la vest. Era
adolescentului complexat ºi a
adultului extrovertit sunt basme.
Visez la un dostoievskianism
însorit, la o psihologie a
mãrgelelor, la concretizarea
rãsunãtorului absurd. Un cimitir
vesel, o pedeapsã prin misti-
ficare a terorii ionesciene a morþii.
Teatrul absurd trebuie înlocuit
pentru cã lipsa lui de rãspuns,
adâncirea lui în nonsens nu mai
satisface structura cetãþeanului
acestui secol. Sã dramatizãm
cinematografic. Cãutarea ro-
manticã a rãspunsurilor, revolta
avangardisticã, toate sunt
superficiale, ºi-au pierdut
proprietatea de antidot. Soluþia
pe care creatorul o cautã astãzi
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va fi oferitã de cãtre sine. Iar
soluþia lui se va rãsfrânge asupra
lumii. El nu mai are nevoie de
ajutor. El este cheia.

Sã ne amintim de poetica
matematicã a lui Ion Barbu sau
Nichita Stãnescu. Sã nu uitãm cã
aceastã cheie este rezultatul
ecuaþiei dintre anatomie ºi
matematicã.

Dumnezeu nu a murit. Nu este
nici inexistent. Sau absent.
Dumnezeu este o chestiune de
ordin personal. Este aberant a
pune sau nu la îndoialã existenþa
lui. Îndeletnicirea cu asimilarea
socialã a creatorului este o
greºealã. În acelaºi timp, cât de
pueril a-þi gãsi un vinovat, a te
justifica, cât de pueril sã-þi ridici
pumnii la cer ºi sã ceri socotealã.
Privirile noastre trebuie sã-ºi fi
gãsit alte ceruri. Albastrul fostului
nostru cer s-a încapsulat pentru
a nu mai fi obstacol în faþa
proaspãtului orizont. Iubim însã
ideea de fiul sãu.

Mã gândesc la un post Cioran,
post Anais Nin, post Dali, post
Frida Kahlo, post Henry Miller,
post toatã generaþia de literaþi
sexuali. Nihilismul e mort. La fel
excentricul, dizgraþiosul ºi
senzualitatea preþioasã. Pledez
pentru canibalismul eteric. Pentru
autobiografie. Pledez pentru
singurul lucru care autentificã
originalul creator. Sinceritatea.
Detaºarea de meandrele aca-
demicului, scufundarea într-o
simfonie de limbaje proprii pielii
cum e vãzutã ea dinlãuntru.
Excremarea lor într-un mediu
nealterat decât de propria raþiune.
Oniricul sã fie o concluzie a unui
intens proces de conºtiinþã.
Reducerea influenþelor sub zero.
Tu sã fi singurul. Cel dintâi ºi cel
din urmã. Tu sã fi contribuit la
apariþia ta în lume. La nobilizarea
condiþiei tale. La plecarea ta. Ce
reprezintã visul pentru poetul
postsuprarealist? Visul nu este
revelator. Visul este o repro-
ducere haoticã a imaginilor
conºtiinþei, în acelaºi timp un
proces psihic coerent, cum
afirma Freud, dar poetul zilelor
noastre nu va mai miza pe
surpriza oferitã de acest fenomen
care are menirea de a amplifica
anumite fenomene, trãiri cu care

se confruntã psihicul, cu scopul
de a genera distorsionãri,
exagerãri de ordin pur subiectiv
care puse în slujba cuvântului,
elibereazã o nouã laturã a unei
realitãþi personale deja existente.
Deci el nu mai poate juca rolul pe
care l-a jucat în scena
suprarealistã. ªi-a pierdut
credibilitatea sau a fost surclasat
de ceea ce numeam lupta
încorporãrii inconºtientului în
raþional, relaþia asumatã dintre
imaginar ºi concret. Deghizarea
visului nu mai poate fi acceptatã
de cãtre mintea treazã.

Metoda “paranoic-criticã” a lui
Dali, deºi inovatoare, nu este
convingãtoare pentru cã
obiectivarea delirantului nu
înseamnã neaparat o
subiectivare logicã. Iar acolo
unde raþiunea nu se apleacã
peste inconºtient, pertinenþa
redusã a metodei eºueazã în a
satisface portretizarea valabilã a
eului genial. Aceasta nu îi dimi-
nueazã cu nimic însã, valoarea.
Iar eul dalinian este genial. Dali
poate fi proclamat pãrintele
reinventãrii noþiunii de geniu. Dali
a fãcut din geniu o vedetã, un
vulcan care erupe în toate
direcþiile iniþiate de culturã, Dali
a admis geniului sã fie muritor ºi
a popularizat ideea cuplului per-
fect. Cãci geniul ºi cuplul perfect
sunt elemente de o importanþã
majorã în desãvârºirea crea-
toare a poetului postsuprarealist.
Atingerea pragului postiubire ºi
experienþa senzaþiilor fãrã nume
nu se realizeazã decât ca urma-
re a consumãrii unui concubinaj
sinonim cu eternitatea.

Postsuprarealsimul nu
proclamã ideea cã suprarea-
lismul este mort. Dimpotrivã,
tendinþa este de perfecþionare
prin adãugire, prin demersuri cu
caracter evolutiv, acest “post”
denumeºte o perioadã de tran-
ziþie. Se urmãreºte o instigare la
o nouã direcþie, dar dezvoltatã
din acest sens, fãrã alte soiuri de
înfrãþiri. Noua direcþie îi va fi
datoare mai mult decât oricui
postsuprarealismului. ªi ce îl
face pe poetul acestor cir-
cumstanþe inovator? El nu se
identificã cu predecesorii sãi, el
nu este produsul unei ºcoli, el nu

are culturã poeticã, el scrie sub
nici un mentor, sclav nici unei
influenþe decât cea a propriului
spirit care reflectã spiritul întregii
lumi în ansamblu. El nu se
aliniazã ºi nici nu continuã. El
începe.

Haideþi sã nu mai fim o
generaþie. Sã avem curajul
neîncadrabilului, al potenþei
individuale, al propriei noastre
singurãtãþi. Sã facem din
literatura de consum capo-
dopere, sã dãm comercialului o
cu totul altã calitate. Haideþi sã
nu mai citim articole ale cãror
conþinut sunt 50% numele celor
care se perindã cu sau fãrã rost
pe terenul poetic. Sã ne raportãm
la noi, la terestru ºi la cosmos.
Haideþi sã reciclãm tot ce a venit
ºi a plecat din pântecul
cuvântului, sã separãm plasticul,
sticla ºi hârtia. Sã rarefiem. Sã
reconcepem oxigenul. Sã filtrãm.
Sã expirãm.

Mai vrea cititorul sã se
identifice cu textul literar care i
se oferã? Mai vrea el sã fie
personajul principal, sã plângã
odatã cu el, sã se îndrã-
gosteascã de el? Mai vrea
refugiul în literaturã, mai vrea sã
substituie o realitate cu alta? Sã
fie spectator? Sau cautã mai
degrabã pretextul sãvârºirii lui ca
individualitate artisticã? Cititorul
vrea sã fie el pentru lumea socia-
lã ceea ce este autorul pentru
lumea creaþiei. Cititorul confirmã
opera prin reinterpretarea ei.
Sunt cititori care citesc rescriind
pasiv. Sunt cititori mai valoroºi
decât foarte mulþi autori. Ei
intuiesc profunzimile doar pentru
cã nu sunt ale lor ºi le investesc
cu semnificaþii nebãnuite.

Ce cautã poetul în lumea
publicaþiilor? Afirmare? Glorie?
Nu. El îl cautã tocmai pe cititor
pentru contaminare. Îºi cautã
moºtenitorul, cautã sã fie singur
în mijlocul tuturor. Cautã o
corespondenþã tacitã, realizarea
compatibilitãþii celor douã lumi.

Poezia acestui secol ar trebui
sã fie un ecou al modei
vestimentare ºi invers. Nu pot
face o disociere între ele, moda
a devenit un mijloc de expresie
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care nu mai poate fi trecut cu
vederea. Sunt rochii purtate de
femei cu coarne de cerb care
amintesc de suprarealism ºi fu-
turism mai mult decât orice se
întâmplã astãzi în peisajul
scriitoricesc. Avem de-a face cu
unicorni în voal ºi mãtase în
culori pe care ochii multora n-ar
îndrãzni sã le priveascã. Avem
naþionalism, etnografie, fantastic,
boem, tehnologic, sãlbãticie,
cosmopolitism, avem natura în
toatã splendoarea ei. Pentru
câteva secunde ai putea crede

cã moda ar putea înlocui pictura.
Dali a înþeles spectacolul
costumaþiei în plenitudinea lui.
Tind sã cred cã s-au inversat
rolurile, iar autorul postsu-
prarealist ar trebui sã studieze cu
încredere podiumul. Pentru cã
actualitatea favorizeazã mai mult
creaþia vestimentarã, ea ar putea
sã dea glas unor resurse care
cuvântului i-au rãmas strãine. Vãd
în schimbarea sezoanelor o
efervescenþã ºi o înflorire de care
poezia afectatã de nebuloasele
curentelor trecute, ar putea avea
nevoie. Aº putea oricând sã visez
cu un Garcia Marquez, dar ºi cu
un Oscar de la Renta. “Un veac

de singurãtate” sau mãiestria unui
pantof. Se spunea cã suferinþa nu
poate fi mãsuratã, nu poþi compara
douã suferinþe. Ei bine, nu cred cã
o capodoperã a vizualului, fie ea
un Van Gogh sau o þinutã haute-
couture pot fi comparate. Fiecare
îºi are credibilitatea ei. De ce nu
ne-am putea îmbrãca în poezie?
De ce nu am putea scrie ca
voluptatea unei rochii? Totul este
fuziune. Trebuie sã putem admite
cultura în varietatea ei. Trebuie sã
înþelegem cã un parfum poate face
istorie precum discursul “I have a

dream” a lui Martin Luther King, ele
pot avea acelaºi mesaj. Este
imperios necesar sã permitem
raþiunii sã-ºi rãstoarne ierarhiile ºi
sã reabiliteze frumuseþea
materialã ca însoþitor al ºtiinþei.
România Literarã sau Elle?

Decepþia a fãcut victime
printre minþile cele mai strãlucite
ale mapamondului. Iar de cele
mai multe ori, în sânul ei a stat o
insuficienþã în etalarea sau
întâmpinarea frumuseþii. A
desconsidera importanþa fru-
museþii este dovadã de infinitã
naivitate. Foarte mult timp,
aspectul a fost considerat super-
ficial, de ignorant, spiritul fiind

singurul care conta cu adevãrat.
Aceste complexe trebuiesc
înlãturate, ele nu sunt teoriile unei
minþi curate, gata sã nascã. Orice
preconcepþie are datoria moralã
sã moarã. Menajamentele sunt
demodate, ne încredem doar în
bune maniere. Poetul se va
înfãºura cu el însuºi, din el însuºi
îºi va trage seva, singura
modalitate de a se constitui drept
autentic.

Aº vrea sã înlãtur veninul
celor certaþi cu reflectorul, sã le
spun cã singura ºansã realã a
poeziei a rãmas exhibarea ei.
Într-o perioadã în care romanul
deþine supremaþia, suntem datori
sã facem din poezie o celebritate.
Dupã atâta obscuritate, dupã
atâta statut de salon, de cercuri
închise, vrem sã vedem poezia
în scenã, cu obrajii fardaþi. Am
observat deja o epicizare a
poeziei, care, da, uneori ar putea
sã-i potenþeze farmecul. Dar con-
sider cã aceastã tendinþã nu ar
trebui încurajatã. Poezia este
pãstrãtoarea spontaneitãþii, vrem
sã-ºi pãstreze caracterul
discursului care acum tresare,
care surprinde succint, brusc,
iremediabil, sublim.

Nu vrem sã-i conferim poeziei
un caracter comercial în mãsura
în care acesta este sinonim cu
mediocrul, ci vrem sã instaurãm
o nobilizare popularã. Vrem
poezia în biblioteca tuturor,  nu
numai în a cea a iubitorilor de
poezie. S-a suferit prea mult de
o manieristicã exclusivã care nu
îngãduia o rezonanþã de
amploare. S-a scris poezia infi-
nitului, a morþii, a iubirii. Vrem un
curent al tuturor sentimentelor, al
tuturor temelor ºi motivelor. Avem
toate ingredientele unei ase-
menea dorinþe.  Avem stimulentul
afirmaþiilor de genul ”tot ceea ce
era de spus, s-a spus”, ”nu mai e
nimic de adãugat”, avem perimarea
suprarealismului, avem toate
indiciile unor credinþe noi.

Trebuie sã se ºtie cã
postsuprarealismul nu este o
nouã revoltã, el este o împãcare.
Orice discipol al suprarealismu-
lui trebuie sã fi ajuns la dorinþa
împãcãrii, dorinþã aproape
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creºtinã. ªi revin la ideea fiului
divin, pactul divinitãþii cu ome-
nirea, o idee ilustrativã pentru
aceastã tranziþie. Sã ne ima-
ginãm teoria rãscumpãrãrii prin
sacrificiu, a reorânduirii raportului
creator-creat. Sã ne imaginãm o
reabilitare a diavolului, o co-
muniune. Diavolul, un înger
înzestrat, care se spune cã era
foarte frumos, se revoltã ºi este
aruncat în lume pentru a o
guverna ºi pentru a ispãºi
vinovãþia de a fi fost mândru. Lu-
cifer. Luceafãrul. Soluþionarea
concepþiei eminesciene. Sã ne
imaginãm un diavol ispãºit. Un
Luceafãr care efectueazã
cãderea în carne, care rãmâne
sã experimenteze muritorul, sã
ne închipuim sacrificiul suprem
deja efectuat. Acelaºi raport
existã între poet ºi poezie. Cel
care a îmbrãþiºat demonicul,
întinde mâna cãtre angelic. Le
trãieºte deopotrivã ca simbol al
desãvârºirii spirituale. Nu este
poezia umanizarea poetului?
Pactul lui cu lumea? Adularea ºi

  Iolanda Bob
cronicile inorogului

googãle googãle
într-o luminã uºoarã devii transparent

deasupra ta
pe o sfoarã de neliniºti ºi umbre

din labirintul de ºoapte
doi lei scoboarã

de douã mii de ani
de patru mii de ani

semireali
semiîndrãgostiþi

incapabili sã
inutil sã

speriaþi de aceastã noapte
stimaþi cãlãtori

de pe umãrul meu aþi mai cules flori
ironii blânde ºi iasomie

zero unu unu ºapte vitezã liricã în alcoolemie
înregistratã din când în când sub

alt nume (nu mi-e dor de tine
           nu-mi amintesc cine eºti)

îndrãgostiþi-vã iar de mine
vã voi împãuna cu poveºti

            contexte largi de carbon vã vor înnebuni
                               de plãcere

sub o poartã întredeschisã vã aºtept
veniþi cu o sabie bine ascunsã sub scut

ne vom distra promit
iar

calul cu coarne va necheza
lent
tãcut

demult

poruncã

eu îngerul meu pãzitor
punct verbal la marginea unui cimitir de iele
pastel citadin cu 1000 de nuanþe-n avans

aºteptat de toate cuvintele stele
eu argintaºule te invit la dans

dumnealor firicele de iarbã
caravele în continuu balans

lichiditãþi vers contratimp
te vor ademeni cu un pumn de mãrgele

aproapele meu
te deºteaptã ºi mã reinventeazã

eu sunt orga ta de apã

(bãrbaþii shakespeare nu-s mânzul meu troian)
cine nu-i de iubit

sã tacã

respingerea superioritãþii. Cã-
derea în sine. Împãrãþia asupra
tuturor cimitirelor care te-au
îngropat. Deciziile. Vânãtoarea.
Bine sau rãu? Amândouã pe
rând? Este rândul binelui de a fi
productiv. Prea mult timp,
fantasmele creaþiei au fost pro-
ductive doar în rãu. În durere. În
derularea unui rãzboi interior.
Omul n-a experimentat încã a fi
terorizat de pace. Pacea ºi
liniºtea s-au aflat mereu în planul
dorinþei, al atingerii unui absolut
care sã le cuprindã. Toate
urletele s-au propagat în zgomot,
privilegiul ºoaptei a fost foarte rar
deþinut. Sã atingem beatitudinea
preexistentã naºterii dupã
naºtere.

Vreau un bilet în primul rând
pentru paginile urmãtoare ale
poeziei, vreau sã fiu spectatorul
unui fenomen veridic de mult
aºteptat, instigat, aplaudat de
dinainte sã existe. Vreau
rezultatele miilor de ani de
civilizaþie, vreau frumuseþi

rãpitoare pe tronul noului imperiu.
Regi ºi regine. Luminã.
Incandescenþã ºi porumbei.
Vreau drapelul statului poetic
ridicat pe culmea cea mai înaltã
a reliefului uman.

Bineînþeles cã stãm faþã în
faþã cu o uºã închisã. Cã planul
ideatic va trebui sã se loveascã
de planul acþiunii, al de-
monstraþiei. Cã ochiul critic va
savura momentul refuzului. Cã
”altfel”, va fi confundat cu
”nepoetic”. Mã duce cu gândul la
afirmaþia lui Cioran ”poetic este
ceea ce nu este poetic”. ªtim cu
toþii cã nimeni nu se grãbeºte sã
îmbrãþiºeze noutatea. Puþini au
tentaþia riscului, puþini au, cu
adevãrat, credinþa în resursele
inepuizabile ale poeziei. Dar
toate acestea sunt reacþii fireºti.
Suspiciunea, îndoiala, neîn-
crederea. Orice ieºire din tipar a
fost pusã la zid, exclusã. Este
plãcut a scoate ceva din
circulaþie, a decide soarta unei
cãrãri.
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 ETICA GRUNGE

Amintirea vechiului cuptor vãruit din
bucãtãria bunicilor gorjeni, în clipa în
care revin la trezie, indolent ºi satisfãcut.
E numai zece dimineaþa. Dincolo de
fereastrã Dumnezeu cheltuieºte deja
verdele ºi aurul ºi lumina cu indiferenþã
de miliardar. Deschid ochii iar blãniþa
caldã a unei pisici începe sã toarcã,
reînnodîndu-mi senzaþia aia de confort,
pe care ceasurile duminicii laice mi-o
permit. Pe cuptorul bunicilor mîncam
ouã rãscoapte cu gãlbenuºul roºu,
beam must din bardaca de lut. Adulþii
fierbeau þuicã. Era toamnã pesemne ºi
bucãtãria gravita în abur fructifer. Doi
motani uriaºi se lãsau schingiuiþi cu
blîndeþe. În dimineaþa asta, pilota
înmagazineazã tot atîta cãldurã cît
cuptorul acela primitiv, dintr-o
gospodãrie tradiþionalã polovrãgeanã...

Dacã aº ieºi acum în aerul rãcoros,
pe falezã sau pe Canalul Morii, aº vedea
rãþoi splendizi, mari, cu capul verde
(Raþa mare, sau Anas platyrhynchos)
duelîndu-se cîte doi, cîte trei. Locurile
de împerechere ºi hrãnit sînt disputa-
te în confruntãri de fregatã sau în
zboruri, cu decolãri ºi picaje de hi-
droavion. În timpul ãsta raþele, cu în-
treg corpul cafeniu ºi doar douã pete
albastru deschis pe aripi, la extremitãþi,
stau ascunse pe undeva: spectatori ne-
vãzuþi, cîntãresc –  cu ochii lor rotunzi –
învingãtorul ºi genitorul. Parada nupþia-
lã a masculilor are ceva dintr-o com-
petiþie sportivã, o laturã histrionicã, ºi nu
te poate duce cu gîndul, pentru nimic,
la rîndurile despre violenþã ale
ornitologului nobelizat Konrad Lorenz.
Cel puþin în minutele ºi zilele în care i-
am urmãrit eu, rãþoii s-au hîrjonit „cu
sportivitate”. Dar hobby-ul acesta recent
al birdwatching-ului are pentru mine,
încã, o mulþime de secrete.

Secrete pe care rîul curãþat ºi
amenajat recent, canalul lãsat în

paraginã, strangulat de gunoaie ºi cele
cîteva lacuri, prea puþine pentru un oraº,
mi le vor revela, sînt sigur, la capãtul
unor ceasuri extrem de plãcute.

Satisfacþia mea cã natura jubileazã,
ºi primãvara asta, în acelaºi mediu
traumatizat, hãcuit, invadat. ªi, apoi,
siguranþa mea, cu nimic mai breazã
decît a þãranilor din sud, cã
sãlbãticiunile simt gîndul cel bun ºi,
plinã de o nebãnuitã umilinþã,
rugãciunea. Poate cã tocmai de
aceea îºi continuã rutul, cu freamãt
teribil, cu exuberanþã, în decorul
coºmaresc oferit de napocani. Iar
colonia raþelor sãlbatice, în Clujul
zilelor noastre, a sporit. De unde poþi
extrage cîteva impresii despre
concitadini: rãþuºtele n-au mai fost
consumate de maidanezi sau de
lumpenii municipali ca în alþi ani. Bunicii
ºi (inevitabil) nepoþii au învãþat sã le

hrãneascã, iarna ºi în toamnele
friguroase, ºi cu altceva decît pufuleþii
care li se umflã-n stomac.

Oraºul pare sã fi acceptat raþele ºi
raþele par sã fi învãþat tehnicile de
supravieþuire în peisajul (post)urban.
Locul exilului meu voluntar sã nu mai
fie, oare, într-o mãsurã atît de mare,
contaminat?

Dar e suficient sã rãtãcesc pe strãzile
sale, printre blocurile incolore, prin
magazinele cu animale de companie,
amenajate în beciuri igrasioase, prin
hypermarketurile cu mãcelãriile ascunse
de geamuri fumurii, prin pieþele
cufundate în miresme florale ºi
pestilenþã, ºi sã recunosc în civilizaþia
posturbanã actualã semnele unui – cum
exact a notat Cioran – „Auschwitz al
animalelor”.

Am însemnat cu creionul fragmentul
de la pagina 233 a Caietelor, II, cu gîndul
– obraznic – sã vã oblig sã citiþi ºi pe voi:
„12 iulie. Vizitã la abatorul de la Villette.
Taurii care nu vor sã intre la mãcelãrit,
care simt fãrã îndoialã dupã miros ce îi
aºteaptã ºi care sînt împinºi din spate.
În clipa cînd sã intre, unul dintre ei a
scos un muget sfîºietor. Altul avea în
priviri expresia unei angoase cumplite,
molipsitoare[...]

Abatorul israelit – cel mai crud. Cel
puþin cinci minute de agonie. ªi pe urmã,
hahamul cu cuþitul în mînã gata sã taie
jugulara, ce spectacol odios!

În tot timpul cît m-am aflat la abator,
m-am gîndit la lagãrele de concentrare.
Auschwitzul animalelor.”

 ªtefan Manasia

e îndreptam
catre un
„AuschwitzN

al animalelor?“

)) )))

)) )))
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Cioran între
Cervantes
si Caragiale,

 Bogdan Odãgescu

Volumul Breviar Cioran
(Editura Limes, 2007) al lui
Gheorghe Grigurcu adunã o serie
de articole, interviuri ºi însemnãri
de dupã 1989, menite sã prezinte
o imagine de ansamblu a
recuperãrii morale a operei lui
Cioran, o recon-siderare din
prisma unei conºtiinþe libere,
postdecembriste. Un astfel de
demers prezintã paradoxuri
specifice. Dupã cum autorul afir-
mã: „Cioran e un fenomen ce-ºi
de-verseazã marginile, o <<cate-
gorie>> vizionar stilisticã ce-i
premerge ºi-i succede în egalã
mãsurã” (p.140). Aºadar, reve-
derea aceasta contextualizatã
istoric (chiar ºi prin simplul fapt cã
este o replicã, o corecþie adusã
viziunii promovate de dogma-
tismul comunist) presupune
repoziþionarea operei unui eseist-
filosof nu numai „universal”, ci
chiar anistoric prin excelenþã. Mai
mult, trebuie luat în considerare un
aspect important: deºi lipsitã în
esenþa ei de un ax ideologic ex-
tremist, opera lui Cioran a fost
anatemizatã ori adoptatã (mai
mult sau mai puþin abuziv) în mai
multe rânduri de cãtre extrema
dreaptã ºi stângã. ªtiind toate
acestea, imaginea unui butoi al
lui Diogene (la care Gheorghe
Grigurcu face referire), repre-
zentând mansarda parizianã,
devine mai degrabã imaginea
unui butoi pe care Cioran l-a
umplut sârguincios cu pulbere de-
a lungul vieþii sale, ajungând pânã
la urmã sã nu mai aibã loc el
însuºi înãuntru. Având aceste
premise, rezultatul poate fi cel
puþin interesant, chiar dacã
finalitatea Breviarului Cioran este
dezamorsarea încãrcãturii explo-
zive ºi expunerea ei publicã.

O tematicã nelipsitã a oricãrei

dezbateri pe seama gânditorului
de origine românã este raportul
acestuia cu religia, subiect tratat în
abundenþã ºi în acest volum. G.
Grigurcu încearcã o demitizare a
demonismului cioranian, o înca-
drare clarã a acestuia în categoria
homo religiosus, susþinând cã nu
avem de-a face cu o excepþie de
la regula pe linia Berdiaev/Eliade,
ci mai degrabã cu o eficientã
scãrpinare a urechii stângi cu
mâna dreaptã, scepticismul fiind
principalul atribut al „ereticului”
revoltat. Având ca fundaþie un cult
al eului propriu, dublat de un avânt
vital enorm, universul neliniºtitului
se aflã în mod constant sub
semnul dialecticii dintre echilibru ºi
dezechilibru. Aplicând aceste lo-
curi comune (citate ºi exemplifi-
cate pânã la saturaþie dupã 1989)
la problematica raportului cu
sacrul, Grigurcu prezintã un Cioran
avid de dialog divin, dovedind cã
ºi cearta cu divinitatea este pânã
la urmã un dialog, chiar dacã nu
neapãrat transcedental.

Chestiunea „antiromânismului”
este de asemenea tratatã, fãcân-
du-se referire cu preponderenþã la
Schimbarea la faþã a României.
„A-l aºeza la remorca unei tendinþe
politice, a-l blama de pe poziþiile
alteia, ar fi erori incontestabile,
mostre de incomprehensiune, de
partizanat îngust (p. 14). Prin acest
argument, autorul spalã toate
presupusele pãcate legate de
miºcarea legionarã. Aceastã
deculpabilizare este amãnunþit
revãzutã în alte douã articole: “Cât
de cioranieni au fost extremiºtii” ºi
„Despre Nae Ionescu ºi Cioran”.

O imagine interesantã este cea
propusã în „Caragiale ºi Cioran”,
cuplul complementar fiind asociat
perechii Sancho Panza ºi Don
Quijote: „dramatism hilar” vs.

„dramatism ideatic ºi moralist”,
generând „o antitezã înverºunatã,
teatralã” (p. 69). Considerând
aceastã pereche ca definitorie
pentru o ambivalenþã specificã a
românismului, G. Grigurcu ajunge
la urmãtoarea concluzie: „Omul lui
Cioran e, în bunã mãsurã, omul lui
Caragiale, abordat în grav, precum
un negativ al unei fotografii (p. 75).
O altã apropiere, care apare rãzleþ
în paginile volumului, uneori chiar
forþat, este aceea cu Blaga. De
altfel, un întreg articol este dedicat
unei împãcãri postume, explicând
motivele conflictelor dintre cei doi
filosofi.

Demn de evidenþiat este ºi
articolul „Sub semnul lui N.
Bolboaºã”, un proces calm al
denigratorilor, având ca suport
volumul Pro & contra Emil Cioran.
Între idolatrie ºi pamflet (coordonat
de Marin Diaconu), colecþie care
întruneºte toate comentariile
consacrate gânditorului, apãrute la
noi în þarã înainte de Revoluþie.
Articole calomniatoare, acoperind
o paletã care trece prin ironie ieftinã,
agresivitate, demagogie, marxism
ºi leninism, stând sub semnãtura
unor mai mult sau mai puþin
cunoscuþi oameni de culturã:
Valentin Lipatti, Radu Popescu, Al.
Mirodan, Lucian Blaga, George
Cãlinescu, Nichifor Crainic.

Dupã greºelile regretate din
tinereþe, Cioran ºi-a decis pentru
totdeauna ieºirea din istorie. To-
tuºi, acest lucru i-a adus ce-
lebritatea. La fel de paradoxal
rateazã ºi Gheorghe Grigurcu.
Dorind sã cureþe imaginea operei
gânditorului de orice afiliere,
eºueazã în actuale ori potenþial
viitoare locuri comune (unele
împrumutate): „opera mizantropicã
a lui Cioran e o chintesenþã a iubirii
de spirit” (p.81), „un dandy al
vidului” (p. 143), „budist cinic” (p.
151), „genialul purtãtor de cuvânt
al nostru” (p. 169). Fuga de istorie
ºi calificative atrage cãderea în
istorie ºi calificative? Dacã da,
atunci Schimbarea la faþã a
României îºi poate gãsi împlinirea.
Dacã nu, cel puþin Gheorghe
Grigurcu ne-a adus aminte de o mai
veche lecþie predatã involuntar de
Cioran: Dumnezeu sunã rar, cu
taxã inversã ºi de obicei nu scoate
o vorbã.
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 AMULETÃ

Din meridiane ºi paralele
Avionul
În formã de cruce
Mâncând orele.

MIRADOURO

Deal-vale,
“linele colinele” ...

Piaþa Comerþului,
Jerónimos,
Oriente;

Casa Galiciei,
Alfama,
Bairro Alto;

Estrela,
Belém,
Castelo São Jorge.

Cum te-ai vãrsa-n Rãsãrit, cu celþii;
cum ai trece de Coloanele lui Hercule, cu Ulisse;
cum ai merge sã te închini ºi tu,
                                   „ca unui mare Dumnezeu“...

Cum ai da un ocol Pãmântului,
dar ºi Timpului.

JACARANDÁ

Stau sub un copac înflorit.
Clopoþeii sãi mov
cad din cer, infinit.
Crezi, Dumnezeu i-a prins anume
pe crengile mari.
Îi culeg de pe trotuar,
cum aº culege manã cereascã -
ºi în mâini îi þin.
L-au adus cei din Lusiade?
L-ar fi adus din Brazilia
inimi nomade
ºi l-au plantat chiar desupra mea...
care-s venit
sã vãd biserici
ºi strãbuni iberici.
Prac-aº fi Praça das Flores,
nici clipesc.
Uit, o clipã, ce va urma.

STATUIA LUI FERNANDO PESSOA

La masã,
în piaþa Camoes,

cu Pessoa.

Pe scaunul rezervat,
de bronz.

Îi urmãresc
mâinile:
de pianist ºi de scamator;
de-aceea nu observ
când suntem
fotografiaþi.

Dar în jocu-i
de heteronimi
am intrat perfect.

Ascult,
vãd...

SFERÃ ARMILARÃ

Saudade, dor...
Cuvinte
din  care, români
zileri
în construcþii,
zidim o punte.

ªi râul Douru
curgând dintr-un
urcior
faþã-n faþã
cu Tejo

pe Avenida da Liberdade

pentru mine...

CÂNTEC

Ghici ghicitoarea mea:
Cine a râs la Cabo do Mondo
cu ochii înroºiþi
de lacrimi?

TRASEU

lui Virgil Mihaiu

“onde o terra se accaba”!
atestatul
cã ai “venit”, ai “învins”,
nu de geaba:
“novos mundos para o mundo”.
cum ai strânge în braþe,
Rotundul...
ci laºi
giruietelor

JURNAL  PORTUGHEZ

Aurel Rãu

~
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iatã, din vânt
neliniºtea,
în schimbul cochetelor
piruete
de surf
din Guincho -
un salt, un arc pânã-n
Goa.
Când -  în etern,  sã crezi,
o plonjare -
în dreapta: “Boca do Inferno”.
ºi vira ancora,
spre Lisboa!
lãsând în urmã,
întâi,
o pãdure culcatã,
cum n-ai vãzut
niciodatã.
ca apoi
- prin senin o
carte -
sã admiri “casa lui Raul Lino”
din mai multe arte,
ºi Muzeul Guimarães
ºi Farul...

care vede
mult
mai
departe.

FAIANÞÃ ALBASTRÃ

Venise
ºi ea
la-ntâlnirea cu poeþii

Locuia
într-o moarã de vânt dezafectatã
de pe coastã

cineva-ºi aminteºte

ori se spusese
la masã
printre pahare

Venise
sã se schimbe-ntr-o
poezie

Era
când se serbau
Descoperirile Geografice

Sã fie
500 de ani
de atunci...

AVIATICÃ

Am fugit pânã-n Portugalia -

am lãsat Iliria,
Sicilia,
Corsica,
Balearele,
ºi m-am þinut cu vinul de Porto.
Vreo patru zile
cu Blaga, cu Mircea Eliade,
poþi sã razi puþin Sud;
ºi - cu niscaiva amintiri - Sintra,
rost de-o “quinta”
prin Mateiu
Caragiale al Crailor.
Scutul meu,
nu doar din Carpaþi.
Crist culcat,
avionul.
Acum, la-ntoarcere, peste
Pescara...

4-9 mai 2008

Vasco da Gama
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Despre Nordul din poemele lui
George Vulturescu se citeºte cu
teamã, ca atunci când pãtrunzi
într-un loc impregnat ºi
suprasaturat, chiar, de sacralitate.
E un spaþiu atât de bine articulat,
încât e greu sã te abþii de la
speculaþii de naturã biografistã ºi
sã nu te întrebi ce este, de fapt,
Nordul ºi unde poate fi localizat.
Obsesia unei geografii interioare,
a unui tãrâm apropriat într-o
asemenea mãsurã încât sã poatã
exercita asupra lui atribuþiuni
zeieºti, prerogativele tentante ale
Dumnezeului unui univers care se
clatinã din temelii ºi vocaþia
apocalipticã privitã ca absolut
necesarã în confruntarea cu orice
creaþie a unei lumi consecvente ºi
bine închegate, par sã fie doar
câteva dintre componentele
motorului care pune în miºcare
poezia durã, intransigentã din
volumul de faþã. ªi nu întâmplãtor
aleg sã merg pe muchia de cuþit a
unei metafore atât de riscante ca
aceea a dinamismului controlat al
scriiturii: cãlãtoria prin þara pustie
a Nordului începe de la premisa
cã toatã recuzita necesarã ei e
funcþionalã ºi tot efortul as-
censional perfect legitim („Ca ºi
cum þi-ai hrãni puterea din
insolenþa altei puteri/ urc ºi azi pe
Pietrele Nordului./ Paºii mei se
leagã de pasul dinainte - precum
se leagã o literã de altã literã”-
Numai piatra stã sã aºtepte
fulgerul). De la început ni se pune
în vedere instrumentarul: un
Dumnezeu indiferent, povara unui
infern intrinsec, o voinþã aproape
vanitoasã de mântuire, o cãlãuzã
angelicã, scrisul dezarticulat,
cãruia îi preia din funcþii simbolul
plurimorf central: litera, refuzul
continuu al identificãrii cu ceilalþi,
o religie sincreticã, bazatã pe
hibridizarea unei serii de ciudãþenii
mitologice ºi ritualice, de la

totemism la viziuni oraculare (cu
necromanþie), o ciudatã escha-
tologie al cãrei deznodãmânt pare
sã stea nu într-o viaþã veºnicã
promisã omului, ci într-una a literei.
Întoarcerea în Nordul wastelandish
al lui George Vulturescu lanseazã,
deci, provocarea unei lecturi
problematice, pe cât de coerente
în curgerea ei, pe atât de dificile în
încrengãturile ºi înrudirile care
distrag ºi induc în eroare. Am gãsit
aici drumuri care pãreau sã ducã
în direcþia unor analogii dintre cele
mai diferite ºi mai puþin bãnuite, dar
toate au sfârºit în fundãturi sau, ca
imaginea obsedantã care îm-
pânzeºte volumul – aceea a
literelor care trec în alte litere - s-
au condensat, comasat sau
integrat altor viziuni, pe a cãror
urmã n-o mai puteam lua cu
destulã perspicacitate. Citind
despre Nord ºi intrând în þinutul lui
întunecat, gotic aproape, te poþi
aventura pe cãile unor asemãnãri
cu pasaje consacrate din Biblie, de
la Cartea lui Iov sau Ezechiel, la
Ecleziast sau Apocalipsa. Poþi
semnala chiar începutul unei
încercãri de topografie infernalã de
sorginte dantescã, dar la un mo-
ment dat, când te trezeºti într-un
peisaj arhaic ruinat, într-o perpetuã
ºi galopantã disipare, eºti foarte
tentat sã te gândeºti la Rilke sau
la Trakl. Apar apoi, pe o aceeaºi
linie expresionistã, simboluri
oculte, arhaice, aproape neîn-
doielnicã fiind, de pildã, legiti-
mitatea existenþei active a unui soi
de rune în configuraþia unui tãrâm
care poartã numele întregii
emisfere boreale. Apar apoi vocile
excesiv de familiare ale zeilor
vegetali („Azi noapte un zeu mi-a
pus mâna pe creier./Goleºte-l, mi-
a zis. Curãþã-l ca pe un horn:/tot
ce e în el nu e nici al tãu, nici al
meu”- Uniforma zeilor) sau a
demonilor teriomorfi („Mã târãºte

pânã la paginã o reptilã cãreia nu-
i vãd chipul. Ca ºi cum m-ar/
înºfãca din mâlul unei mlaºtini mã/
aruncã aici: „În Miez de Zi e
Miezul/ Nopþii ºi tu scrii asta?”-
Scrisul e o mlaºtinã), imaginea
dansului exaltat, de inspiraþie
nitzschenianã,   precum ºi strigoiul
Ioan, care, ca în poveºtile  me-
dievale, revine în lumea celor vii
pe un culoar ce leagã amintirile
viilor de cele ale morþilor („Dacã ºi
tu crezi cã suntem pe pietrele
Tihãriei,/ e bine. Cât timp am
coridorul memoriei/ tale pot ieºi, pot
veni ... E un coridor cu/ vitralii de
lavã carnea trupului tãu. Dar/ me-
moria celorlalþi ne arde”- Coridor
cu vitralii).

Melanjul, pe cât de ofertant, pe
atât de derutant, te obligã sã
constaþi cã mergând pe aceastã
logicã a cãutãrii obsedante a
reperelor preliminare scrierii unui
volum straniu ºi puternic, te
îndepãrtezi tocmai de spiritul
indicibil al Nordului. Atent pânã la
o exigenþã excesivã cu mesajul
sãu îndrãzneþ în tocmai demersul
oarecum clasicizat pe care-l
presupune, centrat fiind pe
valenþele multiple ale scrierii, abil
în proferarea unui discurs ornat cu
repetiþii ºi micronaraþiuni apofte-
gmatice, descriind în filigran atât
versetele profane ale unui cult al
literelor, cât ºi episoadele prozaice
populate de personaje pitoreºti, cu
nume biblice ºi puternic valorizate
la nivel simbolic (mortul, orbul-
pictor, copilul care orbeºte, han-
giul), George Vulturescu se abate
de la calea scrierii unei mitologii
personale, mai uºor de receptat
ºi asimilat, alegând în schimb sã
fãcã din „Alte poeme din Nord” un
scurt tratat despre poezie, despre
scriiturã, prin prisma singurãtãþii,
deznãdejdii, a credinþei ºi a
preponderentei frici de moarte.
Psalmodicã ºi polemicã în acelaºi
timp, poezia despre poezie,
poezia autoreflexivã ºi au-

C
 Olga ªtefan

âteva mituri din Nord
(în talmacirea lui
George Vulturescu)
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toreferenþialã înceteazã sã
opereze cu imagini virtuale,
subiective ale ei, îºi refuzã
ipostazele de cliºeu care-o
consacrã fie ca pe o victimã
circumstanþialã, fie ca pe un
panaceu sau ca pe o necesarã
practicã terapeuticã, asumându-
se ca un soi special, primordial
de scriere asprã, curatã,
conºtientã de sine, ba mai mult,
sigurã de sine ºi de forþa ei
ambivalentã.

Literele, personaje principale
ale mitului desprins din aceastã
descindere în Nord,  sunt zeii
personali ai poemului, iar
deprinderea cu folosirea lor - proba
de foc a existenþei poetului.

Capricioase, ademenitoare, otrã-
vuri ºi leacuri, literele refac, la nivel
microcosmic, configuraþia unei
lumi a poemelor, a tuturor, aºa cum
la Milorad Pavic, de exemplu,
principiul viselor comunicante
capãtã acest rol de dublurã
semnificativã a lumii vãzute, iar
poetul ia rolul observatorului, al
antropologului care încearcã sã le
cunoascã ºi sã le clasifice
obiceiurile.

În portretul robot pe care i-l face
de-a lungul volumului, George
Vulturescu pledeazã pentru o
formã de poezie vie prin sine
însãºi, dincolo de identitatea celui
care o scrie, eliberatã de sub tu-
tela experienþei sale, inde-

pendentã de ispititoarele ºi facilele
forme diaristice pe care le poate
cãpãta sub imboldul autenticitãþii
„cu orice preþ” („ca un viscol e
poemul în jurul literelor./ litera nu
trebuie sã-þi ºtie numele”). Ceea
ce rãmâne în suspensie este
opþiunea pentru motivaþia alegerii
acestei forme extinse de ars
poetica, a acestei încercãri de
sistematizare a unei morale a
literelor ºi, implicit, a poemului ca
ax central al acestor „Alte poeme
din Nord”:  ea este fie imboldul, fie
apanajul scrierii acestui volum a
cãrui dominantã „dark”, gravã,
tragicã rãmâne zona sa cea mai
impactantã, în ciuda efortului de a
o tempera.
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Apariþia antologiei de autor,
Denecuprinsul (Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2007) semnatã
de Dan Damaschin, reuºeºte sã
includã selecþii din opt volume de
poezie publicate de-a lungul a
treizeci de ani (1975-2005). Stilul
poetului Dan Damaschin nu se
pliazã pe cel al generaþiilor care ºi-
au fãcut rodajul în aceastã perioadã,
vocea poetului rãmîne izolatã,
neutrã la trendurile poetice din cele
trei decenii.

În primele douã volume,
Intermundii (1975), respectiv
Reculegeri (1981), multe dintre
poeme sînt contorsionate
(„Necredincios pãrul copilului înecat/
Îi fãgãduieºte þãrmului inelul” –
Poetul Nero), încifrate, însumînd o
dozã consistentã de livresc. Poezia
nu are drept intermediar primar
vocea poetului, este încasatã din ex-
terior, de unde ºi senzaþia unei voci
poetice autosugrumate, care refuzã
sã se exprime. Stilul prolix, nivelul
abstract al poemelor, schiþeazã o
poezie care nu este vie, dar care
reuºeºte, în schimb, sã fie o
producþie literarã, ce vizeazã, în
primul rînd, intelectualii de elitã,
literaþii, filologii. În cel de-al treilea
volum, Trandafirul ºi clepsidra
(1985) religiosul, un leitmotiv în lirica
lui Dan Damaschin, este dezvoltat
în poeme ce au puncte comune cu
poezia lui Hölderlin ºi cu cea a
succesorului sãu, Rilke. Tema
atracþiei opuºilor (cu rãdãcini în
Heraclit via Hölderlin), care exclude
posibilitatea alegerii unor variante
de mijloc, va declanºa sfîºierea
eului: „Ca sã poatã hrãni rãdãcinile
Binelui ºi Rãului” (Viziune).

Urmãtoarele trei volume pot fi
incluse într-un alt ciclu de creaþie, o
etapã în care se face trecerea de la

De la capatul
apocalipsului
în abisul

 Lavinia Rogojinã

dumnezeirii
poezia ca obiect literar la poezia vie.
Imaginile poetice sînt puternice,
poemele pot fi citite (ºi înþelese) fãrã
ca cititorul sã aibã nevoie de
traduceri ale simbolurilor, livrescul se
dilueazã. Elementul inedit, devoalat
în aceste volume, este autismul
eului, o tulburare ce se va agrava,
tãcerea ºi izolarea devenind teme
centrale în poezia lui Dan
Damaschin. În volumul A cincea
esenþã (1989), ruptura de instanþa
divinã pare inevitabilã: „Îndoiala ºi
disperarea sunt partea mea de/
zestre, averea ce nimeni nu mi-o
poate tãgãdui (...) Luminiºul ce-l
credeai în siguranþã va fi/ curând
devastat (...) Când toate se clatinã,
se prãbuºesc” (Cel cu totul altul).
Poemul-conglomerat, Fragmentele,
format din 79 de fragmente poetice
din esenþe tari, resemnãri ºi eºuãri
spectaculoase, aminteºte de
fragmentele în prozã ale lui Emil
Cioran, „Cel care nu s-a suportat pe
sine în nici un moment al existenþei”
(Fragmentele). În volumul urmãtor,
Kaspar Hauser (1991), criteriul de
stabilire a oricãrei diferenþieri
dispare: „Efigiile Binelui ºi Rãului s-
au ºters de pe monezile date la topit”
(Cãrþile Junglei de asfalt), moment
în care sfîºierea între cele douã ex-
treme se transformã în disperarea
risipirii în toate direcþiile. O altã temã,
demnã de reþinut, care prinde
contur în acest volum, este cea a
Paradisului pierdut. Imaginile
poetice sînt puternic febrile, miza
cade pe simþuri, în special pe
motorul vizual ºi pe cel auditiv: „Atât
de încordat auzul meu lipit de
stânci,/ încât aº putea desluºi bãtaia
unei inimi de/ cealaltã parte a
muntelui” (Astrul nomad). Kaspar
Hauser, personajul real care dã titlul
acestui volum, a fost un bãiat care

a trãit în Germania secolului al XIX-
lea: el avea dificultãþi în comunicare
ºi un vocabular redus (informaþiile
legate de viaþa ºi moartea acestuia
rãmîn incerte): „Iatã în locul vorbelor,
cheaguri de sânge/ întunecate
leapãdã gura mea” (poemul Kaspar
Hauser). Perioadele de crizã se
acutizeazã în poemele Turnul
febrelor, Starea de plâns, Criza
(dezacorduri, încrâncenãri,
„vomissements”, alergii, cutremure,
sufocãri, afronturi, ispãºiri).
Poemele-fragment à la Cioran
persistã: „...am agonisit provizii de
coºmare pentru/ o sutã de ierni,
avuþia remuºcãrilor mele/ sporeºte
de la o zi la alta” (Criza, fragment
17). Deºi eul poetic este pierdut în
haosul autogenerat, coerenþa
poeticã (internã) a acestor poeme
este notabilã. Volumul care încheie
acest ciclu unitar de creaþie este
Atotsfârºitul (1995), în care existã,
la nivel tematic, similitudini cu cele
douã volume precedente, cum ar fi,
de pildã, izolarea autistã: „Nu de
bunãvoie locuiesc în chilia propriei
mele voci(...)” (Limba despicatã).
Intermundiile sînt abisuri personale,
iar cãderea dintr-unul într-altul, din
întuneric în ºi mai întunecat,
configureazã un volum al risipirii ºi
al stingerii. Nu mai existã cale de
compromis, nici posibilitatea alegerii
unei alternative din mai multe,
„priveliºtea de la capãtul
apocalipsului” este singura imagine
prezentã, iar sfîºierea în acest
atotsfîrºit este resimþitã visceral:
„douã burghiuri cu vârful ascuþit în
ochii mei/ îºi croiesc tunel”
(Apoteoza rãului sau Critica raþiunii
cinice). În acest punct,  mîntuirea
pare imposibilã. În ultimele douã vol-
ume, Îndurãri ºi alte poeme (2002)
ºi Plânsul pictorilor (2005) criza este
uitatã, fiind descoperitã o soluþie:
cea a rugãciunii ca formulã („Încerc
sã-mi reamintesc formula,/
rugãciunea (...)” – Harfa
abandonatã). Dupã sfîºiere
urmeazã, în mod miraculos, ceva:
abandonarea fiinþei de pînã atunci,
resemnarea sau pur ºi simplu
(re)adaptarea: „Încetul cu încetul,
voia se ºterge ca ºi/ cum n-ar fi fost,
spre a-i face loc Domnului sã lucreze
nestingherit în mine” (Vocea
vameºului). Izbãvirea, o temã
centralã a poeziei lui Dan
Damaschin, prezentã doar în stadiul

(continuare în pag. 58)
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O noua
estetica
 Doru Pop
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HOREA POENAR

Paralela 45, 2008

Subintitulatã, fãrã
falsã modestie, „O teorie
a interpretãrii”, cea mai
recentã apariþie marca
Horea Poenar (Semnul
celor patru, Paralela 45,
2008) propune o nouã
„poieticã a interpretãrii”.
Dincolo de acest orgoliu
(justificat) al regenerãrii
esteticii contemporane,
volumul oferã o temeinicã
succesiune de lecturi din
filosofia ºi literatura

artisticã, una dintre cele mai avizate din ultimii ani.
Reperele nedisimulate ale lui Horea Poenar sunt
Heidegger ºi Huserl, Derrida ºi Merleau-Ponty,
Gombrich ºi Ricoeur, Sartre ºi Eco, iar „teoria
interpretãrii” pe care o vedem desfãºurându-se în
textul acesta face mai mult decât o re-lecturã a
„clasicilor”.

La o primã „vedere”, poiesis-ul lui Horea
Poenar îºi are rãdãcinile în definiþiile „de dicþionar”
heideggeriane. Dupã ce Heidegger, în traducerea
Banchetului lui Platon, a extras termenul de poiesis,
cu sensul de „a scoate în faþã”, de a extrage din
„physis” ceea ce este manifest doar prin Aufbruch,
prin irumperea ºi despãrþirea de „techne”, Poenar
recupereazã „exploziv” aceastã noþiune ºi o
dinamizeazã în folosul propriei perspective. El
cautã o esenþã, aceeaºi esenþã pe care Heidegger
o regãsea când fãcea lectura Metafizicii lui Aristotel,
ºi spunea cã „physis” depinde de „energheia”. ªi
tot Heidegger a operat atunci o distincþie între
„theoria” ca fundament al cunoaºterii - „praxis” - ca
manifestare a cunoscutului - ºi „poiesis” - ca formã
inutilã a ontologicului.

Pentru aceastã energie a „privirii pure” agitã
Horea Poenar apele adormite ale esteticii. Deºi
chintesenþa esteticii poenariene este compusã din
cele patru „semne” clasice ale hermeneuticii – unde
cele patru „cathudathu” din mistica esteticã propusã
de Poenar sunt intepretul, opera, interpretarea ºi
renunþarea la discurs (ca himen) – el nu face un
exerciþiu de „redescoperire a roþii”. „Semnul celor
patru” este o prin excelentã o esteticã întemeiatã
pe patru tipuri de discurs - un discurs „teoretic” (de
provenienþã paulinã, extras din epistolele lui Pavel,
care aparþine interpretului), un discurs al operei (sau
al lumii), unul al interpretãrii – din a cãror
convergenþã (sau, ca sã folosesc terminologia
autorului, din al cãror travaliu) iese o nouã
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discursivitate.
Lipsit de scrupule „calofile”, autorul nostru se

aflã în cãutarea autenticitãþii cu orice preþ, ºi îºi duce
cititorul printr-un deºert al subiectivizãrii dincolo de
limitele poeziei, ajungând pânã la marginile
discursului religios, frizând deopotrivã epifania ºi
emfaza. El refuzã sã rãmânã în „vizibilitate” ºi în
discursivitate, pentru neo-estetica propusã de
Poenar identitatea se obþine prin ieºirea din discurs
- de fapt prin multiple „ieºiri” din discurs, ce permit
ieºirea din însãºi capcanele în care a cãzut secolul
XX.

Dorindu-ºi pãrãsirea secolului în care se aflã,
discursul lui Horea Poenar rãmâne preocupat de
„identitãþi esenþiale” ºi, fãrã niciun fel de sfialã
academicã, criticul propune o „nouã esteticã”, una
ca sã permitã reconfigurarea înþelesurilor ce
aparþineau filosofiei, istoriei artei ºi teoriilor literare
la un loc. El însuºi este filosof, estetician, istoric,
prozator, hermeneut ºi, mai mult decât orice altceva,
cleric al propriei gnoze. El propovãduieºte o „metodã
criticã ritualicã”, provocatã de încercarea disperatã
de a face posibilã individualitatea. Tocmai aceastã
pasiune – care poate face uneori ca textul sã parã
„cãutat”, preþios cu orice preþ ºi dependent de ºocul
lingvistic, estetic ºi cultural – îi dã voie lui Horea
Poenar sã creadã cã analizarea unei opere de artã
în mod tradiþional este „iluzorie înghiþire de timp”. El
ºtie cã experienþa esteticã începe doar atunci când
privirea descoperã cã e privitã ºi poate sã facã o
dublã ieºire din ea însãºi. Pentru el privirea ºi
conþinutul imaginii trebuie sã genereze „trecerea
dincolo”, sã permitã dispersia ºi deschiderea.

Trãindu-ºi intens propria misticã textualã,
Poenar scrie ca ºi când ar predica, iar hermeneutica
pe care o practicã are un aer liturgic. „Experienþa
esteticã e de domeniul transformãrii apei în vin”,
spune el ca un autoproclamat preot al religiei care
este interpretarea esteticã. ªi tot ca un preot al
propriei religii, discursul lui este auto-referenþial.
Cartea de faþã, ne spune autorul, a fost anticipatã
de volumul „O plimbare de dimineaþã pe strada
Servandoni” (ed. Limes, Cluj, 2003), iar fãrã lectura
primului volum cititorului îi va „rãmâne ilizibil semnul
celor patru”. Neinþiaþii nu pot sã intre în universul
discursiv al noii estetici, pentru cã ea se fondeazã
ºi se auto-susþine prin efortul mistico-textual. Iar
forþa discursului profetic – din capitolul „Cele patru
mãrturii ale prinþului Mîºkin” - poate fi înþeles din
lectura urmãtorului paragraf: „Slujesc duhul nu li-
tera. Admit ºi eu cã slujirea literelor ºi a pietrelor,
slujire astfel spre moarte se face întru slavã (...) A
doua venire nu se petrece decât atunci când textul
ºi inima ºi iubirea prisoseºte. Când absenþe nu-s
(...) Acesta e tot secretul textelor. Al slavei. Al
duhului peste literã.”

Temele discutate de Horea Poenar sunt mirajul
vizibilului, instabilitatea ordinii privirii ºi necesitatea
apariþiei unui „al treilea” estetic care sã ne scoatã
din cercul vicios al definiþiilor tradiþionale. Vrând sã
ajungã „dincolo de Husserl ºi Heidegger”  Poenar
încearcã sã ducã filosofia subiectului dincolo de
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ontologia propusã de abordarea fenomenologicã,
propunând o reducþie „pozitivã”, un soi de post-
fenomenologie prin care estetica intrã în zona
ficþionalitãþii. Cartea aceasta este un exerciþiu de
seducþie al ochiului pentru ochi, unde „carnea
percepþiei” constituie materia primã din a cãrei
tãieturã izvodeºte semnificaþia. Ochiul, spune Horea
Poenar, are privilegiul de a „învãlui” toate
dimensiunile imaginii.

Terminologia pusã în miºcare de textul lui
Horea Poenar pare supraîncãrcatã cu noþiuni
poststructuraliste ºi postemoderne (diseminarea ºi
pliul, tãietura ºi himenul etc.), dar scriitura criticului
nu este decât o dovadã cã Poenar trãieºte într-o
deziluzie a puterii de a scrie, ºi prin aceasta el este
un derridean dedulcit la puþin trãirism, amestestecat
la rândul sãu cu multã fenomenologie. Poenar scrie
ca un pictor (un discurs de genul „urmele umede
pe care cineva, purtând pantofi cu siguranþã roºii,
le-a lãsat pe marmurã”, care ar trebui sã explice
interpretarea), iar teoria lui este „fluidã”, fiind definitã
ca o teorie a „post-reducþiei”, singura ce face
posibilã o dublã miºcare între intrepret ºi obiectul
intrepretat.

Premisa de la care porneºte Poenar este
aceea cã filosofia a „eºuat” în esteticã ºi cã, în teoria
contemporanã, estetica reprezintã salvarea gândirii
înseºi. Depinzând copios de Merleau-Ponty,
Gadamer, Vattimo sau Ricoeur, Poenar elaboreazã o
practicã criticã, una în care calcã cu limbajul, prin
discursivitãþii cu discursul luptând împotriva
transformãrii vizibilului în discursiv. ªi aici semantica
lui Poenar ne readuce în plinã maieuticã - el vorbind
în repetate rânduri despre „travaliul” pe care îl
presupune trecerea semnificaþiei din obiect spre sens.

În mai multe pasaje savuroase, ce cripteazã
puþinã terminologie deconstructivistã, Poenar
reuºeºte un fel de parasexologie esteticã, în care
fantasma „himenului”, cu ajutorul „spasmului” ºi al
„declicului violent ºi erotic al interpretãrii”.
Depinzând încã de formulele din psihologia
formelor, lectura pe care o propune autorul îmbinã
consideraþii din Borges cu principii extrase din Kant
pentru a-l putea comenta pe Giotto, numai pentru a
reveni la Van Eyk prin intermediul cãruia Vermeer
ne readuce la Borges.

Încercând o actualizare a esteticii, Poenar
reuºeºte o lecturã „în pânzã de paianjen”, în care
textele se leagã de alte texte prin prezenþa
analistului. În fond cele mai bune pãrþi ale „noii-teorii”
propuse de Horea Poenar sunt cele pragmatice.
Autorul trece cu dezinvolturã de la Picasso la Giotto
ºi-napoi la Tiþian, într-o alergare uºoarã printre
concepte artistice, epoci estetice ºi valori culturale,
totul într-o plãcere vãditã a interpretãrii, într-o
„voluptate” a discursivitãþii perfect închegatã,
corentã, unitarã – deºi auto-reflexivã. Extrem de
bine familiarizat cu terminologia ºi conceptele din
filosofia artei, Poenar aplicã terminologia
fenomenologicã ºi foloseºte cheile interpretative pe
care le criticã, generând o excelentã aplicativitate
a metodei - garanþie ºi pentru autor a reuºitei

elaborãrii unui „discurs al imaginarului”.
Preocupat de problematica vizibilului, Horea

Poenar pune în acþiune un „extaz al observãrii”, o
tehnicã prin care percepþia plonjeazã în obiectul
artistic pânã când se realizeazã fuziunea
orizonturilor multiple. O reuºitã ce depãºeºte limitele
unui discurs prea mult reflectat în oglinzile diforme
ale jocului textual, un exerciþiu de re-citire a obiectului
artistic ce pãrea imposibilã ºi improbabilã.

În mod normal, istoria
literarã ar trebui sã ofere
sinteze critice despre
scriitori, curente ºi
contexte literare, opere ºi
direcþii sau tendinþe de
emergenþã ºi dezvoltare
dintr-un areal dat. Ca în
cealaltã istorie, propriu-
zisã, ºi în tipicul abordãrii
istorice a literaturii s-a
instalat – destul de curând
dupã iniþierea cultivãrii
genului la noi – un stan-

dard cãruia i s-au conformat generaþiile,
consacrându-l, în timp, ca pe unica schemã de
tratare posibilã ºi adminsibilã. În esenþã, era vorba
de a condensa o imagine cât mai completã asupra
întregului unei evoluþii, cu pretenþia selectãrii
canonice de nume ºi de titluri, într-o formulã care,
inevitabil lãsa de o parte rafturile doi ºi trei ale unui
fenomen complex, divers, cu încrengãturi ºi branºe
specializate, cu ritualuri ºi ceremonii specifice, cu
fidelitãþi predictibile ºi dinamici accelerate
imprevizibile etc. De vinã trebuie sã fi fost – ºi sã
fie încã – un anume consens tacit al istoricilor literari
cu privire la sensul didactic al demersului lor, pe de
o parte, ºi, mai important încã, referitor la
centralismul viziunii auctoriale. Deplin încrezãtor în
sine în chip aprioric, fãrã a-ºi interoga, cel mai
adesea, autosituarea, istoricul literar se aºeza în
jilþul prins cu otgoane ºi ºuruburi pe un postament
înalt, judecând - cu onestitate, cel mai adeseori, dar
fãrã a-ºi bate prea mult capul ce rost îndeplinesc în
verdictele sale vertijul înãlþimii ºi aºezarea în buricul
lumii sale de hârtie mâzgãlitã de truda scribilor –
producþia de pe rafturile muzeului sãu imaginar.
Incursiunile se practicau mai cu seamã în susul ºi

CORNEL
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Aula, 2008
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în josul râului, considerându-se, pesemne, cã
problema istoricului este doar de cronologie (când)
ºi factologie (cine ºi în ce fel). Se subînþelegea astfel
nu doar cã efortul este mai ales unul documentar,
ci ºi cã arealul explorabil rãmâne prin excelenþã
bucureºtean, ca unul ce consacrã politic, eco-
nomic, publicistic ºi, de ce nu, ºi editorial.

Desigur, procedând astfel, se pierdea din
vedere un lucru esenþial pentru perimetrul
românesc, anume acela cã realitatea statului unitar
nu anuleazã premisele plural provinciale de la care
se pornea (aici, provincie neînsemnând nimic
peiorativ, ci desemnând arealuri regionale istoric
consacrate). Iatã însã cã, în geografiile culturale
româneºti, la douã decenii dupã cãderea ultimului
centralism legitimat cu mijloacele dictaturii, Iaºii
conteazã iar ca un nucleu de mare iradiere editorialã,
Piteºtiul – prin Ed. Paralela 45 – a intrat ºi el în
competiþie de ani buni, iar Braºovul, prin Ed. Aula a
poetului Al. Muºina se alãturã ºi el centrelor acum
mai difuze, dar nu intrate în silentio stampa, precum
Timiºoara ºi Clujul. Mutaþia aceasta explicã poate,
în parte, cum se face cã un profesionist al
comentariului literar critic ºi istoric precum Cornel
Ungureanu publicã Istoria secretã a literaturii
române (Braºov, Ed. Aula, 2007, 510 p.), lucrare
ce s-ar fi putut foarte bine numi mai puþin
senzaþionalist – ºi abandonându-se parafrazarea
fãrã fond a lui Procopiu din Cezareea – O istorie
alternativã a literaturii române. Aceasta fiindcã
autorul face, precum Michel Onfray în arealul
învecinat al filosofiei, o contraistorie a domeniului
ales, propunând alte criterii, alte selecþii, mã rog, o
serie de rãsturnãri. Contracanoniada ungurenianã
este, ca sã zic aºa, o propunere mai „tare” decât
presupusa „deconspirare”, declasificarea istorico-
literarã – ºi ea posibil de urmãrit, altminteri, þinând
seama de câþi autori puºi la index ori revelaþi dupã
deces am avut ºi avem încã -, aducând, de fapt, în
atenþie o altã concepþie istorico-literarã. Aceasta din
urmã se leagã direct de tatonãrile prealabile ale
autorului timiºorean: implicarea lui în proiectul –
regionalist – al afirmãrii identitãþii literare a Banatului
la nivelul conºtiinþei critice ºi a reevaluãrii moºtenirii
date, promovarea programaticã, împreunã cu
Adriana Babeþi, a celei de „a treia Europe” (cea
Centralã), conceperea unei geografii literare, adicã
a tratãrii performanþelor individuale ºi de grup în
raport cu o coordonatã spaþialã, prin descifrarea
lor în contextul toposului real ºi simbolic care i-a
generat. Fãrã grabã, persuasiv, de-a lungul ºi de-a
latul multor titluri de cãrþi proprii, în ani ºi ani de
travaliu în capitala Banatului, în ambianþa revistei
Orizont ºi a universitãþii de pe Bega, Ungureanu a
ajuns, astfel, sã fãureascã ºi sã stãpâneascã alte
chei de lecturã a aceleiaºi literaturi. Atent la
geografiile ºi egografiile subiacente tensiunii din tre
centru ºi periferii, dintre nucleu ºi laterale, dintre
sâmburele tare ºi capilare, criticul ºi istoricul literar
propune acum o istorie literarã de tip ºvaiþer,
întreprinzând salturi de la autori împinºi în fundal la
alþii glorificaþi pentru alte motive decât cele pe care

el le invocã, aducând în discuþie, nu fãrã exerciþii
de captare a bunãvoinþei, autori propulsaþi cãtre
avanscena actualitãþii de cele mai recent apãrute
jurnale culturale (de la Suplimentul de culturã la Idei
în dialog).

La drept vorbind însã, Istoria secretã a
literaturii române are – nu o datã – un aer cam
antipatic de miºtocãrealã, o alurã de improvizaþie,
de scriiturã „la prima mânã”. Cã autorul ei nu alege
o tonalitate academicã, aulicã, solemnã, scorþoasã,
înþepatã º.a.m.d., e foarte bine. Cã, însã, se dedã
la predicþii de genul „Vor fi mereu scriitori –
personalitãþi publice – care vor fi iubiþi ºi manipulaþi
de serviciile secrete” (p. 509), pentru ca, puþine
rânduri mai încolo, sã adauge: „De aceea lansãm
invitaþia ... TURNAÞI AICI!”, chiar ºi deturnând
sensurile cuvintelor ºi chemând, de fapt, la
cultivarea istoriei literare, nu este decât o concesie
fãcutã modelor suspiciunii ºi a bârfelor cotidiene ale
timpului nostru.

Aparent mai generoasã decât formula main
stream dinainte, oferta lui Cornel Ungureanu se
dovedeºte labilã ºi capricioasã. Saltul penste timpi
ºi zodii, punerea în parantezã tocmai a unor
geografii deloc marginale – exemplu: Ardealul,
pentru scriitor, e, în aceastã carte, ªcoala
Ardeleanã ºi basta! – dã un aer capricios, frivol,
epatant ºi, în cele din urmã, cam inconsistent,
altminteri admirabilei tentative care face din favoriþii
bãnãþeni (ori ajunºi în Banat) Fülop-Miller, A. C.
Popovici, Marc-Mihail Avramescu etc. nume mai
mari decât au putut, din pãcate, fi.

Rãmâne, din aceastã sintezã modularã în douã
pãrþi, verva cochetã a vocii naratorului, selecþia
autorilor exprimându-l pe autorul însuºi, ºi mai ales
chemarea la o regândire a genului, cea mai
consistentã ºi mai incitantã propunere a cãrþii.

Dintre prozatorii
impuºi în prim-planul
scenei literare româneºti
dupã 90 pesemne cã
Petru Cimpoeºu a avut
cel mai lent parcurs ºi cea
mai bruscã ridicare, ºi
asta petrecutã mai mult nu
prin forþa de impact a
receptãrii textelor critice
româneºti, ci prin ac-
ceptarea unei judecãþi
externe. Abia dupã ce
bãcãuanul a primit cea

mai înaltã distincþie literarã în Cehia a început sã fie
luat cu adevãrat în serios ºi în România. Citindu-i

Gustul aromat
al începutului
 Victor Cubleºan

PETRU CIMPOEªU

Polirom, 2008
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acum textele e greu de înþeles de ce un autor atît
de valoros a fost constant pus în plan secund.
Volumele sale construiesc în opinia mea cea mai
bunã operã romanescã din ultimii 20 de ani. N-am
sã mã las purtat de imboldul de a despica firul în
patru sau de a elabora scenarii despre modul în
care funcþioneazã criteriile axiologice în critica
noastrã de receptare – aici totul e extrem de simplu
ºi în acelaºi timp groaznic de complicat. Am sã
constat doar cu bucurie cã acest nou statut de autor
de prim raft îi prilejuieºte lui Petru Cimpoieºu
reeditarea romanelor sale mai vechi la o editurã
serioasã, cu tirajul ºi difuzarea care ar fi meritat-o
de la bun început. La fel cum prilejuieºte ºi
binecunoscuta atitudine a editorilor de a încerca sã
tipãreascã orice îi poartã semnãtura. De unde
pesemne ºi cel mai recent volum de la Polirom,
Nouã proze vechi. Ficþiuni ilicite. Aceastã apariþie
nouã cuprinde proze scurte, unele dintre cele cele
mai vechi ale autorului, altele mai noi, unele inedite,
altele publicate prin diverse reviste literare –
cunoscînd tirajele ºi circulaþia colegilor noºtri,
similare cu ale Stelei putem vorbi despre texte semi-
inedite…

Citind Nouã proze vechi. Ficþiuni ilicite simþi
îmboldeala unor de senzaþii amestecate. Existã
douã pãrþi dupã cum transpare foarte explicit încã
de pe copertã, prima incluzînd povestiri scrise
înainte de 1989 ºi care, dupã mãrturisirea
prozatorului, ar fi trebuit sã-ºi gãseascã locul într-
un volum proiectat în 1987 ºi care ar fi urmat sã
poarte titlul de Caii de curse sau cursele de cai, în
timp ce a doua parte include scrieri de dupã
Revoluþie, unele, interpretînd elemente factologice
incluse, nu mai vechi de un an. Oricum ar fi grupate,
textele reuºesc sã fie suficient de diferite ca
structurã ceea ce într-un fel submineazã unitatea
întregului. Volumul este mai mult o antologie decît
un proiect structurat, ceea ce îl ºi face sã poatã fi
receptat de un cititor al romanelor autorului ca
însemne ale unui ºantier mai mare. Petru Cimpoeºu
pare sã caute în toate aceste texte scurte modalitãþi
narative. Nu se poate vorbi de încercãri stilistice
întrucît e greu de decelat vreo stîngãcie în scriiturã,
cît de o exersare a unor formule narative.
Caracteristicile generale ale textelor le plaseazã în
zona postmodernismului, dar tipurile de construcþie
sugereazã modele ºi influenþe dintre cele mai
diferite. Se simte, precum în cazul multor optzeciºti,
o lecturã plãcutã a lui Mircea Horia Simionescu, se
vãd apropieri de Mircea Nedelciu, existã fãrã nici o
îndoialã o dozã serioasã de textualism. Dar, Petru
Cimpoeºu nu poate fi încadrat printre optzeciºti decît
printr-o teribil de largã extindere a denumirii, pînã
dincolo de orice acoperire teoreticã. Prozatorul are
apetenþã pentru cotidian, dar nu pentru derizoriul lui,
îºi alege personajele din zona marginalilor, dar are
grijã ca prin poveste sã îi scoatã de acolo. ªi mai
apoi, chiar dacã nicãieri nu apare un pasaj explicit,
Petru Cimpoeºu are o disimulatã pasiune pentru
moralã. Un moralist ciudat, amar, care vorbaºte
exclusiv prin pilde negative, dar a cãrui atitudine

implicatã nu poate scãpa lectorului. E imposibil mai
apoi sã nu se remarce influenþe din Kundera ºi Danilo
Kis (din acesta predilect în textele mai recente).
Povestirile din acest volum, în ciuda unei aluviuni de
detalii localizante, transced contextul românesc ºi
vorbesc despre firescul uman.

Unde Petru Cimpoeºu este foarte român, este
la nivelul cliºeelor, al celor comportamentale ºi al
celor lingvistice. Este de-a dreptul spectaculos sã
constaþi cã un autor reuºeºte cu o simplitate pe care
o credeam pierdutã de la Caragiale încoace, sã
creioneze prin limbaj ºi o minimalã punere în scenã
caractere tipice ºi imediat ºi universal regognoscibile
în context românesc. Beþivul confesiv, primarul
timorat al unui sat, ºeful de bufet, învãþãtoarea de
provincie, autorul optzecist (e ºi acesta un tip) sînt
figuri instantaneu accepate la lecturã pentru
verosimilitate ºi pentru recunoaºterea lor din
experienþa personalã a cititorului. La fel se întîmplã
cu situaþiile tip. Petru Cimpoeºu povesteºte cu
aceeaºti acurateþe ºi gingãºie de autor cele mai
teribile scene, precum cea a omorîrii unei cãþele de
cãtre doi copii – ceea ce aminteºte pe undeva de un
poem de ªtefan Manasia, nu cã tribunistul ar avea
vreo legãturã directã.

Petru Cimpoeºu reuºeºte chiar prin intermediul
cîtorva povestiri – evident ajutat de intertextualitate
ºi metatextualitate, doar spuneam cã textualismul e
omniprezent – sã schiþeze ºi un fel de ars poetica.
Dacã în romane efectul modului sãu de a înþelege
sã facã prozã e mult mai evident, aici latura teoreticã
e mult mai explicitã. Prozatorul vorbeºte de « ficþiuni
ilicite ». Cu umor, luîndu-l puþin peste picior pe
Husserl, luîndu-se puþin ºi pe sine ºi fãrã nici o reþinere
pe cititori, conchide : « În rîndurile de mai sus am
reuºit, printre altele, sã produc definiþia ficþiunii.
Ficþiunea este o reprezentare de trei ori improprie.
Ficþiunea ilicitã, întrucît se pretinde a fi altceva decît
este (de exemplu, teorie filosoficã, teorie ºtiinþificã,
discurs politic, ºtire de presã sau horoscop
sãptãmînal), este. la rîndul ei, o ficþiune improprie,
deci o reprezentare de patru ori improprie ! » (p.243).
Bazîndu-se foarte mult pe mecanismele receptãrii
Petru Cimpoeºu construieºte textele piramidal, într-
o suitã de planuri care se susþin reciproc, conferindu-
ºi veridicitate. Dar nu ºtiu de ce discut aici despre
fenomenologie (pe care o cunoaºteþi cu siguranþã
mai bine) ºi Petru Cimpoeºu. Acesta e un subiect
pentru un studiu critic sobru.

Nouã proze vechi. Ficþiuni ilicite ar putea pãrea,
dupã toate cele înºirate pînã aici, o carte
plictisitoare, o suitã de încercãri ºi crochiuri pentru
marile romane. Ei bine este un volum care se citeºte
cu imensã plãcere ºi chiar dacã unele texte sînt
mai slabe (precum Bãi, fiþi postmoderni, altfel nu ne
primeºte în NATO ! prea caricaturalã) iar altele nu
seamãnã prea tare formulei de azi a romancierului
(vezi Femeia trecu strada), Petru Cimpoeºu rãmîne
acelaºi formidabil stilist ºi povestitor. Zîmbeºti, rîzi,
oftezi, lãcrimezi ºi te enervezi ºi toate astea nu s-
ar putea dacã Nouã proze vechi. Ficþiuni ilicite nu
ar fi cu adevãrat un volum mare.
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Provocãrile suferinþei
Suferinþa are pentru Cioran o

importanþã privilegiatã. Nu doar in-
somnia, chinurile conºtiinþei ºi
trãirile extreme (devenite trãirism pe
fundalul Generaþiei 27) îndreptãþesc
aceastã afirmaþie, ci ºi faptul cã în
lupta împotriva filosofiei de sistem,
Cioran se declarã gânditor organic
ºi „secretar al propriilor senzaþii”,
suferinþa devenind generatoare a
spiritului. Raportul dintre gândire ºi
viaþã este invers proporþional:
niciuna nu se poate dezvolta altfel
decât pe mãsura diminuãrii ºi
anihilãrii celeilalte. Or o asemenea
dinamicã nu poate avea loc fãrã a
angaja cea mai profundã suferinþã.

În acelaºi timp, suferinþa are o
universalitate neîndoielnicã ºi
tragicã. „Totul pe lumea asta este
suferinþã, pânã ºi plãcerea” (Caiete
II, Humanitas, Bucureºti, 2003, p.
136), scrie Cioran. Paradoxal,
omniprezenþa ei nu pierde nimic din
intensitate, dacã acceptãm dictonul
cã „nu existã suferinþã limitã”
(Despre neajunsul de a te fi nãscut,
Humanitas, Bucureºti, 1998, p. 60).

Din cauzã cã omul cioranian, în
dezacord atât cu homo sapiens cât
ºi cu homo faber, ajunge sã
„secreteze dezastru”, raporturile lui
cu suferinþa sunt congenitale.
Excedentar gândirii, rãul este de
neintegrat ºi de neignorat, suferinþa
pe care el o provoacã ºi cu care
uneori se identificã rãmânând una
dintre problemele cele mai grave
ale aventurii umane.

Dar ce este suferinþa? Pentru cel
ce a refuzat activitatea în numele
luciditãþii, al detaºãrii, al
contemplaþiei neantului acestei lumi,
suferinþa însãºi este o activitate
(vezi Amurgul gândurilor,
Humanitas, Bucureºti, 1991, p. 66),
uneori suficientã sieºi. Poate fi

Suferinta la
Cioran. De la
nonsens, la
definitie a omului

,

,
 Nicolae Turcan împinsã pânã la voluptate, aºa cum

se întâmplã în cazul sfinþilor, pentru
care suferinþa existentã nu ajunge,
preferând sã o înmulþeascã prin tot
felul de metode absurde (Lacrimi ºi
sfinþi, Humanitas, Bucureºti, 1991,
p. 67), la fel cum poate avea o
dimensiune esteticã, transfor-
mându-se într-un fel de suferinþã de
împrumut, imaginarã, dar care, în
ciuda acestei metamorfozãri, nu
este mai puþin suferinþã veritabilã.

Cu toate acestea, definiþia
suferinþei e greu de oferit, pentru
cã ea reprezintã un de la sine
înþeles. Fie cã apare ca durere,
teamã, plictis, tristeþe, singurãtate,
„milã, dezgust, deznãdejde, groazã,
nostalgie, regrete în serie” (Caiete
II, p. 43), suferinþa este pentru
Cioran o diminuare a vieþii, care
poate avea principii demonice ºi...
urmãri spirituale.

Cauzele suferinþei
Gânditor cu obsesii religioase,

Cioran a fãcut din cãderea din
paradis un punct de care nu s-a
dispensat nicicând, datoritã ca-
pacitãþilor lui explicative în privinþa
existenþei rãului ºi a eºecului omului
în aceastã lume. În aceste condiþii,
suferinþa ar avea drept cauze, în
primul rând, tocmai acest „dezastru
metafizic” ºi, în al doilea rând,
„dezastrul fiziologic” (ibid., p. 43).
Fiind singura cale rãmasã pentru a
accede din nou la un infinit pierdut,
suferinþa este un soi de alegere
umanã (Amurgul gândurilor, p. 76),
omul având chiar nevoie de ea: „Tot
ceea ce facem – scrie Cioran – e
din nevoia de suferinþã” (Despre
neajunsul de te fi nãscut, p. 155).

Oricum, suferinþa însãºi nu este
un dar divin, ci mai curând unul de-
monic, care face din viaþã o „imensã
tragedie” (Revelaþiile durerii ,
Echinox, Cluj, 1990, p. 90). Pentru
Cioran suferinþa deþine un real

potenþial de cunoaºtere, numai cã
acest potenþial a apãrut ulterior, el
nefãcând parte din intenþiile primare
ale manifestãrii suferinþei. E ca ºi
cum ar spune cã a existat un rapt
în fiinþã, în urma cãruia s-a produs
aceastã deplasare a sensului
suferinþei care nu i-a diminuat însã
caracterul demonic, caracter înscris
în rãdãcinile vieþii. De aceea, dupã
Cioran, omul e „beneficiarul” unui
paradis pierdut, în urma pierderii
cãruia s-au produs modificãri de
structurã în viaþã ºi în suferinþã.
Datoritã acestui caracter demonic,
Cioran va refuza uneori sã punã
alãturi suferinþa ºi dragostea,
situându-le la poli opuºi. Iatã ce
scrie în Pe culmile disperãrii: „A vorbi
de drumul suferinþei ca drum al iubirii
este a nu cunoaºte nimic din esenþa
satanicã a suferinþei. Pe treptele
suferinþei nu urci, ci cobori. Ele nu
formeazã scãri înspre cer, ci înspre
infern. ªi întunericul în care ajungi
pe scãrile durerii nu este mai puþin
infinit ºi etern decât lumina ce te
orbeºte pe scãrile bucuriei. //
Suferinþa este o cale de separare,
de disoluþie, este o forþã centrifugalã
ce te detaºeazã de sâmburele vieþii,
de centrul de atracþie al lumii, de
unde totul tinde sã se unifice în
iubire. Dacã principiul divin se
caracterizeazã printr-un efort de
sintezã cosmicã, ºi de participare
metafizicã la esenþa totului, atunci
suferinþa este la antipodul acestui
principiu. Principiul satanic, ca
principiu de dislocare, de dualizare
ºi dra-matizare, strãbate într-o
imanenþã organicã ºi esenþialã
întreg sâmburele durerii” (Pe
culmile disperãrii, Humanitas,
Bucureºti, 1990, p. 172).

Aici se aflã distincþia clarã între
principiile demonic ºi divin, suferinþa
avându-ºi cauzele în primul ºi
bazându-se tocmai pe dife-
renþierea dintre iubirea-unire ºi
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suferinþa-dislocare. Suferinþa e
de esenþã satanicã ºi cauzele ei
sunt, dupã cum am putut vedea,
negative. Desigur, o asemenea
concepþie a cauzelor suferinþei va
fi greu integrabilã felului în care
ea este tematizatã de Cioran în
alte locuri, unde, cum vom avea
ocazia sã arãtãm, suferinþa
depãºeºte nonsensul în care a
fost aruncatã, devenind o
veritabilã cale de iniþiere, de
acces la cunoaºtere, ajungând
pânã acolo încât sã poatã fi
socotitã o veritabilã definiþie a
omului. Toate aceste recuperãri
par a contrazice esenþa de-
monicã a suferinþei, dacã
nucumva, Dumnezeu a gãsit o
altã cale ºi, în ciuda caracterului
negativ, a reuºit s-o foloseascã
pentru o iniþiere autenticã, cum o
dovedeºte sfinþenia.

Sensurile suferinþei
a) Nonsens
„Nu eu sufar în lume, ci lumea

suferã în mine” (Amurgul gândurilor,
p. 58), scria Cioran, sesizând
tragedia de care îl va face vinovat,
în cele din urmã, pe „demiurgul cel
rãu”. Insolubilã, problema suferinþei
poate argumenta în favoarea
absur-ditãþii existenþei, mai ales cã
nu are nicio justificare, niciun sens:
„Faptul cã exist eu dovedeºte cã
lumea n-are nici un sens. Cãci în
ce fel pot gãsi un sens în
frãmântãrile unui om, infinit dra-
matic ºi nefericit, pentru care totul
se reduce în ultimã instanþã la neant
ºi pentru care legea acestei lumi
este suferinþa?” (Pe culmile
disperãrii, p. 20).

De altfel, nu este durerea fizicã
lipsitã de noimã, de raþionalitate,
atâta timp cât cu ea nu se poate
discuta? (Caiete II, p. 126). Chiar
când, în scrisorile de tinereþe,
Cioran o justifica ºi o integra, alãturi
de moarte, unui sens, el rãmânea
totuºi blocat în faþa absurdului ºi
neinteligibilitãþii unei anumite forme
de suferinþã: mizeria (vezi
Revelaþiile durerii, p. 40); aceasta
anuleazã sensul omului ºi îl face
incapabil de aflarea vreunui farmec
iraþio-nalitãþii vieþii.

Nonsensul acestei experienþe
limitã aruncã o umbrã temeinicã
asupra lumii valorilor spirituale,
devenite, în faþa absurditãþii ei,
atroce ºi insignifiante. Astfel,

suferinþa pe care omul o aflã în
mizerie este pentru Cioran de un
nonsens evident ºi neechivoc, ea
nemaifiind în stare sã trimitã cãtre
o transfigurare, cãtre o deschidere
spiritualã, aºa cum vom vedea mai
jos cã se poate întâmpla în alte
cazuri.

b) Sensul iniþiatic
Silvie Jaudeau observa cã

Cioran, denigrând creºtinismul,
ajungea, în virtutea luciditãþii
dobândite prin neacceptarea
niciunei iluzii, la refuzul oricãrei
justificãri a suferinþei (Sylvie
Jaudeau, Cioran ou le dernier
homme, José Corti, Paris, 1990, p.
53). Aceeaºi exegezã predominant
negativã întâlnim ºi la Nicole Par-
fait care, în exegeza ei, evidenþia
doar sensurile negative ale

suferinþei (Nicole Parfait, Cioran ou
le défi de l’être, Éditions
Desjonqueres, Paris, 2001, p. 123).
Suntem nevoiþi, în cele ce urmeazã,
sã contrazicem aceste opinii ºi sã
constatãm cã, în pofida lipsei de
sens în care este aruncatã lumea,
Cioran nu va întârzia sã gãseascã
sens suferinþei înseºi: iniþierea
omului în depãºirea propriilor sale
limite.

„Cã totul în mine este ranã ºi în-
sângerare, de aceasta m-am
convins definitiv. Suferinta mi-a dat,
însã, curajul afirmãrii, îndrazneala

expresiei ºi pornirea spre para-
dox (în sens pascalian sau
kierkegaardian)” (12 scrisori de pe
culmile disperãrii, Biblioteca
Apostrof, Cluj, 1995, pp. 51-52), îi
va mãrturisi Cioran prietenului sãu,
Bucur Þincu, într-o scrisoare din
1932. ªi fiindcã „numai suferinþa
schimbã pe om” (Cartea amãgirilor,
Humanitas, Bucureºti, 1991, p. 24),
e firesc ca ea sã devinã „singura
armã împotriva mediocritãþii”(ibid.,
p. 25), veritabilã cale de meta-
morfozã ºi conversie interioarã
cãtre profunzimile proprii, su-
praordonatã chiar genialitãþii: „Nu
prin geniu, ci prin suferinþã, numai
prin ea încetezi sã fii o ma-
rionetã”(Mãrturisiri ºi anateme,
Humanitas, Bucureºti, 1994, p. 97).

Cum pentru Cioran „orice boalã
este o iniþiere” (Caiete III,

Humanitas, Bucureºti, 2005, p.
317), suferinþa are statutul privilegiat
de a deþine adevãrul, pentru cã
„adevãrul se aflã în suferinþã sau
mai curând suferinþa este
adevãr”(ibid., p. 11). În numele
acestui privilegiu se poate susþine
cã „taina oricãrei fiinþe este totuna
cu suferinþele la care ea
nãdãjduieºte” (Silogismele amã-
rãciunii, Humanitas, Bucureºti,
1992, p. 77), fapt ce transformã
suferinþa într-un fel de soluþie
pentru ieºirea din mediocritate.
Niciun om care suferã nu poate fi
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mediocru (Revelaþiile durerii, p. 94),
fiindcã singura armã eficace
împotriva mediocritãþii este suferinþa
(Cartea amãgirilor, p. 25), aceastã
cale autenticã de schimbare a
omului. Cãci „numai suferinþa
schimbã pe om” (ibid., p. 24),
clameazã Cioran, doar ea este
izvorul schimbãrii noastre la faþã
(ibid., p. 67), îndrumându-l pe om
cãtre adevãr, chiar cu riscul ca
acesta sã regrete apoi iluziile
pierdute (Sfârtecare, Humanitas,
Bucu-reºti, 1995, p. 168).
Grandoarea suferinþei constã, de
fapt, dupã stã scris într-un fragment
din Amurgul gândurilor, în aceea cã
ea nu este altceva, decât Spirit: „Te
întrebi de ce un beþiv înþelege mai
mult? Fiindcã beþia-i suferinþã. // De
ce un nebun vede mai mult? Fiindcã
nebunia-i suferinþã. // De ce un
singuratic simte mai mult? Fiindcã
singurãtatea-i suferinþã. // ªi de ce
suferinþa ºtie totul? Fiindcã-i Spirit”
(Amurgul gândurilor, p. 137). Aici ne
aflãm foarte departe de opinia
nonsensului suferinþei, pe care
Cioran o susþinea mai sus. O
contradicþie printre altele, care
dovedeºte apetenþa pentru exces
a gânditorului.

În dinamica tensionatã dintre
viaþã ºi spirit, suferinþa se aflã în
postura de negator al vieþii, deci
implicit de susþinãtor al înfloririi
spiritului, ea „produce cunoaº-tere”
(Demiurgul cel rãu, Humanitas,
Bucureºti, 1996, p. 138), des-
chizând calea cãtre o înþelegere
sporitã. Tot într-una dintre scrisorile
de tinereþe, Cioran va descrie
foarte plastic aceastã miºcare:
„Suferinþa te pune vecinic în faþa
vieþii, te scoate din spontan ºi
iraþional, reducându-te la o fãpturã
prin excelenþã contemplativã.
Trebuie sã þi-o mãrturisesc sincer:
pentru mine starea aceasta
constituie un element de mândrie.
[…] A te lãuda cã ai citit mai multe
cãrþi decât altul este o infatuaþie, dar
a te lãuda cã înþelegi mai mult decât
altul este a te menþine într-o poziþie
corectã” (12 scrisori de pe culmile
disperãrii, pp. 33-34).

Fiind cunoaºtere, suferinþa
transformã orice boalã într-un fel de
„ºtiinþã involuntarã”: „Când eºti
bolnav natura te obligã la
cunoaºtere; te pomeneºti cã ºtii fãrã
voia ta. Totul þi se dezvãluie
indiscret, cãci tainele ºi-au pierdut

pudoarea în ºtiinþa involuntarã care
este boala” (Amurgul gândurilor, p.
70).

Cât de departe împinge Cioran
acest merit al suferinþei, al cãrui
sens pozitiv este afin celui care
inspirã exerciþiile sfinþilor,
modificându-i însã direcþia ºi
îndreptându-l cãtre cunoaºterea
lumii, iar nu cãtre cunoaºterea lui
Dumnezeu? Pânã acolo încât, în
absenþa lui, sinuciderea s-ar
impune ca o obligaþie (ibid., p. 22),
iar uneori chiar mai departe, pânã
la includerea suferinþei în definiþia
omului.

c) Definiþie a omului
Faptul cã suferinþa e totuºi un

instrument de cunoaºtere, poziþia ei
de excelenþã în ordinea
experienþelor umane devine

definitorie. Omul nu numai cã nu se
poate lãuda cu o altã biografie,
suferinþa fiind „singura” (Lacrimi ºi
sfinþi, p. 12) posibilã, dar nevoia
dupã intensitatea ei este
inconºtientã, pentru cã chiar ºi
„cãutarea mântuirii” e tot expresia
nevoii de suferinþã (Despre
neajunsul de te fi nãscut, p. 155).
Iar pentru cel ce nu nãdãjduieºte la
nici un fel de suferinþã, ignorându-ºi
abisurile, existã Cioran, cu menirea
lui „hristicã”: „Menirea mea e sã sufãr
pentru toþi cei care suferã fãrã s-o

ºtie. Trebuia sã plãtesc pentru ei,
sã le ispãºesc inconºtienþa, norocul
pe care-l au de a nu-ºi da seama
cât sunt de nefericiþi” (ibid., p. 20).
Astfel, cum observã un comentator,
dictonul cartezian „Gândesc, deci
exist” este înlocuit la Cioran cu
„Sufãr, deci exist” (Cristina Ciudin,
La pas-sion de la souffrance chez
Dostoïevski et Cioran, Verus,
Bucureºti, f. a., p. 103).

Pendulând între nonsens ºi
sensuri maxime, suferinþa, ea însãºi
o extremã a experienþelor umane,
rãmâne o linie de forþã în gândirea
lui Cioran. Excesul se manifestã în
ea cu preponderenþã, în direcþia
ducerii la limitã ºi, de asemenea, ca
polaritate între sensul ºi nonsensul
ei. În suferinþã Cioran nu rãmâne
între extreme, nu se do -
vedeºtedeloc indecis. Atunci

când nu o neagã, o afirmã ca pe o
plenarã experienþã umanã. Deºi
calofil, o considerã singura în stare
sã se opunã frumuseþii
dostoievskiene care „va salva
lumea” ºi afirmã apodictic cã
„umanitatea poate renunþa la
frumuseþe, dar la suferinþã,
niciodatã” (Singurãtate ºi destin,
Humanitas, Bucureºti, 1991, p.
224).
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Printre poeþii primei vârste
echinoxiste, Vasile Sav (1949-
2003) a fãcut o figurã ciudatã, de
clasicizant boem, construindu-ºi,
cu destulã libertate, un discurs
modelat, ca univers imaginar ºi
culoare  stilisticã, dupã textele din
vechime. Foarte bun cunoscãtor
de antichitãþi, traducãtor inspirat din
Horaþiu, Tibul ºi Properþiu,
tãlmãcitor, mai târziu, din operele
Sfântului Augustin, în care i-a
plãcut sã lase, ca pe niºte morene,
sintagme latinizante rãmase în
pragul ezitant al unei limbi române
nostalgice dupã originile ei
peninsulare, el a dat ºi versurilor
sale de început þinuta unor elogii
solemne, rostite de o voce
impersonalã, departe de orice
confesiune intimã, vizând,
dimpotrivã, general-umanul ºi
arhetipalul. Marian Papahagi a fost
deplin îndreptãþit sã noteze
„pathosul alimentat cerebral” al
unei lirici cu medieri livreºti, în care
„ceremonialul ºi emfaza nu lasã nici
un spaþiu simplitãþii expresive”, iar
Adrian Marino îi identifica  „metoda”
în „ficþiunea ºi artificiul textului
preexistent reluat prin ghilimele” ori
simulat, cu stil de „verset sau
epigramã anticã”,  solemn, „lapidar
sau oracular”. La rândul lor, Petru
Poantã ºi Laurenþiu Ulici vorbeau,
primul, despre „versete” ca
„procesiuni ale unui limbaj fastuos,
devenit uºor enigmatic prin
acumulare”, într-o rostire „vag
oracularã, ceremonioasã”, iar al
doilea despre un fel de „poem în
prozã cu o încãrcãturã liricã de
verset ºi cu o tendinþã clasicizantã
prin perspectiva cãrturãreascã
asupra întâmplãrilor sufleteºti”.

Sunt, efectiv,  principalele
trãsãturi ale acestei poezii
concentrate, într-o primã etapã, în
douã volume de Elogii (1986) ºi
Solilocvii (1989), înainte ca, în
masiva culegere de Catulliene
(2002), tonalitatea sã se schimbe
spectaculos, cum i-o indica ºi

Un clasicizant:
Vasile Sav

 Ion Pop
modelul: parodicã, truculentã,
sarcasticã, pãstrând, însã, aerul
epigramatic.

Într-o notã la cea dintâi carte,
poetul þine sã precizeze sensurile
de dicþionar ale cuvântului din titlu,
ca ºi cum ºi-ar trasa programul
vizionar ºi linia stilisticã: „vorbã,
sentinþã, maximã, inscripþie pe un
mormânt sau pe un obiect,
dispoziþie testamentarã, codicil,
clauzã, sumar, proces verbal, notã
cuprinzând numele ºi delictul unui
arestat, registru de predare a
arestaþilor, petiþie, discurs prin care
este preamãrit cineva, apreciere
foarte favorabilã, aºa ne spun
dicþionarele”... Pe o schemã miticã,
cu  trimiteri la teme familiare
tragediei greceºti, se brodeazã aici
un vag fir „epic”,  evocând, în decor
arcadian (cu aluzii la timpurile
regelui Stymphalos, tatãl unei fiice
ce se însoþise cu Herakles,  ucis,
dupã alte tradiþii, ºi tãiat în bucãþi
la un ospãþ de cuceritorul Pe-
loponezului) figura mai degrabã
emblematicã, descinsã parcã de
pe desenul unei urne antice, „în
iarba etruscã”, a unei femei  din
speþa fãpturilor elementare, al cãrei
ochi „se bucura în cutremur de
bucuriile simple”„udã de apa
cãruntã a sorgintei”, „risipindu-se
în risipa rodirii”, dar sfârºind în foc,
dupã ce ºi-ar fi ucis, se pare, fratele
incestuos. I se asociazã, pornind,
poate, de la aceastã sugestie,
figura „rãzvrãtitului... prin codri
pribeag”, „cu murgul deºeuat ºi
trupul prea tânãr pentru trãdare
(care) adãpa cu sângele-i cald
mari pãsãri de noapte” – sugestie,
poate, a unei remuºcãri, vestind,
cum spune un vers, „o nouã
vânãtoare în þinutul zimbrului”.
Aceasta va fi, însã, una esen-
þialmente spiritualã, „niºte crini
încruciºaþi pe spadã” ori o „lespede
neagrã” aºezatã peste trupul
cavalerului mort (cu reiterãri
laitmotivice pe parcurs) indicând o
„glorie eternã” ºi cãutarea unei

„patrii a spiritului”. E un drum al
ascezei ºi jertfei de sine („vom
aduce, pe albe altare, rodul nopþilor
de nesomn, lacrimile, iubirea ºi
ura”, „Vom arunca veºmintele grele
de sudoarea ºi mirosul cãrnii în
albia râului, sã îmbrãcãm mantia
rece ºi asprã”).

O micã epopee a spiritului
creator se configureazã, de fapt,
în felul acesta, cãci sub figurile
puternic stilizate ale ipostazelor
feminine sau bãrbãteºti se
strãvede cu uºurinþã figura Poeziei
ºi a cãutãtorului de sensuri poetice
ale lumii, ecuaþia necesarã dintre
carnal ºi spiritual, dintre realitate ºi
ideal.

Pentru a le sugera, autorul
procedeazã la o sintezã de
elemente cãrturãreºti, cãutate în
texte antice, medievale, moderne,
din care se recompune, în
discursul solemn-evocator, ritualic,
o suitã de experienþe lãuntrice
decisive. Efigii ale poetului vizionar
(„clarvãzãtor”) ori ale iubitei
himerice („Nu voi ºti niciodatã dacã
eºti cu adevãrat fãpturã sau
pãrere”) se contureazã, ambiguu,
pe parcursul acestui ciclu,
atrãgând elemente de figuraþie de
vârste culturale foarte diferite
(„degetele albite al cântãreþului pe
corzile lirei”, „sângele mielului pe
mâini”, „schiptrul captiv în vuietul
vântului”, „vei umbla nebãnuit
eremit prin vãile lumii”, „rune,
coloane de fum ºi cariatide
susþinând cuibul pelicanului”,
„orficul plâns”, romantica risipire-
comuniune cu Totul cosmic – „În
toate sunt risipit, dar eu nu te am
decât pe tine, luminã a melancoliei”,
„sîngele licornului” etc.). Inserate în
fragilul tipar simbolico-narativ,
secvenþe pur poematice apar
rostite de voci diverse, de femeie
sau de bãrbat îndrãgostit, de
înþelept ce mediteazã asupra
înþelesurilor lumii, de evocator
înfiorat al unor momente tragice din
istoria naþionalã („Martiriul Horii”)
ori de împlinire a visului Unirii.
Câteva motive itinerante, precum
amintiþii „crini încruciºaþi pe spadã”,
apoi „ivoriu ºi flacãrã”, „o patrie a
spiritului”, sunt noduri simbolico-
ideatice ale acestei compoziþii
epico-lirice. Niciodatã direct-
confesiv, duscursul apeleazã la
mijlociri metaforice, afiºeazã mãºti
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ºi roluri, propune decoruri
emblematice, are gustul
„heraldicii”. Registrul verbal e, în
genere, cel august ºi înalt,
insinuând stãri de contemplaþie
înfioratã, extaze, nobile reverii
emblematizate : „Ivoriu ºi flacãrã. /
La trecerea lunii prin lespezi de
marmurã neagrã, din trupurile albe
ale ctitorilor cresc roºii garoafele. /
Dreaptã, paloarea crinului sub
constelaþia lirei, etericã, mireasma.
/ În albia râului oasele înrourate ale
zimbrilor amintesc o vârstã de aur.
/ Cãutãtori, în faþa mãreþelor porþi,
fiinþãm dupã înalte tipare. / Bucurã-
te, fiu al meu, cãci tu eºti adevãratul
stãpân peste heraldice semne”
(XXIII).

În genere, „reveria ºi fastul
orbitoarelor acolade” dominã lumea
„truditorului întru spirit” ºi „adâncile
(sale) spaþii vizionare”, uzând de
convenþii asumate ca atare,
cultivate fãrã mare distanþare, dar
nici la modul naiv, cãci, asociatã
dimensiunii reflexive a discursului,
o anume conºtiinþã artizanalã se
poate ghici din loc în loc, ºi nu
lipseºte nici trezirea, ce-i drept
decepþionatã, la realitatea prozaicã
a zilei: „Nici fauni nu mai sunt, nici
zeii sã coboare sã-ºi potoleascã
patimi aprinse, printre noi. Þapu-i
doar þap ºi pute ºi ploaia-i numai
ploaie, iar de te iei la harþã nu te
ascunde norul. / Mugesc juninci pe
pajiºti, dar sunt juninci ºi-atâta,
supuse numai ierbii ºi focului din
vintre. //...// Îºi cântã mierla tâmpã
cântul în zori ºi rage mãgarul prins
în iesle, nu paºte trandafiri. / Adânc
în mãr se-ascunde ºi-l roade
sumbrul vierme, / iar veacul sterp
ne scaldã în scalda lui de fier”
(XCI). Sã se observe, însã, cã,
lipsa de poezie a „veacului” e
evocatã în versuri bine ritmate,
amintitoare de antichitãþi profund
rezonante în memoria culturalã, cu
un lexic selectat cu rafinament din
aria arhaicã a limbii, iar zisa
realitate e trasã, ºi ea, în elemente
ca ºi generice, din preajma efigiei.
Cadenþe latino-greceºti modeleazã
deja citatul „martiriu al Horii”, cu o
admirabilã mânuire a limbii, perfect
exploatatã în direcþia sugestiei
plastice a coporalitãþii sângerânde,
cu translaþii subtile în registrul
simbolic al reprezentãrii: „Spiþele,
ºapte-n obezi, frigul în flãcãri îl

strâng. / Sternul crãpat
strãluceºte-n albeaþa-i pe umedul
prapor, / Dinþii sugrumã-ncleºtaþi
ura-ntrupatã-n blestem. /
Gemenele sfere se frâng ºi-n
canalul zdrobit de prelinge, / Picur
cu picur, cleios, mustul din vintre
ºi sterp. /.../ Ochiul, doar ochiul,
spre sine-ntorcând oþelitele sãbii, /
Vede în marº triumfal caii-n cetate
intrând. / Pajura zboarã din gând
ºi se-ncuibã-n pãdurea de inimi: /
Roºu e oul clocit, putred e puiul din
el”...  Culoarea stilisticã se
schimbã din când în când,
cãpãtând nuanþe de folclor magic
(ca în invocarea ursitoarelor ce
decid asupra sorþii poetului ºi
neamului sãu), ori, în formule mai
destinse, ludice, atunci când
imagineazã o vizitã a celor nouã
muze ce-ºi supun gazda unei serii
de acuzaþii care, prin antifrazã,
devin adevãrate elogii ale þinutei
sale morale, însã sfârºesc prin a
se imbãta ºi a fi coborâte „în
pivniþã, sã doarmã acolo cu
gândacii”.

Elogiile poetului se împart,
aºadar, între marile embleme
vizionare, cu modele mitico-biblice,
de inspiraþie medievalã sau
romanticã, între „ofranda pecetluitã
cu peceþi de aur” ºi „nuntirea înaltã
a numãrului”, între „copilul din tine
(care) se mirã” ºi pasul „rispitorului”
cu „pasul gârbov”, care-ºi pune „o
cârpã neagrã pe ochi sã nu (vadã)
rãnile”, ori între „lumina  cea vie” a
revelaþiei de sensuri ultime pe
muntele spiritualizat, ºi ex-
presioniºtii „cocoºi negri (care)
cântarã de pe stâlpii de sare”, într-
un „mãcel al spiritului cu spiritul”.
Tonul înalt ºi gestica aproape hie-
raticã dau acestei poezii nota de
„neomodernism” ce o sitiueazã, cu
prima promoþie echinoxistã, la
capãtul modernismului estetizant
ºi manierist, încã încrezãtor în
valori tari ale spiritului, dar
manevrându-le cu o dexteritate ºi
cu un rafinament ce sugereazã ºi
un anume grad de libertate în
exploatarea lor.

Al doilea volum, Solilocvii,
precedat, precum cel dintâi, de o
definiþie de dicþionar a noþiunii,  aici
în sens augustinian, de
„convorbire a celui singur cu sine”,
monolog, ca formã, însã – spune
poetul, tot ca Augustin,  – „un dialog

al sinelui cu sine”. Acesta nu are
loc, totuºi, între ipostaze
personalizate ale eului, ci
desfãºoarã -  ca în prima carte –
viziuni rapsodice, cu o însemnatã
încãrcãturã livresc-simbolicã. Ne
aflãm din nou printre embleme:
poemele, în structurã de verset,
construiesc încã o datã un decor
generic – sub steaua „rece,
îndepãrtatã, strãinã”, cu luminã ce
arde „pieliþa delfinului”, „mirosul
greu de crin ºi sabia ºtirbã”, „pajura
înlãnþuitã ºi zimbrul cu belciugul în
nãri, purtat a mirare prin târguri,
unde Vinerea pãgânã îºi tocmea
lucrãtorii cu ziua”; sunt primele
elemente ale decorului ºi
atmosferei declinante care va
domina viziunea. ªi pentru ca
stilizarea sã capete încã un accent,
o altã suitã de „concetti” e pusã
între ghilimelele falsei dar
expresivei citãri, referinþã culturalã
inventatã întru sporirea prestigiului
„heraldic” al perspectivei asupra
lumii: „Trandafirul sub gheþuri,
lampa spartã, neºtearsã; ieslea
goalã de stroh; leagãnul ºchiop;
biberonul coclit; spinii-n cununã
mucezi; purpura din însemn
spãlatã de ploi ºi de vânturi; fãclia
stinsã”. Un supliment de recuzitã
simbolicã, de extracþie, de data
asta, alegoric-dantescã se adaugã
imediat: „Nici o panterã, nici un lup,
nici o lupoaicã flãmândã ºi
costelivã. Nu, spectrul magistrului,
nu, vocea-ntrupatã. Dar umbrele
pãdurii alungându-se reci  în
rãceala amurgului. // O nouã
Sibyllã, fãrã trepied ºi trâmbe de
fum”...

Cum se vede uºor, nu se face
economie de convenþii manieriste
ce sugereazã un timp al cãderii ºi
tuturor profanãrilor, iar „nunta” care
i se pregãteºte „trupului nelumit”,
inocent, al femeii ºi unui bãrbat cu
gura „plinã de infernul iubirii” are loc
ca „sfâºiere a trupului cu trupul”
sub zodii nefaste, cu o „luciditate
amarã”, urmatã de un somn al
uitãrii. Tensiunea dintre carnal ºi
spiritual, între „memoria lascivã” ºi
„negarea de sine”, între „cãmãrile
focului ºi cãmãrile gheþii”,
prelungeºte tiparul deja trasat în
Elogii, iar acesta vizeazã, în fond,
aceeaºi problematicã a creaþiei,
puse iarãºi sub semnul spiritului
înalt, - de unde reluarea ipostazei
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cavalereºti, „medievale”: ” Îºi puse
cãmaºa de zale ºi se-mbrãcã în
armurã”, într-o vreme când „armuri
se scoteau la mezat ºi
pergamente”. O asemenea
ipostazã nu exclude, într-o
secvenþã imediat urmãtoare,
înscenarea unei vizite a mamei
celor nouã muze, înfãþiºatã
grotesc ºi vorbind despre
„tusnouã” fiicele sale, una
concubina tiranului, alta drogatã,
alta „împãiatã”, hoaþã, retrasã la
ospiciu... Ispitele „Vinerei pãgîne”
nu lipsesc nici ele, îndemnând la
iubire, însã aspiraþia rãmâne
aceeaºi – „o voluptate dezlãnþuitã,
în cãutarea spiritului”. Printre
„fãþarnici, culpabili, abili, maniaci,
mãscãrici”, într-un soi de nou teatru
al lumii, subiectul rãmâne un
idealist visãtor – „Am vânat cu
plase, cu arcuri, cu câini, cu laþuri
ºi smâcuri himera”, „Am nãscocit
etimologia flãcãrii ºi am instituit
gramatica melancoliei”... Eul poetic
e din nou „risipitorul”, el singur
început ºi sfârºit”, e pus sã cânte
„descântecul zilei a opta, în
leagãnul imnelor pietrei unghiulare”
ori  „peanul predestinãrii”, care
începe astfel, în versuri cu rimã
interioarã: „”Ultimul zeu ºi-a uitat în
piatrã cântãrile: în amurg le cântã
depãrtãrile: Triunghiul pietrei –
unghi de nuntã; în ritual de piatrã e
liniºte adâncã ºi pace e ochiul
zeului de veghe-n stâncã”...
Autoportretul poetului e al unui
vizionar – „Ochii de foc
întrezãreau, prin lumina realelor,
solzoasã, o luminã ºi mai realã,
materialã, poroasã”, echivalabilã cu
verbul poetic transfigurator, iar
fraza primeºte atunci ea însãºi un
aer de ritual magic, de descântec
al purificãrii: „Din liniºti profunde,-n
miºcãtoare unde, lumina inunde,
cuvânt peregrin, în rece senin,
acord de lirã în delir, prin cumpãna
zennadir”. Pot fi repede identificate
aici ecouri din armoniile „unitãtãþii
fonetice” barbiene, dar mai ales din
discipolul sãu, Dan Botta, cel din
Eulalii, unde „cantilena” era trasã
în tipar prozodic popular: „Pasãre
mãiastrã, flacãrã albastrã, rãsare
din mare, / în margini de zare,
multmistuitoare, întunecatã floare;
strigãt de durere, lungã sfâºiere,
ruga ei când cere,-n lungã unduire,
în altar de crin, mire pelerin pe

þãrmul sorin, în apus marin”. E de
recunoscut în asemenea versuri
artizanatul superior al unui poeta
faber inspirat, ce recicleazã
formule lirice din registre stilistice
ºi din epoci diverse, realizând o
expresivã sintezã.

      Cãci spaþiul poeziei e mereu
repopulat cu efigii – de la „acvila
cruciat”, „capul de zimbru”, la „cele
trei turnuri” din care rãsunã
„cântecul biruinþei”, la ”delfinii”
exultanþi, ori la soare ºi lunã.
„Amãgirea himerei” e þinta
permanentã a vederii esen-
þializate., - „vânãtoare fabuloasã
prin câmpuri heraldice”. Reapare
ºi „iarba etruscã”, unde revine
„fiinþa etericã” din poemele
publicate în 1986. Cu un accent
întãrit pe elementele de viziune
sumbrã, apocalipticã, ale unui timp
al tuturor profanãrilor,  cu ”cântecul
de hulã” al „iconoclastului”, partea
a doua a ciclului de Solilocvii
rãmâne totuºi deschisã „cãutãrii de
sensuri în lumina aurorei”, într-un
moment în care „glasuri trecute
revin din adâncuri”, ispãºind, zice
poetul, „o vinã a umbrei din simþuri”:
„Exprimau inexprimabilul. O
gratuitate severã ºi o anagajare
totalã, din care inefabilul se holba
ca o viperã moartã. ªi vraja
muntelui se propaga ca zumzetul
viu din orga trupului”. Încã ºi încã
o datã, miza majorã e pe
transfiguararea modernistã, de
evidente resurse simboliste, cu
ecouri din Blaga-poet al originarului,
dar ºi al îndoielii („Coroana de spini
se propaga-n cercuri, pe apele
verzi ale-ndoielii”, „porumbii purtau
pe aripi funinginea”, „o jertfã la
rãscruce de drumuri”). În fine,
poate fi intonat un „cântec de
biruinþã” ºi dinspre  Nebãnuitele
trepte urcã „zeitãþile locului,
adãpostite-n în scorburi ca
nevãstuicile” ºi se strãvede „uitata
Arcadie”, dupã ce alegorica
„Vinere pãgânã” ºi  convulsiile
cãrnii au fost învinse, „în solilocviul
arderii de tot ºi de sine”. Frumoase
versuri în cadenþe arhaice apar în
pagini elogiind prietenia ºi marcând
înseninarea ºi armonia relaþiilor cu
lumea: „Port, o prietene, ºi eu port
cãmaºa iubirii, / Unsã cu purpura
grea, lamura sângelui sãu. / Fir din
suveicã-aurie trecu printre firele-
alese / ªi îl bãtu îndesat spata cu

dinþi poleiþi”...
Faþã de aceste elogii ºi solilocvii

rostite în limbajul înalt-solemn ºi
estetizant  descris pânã aici,
masivul tom de Catulliene
reprezintã reversul buf ºi grotesc,
parodic ºi acidulat cu sarcasme al
viziunii. Este o vastã scenã pe care
se perindã personaje din realitatea
româneascã, politicã ºi culturalã,
de dupã Revoluþie, caricaturizate,
ocãrâte într-un limbaj  adesea
pitoresc, coborât, din raþiuni pole-
mice,  la limita trivialitãþii,  dând
relief injuriei, jucându-se mereu cu
registrele stilistice, împrumutate
majoritar din imaginarul frust ºi din
ritmurile versului antic, oscilând
între un soi de epopee bufã,
compoziþia satiric-epigramaticã,
epitalamul parodiat. Hexametri ºi
endecasilabi, forme prozodice ale
altor vârste poetice, mai recente,
modeleazã    figurile unei lumi „ieºite
din þâþâni... în ritmuri, însã, nobile,
furate / Cu japca de prin toþi ºi toate”
– cum ni se spune în piesa finalã,
Uºa, poate cea mai reuºitã din
masivul ºi inegalul, din punct de
vedere valoric, tom de peste cinci
sute de pagini.  O bunã parte din
aceste compuneri ludico-
pamfletare, cu secvenþe adesea
expresive, suferã, totuºi, fie din
cauza diluãrii epicului pe suprafeþe
excesiv de întinse, fie din pricina
redundanþei, ori, la altã extremã, a
simplificãrii unor portrete ºi
„evenimente”. Editorul cãrþii, Ion
Papuc, are dreptate sã exprime în
prefaþã rezerve serioase privind
„neantul onomastic” ºi „lumea
mãrunt provincialã”, un „univers
mic, al deriziunii, pe care – crede
el – harul poetic nu are cum sã-l
înalþe pânã în stratosfera unui
interes mai general”. Sunt, într-
adevãr, prea numeroase aluziile la
întâmplãri locale,     referinþele la
nume ºi situaþii marginale, opace
pentru cel din afara spaþiului clujean
care e scena acestor întâmplãri de
interes foarte inegal, adesea strict
conjunctural. Reacþia la o traducere
nereuºitã din texte clasice,
rãspândirea unor „biblii anglicane”,
fapte din lumea pestriþã a boemei,
pot constitui, alãturi de teme
poltico-civice ºi patriotice grave,
pretexte  ale unor compuneri
stufoase, disproporþionate ca
dezvoltare ºi viziune în raport cu
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semnificaþia realã,  provocând
invective în lanþ sau execuþii
sumare. Sensibil la datul imediat al
istoriei sau vieþii de fiecare zi,
poetul nu-ºi ia, de multe ori,
distanþele necesare, reacþionând
intempestiv ºi neocolind cliºeul.
Impresia se schimbã, oarecum,
dacã privim lucrurile mai de sus ºi
pe ansamblu, cãci din aceastã
perspectivã mai largã, se impune
totuºi neobiºnuita mobilitate a
privirii, bogãþia registrelor stilistice,
inventivitatea prozodicã. E ceea

ce îl face pe Petru Poantã sã
vorbeascã despre „o carte
singularã, deopotrivã bufã,
pamfletarã ºi encomiasticã,
epigramaticã ºi substanþial liricã”,
iar pe Adrian Popescu sã o apropie,
ca spirit, prin „erudiþia de latinist ºi
vervã”, de Þiganiada lui Budai-
Deleanu, adãugând „umorul, ironia
ºi simþul polemic-deconstructiv al
postmodernilor”.    Amintitul amplu
poem final Uºa asociazã mai bine
decât oricare altul toate aceste
date, înscenând un Symposion la

care participã, într-un amalgam de
voci ºi de atitudini demitizante,
„sfinþi, filosofi, zeiþe, curve, muze, /
Tirani, poeþi, cãrþi, câni, cocoº ºi
astre / întreaga minþii lui [a poetului]
menajerie”. Între extrema
estetizantã, distins-oracularã ºi
manieristã a discursului ºi cea a
viziunii comediografice, parodice ºi
burleºti, ambele pe fundamentele
unui clasicism de substanþã,
poezia lui Vasile Sav  îºi gãseºte,
astfel, un spaþiu individualizat de
expresie.

Parcurgând palmaresul artistic
impresionant al lui Eustaþiu
Gregorian, marcat de numeroase
premii naþionale ºi internaþionale
pentru picturã, artã monumentalã
ºi scenografie, nu se poate sã nu
rãmâi intrigat de faptul cã, pe
parcursul a cincizeci de ani de
creaþie, artistul nu a deschis decât
cinci expoziþii personale, dintre
care douã la Muzeul de Artã din
Craiova, în anii 1976 ºi 1997, în
ciuda faptului cã a participat la
câteva sute de expoziþii colective
judeþene, interjudeþene, naþionale
ºi internaþionale. Care au fost
resorturile interioare ºi ce oare l-
a determinat sã îºi „adune” opera
atât de rar pentru a o prezenta
publicului? Aceastã autoexigenþã
a fost sau nu beneficã evoluþiei
demersului sãu artistic? Acestea
sunt doar câteva întrebãri din
multitudinea pe care le pune
creaþia sa în pictura de ºevalet.
Structurã cerebralã, artistul a
decantat de-a lungul anilor imagini
ale unor motive tradiþionale, cum
ar fi satul, oraºul, copacul, floarea,
reducându-le progra-matic ºi
transformându-le în sinteze
constructiv-expresive de o mare
acurateþe stilisticã. Este o
observaþie, una din multele
observaþii pertinente, pe care o
fãcea în urmã cu douã decenii
prietenul artistului ºi marele om de
culturã care a fost Ion D. Sîrbu.
ªi, într-adevãr, demersul plastic al
lui Eustaþiu Gregorian a continuat
pe aceleaºi direcþii majore în care
Tainele lumii trebuiesc relevate ºi
niciodatã destãinuite.

Acelaºi efort îndelung de
esenþializare a formelor îl întâlnim

ºi în naturile sale statice, fiecare
purtând în sine o stare de
fragilitate anulatã în parte de
remarcabilul simþ al echilibrului pe
care artistul îl realizeazã prin
construcþia compoziþionalã  ºi
armonia gamei cromatice. Ele au
o muzicalitate aparte datã de
ritmuri alerte, de tonuri luminoase,
de raporturile formale între

obiectele ce alcãtuiesc „spaþiul
intim” al artistului.

Ultimul mare ciclu de lucrãri al
lui Eustaþiu Gregorian poartã titlul
„Zbor” ºi ne propune un univers
ideatic ºi plastic cu totul aparte,
chiar dacã „motivul” acestuia,
pasãrea, este unul dintre cele mai
uzitate în arta contemporanã. În
aspiraþia sa cãtre luminã ºi cãtre

vãzduh, pasãrea este „tran-
sformatã” de artist în semnul ei
grafic cel mai lapidar: corpul
devine o axã ascendentã,
încadratã de arcuri de cerc sau
spaþii cromatice dedicate aripilor.
Semnificaþiile multiple pe care le
capãtã aceste compoziþii sunt date
de „semnele” pãsãrii-miracol, al
pãsãrii-idee sau cel al stolului, de
modul de tratare plasticã a
acestora, fie monumental, în
planuri largi, fie în tuºe juxtapuse,
într-o dinamicã ascendentã,
uluitoare.

Întreaga creaþie a stat însã sub
semnul unui Autoportret efigie, în
care chipul alb, transfigurat al
artistului era proiectat pe silueta
impunãtoare a unei Troiþe.
Aparþinãtor unui univers
transcedental, artistul se întoarce
astfel la rãdãcinile sale primare:
credinþa în Dumnezeu, în
sacrificiul de sine pentru ceilalþi ºi
armonia între om ºi univers,
propusã de cultura tradiþional
þãrãneascã. Este cuprinsã în acest
tablou, poate, esenþa întregii op-
ere a lui Eustaþiu Gregorian,
inclusiv aceea a scenografului,
care a creat una dintre cele mai
frumoase ºi autentice galerii de
pãpuºi ºi marionete din cultura
noastrã contemporanã (aceastã
ultimã observaþie aparþine tot lui
Ion D.Sîrbu).

Cu siguranþã, „tãcerile” lui
Eustaþiu Gregorian nu au fost
numai unele de ordin temporal, ci
le regãsim în fiecare lucrare,
indiferent de „motivul” ei, este
acea zonã a Tainei care lasã
posibilitatea fiecãrei lucrãri sã
trãiascã în pacea ei dintâi.

Tacerile lui Eustatiu Gregorian

)) )))

 Florin Rogneanu

Portret de Marin Sorescu
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Pentru E. Lovinescu
pornografia era doar literaturã de
proastã facturã. Discuþia era
transferatã, aºadar, pe insula
esteticului. Totodatã, deschiderea
mentalã a criticului (cel puþin la
nivel teoretic), se vãdea a fi una
remarcabilã. Dacã peripeþiile
sexuale sunt descrise cu artã,
atunci nu este nimic de comentat.
Parafrazându-l pe Fericitul
Augustin, Lovinescu ar fi putut de-
creta: fã rost de talent ºi poþi scrie
orice!

ªi Maiorescu, atât de rigid în
privinþa „ingredientelor” literare, îl
apãrase pe Caragiale, consi-
derând cã pornografia subteranã
din comediile lui este fireascã, atât
timp cât pe scenã sunt aduse tipuri
umane reale, iar omul nu este per-
fect.

Mai pudibond s-a dovedit
tocmai modernul Cãlinescu, iritat
de prea desele acuplãri din Donna
Alba, romanul lui Gib Mihãescu.
Asta nu l-a împiedicat pe critic sã
„rateze” la modul genial în roman,
dându-i viaþã arhitectului Ioanide,
un „Ahile în veºnicã expediþie
eroticã”, un „posedat de Eros.
Centaurul în cavalcadã”.

În epoca proletcultistã apele
s-au „limpezit”. Erotismul este
dezamorsat în artã, trecut cu
vederea fiind doar când era vorba
de discreditarea unor antieroi
burghezi, sceleraþi sau de-a dreptul
duºmani ai societãþii multilateral
dezvoltate. Întreaga mea
adolescenþã a fost o duratã a
tabuurilor ºi-mi aduc aminte de un
coleg de liceu „ascultat” la
Rebreanu. Elevul cu numãrul
matricol 263 nu-ºi putea depãºi
inhibiþiile, deºi încurajat de rânjetul
profesoarei de românã, altminteri

 Felix Nicolau
foarte secretarã de partid. „Aºa,
hai, zi odatã ce-a pãþit Nadina!”.
„Aãã, în romanul Rãscoala un
rãsculat o...” „aºa, hai, mã, mai
repede!” „un rãsculat, deci,
o...o...o...pe Nadina” (pare-mi-se
cã fuseserã chiar doi rãsculaþi).
Nici pomenealã sã se dezbatã în
liceu Duduca Mamuca a lui Hasdeu
sau Maitreyi a lui Eliade. Poveºtile
pornografice ale lui Creangã le-am
descoperit prin 1993 într-o librãrie
din Bucureºti expuse la raionul
Literaturã pentru copii!!!

Dupã Revoluþie era normal sã
aibã loc o defulare eroticã. De aici
pânã la pornografie era cale lungã,
însã. Douãmiiºtii, sub influenþa
beatnicilor americani ºi a noii
literaturi ruse, au fost primii
obsedaþi de autenticitatea visceralã
ºi biologicã. Mai puþin sexualã, aº
spune. Faptul cã necesitãþile
biologice ºi perversiunile de fotoliu,
manu propria, au început sã fie
vãzute, a iscat un mare scandal.
Mai cu seamã poeþii au înregistrat
mediul sordid al cãminelor
studenþeºti. Sexul ºi toate
substanþele pe care el le implicã
au fost, astfel, „poetizate” cu
ostentaþie. Era mai mult o frondã
ºi o recuperare a autenticitãþii
biologice. Scopul nu era crearea
unei literaturi erotice, ci o
valorificare a „urâtului” la modul
estetic ºi un mod de a epata
scriitorul îmburghezit. Unii dintre
optzeciºti ºi nouãzeciºti, pentru a
nu expia, au încercat sã se ralieze
rapid la noua miºcare (a se vedea
violurile lui Florin Iaru ºi
masturbãrile cu zidul ale Angelei
Marinescu). Cenaclul Euridice a
fost teatrul acestei „bãtãlii
colaboraþioniste” între tineri ºi
bãtrâni. Repet, redescoperirea

biologicului de cãtre poeþi ca Elena
Vlãdãreanu, A. Peniuc, Iulian
Fruntaºu, Mihai Gãlãþanu, Marius
Ianuº, Ovia Herbert, Cãtãlina
George ºi mai noii Miruna Vlada ºi
Claudiu Toºa are un caracter de
frondã ºi de recuperare, fãrã
legãturã cu mistica plãcerii
combinate cu durerea, aºa cum o
vãzuse Marchizul de Sade,
arhipãrintele nostru pornografic.

Antrenament ºi cãlire
pornograficã

Antichitatea a trãit pornografia
ca purã intensificare a plãcerii, ca
aprofundare a perversiunii ºi ca
meserie (destul de onorabilã).
Mamele cartagineze îi aºteptau pe
marinari pe plajã, oferindu-ºi trupul
pentru ca, în felul acesta, sã le facã
zestre fiicelor. Grecii apelau la
pederastie la modul paideic, pentru
strângerea relaþiilor dintre maestru
ºi discipol. Hetairele, prostituate de
lux, erau mai bine vãzute decât
metecii, veneticii. Sexul este
împletit cu educaþia, cu
rafinamentul. Romanii sunt
fascinaþi de orgiastic. Mãgarul de
aur al lui Apuleius musteºte de o
sexualitate destrãbãlatã,
intensificatã de efectul „drogurilor”.
În Legile lui Platon, Atenianul
recomanda iniþierea tinerilor în di-
verse plãceri, pentru a nu le cãdea
victime la vârsta cînd vor deþine
responsabilitãþi politice. Intenþia era
tot una iniþiaticã – numai
cunoscând excesul i te poþi
împotrivi. La romani, excesele
sexuale, gastronomice ºi cruzimea
sunt practicate cu un rafinament
rãmas de pominã. Un comunist
chinez, personaj în Condiþia
umanã a lui André Malraux,
propunea „sedarea” ofiþerilor
duºmani (din Gomindan) cu

UNGHIURI ªI ANTINOMII

Msau Lungul drum al pornografiei
pornografice
cãtre literatura eroticã

utatia valorilor,
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ajutorul prostituatelor, întrucât
numai aristocraþia romanã a fost
capabilã sã dea curs tentaþiei ºi,
în acelaºi timp, sã se concentreze
asupra treburilor statului. Chestie
de antrenament-rafinament care,
ºtim, i-a scos ºi pe ei din
competiþie, finalmente.

Urmeazã vremuri ale
senzualitãþii „oficioase”, ascunse.
Literatura mai surprinde foarte
puþin din exuberanþele carnale.
Poezia goliardicã, poemele lui
Villon dau întrucâtva la o parte
perdeaua care mascheazã deliciile
intimitãþii. Nici nu se putea mai
mult: Tertulian considera cã pânã
ºi mariajul legifereazã turpitudinea,
Fericitul Augustin se cãia pe patul
de moarte cã ºterpelise un mãr în
coplãrie, Dante cânta o „donna
della mente”, Petrarca se raporta
la o Laurã idealizatã, iar nu la o
mamã eroinã, iar poezia de castel
slãvea „l’amour courtois”. Pânã ºi
Boccaccio era sfâºiat de
remuºcarea de a fi scris
Decameronul. ªi totuºi, poezia
dulcelui stil nou ºi resuscitatul nolli
me tangere nu constituie decât
latura elegantã, care nu anuleazã
violurile comise de cruciaþi pe
teritoriu creºtin, nici vitalitatea
personajelor lui Chaucer, nici
sexualitatea contrapusã morþii, aºa
cum funcþioneazã ea în
Decameronul. Intrarea în grãdinile
Armidei se face chiar prin spatele
bisericii. Faptul cã în Evul Mediu
mulþi creºtini se feresc din calea
pãcatului prin castrare (ºi în
Orbitorul cãrtãrescian se face
referinþã la extazul mistic al
castraþilor – dar la ce nu se face
referinþã acolo?), nu demonstreazã
decât acuitatea cu care este
resimþitã vitalitatea carnalã. S-a
spus cã Occidentul a reprimat
literaturizarea iubirii pe latura ei
sexualã (vezi Denis de
Rougemont, L’Amour et
l’Occident, sau Julius Evola,
Metafizica sexului), în timp ce
Orientul a ritualizat-o, disciplinând-
o more geometrico. Nu cred cã se
poate vorbi de reprimare, cât mai
curând de muºamalizare ºi de
repudiere a ei din oprele elevate.
Literatura însemnând la acel mo-
ment cunoaºtere ºi sublimare, s-a
exercitat o cenzurã a pudorii ce a
împins vocabularul plãcerii spre

simbol.
Abia Renaºterea acceptã

realitãþile firii, de unde ºi realismul
lingvistic al unor scrieri. Rabelais
este exponenþial în acest sens. Are
loc reversul: lubricul, obscenul ºi
argoul motiveazã condeiul
scriitorului.

Ce rezultã din toate acestea?
Un principiu hegelian al neliniºtii,
das Unruhe Prinzip, în ce priveºte
valenþa pornograficã a artei.
Pornografia poate fi iniþiaticã,
orgiasticã, muºamalizatã, aluzivã,
explicitã, poeticã, demostrativ-
ostentativã ºi experimentalã. Con-
form tipurilor identificate mai sus,
vom avea o pornografie prag-
maticã (a vechilor popoare agrare
sau a cartaginezilor), una iniþiaticã
(de tip grecesc), un orgiasticã (de
tip roman), una ipocrit-sublimatã
(Evul Mediu, neoclasicismul
francez), pânã la vremurile
postmoderne, în care plãcerea
este experimentatã sub toate
formele ºi depãºitã prin saþietate.

Perversiuni ºi sexualitate
alternativã în modernism

Cum spuneam, Marchizul de
Sade este cel care asociazã
plãcerii durerea, abandonului
extaziat violul. Regimul de carcerã
favorizeazã imaginarul pervers. O
nouã pornografie ia fiinþã, întrucât
este abordatã la modul sistematic.
Decadenþii rafinaþi ai sfârºitului de
secol XIX adaugã la deja
experimentatele abordãri he-
doniste ºi sadomasochiste va-
riantele alternative. Ultimei mari
rãbufniri puritane îi va cãdea
victimã Oscar Wilde, închis pentru
pornografie, ceea ce va duce la
moartea lui civilã, apoi la cea fizicã.
Verlaine ºi Rimbaud au scãpat mai
uºor. Simbolismul a valorificat
senzaþia în defavoarea senti-
mentului proslãvit de romantici. În
secolul al XIX-lea demitizãrile sunt
urmate rapid de remitizãri. Victor
Hugo a pus boneta roºie pe Bastilia
vocabularului poetic, scriitorii
victorieni au avut grijã sã o dea jos
de acolo. Émile Zola este fascinat
de tarele ereditare ºi chiar
sexualitatea îi apare ca fiind
grevatã de pulsiuni instinctuale
patibulare. Cum se întâmplã
adesea, femeile sunt cele capabile

sã înfrunte ipocrizia generalã. O
fac George Sand ºi George Eliot,
mai mult în biografie decât în
bibliografie, ce-i drept.

Secolul al XX-lea este secolul
pornografiei. Pe parcursul sãu sunt
de regãsit toate mutaþiile
pornografice pe care le-am
menþionat. La ele se adaugã
plãcerea experimentului, adicã
perversiunea. Algoritmul este
simplu: în general se încearcã tot
ceea ce este repudiat de morala
creºtinã ºi interzis de tabuuri: orgia,
incestul, provocarea plãcerii
sexuale pe orice alte cãi decât cea
„normalã”. Mai fuseserã ele
practicate ºi înainte, dar nu
„ordonat” ºi la modul experimen-
tal. Un nou clivaj între Orient ºi
Occident: dacã pânã atunci vesticii
distingeau între sentiment ºi
intensificarea plãcerii sexuale, faþã
de orientali, care se strãduiau sã
le îmbine, acum occidentalii sunt
obsedaþi de satisfacerea multiplã
a instinctului aþâþat artificial.
Sentimentul nu mai apare decât ca
frustrare ante ori post sexualã (mã
rog, în mãsura în care se mai
poate face o diferenþiere netã între
spiritul occidental ºi cel oriental).

Maestrul pornografic al
modernismului este Vladimir
Nabokov, cel care a fetiºizat
nimfetele. Romanul Lolita se aflã
la originea isteriei pedofile a
pornografiei virtuale. Zice-se cã
autorul Lolitei ar fi fi fost inspirat
de Confesiunile sexuale ale unui
anonim rus. Anonimul mi s-a pãrut
mai apropiat de pornografia gen
Guillame Apollinaire (romanele
„pornographiques et alimen-
taires”), cu încruciºãri incestuoase,
voyeurism ºi voinþa de a penetra
tot ce se poate în zona familialã.
ªi oricum, am senzaþia cã pe
Anonim îl cam  întristeazã acu-
plãrile foc continuu, în vreme ce
personajele lui Apollinaire au
baterii cu viaþã lungã. Nabokov,
însã, transfigureazã pornografia în
literaturã eroticã. Intertextualitatea
permeazã necontenit textul sãu,
scenele fierbinþi sunt rare. Dacã ne
menþinem au pied de lettre, Lolita
nu poate fi transpus decât într-un
film softcore. ªocante sunt doar
intenþiile lui Humbert Humbert,
care rãmâne, totuºi, un artist, iar
nu un maniac instinctual, cum sunt
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mulþi dintre eroii lui De Sade. Una
dintre aceste intenþii era
upgradarea incestului: tãticul vitreg
ºi-ar dori sã procreeze din timp cu
pupila sa o Lolita 2, iar când
aceasta ar fi fost în pericol de ieºire
din perioada de aur a pubertãþii,
sã obþinã de la Lolita 2 o Lolita 3.
Astfel, ºi-ar fi putut exersa
hugoliana „artã de a fi bunic”.
Pornografia ca program incestuos,
consemnat cu un cinism
intertextualizat, genereazã, fãrã
doar ºi poate, comicul.

„Inocenþa” pornografiei mo-
derne este verificabilã ºi în roma-
nul lui Witold Gombrowitz,
Pornografie. Mai bine de 60 de
pagini din partea de început a cãrþii
nu „excitã” cititorul în niciun fel.
„Filmarea” peisajului rural, în
maniera lui D. H. Lawrence,
surprinderea unor gesturi cu
încãrcãturã sexualã, derularea
monologului interior te fac sã te
întrebi unde se ascunde im-
pudoarea? Mai poate ºoca Henry
Miller cititorul postmodern hârºâit
într-ale lecturilor perverse? În cele
din urmã, atât în Nexus, sã zicem,
cât ºi în Zile liniºtite la Clichy sunt
de remarcat onestitatea dorinþei ºi
trãirea esteticã a plãcerii. Indiferent
cã este vorba despre masturbaþie
ori despre sexul all-inclusive,
senzaþia este plenarã ºi reflectatã
adesea la nivel spiritual.
Europeanul descoperea sexu-
alitatea ca eveniment public,
cotidian ºi diurn. Prostituata este,
de multe ori, o cariatidã, o
întruchipare a perfecþiunii fizice ºi,
fiind liberã de prejudecãþile
burgheze, conteazã chiar ºi în
exerciþiul dezbaterii. Amorul se
deplaseazã înspre sexul pro-
fesionist care, pânã la tehnici bine
însuºite, cere ºi participare
sufleteascã. Noua percepþie
asupra sexului public vine tot pe
filierã orientalã ºi se raporteazã la
educaþia gheiºelor, care „ban-
dajeazã” instinctul în dans, muzicã
ºi conversaþie. Shogun, romanul
mamut al lui James Clavell, meritã
lecturat cel puþin prin prisma
aceasta. Ar fi pãcat, totuºi, sã uitãm
de curtezanele italiene ale
Renaºterii care, la fel, aveau
nevoie de o solidã formaþie artisticã
pentru a-ºi atrage clientela.

Tot în modernism apare

pornografia scrisã de femei. Cazul
etalon este cel al lui Anaïs Nin,
iubita lui Henry Miller. Filtrarea
artisticã a satisfacþiei carnale este
ºi mai pronunþatã. În Delta lui Ve-
nus, colecþie de povestiri erotice,
Anaïs relateazã despre înfo-
metarea scriitorilor din Paris ºi
hotãrârea ei de a accepta
comanda unui misterios bãtrân ce
acþioneazã prin mandatar, de a
scrie literaturã pornograficã.
Comanditarul cere fapte, descriere
nudã a descãtuºãrii sexuale.
Anaïs, însã, îºi asumã rolul de
ªeherazadã ºi se declarã
îngreþoºatã de relatarea exactã:
„Eram bântuiþi de poveºtile
minunate pe care nu le puteam
spune. Ne adunam ºi ni-l
imaginam pe acest bãtrân, vorbind
despre cât de mult îl uram pentru
cã nu ne lãsa sã contopim
sexualitatea cu sentimentele ºi
senzualitatea cu emoþia”. O
intereseazã literatura eroticã, iar
nu pornografia. De aceea, îºi ºi
populeazã povestirile cu artiºti,
capabili sã transfigureze sexul în
trãire spiritualã, fie ea ºi perversã.
Punctul de pornire coincide cu cel
al lui Camil Petrescu, care cerea
eroi intelectuali pentru roman.

Literatura eroticã se foloseºte
de sexualitate doar ca pretext, ca
stimulent imaginativ. Substratul ei
psihologic este unul romantic, iar
intenþia una ontologicã. Esenþialã
este delectarea, juisarea,
amânarea tantricã, deci in-
tensificarea. În acest sens se
pronunþa ºi Mihai Ralea în
Explicarea omului: „Omul e un cre-
ator de piedici, pentru a-ºi înfiripa
anumite libertãþi”.

Sexualitate cu victime ºi
cãlãi. Moºtenirea modernistã a
postmodernismului

Voyeurismul acesta à la
Daguerre, este un paradis erotic
ce se prãbuºeºte în pandemonium
odatã cu al doilea rãzboi mondial.
Lagãrele de concentrare ºi, ulte-
rior, Gulagul sovietic declanºeazã
bestialitatea. Filmul lui Pasolini din
1975, Salo sau cele 120 de zile ale
Sodomei, parafrazã dupã cartea
omonimã a lui De Sade, pune ac-
cent pe zona neagrã a sexualitãþii:
sechestrarea, violul, tortura,

scatofagia. Perversiunile devin
„autentice”, în sensul cã nu mai
produc plãcerea ambilor/multiplilor
parteneri. Actul sexual este
performat acum de cãlãu/cãlãi ºi
victimã/victime. Juisarea cãlãului
este provocatã de umilirea
victimei. Sadismul ajunge la
apogeu ºi grãdinile Armidei
alunecã spre o grãdinã a deliciilor,
în viziunea coºmareascã a lui
Hieronymus Bosch.

Postmodernismul este durata
postexcesului, o epocã postviol.
Pânã ºi Charles Bukowsky
oboseºte sã descrie sexul ca au-
tomatism. Factotum, Poºta, dar
mai ales Femei sunt populate cu
apariþii feminie efemere, clasificate
dupã lungimea picioarelor,
circumferinþa bustului etc. Ceea ce
importã este detaliul, perspectiva
de ansamblu rãmânând un
deziderat. Centrul este ratat din
cauza evoluþiei infinite pe orbitã.
Forþa centrufugã o anuleazã pe
cea centripetã. Insaþietatea,
apeiron-ul sexual, provoacã
abrutizare ºi perceperea plãcerii ca
abjecþie. Contorsionat ºi tezist în
final, romanul Femei sugereazã
reducerea multiplicitãþii iluzorii la
unitate. Efectul acumulãrii de
experienþe sexuale inopinat-
alcoolizate este, paradoxal, unul
comic pentru cititor ºi deprimant
pentru narator. Poetul Bukowsky
povesteºte ºi mai multe despre
acest Falstaff casanovian care,
sub masca de miles gloriosus,
tânjeºte tot dupã iubire.

Scena în care bãrbatul mult mai
vârstnic decât iubita sa îi
ingurgiteazã acesteia menstra
(Philip Roth, Animal pe moarte), ar
fi ºocantã dacã centrul de greutate
al cãrþii s-ar situa la nivelul acestui
gest. Or, scena pornograficã este
mitizatã, fãcându-se trimitere la
ritualurile magice prin care menstra
sau poluþia erau folosite ca poþiuni
cu efect seducãtor asupra unui
bãrbat, respectiv asupra unei
femei. Pentru prejudecata publicã,
care nu are acces la semnificaþile
prime, totul este ºocant. Dar,
privind lucrurile în perspectivã
diacronicã, ne dãm seama de un
aspect important: pornografia
implicã siluire, dominaþie,
desconsiderare ºi cantonare în
trupesc, pe când literatura eroticã,
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deºi poate relua aceleaºi
comportamente sexuale, le
învesteºte cu o semnificaþie de
adâncime, capabilã sã purgheze
erosul de orice valenþã animalicã.
Despre douã tipuri de sexualitãþi
scria ºi Shakespeare, pomenind la
modul sarcastic de „fiinþa cu douã
spinãri”, iar apoi descriind atracþia
dintre Romeo ºi Julieta.

Distincþia este evidentã în
romanul lui Pascal Bruckner, Luni
de fiere, în care dragostea se
sexualizeazã progresiv, pânã la
fetiºizare, coprofagie ºi dorinþa
partenerilor de a se mutila
reciproc. Erosul este demonizat de
o posesivitate aberantã. La fel,
cunoaºterea celuilalt prin
intermediul cãrnii degenereazã în
maltratare atunci când îºi atinge,
inevitabil, limitele.

Nu furia cunoaºterii carnale
constituie sâmburele dialectic al
romanelor lui Michel Houellebecq.
Erosul postmodern decade în
pornografie întrucât este
condiþionat de degringolada fizicã.
Atât în Particulele elementare, cât
ºi în Posibilitatea unei insule, mai
cu seamã, iubirea este confundatã
cu prospeþimea senzaþiei. Eros nu
se mai poate salva în agape,
pentru cã omul a devenit un
consumator, golit de substanþã
onticã. Decupând fragmente de
existenþã ºi plasându-le între
paranteze fenomenologice, nu
gãsim decât turbarea de a
valorifica sexualitatea la maximum:
în tinereþe, consumatorul vinde
sex, aproape de graniþa dintre
maturitate ºi bãtrâneþe începe sã
cumpere sex, dacã are cu ce,
bineînþeles. Cãutarea unui
partener nu mai are ca fianlitate
reîntregirea spiritualã a
androginului. Nici mãcar plãcerea
în sine nu mai constituie scopul
unei relaþii. Conteazã doar
imaginea, emiterea unui mesaj de
potenþã socialã: pot sã-mi permit
un partener! De aici, pe de o parte,
fixaþia istericã asupra carcasei, a
exteriorului. Pentru continua
estetizare plasticã a look-ului este
nevoie de bani, deci dispare timpul
care ar fi trebuit dedicat interiorului.
Personajele lui Houellebecq au
nevoie de sex ca de un drog – drog
pe care îl consumã cu plictisealã,
dar care le creeazã iluzia cã încã

mai apar, mãcar în calitate de
figuranþi, pe scena vieþii cosumiste.

Intenþiile pornografice ale
literaturii române. Epifenome-ne
erotice

Literatura românã preia de
multe ori avatarurile sexualitãþii din
marile literaturi ºi le localizeazã.
Gestul nu comportã conotaþii nega-
tive atât timp cât localizarea ºi
adaptarea reuºesc sã se plaseze
cel puþin la nivelul modelului.

Polii modernismului în aceastã
privinþã sunt Mircea Eliade, Eugen
Barbu ºi Nicolae Breban. Dacã în
Groapa ºi în Princepele se face
simþit orgiasticul, în Don Juan ºi în
Pândã ºi seducþie (ca sã citez
titlurile cele mai fierbinþi) predominã
erotismul. E. Barbu foloseºte
scenele pornografice pentru a
caracteriza anumite categorii
sociale. Breban îºi pune mereu
eroii sã-ºi cearã scuze pentru
aluziile sexuale – de argou nici nu
mai poate fi vorba, în atari condiþii.
ªi totuºi, viziunea lui Breban este
constant senzualistã, erotismul
constituind o dominantã a relaþiilor
umane. Impresia este de „obsesie
pudicã”, pe când Barbu mizeazã
doar pe puseuri sexuale, absorbite
în magma intrigii (la fel vor face ºi
Marin Preda sau G. M.
Zamfirescu). Nici homosexu-
alitatea lui Messer Ottaviano nu
reprezintã decât un adjuvant la
construcþia personajului. Sexua-
litatea rãmâne un epifenomen.

Un optzecist postmodernist –
aºa cum se considerã el însuºi –
ca Mircea Cãrtãrescu se forþeazã
sã recapituleze în Orbitor toate
ipostazele erotice ºi pornografice
din literatura românã ºi nu numai.
Rezultatul este un soi de condens
mitologizat, saturat de erotism, dar
uscat din cauza scriiturii
hiperintelectualizate. E ca ºi cum
ai sparge un tabu, apoi te-ai ruºina
de ce ai fãcut. Ajungem iarãºi la
dihotomia animus-anima. Impor-
tant este sexul psihic, nu cel bio-
logic. Anima va tinde sã poetizeze
pronograficul, pânã la a-l sublima
în erotism. Animus este fascinat de
sexualitatea în sine.

Probabil cã cea mai eroticã
scriitoare a postmodernismului
românesc este Ruxandra

Cesereanu, adâncind urmele
lãsate de tânãra Hortensia
Papadat-Bengescu. Marca
scrisului ei este erotismul iniþiatic
ºi flirtul cu pornografia. Cele mai
noi scrieri ale autoarei, între care
Naºterea dorinþelor lichide,
oscileazã între erotica exemplarã,
miticã, ºi jocul sexual in-
telectualizat. Or, erosul desfiin-
þeazã intriga, discursivitatea, ºi
împinge proza spre gratuitatea
poeziei. La fel se întâmpla în Adela
lui G. Ibrãileanu sau, mai aproape
de noi, în Sexagenara ºi tânãrul a
Norei Iuga. Doar cã la aceºti doi
scriitori ceea ce conteazã este
neîmplinirea eroticã cauzatã de
diferenþa de vârstã. Cronos
intervine ca un declanºator de
hybris.

Multdiscutatul conþinut por-
nografic al noi literaturi române este
o fantomã apãrutã brusc pe scena
unei opere cu montãri cuminþi.
Intenþia teribilistã este evidentã, dar
este mãcinatã din interior de o
preþiozitate dusã ultra crepidam.
Teama de a nu fi suspectaþi de
strategii comerciale îi face pe junii
scriitori, majoritar absolvenþi de
Filologie, sã devieze înspre
metapornografie. Asta când nu
poetizeazã sau intertextualizazã
peste mãsurã. Fiºã de înregistrare
a Ioanei Baetica debuteazã cu
„romanul fracturist: Pulsul lui Pan,
având ca incipit un citat din
Faulkner. „Voyeurismul ingenuu”,
înghiþirea spermei ºi a pãrului
pubian sunt cele mai tari faze,
subsumate, în cele din urmã,
procreaþiei nesatisfãcute. Pianis-
simo pune în mod vag problema
lesbianismului. Tema va fi preluatã
ºi de Cecilia ªtefãnescu în Legãturi
bolnãvicioase, roman cu ape
liniºtite ºi vocabular demn. De altfel
ºi prefaþatorul Fiºei de înregistrare,
Liviu Antonesei subliniazã
„rafinamentul construcþiei”, deci
forma care tempereazã virulenþa
fondului. Acelaºi critic se declara
fascinat de romanele lui Mihai
Vakulovski, Pizdeþ, Letopizdeþ ºi
Bong. Într-adevãr, aici sunt de
regãsit inserþii pornografie, textura
acestor opere fiind însã una
beatnicã, focalizatã pe anarhismul
violent ºi lehamitea incitatã cu
droguri.

Consideratã o douãmiistã
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comercialã ºi în consecinþã renegatã
de generaþie, Claudia Golea vizeazã
în mod direct pornografia. Vizeazã,
însã nu o dezvoltã. Planeta Tokyo
pune la treabã pornografia în calitate
de pigment capabil sã înteþeascã
pitorescul unor intrigi plasate în
geografii extrem-orientale. Ur-maºã
a lui Mircea Eliade, Claudia Golea
rãmâne cel mai adesea blocatã la
nivelul unui pitoresc facil, fãrã
deschidere cãtre erotismul exotic.

În prefaþa la pe bune/pe invers,
romanul lui Adi ªchiop, Costi
Rogozanu evdenþiazã modelul
grunge, „cel care se opunea
tãticilor rockului, cu plete în vânt”,
„o rezistenþã calmã faþã de
modelele culturale dure”. Un roman
în care se trateazã despre
homosexualitatea asta virtualã –
de homosexual fãrã experienþe
sexuale”, totul ambalat în discuþii
despre Jean Baudrillard ºi Thomas
Mann. Cronica unei devieri sexuale
anunþate – adicã sugestie
seminarizatã.

Intelectual este ºi Muiuþ, naratorul
din 69, romanul lui Ionuþ Chiva. Muiuþ
începe prin a se masturba intens,
apoi, pe parcurs, îºi diversificã
activitatea de voyeurist. Mircea Mar-
tin remarcã, totuºi, cã „micul
Burroughs” scrie despre plictis,
„oboseala de a trãi, greaþa,
dezgustul faþã de viaþã ºi faþã de
sine”. Pânã ºi sexul este perceput
ca un protest sau ca o defulare.
Eroul cinic cu limbaj dur (Chiva ºi
Vakulovski sunt adevãraþi la capitolul
acesta), este de fapt un fragil sensibil,
un Haulden Caulfield aruncat în

menajeria umanã. Sã discutãm
despre literatura eroticã în acest caz
ar însemna sã ne învârtim fãrã rost
pe ºoseaua de centurã.

Pornografie în stare purã existã
în Belle de nuit. Aventurile intime
ale unei prostituate bucureºtene,
adaptare dupã londoneza Belle de
jour. Protagonista, deºi se declarã
nimfomanã ºi îºi vinde nurii pentru
a-ºi cumpãra delicatese ºi haine
de firmã, suferã de metehne
comune personajelor literaturii
douãmiiste: „am renunþat la
Patapievici ºi Liiceanu în favoarea
lui Dolce ºi Gabana”. Cartea este
îmbibatã de un umor previzibil ºi
se vrea cronica fãrã sens de
masivã a high-life-ului bu-
cureºtean. Nimfomana, ºi ea
filoloagã, bineînþeles, expe-
rimenteazã toate situaþiile ºi
poziþiile sexuale posibile.
Personajul în sine este neverosimil
la modul amuzant: e de ajuns sã
intre în casa unui pervers bãtrân
ºi bogat pentru a recunoaºte
autorii tuturor tablourilor de pe
pereþi. Dar subiectul cãrþii este
realmente sexul. Un îndreptar
sexual cu tentã literarã.

„Ilegaliºtii”

Probabil cã cea mai curajoasã
editurã în acest sens este Brumar.
Aici a apãrut Infernala comedie,
colecþia de sonete pornografice a
lui Emil Brumaru. Trecutã sub tãce-
re de mulþi, cititã cu nesaþ de ºi mai
mulþi, poezia aceasta, în pofida
manierismului ei, pune bazele unei
pornografii savuroase prin ima-
ginaþie, limbaj, delicateþe ºi umor.

Douã romane ale editurii
Brumar sunt necesare eseului de

faþã. Abisex, romanul lui Sorin
Delaskela, foarte bine scris, cu
profunzimi ºi fineþuri ce fac ca
atenþia cititorului sã devieze
dinspre peregrinãrile sexuale ale
agentului imobiliar înspre arta
prozei. Aici se vede cel mai bine
cã stilul bine conturat ºi construcþia
imecabilã „iau faþa” pornografiei.
Poate aºa se explicã ºi de ce
filmele XXX, hardcore, au la bazã
un scemariu primitiv. Nu trebuie sã
raþionezi, ci doar sã te laºi excitat
de scene fãrã înlãnþuire cauzalã.

Noul guru al pornografiei
naþionale este însã Alex Tocilescu,
autorul cãrþii Carne crudã. Dicutând
cu Robert ªerban, editorul cãrþii,
acesta îmi spunea cã provocarea
sexualã a paginilor este serios
contracaratã de umorul naratorului.
Cu adevãrat, episoadele scurte ºi
nervoase din care este alcãtuit
romanul se terminã adesea în
poantã. Pornograficul, totuºi, este
cel care primeazã. Povestea Danielei
ºi a lui Emil seamãnã cu cea descrisã
ºi de Bruckner. Doar cã aici
perversiunile nu sunt duse pânã la
coprofagie ºi mutilare reciprocã.
Sexul în grup este responsabil pentru
anemierea sentimentului ºi pentru
tristeþea carnalã. La un moment dat,
Emil chiar observã cã gura Danielei
este tristã ca gura unei curve. Dar
pânã ºi în cel mai dur roman pe
aceastã temã patina iudeo-creºtinã
este vizibilã în strangularea iubirii de
cãtre „pãcat”.

Am putea conchide cã
pornografia este „pãcãtoasã”, în
timp ce erotismul este „firesc”, de
unde ºi ºansele lui crescute la
happy-end. Literatura românã este
bogatã în scene pornografice
inserate în intrigi care se îndreaptã
în cu totul alte direcþii. Erotismul,
ingredient atât de fertil pentru
literaturã, cere rafinament ºi se aflã
încã la început de drum. Este
literatura noastrã una pudicã? Nu
ºtiu! ªtiu doar cã sexualitatea este
folositã de cele mai multe ori doar
ca un cârlig pentru înhãþarea
cititorului. Un cârlig fãrã momealã,
aºa cum este Erotikon-ul, simpaticul
volum al lui Liviu Bleoca, în care titlul
promite altceva decât conþinutul. ªi
cum zicea cineva: dacã te ascunzi
ºi nu te cautã nimeni, nu înseamnã
cã eºti ilegalist. Un fel de cauzalitate
cazualã.
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apada mieilorZ )) )))

Sub efortul tihnit ºi matur al
circumscrierii foamei destinului sãu
literar, într-o fugã continuã ºi
îndreptãþitã de a-þi cuprinde-n braþe
numele, Aura Christi, alãturi de
Nicolae Breban, a susþinut o
conferinþã pe tema relaþiei maestru-
ucenic în context cultural
european.  Întâlnirea solidarã din
17 aprilie 2008 a avut loc la
Facultatea de Litere din Cluj, la
invitaþia Dianei Adamek ºi a
Cercului Mediterana. Aura Christi
ºi-a reconfirmat poziþiile mediane
ale interioritãþii sale artistice, care
va continua sã construiascã
temple din cuvinte, sub auspiciile
unei capacitãþi eidetice erudite,
necesare. Poeta ºi prozatoarea
propune romanul-templu ca
tehnicã de compoziþie subsidiarã
romanelor sale, termen mult mai
potrivit decât cel de roman-
catedralã, ºi programatic, ºi ideatic.

Romanul-templu are niºte
tabieturi programatice, mai exact,
pledeazã pentru reintroducerea
citatelor în textul mare, pe o relaþie
transparentã ºi paralizantã,
nãscutã din procesiunile trãirilor
estetice dintre maeºtri ºi ucenic.
Citatele obsesive, poeziile
încorporate, meditaþiile întru idei fac
trimitere frecventã ºi sunt tributare
canonului occidental în Zãpada
mieilor, romanul Aurei Christi, ca
de altfel în toatã tetralogia:
Nietzsche, Dostoievski, Deleuze,
Kirkegaard, Jung, Shakespeare,
Orwell, Beethoven, Pink Floyd,
Rilke, Brâncuºi, Blaga etc.
Romanul canonic ca obiectuali-
tate finalã îºi are locul în Marea
Bibliotecã, loc unde se citeºte
mult, bulimic, insomniac, unde
frãmântãrile aºteaptã consu-
mându-se, energic, cosmicele
întrebãri, în otrava bezmeticã a
sentimentelor singurãtãþii, zeiþele
cu o singurã sprânceanã.

Structural, cuvintele abundente
ale textului sunt un potop alb, idei
dezlãnþuite, deloc sacadat,

 Florina Man

flãmânzesc dupã planuri paralele.
Personajele se întind în dialoguri
sau monologuri lungi, scrisori,
jurnale, perimetre labirintice laxe.
Acþiunea, aparent de naturã epicã,
are o intrigã de suspans, cu fraþi
gemeni incestuoºi, nu se ºtie dacã
uciºi sau sinucigaºi, relaþii
extraconjugale, cãlugãriþe instabile
psihic, artiºti capricioºi, un laptop
care ascunde jurnale de scriitor în
mãnãstirea satului K., excursii în
spitalele autohtone de nere-
cuperabili etc.

Dar hãþiºul epic este mimat,
deoarece foamea anti-eroilor
pentru acestã lume e norocul imens
al clipei eterne de recãdere în viaþa
vie, însã slujirea poverii imposibile
a rãtãcirii monotone tânjeºte
extazul melancolic al morþii vii.
Personajele existã ne-trãind pe
versantul acesta, dionisiac, vis-à-
vis de celãlalt, olimpic, ce ascunde
taina zeilor, iar între ele
singurãtatea trãirilor, descrisã într-
o imagine stângace ºi imberbã, a
fecioarei care pãºeºte-n realitate
temãtoare, cu sufletul pânã la
impudoare ºi spaimã nepãtatã, o
singurãtate care-ºi ridicã-n vecii
vecilor munþii la cer.

Urmãrind un stil greoi, inegal,
Aura Christi permite doar
personajelor christice (Don
Quijote, Hamlet, Mîºkin, Alioºa
Karamazov, Castor Ionescu,
Akulina Juºkov) sau celor
nietzscheene (Zarathustra, Ivan
Karamazov, Saºa Cerven) sã-i
susþinã romanul-templu, într-o
lume construitã pe modelul grãdinii
austere pe care o perindã când
muºtele, când vulturii de noapte. O
lume perceputã estetic,
nietzschean, ca o masã enormã
de forþã ce se metamorfozeazã
prin fluxul ºi refluxul structurilor
sale, o lume în care te zideºti,
construieºti, ,,eºti corp din corpul
ei viu, pulsând, eºti coloanã din
templele ei de necuprins, cu
privirea unui ochi muritor, limitat,

nãtâng.” (p. 461)
,,Personajele mele sunt aidoma

acelor adolescenþi ruºi din mijlocul
secolului al XIX-lea care aveau
insomnii, nu aveau liniºte fiindcã se
frãmântau din cauza <<bleste-
matelor probleme>>, cum afirma,
pare-se, Lev ªestov: viaþa/
moartea/viul, iubirea-ura, relaþia
cãlãu-victimã/stãpân-slugã, relaþia
maestru-ucenic. Din aceste
motive, nu se va gãsi în romanele
mele acþiune în sensul vehiculat
de admiratorii prozei strict
naturaliste. Eu caut, în proza mea,
sã ajung la abisalitate.” (p. 396)

Odatã amintitã abisalitatea,
planul ideatic al romanului-templu,
se circumscrie aºadar tragismul
bulbucat spaþial al silogisticii
dostoievskiene ºi nietzscheene,
care se întâlnesc în pedagogia
anti-nihilismului, la Dostoievski ca
limitã extremã, iar la Nietzsche ca
ºi conversie, plurimorfism al
valorilor. Aura Christi aduce o
nuanþã nouã, de combatere
culturalã a experienþei nihilismului
ca acþiune generalã de negare a
vieþii, ºi anume abisalitatea
fecundã a capacitãþii de creaþie
proprie subiectului artistic uman.
În revalorificarea atmosferei
bolborosinde a redacþiilor,
editurilor, atelierelor de creaþie, în
centrii de putere culturali care
judecã lumea dupã criterii de
valoare; aici are loc dislocarea
energiilor plasmatice ale
personajelor, în faþa creaþiei ca
dizarmonie irezistibilã, cerecetarea
amoralã a problemelor
fundamentale ale vieþii prin
transformarea existenþei în destin,
a ideilor, vedeniilor, viselelor,
creaþiilor în experienþa abisalitãþii ca
Eros generalizat, ligamentar.

Prin alegerea atentã a tuturor
personajelor, a dialogurilor
savante ºi plasarea lor în
domeniul artelor (sculptori, editori,
scriitori, critici de artã, pictori),
romanul Aurei Christi e virtuos ºi
necesar galeriei de personaje
post-decembriste tocmai prin
revigorarea romanului
problematic, eidetic, al realitãþii
multiple care este omul, un roman
postmodern doar prin limbajul
hachiþar, bien sûr!
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S-a întâmplat acum cinci zile. Au venit sã-mi
spunã: dumneavoastrã sã ieºiþi de aici, toatã
aceastã zonã va fi acoperitã de ape. Mi-au spus
cã râul va înnebuni. Cã eu nu ºtiam cã acest râu
se lega cu alt râu, care, la rândul sãu, se legase la
partea cerului unde zeiþele pãstreazã toatã ploaia.

- Dar pe ãsta îl las aici? - am întrebat, arãtând
pe bãtrânul meu tovarãº.

- Dumneavoastrã alegeþi. Dacã vreþi sã trãiþi,
sã ieºiþi singur, acum.

Nu am ieºit. Am vorbit cu Makalatani când el
mânca liniºtit. Ne-am hotãrât amândoi sã aºteptãm.
Împreunã pierduserãm totul de atât de puþin timp.
De câte ori putem pierde totul într-o viaþã? Nici nu
au trecut zece ani de când fugiserãm de gloanþe,
fiecare pentru supravieþuirea lui. Tovarãºul meu,
bãtrânul Makalatani, unde se afla în acei ani de
rãzboi? Am crezut cã el nu ar fi supravieþuit. Dar
când m-am întors la Chokwe, acolo stãtea el,
aºteptându-mã. Fidel, în locul unde noi ne
despãrþiserãm. Violenþa nu l-a înãcrit. El integru
continuã sã rãmânã în aceeaºi dulceaþã, hotãrât
sã reînceapã, trãind mereu de azi pe mâine.

Încã o datã se auzeau îndemnurile de a ieºi.
Din nou dizlocaþi? Aceia care acum ne alarmau
ºtiau, cu toatã siguranþa, viitorul? Un sãrac
abandoneazã uºor sãrãcia sa? Dar, într-adevãr,
s-a întâmplat. Mai rãu cã s-a întâmplat; aceea chiar
s-a întâmplat. ªi a fost dintr-o datã: cerul a câºtigat
culoarea pãmântului, amintind scuipatul dracului.
Norii apãsau ca ºi cum ar fi fost fãcuþi din glod. în
atâtea densitãþi, cerul înceta sã mai fie locuit de
pãsãri.

Am ieºit din case. Am privit zarea. ªi dintr-o
datã ni s-a fãcut fricã: pentru cã cerul deja nu mai
era larg. Stãtea acolo, la îndemânã. Stelele erau
numãrabile, degetele unei familii ajungeau pentru a
le arãta.

ªi, imediat, au venit ploile, prãbuºindu-se pe
pãmânt. Ape imense, întârziate, fiecare picãturã
gravidã ºi avidã. În toate pãrþile se nãºteau
viniºoare, toate limitele pãmântului s-au transformat
în afluenþi ai râului. ªi râul s-a umflat, a ieºit din
albie pânã a acoperit imensitatea.

În zori de zi, ploaia deja pustiise strada,
înghiþind puntea, mestecând câmpurile. Dumnezeu
îºi pierduse controlul în apã. Tristeþea a surâs,
înãuntru: întotdeauna eu am dorit sã vãd marea.
Acum marea vine sã mã vadã.

Bãtrânul Makalatani, cu toate acestea, se
gândea numai sã mãnânce, indiferent la ploaie ºi la
ameninþãri. Dar eu, nu. Priveam timpul, adulmecam
râul. Cunoºteam asemãnãrile sale - timpul ºi apa.
Amândoi mi-au luat fiii, visele, bogãþiile. Deja m-am
aºezat la marginea timpului. Mi-am oprit viaþa acolo,
culcat pe margine. Am descoperit apoi cã nu existã
margine. Totul este ºuvoi, marginea stã opritã numai
în aparenþã. Acest ºuvoi al timpului a fost cel care
mi-a luat soþia, fiii, totul.

În noaptea urmãtoare, apa râului a crescut. M-
a împins spre adãposturile pe care eu le crezusem
ca fiind numai pentru pãsãri. Am escaladat copacul,
am urcat pe acoperiºul unui depozit. Makalatani a
urcat cu mine. El pãrea zãpãcit, dezechilibrat. Apoi,
s-a culcat, ca ºi cum nu ar mai vrea sã audã de
nimic. ªi acolo am rãmas tremurând, privind ruinele
dimprejur. Bunurile mele, caprele, casa: totul
dispãruse. Viaþa mea... complet dãrâmatã. Numai
eu ºi Makalatani, deasupra þiglelor.

Am privit mai departe, spre vecinãtãþi. Nu am
vãzut decât apã. ªi m-am gândit la vecina Sofia
Pedro. Ea era gravidã, chiar la împlinirea sorocului.
O fi reuºit oare sã scape? Am strigat-o pe nume.
Hãuitul apelor îmi stinse strigãtul. Numai Makalatani
mã privea, cu acei ochi de femeie dezbrãcatã. Eu
îmi pierdeam treptat înfãþiºarea de om. Pielea mea
era deja coaptã, zbârcitã. Nu mai era mult ca eu sã
mã transform în peºte, acoperit tot de solzi.

În ziua urmãtoare, nu am mai bãut. Am fãcut
mâinile cãuº chiar în apa râului, am bãut apã
bolnavã. Makalatani a bãut cu mine, dar el niciodatã
nu a fost exigent la bãuturã. Acum amândoi
sorbeam ca animalele, sorbind noroaiele ºi
gunoaiele, unicele noastre alimente.

M-am oprit de a mai bea când am vãzut boii ºi
oamenii plutind pe cursul apei. I-am spus lui
Makalatani sã nu se uite. ªi m-am jurat: nu pot sã
las moartea sã mã contamineze. Moartea este un
alt râu: dintr-o datã ea sare marginea ºi ne inundã
cu mãrimea oceanului.

Noaptea, din cauza foamei, chiar am delirat.
Apa a urcat mai mult, plãcile de zinc au dispãrut.
Degetele mele sângerau de atâta prindere de
scânduri. Eu stãteam aºteptând propria mea
moarte. Încã m-am gândit: renunþ, mã arunc în
curentul apei. Cel care m-a fãcut sã mã opresc a
fost Makalatani. El acolo, atât de suav, înþelept de
aºteptare. Sau necunoscãtor al timpului. Tovarãºul
meu aºtepta de la mine aceeaºi liniºte. Îmi
împrumuta supravieþuirea.

În a patra zi, nu mai reuºeam sã mai vãd ceva.
Totul se desfoca. Atunci a fost când am auzit un
nor care se cobora, zgomotos. Era un nor cu mo-
tor. A rãmas deasupra, rotindu-se ca un vultur. A
coborât un înger alb din acest nor, ºi mã prinse. Eu
deja acceptam totul. Cu excepþia de a lãsa pe
tovarãºul meu în spate. Strigai cãtre înger:

- Vin numai dacã îl pot lua de asemenea ºi pe
Makalatani al meu.

Omul mi-a strigat. Gãlãgia, picurarea apei,
toate acelea, dintr-o datã, m-au trezit. Îngerul era,

1 Am scris aceastã povestire dupã mãrturiile pe care eu
le-am însemnat în timpul ploilor torenþiale ale potopului râului
Limpopo, în martie 2001. Rosita este o fetiþã care, într-adevãr,
s-a nãscut într-un copac. Mama sa s-a refugiat în acest punct
înalt, unic, din peisajul inundat.

MIA COUTO
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în cele din urmã, un soldat sud-african care mi-a
desfãcut braþele, legându-mã cu o coardã. Norul
era un elicopter care vântura deasupra depozitului
unde noi ne-am adãpostit.

 Totul, dintr-o datã, a devenit clar. ªi am strigat:
hai, Makalatani, aceia ne vor salva. El a întors capul,
cu fricã de înãlþimi. Am început sã-l împing, dar
greutatea lui nu mã ajuta. Am strigat cãtre soldat:

- Boul meu! Ajutã-mã sã încarc boul meu!
Nu merita. Soldatul nu vorbea portughezã.

Vorbea numai limba soldaþilor: ordine, executãri rapide.
Dar eu nu puteam sã las acolo pe bãtrânul meu bou,
unica mea bogãþie. Cu ce companie aº reîncepe eu
viaþa mea? Am strigat, eu la fel, ca ºi militarii:

- Ei, Makalatani, intrã în elicopter, puturosule!
Animalul, încãpãþânat, s-a ridicat în patru

picioare. ªi eu, deja în disperare: dumneata nu
mergi, de asemenea, eu nu merg. Gata, vom muri
amândoi, unul fãrã celãlalt. ªi m-am aºezat cu
puþinele forþe pe care le mai aveam. Soldatul, atunci,
ºi-a pierdut rãbdãrile ºi m-a legat. ªi am urcat prin
aer, învârtindu-mã ca un fluture, dansând fãrã un
alt pãmânt care ar fi fost corpul sud-africanului.

Obligat cu forþa, m-au împins înãuntrul
elicopterului. Ce-i asta, acum? Omul este salvat
împotriva voii sale? Am vorbit cãtre ceilalþi, fraþi ai
mei, care s-au grupat în burta aparatului.

- Aþi vãzut, tovarãºi? Am fost obligat sã-mi las
boul deasupra acoperiºului.

- Ce bou? - au întrebat.
- Marele meu bou, chemat Makalatani, cum l-

am botezat.
Dar ceilalþi, salvaþi ca ºi mine, se mirau. Nu

exista nici un bou aproape de mine. ªi un altul chiar
mi-a zis: el vãzuse, luat de curentul apei, ciurda
mea. Asistase la aceasta acum douã zile. Animalul
deja trebuia sã fi avut o licãrire de viaþã, se putea
vedea un corn arãtând spre cer. în cele din urmã,
niciodatã nu avusesem un bou pe acoperiºul meu,
eu trebuia sã fi delirat, din cauza apelor murdare
pe care le bãusem.

Am rãmas acolo, tãcut ca un orfan. Stãteam
privind pe colegii mei de cãlãtorie. Toþi picurau: apã,
fricã ºi spaimã. Pânã când, dintr-o datã, am vãzut-
o pe Sofia Pedro, vecina mea gravidã. în braþele
sale un pachet mã fãcea sã mã înciudez. Ea
întredeschise nãframa ºi mi-a arãtat o fetiþã, mai
proaspãtã decât roua.

- Nu îmi spune cã dumneata ai cuibãrit aceastã
fetiþã în vârful copacului!?

Niciodatã nu vãzusem o obosealã atât de mare
într-un singur corp. Dar Sofia încã a surâs ºi a
murmurat:

- E Rosita, aceasta este Rosita mea.
Am rãmas fãrã replicã. Am privit copilul, ochii

mei s-au fixat. Fetiþa pãrea cã plânge. Dar nu se
auzea, totul era acoperit de motoare. Sofia Pedro
luã fetiþa ºi a aºezat-o la piept. Vocea delicatã a
Rositei creºtea, depãºind motoarele elicopterului.
Totul se liniºti în mine, o inundaþie scufundându-mi
inima. ªi, din nou, m-am vãzut ca un nor, plutind ca
o navã. Eu cãlãtoream, împreunã cu ai mei, cãtre

aceste câmpuri niciodatã vãzute, unde boul meu
pãºtea rouã dimineþii.

Da, la aceastã destinaþie ar exista pãmântul.
Din nou, infinitul teritoriu al vieþii. ªi Rosita deja se
nãscu în mine.

Mia Couto, Na Berma de Nenhuma Estrada e
outros contos, Lisboa, Caminho, 2001, pp. 179-184
(Pe marginea nici unei strãzi ºi alte povestiri)

(Inspiratã din istoria femeii ºefului din Namaroi,
Zambezia, culeasã de pãrintele Elia Ciscato)

Vã voi spune povestea lumii. Ceea ce vã voi
povesti mi s-a întâmplat în vis de  la strãmoºi. Dacã
n-ar fi fost aceasta, eu niciodatã nu v-aº putea
vorbi. Sunt femeie, am nevoie de permisiune pentru
a avea cuvânt. Povestesc lucruri pe care niciodatã
nu le-am ºtiut. Prin gura mea vorbesc, în fierbinþeala
febrei, cei care ne fac sã existãm ºi ne dau ºi ne iau
numele noastre. Acum, domnule, tradu-mã, fãrã
întârziere. În curând, eu îmi voi pierde vocea pe
care o mai am acum.

La început, toatã lumea era de femei. Bãrbaþii
nu existau. ªi aºa a fost pânã când a apãrut un
grup de femei care nu ºtiau cum sã rãmânã gravide.
Ele se îngravidau dar nu dãdeau lumii seminþele pe
care le duceau în ele. Atunci s-a întâmplat astfel:
gestantele femei au luat pe cele sterpe ºi le-au
înghiþit pe toate, întregi. Au rãmas trei zile pline de
aceastã încãrcãturã, rotunde de o nouã sarcinã.
Dupã un timp, femeile care le-au înghiþit pe celelalte,
le-au dat luminã. Acele fiinþe care stãteau înãuntrul
burþii au ieºit, însã fiind alþii, pe care niciodatã nu
i-au mai vãzut. Aºa s-au nãscut primii bãrbaþi.
Aceste creaturi priveau pe progenitoare ºi se
ruºinau. ªi pãreau diferiþi, având comportamente
ºi dorinþe rãzboinice. Ei au decis sã schimbe locul.

Au trecut pârâul, emigrând de cealaltã parte a
muntelui Namuli. Aºa cã au cãlcat pe celãlalt tãrâm
ºi au vãzut cum izvoraºul creºtea. Pârâul s-a fãcut
râu ºi râul s-a fãcut fluviu. La marginea unde s-au
transferat bãrbaþii, se mâncau numai lucruri crude.
ªi aºa, au rãmas mai mult timp. Într-o noapte
anume, ei au vãzut, de cealaltã parte, aprinderea



58

focurilor. Femeile ºtiau sã culeagã flacãra,
semãnau focul ca cineva care cunoaºte arta de a
semãna ºi culege. ªi bãrbaþii ºi-au spus:

- Femeile au o parte roºie: de acolo iese focul.
Atunci, ºeful care conducea bãrbaþii a poruncit

sã meargã cineva sã aducã focul ºi sã i-l înmâneze
intact. Doi bãrbaþi au traversat râul pentru a
îndeplini ordinul. Dar nu au reuºit: flãcãrile se
întorceau, ofilite. Focul nu era în stare sã traverseze
râul.

- Focul se oboseºte, ºefule.
Aºa i-au spus ºefului. Dezamãgit, ºeful ºi-a

asumat el însuºi misiunea. A traversat curentul în
noaptea cu lunã plinã. Râul era în flux furtunos.
ªeful ºi-a pierdut trupul, lãsând sã-i scape sufletul.
S-a trezit pe marginea cealaltã, mai muiat decât
peºtele. A simþit numai cã îl trãgeau dându-i aer ºi
luminã. A vãzut atunci o femeie care îl ajuta,
aprinzându-i un foculeþ pentru a-ºi usca hainele.
Bãrbatul i-a vorbit, mãrturisindu-i dorinþele, geloziile
ºi intenþiile. Femeia i-a spus:

- Focul este un râu. Trebuie sã fie cules de la
izvor.

- Noi nu ºtim locul acelui izvor.
Era noapte, femeia a chemat pe ºef ºi  l-a fãcut

ca ºi cum s-ar fi întins pe pãmânt. ªi ea s-a aºezat
deasupra lui, corp în cearºaf de alt corp. Niciodatã
vreun bãrbat nu a dormit cu cele de pe cealaltã
margine. Femeia, în cele din urmã, i-a sãrutat ochii
ºi în ei i-a rãmas gustul de picãturã. Era o lacrimã
de sânge, o ranã a pãmântului. Lacrima plângea,
chemând a se coase cele douã margini, încât
carnea sa sã se deschidã. Mâna lui a adormit
deasupra abisului suav al ei.

Cuibãrit în braþele femeii, bãrbatul a desfirat
urmãtorul vis: ea era ultimul bãrbat ºi la acea
încruciºare de corpuri pe care ei o experimentaserã
în acea noapte, el se rãnise, corpul lui se
deschisese... vânã deschisã. Vede cum sângele i
se împrãºtia în râu ºi ameþea. Când ºi-a revenit,
toatã apa râului se transformase în sânge.
Urmeazã cursul râului ºi vede cum roºul se
îngroaºã, lichidul se coaguleazã, o cremã în corp
solid din care se va face o fiinþã umanã. Puþin câte
puþin, se naºte o femeie. ªi, de îndatã, râul din nou
începe a curge, apã curatã ºi purificatã. Acesta a
fost visul. Acest vis ºeful l-a uitat chiar înainte de a
se trezi.

ªeful s-a trezit dis-de-dimineaþã ºi s-a întors
la marginea sa. La trecerea râului a vãzut cã râul
se liniºtise, cu unde calme cum nu avusese
niciodatã. Bãrbatul a ajuns la ceilalþi, speriat, ca ºi
cum ar fi uitat sã respire. Ceilalþi l-au privit curioºi.
Oare adusese el un foc înãuntrul lui? ªeful încã îºi
cãuta respiraþia:

-Ascultaþi... acolo... de cealaltã parte...
ªi a cãzut, pur ºi simplu. Mânaþi de curiozitate,

ºi ceilalþi au fost dornici sã afle. Treceau dupã
ascunderea soarelui. De fiecare datã când vreunul
se întorcea, râul se tot strâmtora, ca ºi cum ar fi
fost un pârâu. În cele din urmã, exista numai o
margine necunoscutã a nopþii ca o altã laturã a vieþii.
ªi, unul câte unul, toþi fãcuserã vizite de partea
cealaltã a râului. În final, cursul apei se dovedea a fi
acelaºi care fusese înainte: un firicel. Lumea deja
nu mai dispunea de douã laturi. Uºor, bãrbaþii se
deciserã sã rãmânã în teritoriul femeilor. Pe cealaltã
veche margine nici un bãrbat nu a mai rãmas.

ªi timpurile circulau. Într-o zi, o femeie a dat
luminã. Bãrbaþii s-au mirat: ei nu cunoºteau actul
naºterii. Gravida s-a dus în spatele casei, împreunã
cu alte femei ºi au tãiat copilul unde el se confunda
cu mama. Au ciuntit cordonul, unul s-a fãcut doi,
sângele separând corpurile ca râul înainte de a
despãrþi pãmântul.

Bãrbaþii au vãzut aceasta ºi au murmurat: dacã
ele se taie, ºi noi putem face la fel. Au ascuþit cuþitele
ºi i-au dus pe bãieþi în pãdure Aºa s-a nãscut
circumcizia. Îºi tãiau fiii pentru ca ei sã intre în lume
ºi sã uite de cealaltã margine, de unde au emigrat
la început bãrbaþii. Astfel, bãrbaþii se simþeau
consolaþi: puteau, cel puþin, sã facã o a doua
naºtere. ªi aºa, ei se iluzionau cã au puteri egale
femeilor: generau atât cât ele. Greºeala lor: numai
femeile tãiau lanþul unei vieþi pentru o altã viaþã. Noi
i-am lãsat aºa, nici nu am cãutat în ei o altã
convingere. Pentru cã, în cele din urmã, pânã astãzi
ei continuã sã traverseze curentul râului pentru a
cãuta în noi izvorul focului.

Mia Couto, Estorias abensonhadas, Lisboa,
Caminho, 1994, T Ed. pp. 141-144. {Povestiri
binecuvisate - binevisate - binecuvântare + visate)

În româneºte de Maria Joao Continho ºi
Simion Doru Cristea

de proiect utopic în volumele
precedente, se materializeazã în
acest volum în care eul poetic este
„asurzit de auzul preatârziului”
(Fabula Mundi). Privirea nu mai este
„de la capãtul apocalipsului”, ci de
la capãtul lumii (cînd are loc

dezertarea din stirpea umanã) dupã
care urmeazã, în viziunea poetului,
abisul dumnezeirii. În poemele
selectate din ultimul volum inclus în
aceastã antologie, publicat în 2005,
sînt descrise tablouri ale unor pictori
celebri (Gauguin, Caravaggio,
Dürer) cu tematicã religioasã, în

poeme cvasi-mimetice.
Existã o vibraþie fundamentalã în

poezia lui Dan Damaschin, dar
viziunile poetice nu sînt constante,
traseul poetului este unul sinusoidal,
pentru ca în final sã se uniformizeze,
poezia avînd, din nou, ca motor gen-
erator un element extern.

(urmare din pag. 38)
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ormele vii“ ale
teatruluiF”

Om de teatru de o vastã
culturã, poet ºi dramaturg,
Dumitru Velea ºi-a propus cu nu
mult timp în urmã sã demareze
un proiect pe cât de ambiþios pe
atât de trudnic (herculean
aproape) – scrierea unui dicþionar
al actorilor care s-au perindat
prin Teatrul Dramatic „Ion D.
Sîrbu” din Petroºani. Ducând
povara unei lucrãri de asemenea
proporþii, necesitând o
documentaþie amãnunþitã, pe
mãsurã, ºi o elaborare
îndelungatã, nu mã aºteptam sã
vãd realizarea proiectului atât de
curând. Dar iatã cã Editura
Fundaþiei Culturale „Ion D. Sîrbu”
din Petroºani ne pune în faþa unui
fapt împlinit: o carte de 500 de
pagini, intitulatã Forme vii ,
cuprinzând „60 dramatis perso-
nae”, 60 de portrete de actori ºi
regizori care au activat pe scena
Teatrului din Petroºani de la
înfiinþarea lui în 1948 pânã în
prezent. Nimeni altul nu era mai
îndreptãþit ºi mai bun cunoscãtor
în domeniu pentru a scrie
aceastã carte decât Dumitru
Velea, cel ce a ucenicit pe lângã
Ion D. Sîrbu, devenind unul dintre
directorii cei remarcabili, dãruit
turp ºi suflet instituþiei ºi vieþii
teatrale din zonã.

Forme vii, monografia
sentimentalã a teatrului
petroºenean oferitã de Dumitru
Velea este o performanþã în sine.
Este o istorie în date ºi oameni
ce depãºeºte sfera tratãrii
subiective. Este o oglindire cât se
poate de obiectivã în litera scrisã
a evanescentelor „forme vii” care
au populat ºi cinstit scena
teatrului minerilor din Valea Jiului.
O lucrare unicã prin mulþimea
informaþiilor ºi interpretarea lor
decentã de cãtre un cunoscãtor
aplecat cu pasiune asupra
materialului investigat. Autorul
cãrþii gãseºte ºi de aceastã datã

 Adrian Þion
(ca ºi în cazul altor scrieri) titlul
potrivit pentru paginile însufleþite
ºi inspirate care însoþesc
biografiile artistice ale celor 60 de
artiºti. Desigur, actorul este
aceastã „formã vie” specificã artei
dramatice „datoritã prezenþei vii a
omului pe scenã”. Sintagma
extrem de sugestivã „forme vii”
este luatã din Schiller ºi Hegel prin
intermediul lui I. D. Sîrbu, mentorul
sãu. Am putea crede cã aceastã
istorie-oglindire este exhaustivã ºi
definitivã, dacã autorul însuºi,
extrem de scrupulos în furnizarea
datelor, n-ar recunoaºte cã au fost
lãsaþi deoparte unii actori, urmând
ca aceºtia sã aparã într-un posibil
volum secund. Cum n-am crezut
cã un singur om poate duce la bun
sfârºit un asemenea travaliu, se
vede cã în cazul lui Velea
surprizele de acest fel se pot
înmulþi.

Cele 60 de fiºe-portret, urmate
de amãnunþile liste de roluri,
însoþite de numeroase fotografii
(din pãcate, multe de calitate
îndoielnicã), sunt articole bine
argumentate despre cariera
artisticã a celui prezentat. Toate
acestea sunt flancate de un
studiu despre partea vãzutã a
teatrului (la început) ºi un altul
despre partea lui nevãzutã  (la
sfârºit). În istoria ºi evoluþia
Teatrului din Valea Jiului, „teatru
de repertoriu cu trupã
permanentã de actori”, se
recunosc în egalã mãsurã
creºterea ºi descreºterea culturii
române din epoca totalitarismului
pânã la deschiderea democraticã
spre valorile perene, universale
sau spre pasul urmãtor fãcut spre
haosul actual. Autorul are în
vedere „un romantism al
începuturilor” marcat de
„fascinaþia proprie unui miracol,
dar ºi (de) cutremurul ºi spaima”
survenite în urma strictului con-
trol ideologic. Mai bine de un

deceniu ºi jumãtate s-au jucat,
preponderent, piese sovietice. A
urmat „primãvara teatralã” adusã
la Petroºani de ºcoala Mariettei
Sadova, apoi perioada fastã,
când teatrul cucereºte cele mai
multe premii ºi distincþii. Dupã
1983 începe refluxul, pentru ca
dupã 1989 sã se punã accent pe
recuperãri ºi premiere absolute.
Prezenþa lui Horaþiu Ioan Apan ca
regizor artistic este apreciatã ca
o întinerire necesarã în formarea
spiritului de echipã.

Nu întâmplãtor vreau sã
deschid seria exemplificãrilor cu
Mihai Clita. El este prezentat ca
unul dintre cei mai reprezentativi
actori ai teatrului, rãpus la 59 de
ani de o boalã nemiloasã. Pe
lângã palmaresul bogat (90 de
roluri) autorul adaugã un grupaj
de versuri dintr-un caiet al
actorului pentru a-i defini mai bine
sensibilitatea artisticã. De altfel,
sunt ataºate astfel de poezii
fiºelor de creaþie sau spicuiri din
cronicile teatrale rãspândite prin
publicaþiile vremii ºi în cazul altor
portrete. Sunt decupate frânturi,
mãrturii de credinþã din caiete de
salã, din pliante tipãrite cu diferite
ocazii aniversare. Fiecare actor
este prins într-o caracterizare
succintã, omul ºi opera fiind un
tot unitar reprezentativ pentru
trecerea în eternizare a actului
teatral. Elena Antonescu (printre
primele venite în Vale de la
Bucureºti) este „venerabila
artistã emeritã”. Tot din primul
eºantion, Costel Rãdulescu este
„laureat al Premiului de Stat” dupã
cum erau rãspãtiþi atunci actorii
cu merite deosebite, Ilie ªtefan
este un alt „fidel al teatrului”.
Prezent încã de la începuturi este
cunoscutul Sandu Sticlaru
„chemat de Dumnezeu la
aplauze!” Despre Marietta
Sadova se spune cã „a deschis,
pentru un timp, teatrul cãtre
poesis”. Impresionante fiºe de
creaþie întâlnim la Florin Plaur,
Rosmarin Delica, George
Negraru, autor de piese de teatru
ºi de cãrþi de prozã, Virgil Flonda,
plecat dintre noi în 2006.

Vedete de primã mãrime ale
teatrului românesc au lãsat
amintiri de neºters în inima
spectatorilor. Printre ele, la loc de
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cinste, se înscriu Emilia Popescu
(„tot ceea ce fac, fac ca ºi cum
ar fi pentru ultima oarã”) ºi
Claudiu Bleonþ („actorul total”)
care au realizat un minunat
spectacol în doi cu Un bãrbat ºi
mai multe femei de Leonid Zorin
în stagiunea 1988 – 1989. Nu-i
pot aminti pe toþi actorii admirabili
ºi mai puþin admirabili incluºi în
acest dicþionar cu farmec evoca-
tor intrat în circuitul teatrelor ca o
lucrare de referinþã ºi ca exemplu
demn de urmat pentru alte teatre.
Las iubitorilor de teatru,
teatrologilor ºi cronicarilor în
speþã, plãcerea de a se delecta
cu arta de portretist remarcabil a
lui Dumitru Velea, care, în afara
informaþiilor bogate ºi demne de
toatã încrederea, ne oferã o imag-
ine concludentã a unui teatru de
provincie preocupat sã
promoveze valori ºi sã se
impunã prin valoare. O imagine
de ansamblu asupra fenomenului
teatral dintr-un lãcaº de culturã

de care autorul cãrþii ºi-a legat
definitiv cariera literarã ºi energia
creatoare.

Recunoscând importanþa
legãturii dintre cei de pe scenã ºi
cei din culise, ca un veritabil om
din casa teatrului, Dumitru Velea
propune în addenda volumului o
punere în valoare a feþei
nevãzute a teatrului: „Teatrul este
un organism viu, nu doar creeazã
forme vii  pe scenã, ci el
funcþioneazã ca un organism”.
Cu emoþionantã deferenþã autorul
trece în revistã pe cei din spatele
scenei, regizori tehnici,
scenografi, croitori, casieriþe,
participanþi din umbrã la reuºita
unui spectacol. Teatrul Dramatic
„Ion D. Sîrbu” trebuie sã-i
mulþumeascã lui Dumitru Velea
cã existã, cã dãruieºte ºi se
dãruieºte pentru a recupera ceva
din mirajul ascuns în „formele vii”
ale scenei scriind pagini
considerabile întru memoria
teatrului românesc.

Regizorul Silviu Purcãrete se
aflã la a doua colaborare cu
colectivul Teatrului Maghiar de
Stat din Cluj, dupã Cumnata lui
Pantagruel de François  Rabelais.
Este un lucru inedit ca actori de
teatru sã abordeze partituri de
operã, spectacolul avînd de
cîºtigat foarte mult prin
accentuarea pãrþii teatrale, muzica
devine teatru ºi se adreseazã unui
public mult mai larg.

Povestea de pe scenã
debuteazã cu o imagine
grotescã: doi indivizi îmbrãcaþi în
halate de medici (Dimény Áron ºi
Ernö Galló), îºi fac poze, pe rînd,
cu cadavrul tocmai pregãtit
pentru priveghi al lui Buoso
Donati, a cãrui avere,
considerabilã, lãsatã prin testa-
ment, în cea mai mare parte unei
mînãstiri, pune pe jar rudele.

Moºtenitorii decedatului, purtînd
fiecare cîte un obiect de recuzitã,
nãvãlesc pe scena pe care sînt
îngrãmãdite haotic dulapuri
acoperite cu folii de plastic, legate
cu sfori ca pentru a fi mutate sau
a fi protejate pentru o renovare a
casei. Dezordinea se ordoneazã
treptat cînd mulþimea gãlãgioasã
se aºeazã în jurul mesei de
priveghi, aranjatã în prelungirea
catafalcului pe care se odihneºte
mortul. În dulcele stil italian, la
masã se servesc spaghetti, se
bea, se discutã aprins, doi copii
bat mingea chiar ºi de scãfîrlia
chealã a mortului, cei prezenþi
amintindu-ºi de el doar în treacãt,
dar atunci rubedeniile izbucnesc
în lacrimi de o sinceritate fãrã
dubii…. Un personaj misterios –
o doamnã în negru, foarte
elegantã, blondã, acoperitã de

vãluri, cu o geantã de mãrgele
fine, cu un ºirag de perle ºi
ochelari negri – priveºte plictisitã
gloata ºi scoate din trapã (pe
unde, în final, va dispãrea înghiþit
de flãcãrile iadului, Gianni
Schicchi, ca trimis al lui)
testamentul celui rãposat. Pe
mãsurã ce se citeºte
testamentul, speranþele celor
prezenþi se spulberã, iar la final
toþi se nãpustesc orbeºte asupra
foilor, transformîndu-le într-un
covor alb, parcã o neaºteptatã
ninsoare ar fi cãzut din cer pentru
a spãla mizeria (sau pentru a o
spori?). Nepotul lui Buoso,
Rinuccio, îndrãgostit de Lauretta,
fiica lui Gianni Schicchi, le oferã
soluþia disperaþilor: cel care i-ar
putea scoate din impas este tatãl
iubitei lui. Au loc parlamentãri, iar
mulþimea, ca un lan de trestie în
bãtaia vîntului, se înclinã spre
propunerea lui Rinuccio. În toatã
aceastã formidabilã harababurã
eleganta doamnã în negru înºfacã
mortul, lãsat de izbeliºte în
mijlocul scenei de neamurile prea
ocupate sã-ºi împartã resturile de
avere ca sã se mai intereseze de
soarta lui, odatã cãzut de pe
masã, rostogolit de ardoarea cu
care Ciesca (Hilda Péter) ºi-a luat
rãmas bun de la el, ºi-l “hrãneºte”
cu spaghetele rãmase de la
priveghi, într-o scenã de un un
comic macabru desãvîrºit, în
care gura mortului, funcþioneazã
ca o ghilotinã pentru “viermii”
atîrnînd. Gianni Schicchi scoate
din impas adunãtura ºi intrã în
pielea lui Buoso Donati, lãsîndu-
ºi, ºiret, partea cea mai
însemnatã a averii, sieºi, spre
bucuria mortului, manifest
exprimatã. Mortul ºi copia lui –
Gianni Schicchi - se aflã aºezaþi
laolaltã pe sofaua cocoþatã la
înãlþime, astfel încît notarul sã nu
ºtie care din ei vorbeºte. Gianni
este sufocat de asaltul femeilor
familiei, acestea ameþindu-l cu
nurii lor (vîrsta nu are nici o
importanþã), în timp ce bãrbaþii
familiei, aºezaþi ca la teatru,
privesc scena cu nepãsare
prefãcutã. Notarul (Bács Miklós)
chior de un ochi, celãlalt fiind
bolnav de o miopie avansatã, nu
vine singur, ci însoþit de doi
aghiotanþi/aprozi, orbi ºi ei. Legea,

ianni SchicchiGdeGiacomoPuccini
la Teatrul Maghiar de
Stat din Cluj

 Eugenia Sarvari
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ca în mai toate cazurile, este
oarbã. Totul se terminã cu
logodna aºteptatã a celor doi
tineri, mortul îºi recîºtigã odihna
binemeritatã dupã atîta vînzolealã
ºi bruftuluialã, fiind întins din nou
pe catafalc ºi, obosit, trage cu
nesaþ dintr-o ultimã þigarã, în timp
ce doamna în negru îºi scoate
peruca blondã ºi devine ceea ce
era de la început: Domnul/
Doamna Moarte (Molnár
Levente).

“ªcoala de muzicã” a
actorilor, dupã cum mãrturisesc
ei înºiºi, a durat un an de zile
(sub îndrumarea conducãtorului
muzical ºi dirijor al orchestrei,
Incze Katalin). Cu excepþia a
douã roluri acoperite de interpreþi
ai Operei Maghiare din Cluj –
Sándor Árpád (Gianni Schicchi),
cu deosebite aptitudini actoriceºti
ºi Pataki Adorján (Rinuccio),
restul cîntãreþilor sînt actori ai
Teatrului Maghiar, care dovedesc

o nemaipomenitã poftã de joc dar
ºi o disponibilitate vocalã
neaºteptatã. Kató Emöke
(Lauretta) va rãmîne multã vreme
în memoria spectatorilor ca

interpreta sensibila a celebrei arii
O mio babbino caro. Bogdán
Zsolt (Simone, vãrul lui Buoso
Donati) încîntã cîntînd, relevînd
o faþã cu totul ineditã a actorului
total care este. Biró József este
impecabil în rolul… cadavrului-
pãpuºã de cauciuc. Remarcabilã
în scenele de grup, întreaga
echipã de actori funcþioneazã ca
un veritabil cor de operã, într-o
poveste în care pantomima ºi
jocul actoricesc se îmbinã în
scene unice de operã-teatru.

Scenografia lui Helmuth
Stürmer este dominatã de griuri
sfîrºind în negru, albul murdar al
foliilor din plastic ºi albul linþoliului
celui trecut în nefiinþã ca ºi
fantasticele costume create de Lia
Manþoc din voaluri, mãtãsuri, tul ºi
dantele, preþioase, elegante, de un
rafinament absolut/ieºit din comun
în toate nuanþele de gri întregesc
rotundul scenelor macabru-groteºti
imaginate de regizor.

Alexandra- Emilia Bucur

Deformãri terestre

tuburi prin care circulã fluturii

Când merge umbra fãrã tine pe strãzi vâscoase,
Cu asfaltul topit ºi pietre alungite,
Cu ploile inundând organele interne ale pietrei, bãltind înãuntru,
Venele ei devin conductele din afarã spre înãuntru, cu hemoragie subcutanatã,
Ai impresia cã nu mai calci pe ziduri aplecate, ci pãºeºti pe ape rãsturnate,
ªi întunericul strigã din bãlþi sã te uiþi în urmã cã i-ai deformat tentaculele.
Bãlþi de întuneric.
Ferestrele se închid în urmã, perdelele urlã sã fie libere din material,
ªi câinii poposesc câteodatã în cãuºul urmelor tumefiate pe care umbra le abandoneazã.
Încet, umbra se dezagregã pânã la un punct negru
Îºi reneagã la fiecare pas câte o bucatã din formã în spatele pãmântului,
( în spatele omului e umbra, în spatele umbrei e  pãmântul,
în spatele pãmântului e omogenizarea,
când nu e lupta între timp ºi spaþiu pentru om,
sau alianþele se permutã ºi omul se luptã cu timpul ºi/ sau cu spaþiul,
nimic nu se mai cântãreºte, nimic nu se mai mãsoarã,
egalitatea ºanselor...)
Punctul se va ascunde sub straºini, într-un colþ, repetându-se,
Din punct în punct, se vor naºte în juru-i alte straturi de întuneric
Care vor urmãri oamenii ca o umbrã. Un punct între douã drepte umane, materiale,
( unii oameni merg cu o groapã pe umeri de la naºtere, ca un semn distinctiv )
Timpul se decojeºte pânã la mãduvã
Pentru a se regenera din propriile braþe strânse într-o mânã, mãnunchi, de un om.
(oasele trecuþilor peste ape nu stau la suprafaþã,
ci izbucnesc din pãmânt.....
în înaintarea spre maluri din ape, naºterea devine o tumoare malignã pe þesutul gândului
ce nu poate fi extirpatã decât prin amnezie.....)
Premiul revistei Steaua la Festivalul naþional de poezie „Gh. Pituþ“, Beiuº, 2008
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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.

CRISTIAN  MARCU
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O aniversare jazzisticã de
anvergurã europeanã e în curs de
desfãºurare anul acesta în
Portugalia: la 19 martie 2008 s’au

împlinit 60 de ani de când
colecþionarul ºi promotorul Luís
Villas-Boas semna fiºa numãrul
unu de membru al Hot Clube de
Portugal. “Muzica negrilor” nu prea
era în graþiile aºa-numitului Stat
Nou  salazarist, drept care
intelectualii grupaþi în jurul lui Villas-
Boas au recurs la diverse tertipuri
(amintind de cele ale confraþilor de
peste cortina de fier), pânã când
autoritãþile le-au permis sa-ºi vadã
visul cu ochii: deschiderea unui
club similar celui omonim din Saint-
Germain-des-Prés. Probabil cã
puþini ºi-ar fi imaginat cã varianta
portughezã va supravieþui pânã în
secolul 21, ca epicentru al vieþii de
club lisaboneze. Astãzi, aceastã
veritabilã instituþie culturalã se
mândreºte a fi printre cele mai
vechi ºi prestigioase cluburi de jazz
din lume (cu funcþionare quasi-
neîntreruptã timp de ºase decenii).

Dupã cum afirmã João Moreira dos
Santos, într’un studiu aniversar
apãrut în suplimentul Actual al
hebdomadarului Expresso din 15
martie 2008, secretul longevitãþii
Hot Clube-ului se explicã probabil

prin prioritatea
acordatã jazzului
ºi, totodatã,
distanþarea faþã
de politicã. Au-
torul presupune
cã, tocmai de
a c e e a ,
recunoaºterea
din partea
puterilor publice
a venit abia într’o
fazã târzie de
existenþã a HCP:
în 1995 i-a fost
acordat statutul
de „instituþie de

utilitate publicã”, completat ulte-
rior prin douã distincþii atribuie de
cãtre Ministerul Culturii (Premiul
A l m a d a
Negreiros, în
2001, ºi Medalia
de Merit Cultu-
ral, în 2004) ºi de
Medalia de
Onoare a Muni-
cipalitãþii Lisa-
bona în 2005.

60 de ani – o
viaþã de om.
E p o p e e a
acestui club,
situat în plin
centru al fas-
cinantei Lisa-
bone, la câþiva paºi de Avenida da
Liberdade, rãmâne sã fie scrisã.
Pare-se cã sus-amintitul text al lui
Dos Santos este doar un rezumat
al unui întreg volum aflat în

pregãtire, sub titlul Hot Clube: 60
de ani de jazz în Portugalia. De
menþionat cã mutarea în actualul
sediu, situat la subsolul edificiului
cu numãrul 39 din ºarmanta Praça
da Alegria, s’a produs în anul
1951 (acelaºi în care a venit pe
lume ºi subsemnatul). În pofida
aspectului sãu asemãnãtor cu un
fel de teatru de pãpuºi – mai mic
chiar decât cel de lângã Academia
de Muzicã din Cluj – pe minuscula
scenã au evoluat cohorte de
muzicieni autohtoni ºi strãini. Mulþi
dintre aceºtia din urmã erau
racolaþi de cãtre Villas-Boas ºi
colegii sãi, profitând de statutul lor
de angajaþi ai companiei aeriene
portugheze TAP; prin anii 1950-
60, când marii jazzmeni americani
veneau în turneu cãtre Europa
meridionalã, fãceau de obicei
prima escalã în Portugalia, iar
entuziasmul fanilor locali pãrea
suficient de convingãtor pentru ca
ei sã accepte participarea la
neuitate jam sessions. Cea mai
cunoscutã „fotografie istoricã” din
acea perioadã îl înfãþiºeazã pe
Villas-Boas cuprins de
beatitudine, în timp ce Thad Jones
cântã la trompetã pe mini-scena
HCP. Un alt moment istoric a fost
desantul big band-ului Count
Basie la acelaºi club, petrecut în
1956 (unde vor fi încãput? – e o
întrebare pe care orice vizitator ºi-
o pune ºi astãzi descinzând în
strâmta cavernã).

Mã simt obligat sã consemnez
rolul jucat de HCP în configurarea

jazzului portughez însuºi. În fapt,
toþi practicanþii notabili ai acestui
gen din patria lui Camões ºi a lui
Pessoa au fost legaþi, într’un fel
sau altul, de acest loc aproape

JAZZ CONTEXT

       Portugal
       a  strânsH
60 de primaveri

Virgil Mihaiu

Bernardo Moreira, actualul preºedinte al HCP, lângã
portretul fondatorului, Luis Villas-Boas

Primul grup lansat sub egida HCP (de la stanga la
dreapta): Bernardo Moreira, Justiniano Canelhas, Manuel
Jorge Veloso, Jean-Pierre Gebler

ot Clube de
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mitic. Prin anii 1950 se produceau
aici câþiva studenþi de la
Universitatea din Coimbra
(António José de Barros Veloso,
Bernardo Moreira ºi José Luís
Tinoco) ºi din Porto (Vasco

Henriques), primii care depãºesc
stadiul interpretãrii amatoristice.
Din acest nucleu se va naºte întâia
formaþie de referinþã a jazzului
portughez: Quarteto do Hot Clube
de Portugal – cu Justiniano
Canelas/pian, Bernardo Moreira/
contrabas ºi Manuel Jorge Veloso/
baterie, avându-l ca saxofonist pe
baritonistul Jean-Pierre Gebler,
belgian rezident în Portugalia.
Dupã „revoluþia garoafelor” din
1974, o figurã dominantã va fi
saxofonistul Rão Kyao, iar
contrabasistul american Charlie
Haden va flata orgoliul autohton
oferind un jam session împreunã
cu maestrul ghitarei portugheze,
Carlos Paredes. În anii 1970, HCP
avea sã lanseze ºi primul big band
portughez – Orchestra Girassol,
condusã de contrabasistul Zé
Eduardo. De altfel, Eduardo este
ºi fondatorul primei ºcoli de jazz a
þãrii, tot sub egida HCP. Mult mai
bine mediatizaþi – graþie
înregistrãrilor pe discuri –
muzicienii din pepiniera lui Zé
Eduardo alcãtuiesc astãzi nucleul
tare al generaþiei mature a jazzului
lusitan – de la pianiºti precum
Mário Laginha, João Paulo
Esteves da Silva, Bernardo
Sassetti, la basiºtii de talie
internaþionalã – Carlos Barretto,
Carlos Bica, Yuri Daniel, Nelson
Cascais, la trompetistul Laurent
Filipe, vocalista Maria João,
ghitariºtii Rui Luis Pereira sau
Mário Delgado, bateriºtii José

Salgueiro, Alex Frazao, Bruno
Pedroso, Mario Barreiros,
saxofoniºtii Carlos Martins, Paulo
Curado º.a.m.d.

Nu poate fi trecutã cu vederea
contribuþia fundamentalã a lui Luis

Hilário la men-
þinerea ºi dez-
voltarea Clu-
bului, în anii de
dupã moartea
f o n d a t o r u l u i
V i l l a s - B o a s
(1999). Practic,
Hot Clube de
Portugal a pãºit
cu dreptul în
secolul 21, în-
deosebi datoritã
i n c a n s a b i l e i
activitãþi pro-
m o þ i o n a l e

desfãºurate de Hilário. Stagiunile
se succed fãrã întrerupere,
activitãþile sunt în curs de
extindere, iar oficialitãþile ºi-au
oferit susþinerea de principiu

pentru transformarea întregului
edificiu din Praça da Alegria într’un
atractiv complex polifuncþional, ce
ar urma sã funcþioneze sub
denumirea de Casa Jazzului.
Actualul preºedinte al Hot Clube
de Portugal este veteranul
Bernardo Moreira, totodatã
director al ªcolii de Jazz Luís
Villas-Boas aparþinând, cum

spuneam, HCP. Acþiunile puse în
practicã de Hilário cunosc, în
acest an aniversar,  o amploare
fãrã precedent: dupã concertul
omagial din 19 martie 2008, þinut
în marele Cinema São Luís de pe
Avenida da Liberdade, a avut loc
un întreg fine de sãptãmânã
consacrat Fiestei Jazzului, la
Teatrul São Luís; va urma o
expoziþie despre HCP în
complexul cultural Braço de Prata;
se preconizeazã reeditarea serilor
de bal în genul anilor 1940, cu
actualul big band al HCP
interpretând repertoriul celebrelor
orchestre de swing – Duke
Ellington, Count Basie, Benny
Goodman etc.

E adevãrat cã, în raport cu
miºcarea culturalã internaþionalã,
activitãþile jazzistice portugheze
rãmân într’un nemeritat con de
umbrã. Dar toatã aceastã
efervescenþã demonstreazã cã, în
extremitatea occidentalã al
latinitãþii, expresia libertãþii prin

muzicã continuã sã fie preþuitã ºi
cultivatã. Când sunteþi în trecere
prin Lisabona, aveþi un punct de
reper asigurat: Hot Clube de
Portugal! Concertele au loc în
fiecare searã (în afarã de
duminicã ºi luni), începând de la
orele 23.

Interiorul clubului, aºa cum aratã în zilele noastre

Luis Hilario (in stanga), managerul providential al HCP dupa moartea lui Villas-
Boas, aratându-i fotografii de arhivã saxofonistului Herb Geller


