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Poezia vie la Novi Sad
Adrian Popescu

EDITORIAL

Am cãlãtorit nu prea departe de Jimbolia
regretatului poet Petre Stoica, unde amploarea
unui muzeu al presei ne-a bucurat sufletele, mie
ºi lui Ioan Peianov, am fost zic la Novi Sad, la nu
mai mult de vreo sutã cincizeci de kilometri de
oraºul bãnãþean cãruia poetul amintit i-a dat o
nouã strãlucire culturalã, colecþionând tipãrituri de
la începutul secolului, serii rare de ziare, reviste,
albume, fotografii, prese vechi. Memoria unui loc
ºi a unui timp, care altfel s-ar fi pierdut definitiv.
Ctitorul a plecat, lucrurile adunate cu pasiune,
metodã ºi viziune le-au rãmas cercetãtorilor care
vor veni. Muzeul de pe Strada Lorenei 35 e o minã
de aur. De ce vorbesc despre autorul volumului
Copleºit de glorie, vorba vine, de preþuire da?
Pentru cã îmi aminteam, lãsând Jimbolia, apoi
Zrejanin-ul, întâlnind când ºi când Dunãrea, de
politeþea cu care, adevãrat cavaler, poetul s-a
ridicat de la masa de la Casa scriitorilor, prin anii
80, cred, sã-i sãrute mâna unei doamne cu faþa
iluminatã de un foc lãuntric, revãrsat prin ochii
foarte mari. Dar cine e doamna aceea distinsã?
l-am întrebat, deîndatã ce a revenit la masã, pe
poet. Florica ªtefan, a rãspuns încîntat,  trãieºte
dincolo, la sârbi, dar e un nume al poeziei mari.
De atunci am mai cunoscut autori romîni de
dincolo, de la prea repede dispãrutul dintre noi
Ioan Flora, la Petru Cârdu, de la Simion Lazarovici
la Pavel Gãtãianþu,  de la Ileana Ursu, la Slavko
Almãjan, oameni care trãiesc ºi scriu literatura
zilelor noastre în regiunea Voivodina, la Panceva,
sau în oraºul spre care rulam, ascultând poveºtile
de drum ale ºoferului nostru, un  sârb septuagenar
din Timiºoara, om care vãzuse multe la viaþa sa.
Novi Sad, oraºul podurilor bombardate, al
universitãþii, unde studiile europene cu dascãli
strãini sunt la mare cinste, al a teraselor
umbroase, al plajei vestite la Dunãre, al cetãþii
Petrovaradinului ne aºtepta. Se afla în
desfãºurare, de ieri searã, aici, un Festival
internaþional de poezie, aflat acum la cea de a
patra ediþie, iar anul trecut au fost invitaþi, dintre
români, Claudiu Komartin ºi Dan Coman, festival
organizat cu tenacitate ºi dãruire de poetul Jovan
Zivlak. Organizatorului, poet autentic (pentru
lãmurire vezi revista Steaua), nume binecunoscut,
tradus în mai multe limbi, multipremiat european,
tocmai îi apãruse un volum în germanã. Am intrat
direct în focul serilor de poezie, care începeau
de la ora 21, precedate de un moment muzical,
totul într-o ambianþã caldã, dinaintea  semnului
arhitectural  emblematic al oraºului, un fel de arc,
un fel de punct zero civic, unde se perindau chipuri
din Germania, Rusia, Luxemburg, Austria,

Danemarca, Bulgaria, Ungaria sau Serbia. Voci
grave, sau ludic-provocatoare ale poeziei
contemporane. Nu improvizaþii, ci verb dens,
suculenþã expresivã, idei poetice, nu confecþii
lingvistice la comandã, în serie, limbaj alb, sec,
dar subtil ironic, sau confesiune printre rânduri.
Metaforã funcþionalã, substanþã peste tot,
intensitate.

Premiantul Festivalului, Sean O’ Brien, un
englez bonom,  cuceritor, cu o poezie modern-
incisivã, a primit laurii la primãria din istoricul oraº
Karlowicz… O cafea  la  La cei patru lei ai fântânii
de peste drum, are gust dulce-amar, se schimba
roata istoriei acum sute de ani, chiar aici, turcii
cedau austriecilor teritoriul sârbesc, la 1699 (nu
ºi pe cel al românilor, acesta doar la 1716, adicã
Banatul, Timiºoara) prin pacea semnatã  în umbra
bisericii Sf. Nicolae, aflatã la doi paºi. Tot la
Sremski Karlovci ºi la apropiatul Novi Sad, prindea
sã fiarbã tumultul romantic al anilor 1847-1870.
Ceva din acele începuturi de lume nouã, de fixare
a limbii literare, dezbãratã de un excesiv vocabular
bisericesc, prin Vuk Stefanovic Karadzic, un
reformator modern, prin poetul Branko Radicevic,
apoi prin Jovan Jovanovici Zmaj, ni le desluºeºte
poeta Ileana Ursu, cu soþul ei scriitorul Milan
Nenadic, nume respectat printre literaþi, traducãtor
din Blaga ºi Dinescu. Savurãm cafelele la amintitul
fost han din vecinãtatea fântânii cu capete de lei
de peste drum. Gimnaziul de aici, datând din 1792,
are ca specialitate filologia, acolo se învaþã
obligatoriu cinci limbi. O clãdire impresionantã prin
soliditatea sa aeratã, ca sã spun astfel. Mai jos e
biserica catolicã, Sfânta Treime. Gimnaziul e primul
înfiinþat în Serbia. Karlovitz-ul mai are un vestit
seminar ortodox, Sf. Arsenie din Srem, seminar
foarte exigent, de importanþã naþionalã, un baroc
palat patriarhal, reºedinþã de varã, un muzeu
ingenios al albinãritului...

Avem ºi un premiu al tinerilor autori, acordat
tot în acest Blaj al sârbilor (cum zice Peianov)
este vorba despre o poetã, Solar, are un discurs
fin, intelectualizat despre asumarea tradiþiei, din
punctul ei de vedere, despre  greutatea istoricã a
locului unde ne gãsim,dar ºi despre prioritãþile noii
generaþii, mai puþin copleºitã de glorie, vorba lui
Petre Stoica, multiculturalul. Apropo de noua
generaþie, au mai fost discuþii despre canon, cu
poeþii unguri, la Biblioteca oraºului, sau despre
postmodernism, cu bulgari i. De la Slave
Gheorghiev, un poet bulgar bine pus la punct cu
teoriile estetice la zi, dar ºi bon viveur, aflu cã
sediul Uniunii Scriitorilor bulgari nu mai e pe
Anghel Cîncev 5, unde am ascultat pianul, cu
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Mazilescu, la un vin roºu. De, finanþele vorbeºte
ºi la Sofia.

Recitaluri de mare calitate au avut toþi cei
chemaþi la Novi Sad, nu s-a mers pe mediocritatea
gãlãgioasã, gustul ºi exigenþa lui Zivlak au fost
hotãrîtoare. Am prizat patetismul bine temperat
al rusoaicei Irina Mashinski, ce minuni mai poare
face rima, muzicalitatea, combinate cu ironia, apoi
subti lele reflecþi i  despre cotidian ale
luxemburghezului Jean Portante, de origine
italianã, ce bine pentru mine, am cu cine conversa
lejer, precizia seacã a germanului Hans-Michael
Speier, versuri oarecum pe linia lui Enzesberger,
una mai ludicã. O cunoºtinþã din 82, de la Struga
laureatului Nichita Stãnescu, poetul din Bosnia-
Herþegovina, Stefan Tontic, versuri tensionate,
aluzii creºtine. Ungurii care au citit, mai ales
Cserna-Szabo Andras, au avut un discurs
dezinhibat, provocator, antiliric, cam în genul
prozatorului postmodern Bartis Attila, invocat de
altfel în discuþii. Au mai citit memorabil polonezul
Marek Novacovski, impresionant prin deschiderea
unor nebãnuite spaþii metafizice, în poezie, azi
cînd mulþi le refuzã, o poezie convingãtor de
intens-confesivã a rostit daneza, fragil-borealã,
Annemete Kure Andersen etc.

Atmosfera din Novi Sad, una de  de
familiaritate e datã de prezenþa prietenilor români,
nu doar a redactorul revistei Europa, Pavel

Gãtãianþu, de la Radio Novi Sad, sau a fostului
corespondent al agenþiei Taniug, Petru Tomic, cel
care a anunþat primul lumii fuga dictatorului român
în 89, ori a pictorul Traian Todoran, care a studiat
la Bucureºti, sau a generoasei  Ileana Ursu, un fel
de mamã a rãniþilor pe vreme de rãzboi, ci ºi de
arhitectura tipic central-europeanã a centrului
oraºului construit sub regimul  Imperiului austriac.
Dacã te plimbi, ca mine, de la biserica romano-
catolicã Sfânta Marie, unde e hotelul Voivodina,
la un capãt al Corso-ului, pînã la Catedrala
ortodoxã Sfântul Gheorghe ºi Piaþa verde, la
celãlalt capãt, te poþi crede la Sibiu sau Oradea.
Stilul Art nouveau sau Secession dã unitate
ansambluri lor clãdiri lor, mister provincial
gangurilor cu mese sub tei, mondenitate teraselor
pline de tineri, sau aer cosmopolit grupurilor de
turiºti plimbându-se printre vaze ornamentale cu
petunii, baloane cu heliu, zumzete poliglote, într-
o dulce tihnã de varã târzie. Poezia, anunþatã de
afiºe mari, inclusiv la birourile de turism, a mai
marcat douã concursuri de poezie, de tip
american, slam, foarte animate. Printre nori de
fum ºi zãngãnit de halbe, la Bistro Café,  publicul
june, elegant, electrizat de importanþã, a votat la
semi ºi apoi finala pe Serbia, câºtigãtorii... Slam,
vot direct, pentru autori care devin actori. Novi
Sad, numele înnoirii, oraºul nou, oraºul vechi,
oraºul tânãr.

,
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Primul hermeneut de
anvergurã al teatrului absurdului
a fost Martin Esslin în consacrata
sa lucrare The Theatre of Absurd
(Garden City, NY: Doubleday,
1961). Eseistul britanic porneºte
de la premisa cã teatrul absurd
se naºte ca o consecinþã a
“morþii” (nietzscheene a) lui
Dumnezeu, dar paralelismul
relevant prin intermediul cãruia
eseistul îºi susþine teoria este
acela între tragedia greacã ºi
teatrul absurd. Dacã în tragedia
greacã, confruntarea omului cu
destinul ºi cu voinþa zeilor îi fãcea
pe spectatori, prin efectul
catharsisului, sã reziste adecvat
timpurilor pe care le trãiau, teatrul
absurd mizeazã pe antrenarea
spectatorului spre a face faþã
nebuniei ºi absurdului condiþiei
sale umane prin tocmai
formularea anxietãþilor ºi
disperãrilor care îl alcãtuiesc (de
aici utilizarea ritualicã în teatrul
absurd a umorului negru!). Esslin
face apoi distincþie între teatrul
absurd conceptual ºi intelectual
(avându-i ca reprezentanþi de
marcã pe Sartre ºi Camus) ºi
teatrul absurd al stãrilor ºi
experienþelor umane (avându-i
ca reprezentanþi de prim rang pe
Samuel Beckett, Eugen Ionesco,
Arthur Adamov ºi Jean Genet),
în cazul lui Ionesco tehnica
principalã textual-teatralã fiind
dezintegrarea intrigii ºi a
limbajului. Autorul britanic
constatã în teatrul absurd al
stãrilor ºi experienþelor umane o
invazie ºi avalanºã de bufoni,
clovni, mimi, ºi o mixturã de circ,
music hall, vodevil, comedie
mutã.

Martin Esslin, Emmanuel Jacquart, Nicolae Balotã, Mircea
Mihalevschi, Laura Pavel, Matei Cãlinescu

Un alt teoretician ºi analist,
francez de astã datã, Emmanuel
Jacquart (Le théatre de dérision,
Gallimard, Paris, 1974) inven-
tariazã puzderia de termeni
prin care teatrul absurd a fost
calificat ºi încadrat de-a lungul
timpului. Lista este uimitor de
variatã: farsã metafizicã, teatru
al paradoxului, comedie neagrã,
tragicomedie modernã, me-
tateatru, teatru nou, teatru al
protestului, antiteatru, teatru de
avangardã, teatru experimental,
teatrul al inadaptaþilor, teatru de
ºoc, teatru apocaliptic, ateatru.
Trebuind sã aleagã ºi sã propunã
el însuºi un termen adecvat,
Jacquart preferã sintagma de
teatru al deriziunii, întrucât
considerã teatrul absurd ca fiind
marcat de relativism, pesimism
ºi nihilism. În opinia autorului
francez, trei autori sunt, în speþã,
maeºtri ai teatrului deriziunii:
Beckett, Ionesco ºi Adamov,
aceºtia având teme comune
precum nonsensul existenþei
umane, singurãtatea alienantã ºi
inadaptabilitatea la realitate.

În spaþiul românesc, Nicolae
Balotã a fost cel dintâi hermeneut
de anvergurã al teatrului
absurdului (Lupta cu absurdul,
Bucureºti, Editura Univers,
1971), discutând termenul
absurd din varii perspective
filosofice ºi legând originea
termenului de ideea unei agonii
culturale în care dezordinea (ºi
inutilitatea raþiunii) submineazã
ordinea ºi ajunge sã o substituie
prin alienare, schismã, disoluþie,
simulacru, devalorizare, lipsã de
sens, anxietate, apatie,
septicism, cinism, anarhie,

reificare. Balotã se axeazã pe
teoretizarea unei lumi a crizei,
preluând în parte filosofia
existenþialistã. Dupã domnia sa,
poetica ionescianã se bazeazã
pe cea aristotelicã, dar în sens
pervertit: arta înseamnã mi-
mesis, dar mimesis demascat ºi
descompus, iar sentimentul
cathartic nu mai este mila ºi
spaima (precum odinioarã), ci
anxietatea ºi uimirea.

Un alt teoretician român,
Mircea Mihalevschi (Tragic
versus deriziune, Constanþa,
Editura Ex Ponto, 2003)
defineºte teatrul absurd prin
termenul de non teatru, acesta
fiind diagnosticat ca o “tragedie
fãrã personaje tragice”; ceea
ce-i lipseºte noului teatru este
vina tragicã, afirmã Mihalevschi.

Cazul lui Eugen Ionescu le-a
dat cele mai multe bãtãi de cap
hermeneutice acelora care au
încercat, oficial, sã priceapã
teatrul ionescian, mai mult chiar
decât Beckett sau Adamov. De
aceea, voi recapitula în cele ce
urmeazã câteva opinii care au
avut impact la vremea lor ºi au
cãlãuzit cititorul spre o înþelegere
adecvatã a pieselor lui Ionesco.

Martin Esslin marºeazã pe
termenul de tragedie a limbajului,
considerând cã nucleul esenþial
al textelor ionesciene este legat
de imposibilitatea comunicãrii.
Esslin vede în autorul român
devenit scriitor francez un
obsedat de tema neantului
material, metafizic ºi mai ales
lingvistic. În principal neantul
lingvistic este decriptat în teatrul
ionescian, soluþia eventualã (dar
nu întotdeauna izbutitã) fiind

Eugen Ionesco -
hermeneutici aplicate si

diverse
Ruxandra Cesereanu

,
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trecerea dincolo de barierele
comunicãrii umane. Nicolae
Balotã este înrudit cu Esslin, dar
nuanþarea lui este altfel: obsesia
lui Eugen Ionesco este
purificarea limbajului prin
dezagregarea lui, teatralitatea
fiind realizatã tocmai prin non-
teatral, iar piesele devenind anti-
piese. Datoritã temelor iones-
ciene predilecte (moartea, vidul,
obiectele, limbajul), Balotã
numeºte teatrul ionescian ca fiind
unul al crizei. Absurdul din anti-
piesele lui Ionesco este obþinut,
dupã Balotã, din hibridizarea
cliºeelor ºi a sloganelor rostite de
personaje-marionete.

Laura Pavel (Ionesco. Anti-
lumea unui sceptic, Paralela 45,
2002) pledeazã, în schimb, pentru
caracterul non-absurd al teatrului
ionescian, în favoarea caracterului
postmodern al acestuia (întrucât
anti-piesele lui Ionesco ar conþine
o deconstrucþie ºi apoi o
reconstrucþie a sensului). Dupã
Laura Pavel, personajul ionescian
nu este deloc unul absurd, ci unul
tragic, care opteazã fie pentru
scepticism, fie pentru raþionalism.
De aceea, considerã eseista,
termenul adecvat pentru teatrul
ionescian ar fi mai degrabã acela
de farsã tragicã (realizatã prin
deconstrucþie parodicã ºi apoi prin
reconstrucþie parodicã). Laura
Pavel acceptã ºi o altã formulã,
aceea de teatru al deriziunii (a se
vedea concepþia lui Emmanuel
Jacquart) ºi înrudeºte viziunea
teatralã a lui Eugen Ionesco cu
teoria despre umorism a lui Luigi
Pirandello. De asemenea, eseista
nu decripteazã în anti-piese ideea
de text teatral (re)negat, ci nuanþa
de piese subversive. O altã idee
inovatoare a autoarei este aceea
de a constata caracterul amplu
intertextual al teatrului ionescian
(vorbind chiar despre un
“inconºtient” colectiv textual).
Eseista nu exclude deloc
caracterul metafizic al teatrului
ionescian, care propune revelarea
unui numinos (de aici uimirea ºi
stupefacþia personajelor, aceasta
fiind reacþia lor constantã).
Concluzia îndrãzneaþã ºi în
acelaºi timp premisa Laurei Pavel
este aceea cã nu este vorba
despre absurd în teatrul

ionescian, ci despre fantastic
oniric, miraculos suprarealist ºi
chiar gotic postmodern. Autoarea
insistã pe nuanþa de teatru
neogotic (amintind predispoziþia
autorului pentru fantasma morþii,
pentru personajele care au de
facto o condiþie de cadavre vii,
precum ºi pentru tema terorii care
înveºmânteazã unele piese
ionesciene, dându-le aspect ironic
ºi autoironic, dar ºi grav, de thriller).

Matei Cãlinescu (Ionesco:
Recherches identitaires, Paris,
Oxus, 2005, ºi Eugène Ionesco:
teme identitare ºi existenþiale,
Iaºi, Editura Junimea, 2006)
trateazã, ca un preambul al
analizelor pe text, trecerea

identitarã (inclusiv prin
intermediul fantasmelor
identitare) de la românul Eugen
Ionescu (ºi þara lui materialã, þara
tatãlui) la francezul Eugène
Ionesco (ºi þara lui spiritualã, þara
mamei); analiza de aceastã
facturã a eseistului a fost
precedatã de cartea Martei
Petreu, Ionesco în þara tatãlui
(Cluj, Biblioteca Apostrof, 2001),
care are aceeaºi mizã ºi probabil
a inspirat excursul lui Cãlinescu.
Cartea lui Matei Cãlinescu este
construitã mai apoi pe
micromonografii aplicate pieselor
ionesciene ºi pe etapele teatrale
în care se înscriu acestea.
Fiecare piesã este tratatã
separat, datoritã apetitului

bijutieresc al eseistului, analizele
lui Matei Cãlinescu fiind destul de
stricte pe text.

Dar cel mai aplicat hermeneut
ionescian este însuºi autorul, în
remarcabila sa carte Note ºi
contranote (traducere de Ion
Pop, Bucureºti, Editura, Hu-
manitas, 2002). În original, cartea
a apãrut în 1962, la un an dupã
“biblia” de decriptare a teatrului
absurd scrisã de Martin Esslin,
ceea ce înseamnã cã Esslin ºi-a
formulat teoria foarte adecvatã
de altfel, fãrã sã aibã acces la
extrem de interesantele
“spovedanii” de poeticã ale lui
Ionesco. În schimb, toþi ceilalþi
analiºti ai operei ionesciene au
putut beneficia de indicaþiile
teoretice pe care autorul le-a dat
în cunoºtiinþã de cauzã. Un
prim punct esenþial pe care îl
mãrturiseºte Ionesco în Note ºi
contranote este fascinaþia sa
pentru spectacolul de mario-
nete, datoritã simplitãþii ºi
caricaturalului acestuia. De aici
se trag personajele sale neu-
manizate (ºi nu dezumanizate,
Ionesco ferindu-se de con-
taminarea unui asemenea
termen), personaje-neant sau
personaje-obiect, imperso-
nalizate pânã la a deveni “vid
înflorit”; util izând termenul
neuman, autorul se referã la un
stadiu de obiect neînsufleþit al
omului. Eugen Ionesco nu crede
în teatrul ideologic, cu mesaj, ºi
concepe piesa de teatru ca pe o
“construcþie imaginarã”, iar nu ca
pe o predicã sau discurs. Este
un antibrechtian prin excelenþã,
care cultivã teatrul liber sau
teatrul eliberat: este vorba
despre o purificare a teatralului
prin deparazitarea de acþiune,
conflict, caractere, pentru a
obþine o “realitate purã, alogicã,
apsihologicã”, adicã un teatru
nonfigurativ. Ionesco nu este
interesat de acþiune sau
personaje, ci de forma teatralã
(formularea îi aparþine autorului).
Procedeul sãu favorit pentru a
testa forma teatralã este
irealizarea realitãþii. Admiþând
termenul de antiteatru, Ionesco
înþelege prin acesta o parodie
absolutã care vizeazã
întoarcerea paradoxalã la
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arhetipuri ºi origini: “tragedia
limbajului” este izbutitã prin
utilizarea “cadavrelor de cuvinte”.
În opinia autorului, limbajul
trebuie fie sã explodeze ºi sã
ajungã la limita deplinã a
exprimãrii, fie sã piarã ºi sã se
dezintegreze datoritã neputinþei
de a avea sens. Piesele
ionesciene au la bazã douã stãri
de conºtiinþã care alterneazã
într-o relaþie tensionatã de gol ºi
plin, care se opun ºi se combinã:
“Aceste douã conºtientizãri
originare sunt cele ale

evanescenþei sau ale greutãþii;
ale golului ºi ale prezenþei
excesive; ale transparenþei ireale
a lumii ºi ale opacitãþii sale; ale
luminii ºi ale întunericului dens”.

Teoria cea mai interesantã a
lui Ionesco este legatã de cele
douã conþinuturi clasice ale
teatrului, comicul ºi tragicul.
Autorul nu mai urmãreºte sã
distingã între comic ºi tragic, ci
sã le combine dupã urmãtoarea
reþetã: tragicul sã devinã
clovnesc, iar comicul sã devinã
grav. Rolul esenþial îl are, însã,

comicul în care Ionesco vede o
“intuiþie a absurdului”: este vorba
despre un comic care se
tragicizeazã sau devine chiar o
altã faþetã a tragicului, din
aceastã tensiune nãscându-se
de fapt noua sintezã teatralã
propusã de celebrul autor.

(Textul de faþã nu prezintã
decât o parte dintre analizele de
anvergurã pe marginea teatrul lui
ionescian, lista hermeneuþilor
interesaþi de opera lui Ionesco
fiind impresionantã.)

Cei trei mari scriitori – nu ezit
sã spun „români” ºi se va vedea
mai jos de ce – au fãcut în ultima
vreme obiectul unor lecturi
pãtimaºe, care, în ciuda unor
distorsiuni cauzate de punctele
de vedere preconcepute ºi
inflexibile ale criticilor, au avut
mãcar meritul sã ridice o serie de
probleme stringente ºi sã
sugereze câteva piste fertile de
interpretare (mã refer la cãrþile
semnate de Alexandra Laignel-
Lavastine, Marta Petreu, Marie-
France Ionesco). Investigaþiile au
privit mai ales poziþiile politice
dubioase ale celor trei autori în
anii 30-40 ai veacului trecut,
abordând în subsidiar ºi
chestiunea „românitãþii” lui
Eliade, Cioran, Ionesco.
Alexandra Laignel-Lavastine, de
pildã, emite ipoteza cã, dupã
„aventura” legionarã a lui Eliade
ºi Cioran, sau dupã anii pe care
Ionesco i-a petrecut ca funcþionar
în slujba guvernului de la Vichy,
a fost imperios necesar ca cei trei
sã întreprindã o cosmetizare a
propriului trecut, în aºa fel încât

sã nu-ºi compromitã carierele
nãscânde în lumea literarã
occidentalã. Aceastã deghizare
a mers mânã în mânã cu o
renunþare la limba românã, ba
chiar la „românitate”, care se
vedea astfel împinsã, printre alte
cazuri de conºtiinþã insolubile, în
subsolurile psihismului, de unde
mai avea bruºte ºi nãrãvaºe ieºiri
la suprafaþã.

Ipoteza cercetãtoarei fran-
ceze Laignel-Lavastine, criti-
catã fãrã discernãmânt pe
acelaºi ton violent-vindicativ pe
care a fost emisã, meritã totuºi
sã fie reþinutã dupã câteva mici
nuanþãri. Desigur, pentru cei
trei, se punea la modul stringent
întrebarea cioranianã: „Com-
ment peut-on [encore] être
Roumain?” Cum sã mai fiinþezi
într-un orizont lingvistic ºi
existenþial compromis de
„rinoceritã”? Cum sã mai încerci
sã salvezi niºte valori ale
românitãþii, pus – de comparaþia
cu arta ºi cultura francezã – fãrã
menajamente faþã în faþã cu
sentimentul apãsãtor al

„neantului valah”? O astfel de
tentativã îºi mai avea ea rostul
oare? Departe de a da unul ºi
acelaºi rãspuns, cum lasã
Alexandra Laignel-Lavastine sã
se înþeleagã, Ionesco, Eliade,
Cioran acþioneazã extrem de
diferit unul faþã de celãlalt.

Nu mã voi opri asupra soluþiei
infantile (în termeni psihanalitici,
deloc peiorativi) adoptatã de
Cioran, care ºi-a negat cu
încãpãþânare trecutul ºi cele cinci
cãrþi scrise în românã,
abandonând ºuvoaiele lirice ale
unei limbi aproape barbare în
profitul geometriei carteziene a
francezei. Cioran a devenit un
foarte larochefoucauldian scriitor
francez, în al cãrui caz însã
refularea limbii materne n-a fost
pe deplin reuºitã – dacã dãm
crezare legendei conform cãreia
pe patul de moarte rãºinãreanul
ar fi delirat în românã. Nu voi
adãsta nici asupra soluþiei
dogmatic-profesorale a lui
Eliade, care ºi-a ocultat anii
legionari, ºi-a scris opera
ºtiinþificã doar în limbi de mare

Ionesco, Eliade, Cioran:
uitarea patriei, uitarea limbii

ªtefana Pop-Curºeu

§

§§

^̂̂̂̂

O prietenie problematicã   Dubla fiinþare în limbã   Singurul
scriitor franco-român   Comment peut-on (encore) etre

Roumain?
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circulaþie, însã fãrã a-ºi nega
românitatea ºi continuând sã
pãstreze ca limbã de expresie
intimã, literarã, româna, ceea ce
simplificã enorm lucrurile: ca
scriitor, el nu poate fi altceva
decât român. Soluþia aleasã de
Ionesco e mult mai complexã,
mai finã ºi mai modernã în
acelaºi timp, deoarece – la fel ca
în cazul Beckett – textele sale pot
fi revendicate de douã limbi, ex-
perienþa scripturalã situându-se
totuºi dincolo de opþiunea
lingvisticã de suprafaþã, dictatã
– aceasta – ºi de considerente
de alt ordin decât cele artistice.
Ionesco e probabil singurul
scriitor franco-român, fiind în exil
în cele douã literaturi care ºi-l
revendicã, dar fiind profund
hrãnit de spiritul amândurora.

Învãþarea ºi folosirea limbilor
este de-a dreptul emblematicã în
sensul acesta. În convorbirile
sale cu Claude Bonnefoy (1966),
Ionesco povesteºte cum a
învãþat româna la 13 ani, dupã
ce s-a întors „în þara tatãlui”,
fãcând primele încercãri poetice
în aceastã limbã, dupã ce trãise
primele emoþii de cititor în
francezã. Urmeazã un interval de
ocultare a francezei, deºi
„imagini ºi cãrþi din Franþa” sunt
omniprezente în activitatea
rebelului critic. Scriitorul trebuie
sã-ºi reînsuºeascã limba
maternã în dimensiunea ei
„scrisã” dupã întoarcerea în
Franþa, dintr-o Românie în plin
marasm: „Cet apprentissage,
ce désapprentissage, ce réa-
prentissage, je crois que ce sont
des exercices intéressants.”, îi
spunea Ionesco lui Claude
Bonnefoy. Lãsa în urmã scrieri
care încap în patru volume,
suficient încât orice istorie a
literaturii române – n’en déplaise
à Marie-France, care îl vrea pe
tatãl sãu doar scriitor „francez”!
– sã-l poatã lua în evidenþã fãrã
nicio remuºcare.

Toate aceste scrieri în limba
românã ar merita o analizã
detaliatã, imposibil însã de
întreprins aici, care sã scoatã în
evidenþã ponderea respectivã a
elementelor româneºti ºi a celor
franceze: aceastã analizã
statisticã ar da, fãrã îndoialã,

rezultate interesante, care ar vãdi
cã exista la Ionescu o tendinþã
puternicã de a simþi franþuzeºte
ºi de a aborda teme franceze
tocmai fiindcã scria în românã
(vezi, de pildã Viaþa tragicã ºi
grotescã a lui Victor Hugo). Ceea
ce e totuºi mai interesant e
fenomenul complementar:
Eugène Ionesco continuã sã
fiinþeze în orizontul limbii ºi
literaturii române ºi dupã
plecarea în Franþa. Româna
rãmâne limba de conversaþie
intimã, în familie cu soþia, sau cu
prieteni aflaþi ºi ei în exil, dar ºi

limbã de expresie literarã: o
notiþã despre „sentimentul mistic”
ºi despre „absurd”, datatã 1945
(reprodusã de Marie-France
Ionesco în Portretul scriitorului în
secol, p. 88), începutã în românã
ºi terminatã în francezã, aratã
clar cã încã pe atunci tranziþia lui
Ionesco spre francezã nu se
desãvârºise încã.

Acest scriitor francez are
conºtiinþa, spre deosebire de
Cioran, cã franceza nu poate
totul, cã existã un anumit mod al
expresivitãþii care-i este interzis
ºi pe care limba românã de pildã
îl posedã din plin (excesivul,
profundul, dezmãþul, lirismul).
Ionesco citeazã adesea formula
memorabilã a lui Costin despre
„bietul om supt vremi” (emblemã
perfectã a „absurdului”); îi
vorbeºte lui Claude Bonnefoy
despre faptul cã poezia popularã
româneascã e „bogatã”, „mare”;

face lobby pentru publicarea
scriitorilor români în strãinãtate:
traduce din Urmuz ºi Caragiale,
îi promoveazã pe Arghezi, Blaga,
Pavel Dan în vremea colaborãrii
cu guvernul de la Vichy ca
secretar cultural al legaþiei
noastre, recomandã scriitori din
România ori din diaspora româ-
neascã editurilor franceze...

Textul cel mai simptomatic
pentru o persistenþã a românitãþii
în perioada francezã a lui Ionesco
este însã elegantul volum
Littérature roumaine, apãrut pos-
tum la Fata Morgana în 1998.
Aparent simplã survolare fãrã pre-
tenþii a literaturii române pentru
uzul francezilor (compilatã dupã
surse adesea menþionate: Petre
V. Haneº, D. Murãraºu), cartea lui
Eugène Ionesco rãspunde unui
scop mai subtil, acela de a
sublinia nobleþea „originii”
culturale a autorului. Se ºtie cã
sunt „Roumain d’origine”, pare a
spune Eugène Ionesco în
Littérature roumaine, foarte bine!
Atunci vreau sã vã arãt cã
literatura românã are momente
fascinante, autori interesanþi, o
personalitate proprie destul de
clar marcatã ºi o evoluþie istoricã
viguroasã.

De multe ori, în Littérature
roumaine, vocabularul ºi atitudinea
criticã par a fi dacã nu ale unui
protocronist, cel puþin ale unui
naþionalist moderat. Astfel, dupã
Ionesco, poporul român, apãrut din
simbioza dacilor cu romanii, este
unitar într-un „ocean slav”, iar „tipul
etnic dominant în provinciile
române este mediteraneean” (p.
10), ceea ce ne rataºeazã biologic
de lumea occidentalã unde am
vrut prin atâtea mijloace diferite sã
intrãm de-a lungul secolelor.
Departe de a deplânge sãrãcia
trecutului nostru cultural, Ionesco
afirmã cã în secolul XVI „România
[sic!] devenise un centru important
de civilizaþie sacrã, bizantino-
slavã, aºa cum dovedesc
arhitectura, muzica, frescele,
textele slavone, costumele care
ne-au rãmas” (p. 11).

„Românismul” se afirmã
împotriva grecismului ºi a
slavonismului odatã cu secolul
XVII, când scrierile lui Varlaam
se adresau locuitorilor din toate
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provinciile româneºti într-o „luare
de cunoºtinþã clarã a unitãþii
naþiunii române” (p. 14). În
capitolul despre Prima trezire a
românismului, Ionesco – ca
despre un frate peste timp –
vorbeºte ºi despre mitropolitul
Kievului Petru Movilã, „român de
origine”, care „exprimã deja un
efort de sintezã Orient-Occident,
efort care va constitui, mai târziu,
una dintre tendinþele principale
ale literaturii române” (p. 15).
Dosoftei traducea Psaltirea, ale
cãrei opt mii de versuri – ºi
detaliul cantitativ este important!
– „dovedeau cã româna putea sã
fie o limbã literarã”.

Existã la Eugène Ionesco –
dar totuºi combinatã cu un simþ
critic ascuþit – o tendinþã de a
supraestima valoarea literarã a
autorilor români, ca ºi cum ar voi
sã arate cã a doua dimensiune a
personalitãþii sale creatoare nu e
lipsitã de puncte de vârf. Astfel,
dacã suntem aproape de acord
cã Eminescu este „în mod sigur
unul dintre cei mai mari poeþi ai
lumii”, sau Caragiale „cel mai
mare autor dramatic necunoscut”
(p. 32), ne este greu sã-l urmãm
pe Ionesco în judecata sa despre
Radu Popescu: „polemist parþial,
injust ºi remarcabil, curtean
intrigant [...], care este un geniu
literar îndrãzneþ ºi original,
primitiv ºtiind sã îmbine simþul
pamfletului cu expresia disperãrii
sale intime” (p. 17).

Aceastã supraestimare a valorii
unor – destul de numeroºi – scriitori
români merge mânã în mânã cu
judecata nemiloasã asupra
anumitor epoci ale literaturii
noastre, mai ales aceea fanariotã,
când „clasa conducãtoare e
greceascã, tot învãþãmântul e grec,
negustorii sunt înveºtmântaþi în stil
oriental, moravurile sunt orientale,
românii rãmân separaþi de lumea
europeanã, intelectualii sunt
incapabili de creaþii originale, niciun
scriitor de talent nu se manifestã”
(p. 19). Cultura românã iese din
fundãtura greceascã, în opinia lui
Eugène Ionesco, printr-un fenomen
cu douã dimensiuni: pe de o parte,
activitatea latinizantã a ªcolii
Ardelene, pe de altã parte
acceptarea influenþei franceze (ºi
aici autorul nostru face de fapt încã

o pledoarie pro domo sua): „Tocmai
mulþumitã cunoaºterii culturii
franceze au putut sã aparã scriitori
români, nu doar istorici sau filologi,
ci poeþi ºi prozatori care au dat
naºtere unei literaturi autentice.” (p.
23). Pentru a-ºi demonstra teza,
care nu este falsã în esenþa ei,
Eugène Ionesco repertoriazã toate
urmele potenþial semnificative ale
influenþei franceze la noi: Beldiman
traduce din Abatele Prévost,
Voltaire, Florian, Regnard; Iancu
Vãcãrescu traduce Britannicus de
Racine, dar ºi pe Scribe; Heliade
Rãdulescu se manifestã ca „discipol

al lui Lamartine ºi al romantismului
francez”; Alexandrescu este foarte
influenþat de Racine, Lamartine,
Chateaubriand ºi Victor Hugo;
Bãlcescu îi rãmâne toatã viaþa
tributar lui Michelet; Alecsandri se
hrãneºte din operele franceze, ale
cãror procedee le împrumutã, dar o
face pentru a denunþa abuzurile unei
prea mari supuneri faþã de o culturã
strãinã ºi pentru a pune bazele unei
culturi naþionale originale.

Aceastã denunþare a
influenþelor, asociatã cu dorinþa de
întemeiere a unei culturi naþionale
specifice este vãzutã de Eugène
Ionesco drept marea constantã
a evoluþiei literaturii române,
drept motorul tuturor polemicilor
(junimiºti / anti-junimiºti; tradiþio-
naliºti / moderniºti), pe care le
retraseazã cu o panã viguroasã
în marea ei putere de sintezã în
ultimul capitol, Curente ideologice
ºi literare ale secolului XX.
Littérature roumaine dovedeºte
fineþe în înþelegerea literarã, simþ
istoric, gust sigur, artã de a
camufla miza personalã a textului
sub înfãþiºarea discursului
obiectiv-generalizator. Survolul
acesta dépaysant pentru un cititor
din România contemporanã ne
aratã un Ionesco încã puþin
român, pe deplin reconciliat în
orice caz cu românismul sãu
problematic din anii 30-40.

...Lecþia cea mai importantã
pe care a învãþat-o Eugène
Ionesco din fiinþarea oscilantã în
douã limbi ºi culturi diferite, mi
se pare a fi una de ordin stilistic:
ºi aceasta îl întemeiazã ºi îl
singularizeazã ca scriitor. El
învaþã eficacitatea perfectã a
limbii care face corp comun cu
conþinutul de la Caragiale ºi de
la francezã, în vreme ce lirismul,
sentimentalismul, grandiloc-
venþa, jalea, le învaþã de la
românã: ecuaþia matern / patern
este inversatã la nivelul tipologiei
lingvistice. Ionesco nu poate fi
deloc imaginat ºi conceput în
afara „jargonului” foarte franco-
român pe care-l practicã atât
când scrie în românã, cât ºi când
scrie în francezã. La întrebarea
cioranianã Comment peut-on
être Roumain? Ionesco nu poate
sã rãspundã decât: „C’est ainsi!”

Portret
de
Mihai
Boacã
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Un longeviv truism
hermeneutic spune cã orice
lecturã începe printr-un
sentiment al înstrãinãrii, al
alienãrii noastre faþã cu textul.
Ionesco vede în aceastã alie-
nare nu atât o barierã care
urmeazã a fi depãºitã, cât o limitã
care ar trebui pãstratã ºi
recunoscutã ca atare. Textul nu
va fi deci integrat orizontului
gândirii noastre, ci va fi vãzut ca
fiinþã autonomã, vie, dupã cum
propune Ionesco în ale sale Note
ºi contra-note. Aceasta înseam-
nã a înþelege cã el opune
rezistenþã, cã ni se refuzã.
Înseamnã a-l accepta în refuzul
sãu, în textualitatea sa
înneguratã, în tãcerea sa
implacabilã. Rolul hermeneutic al
cititorului-interpret aflat în faþa
rezistenþei textului, care îl
respinge ºi îl alieneazã, pare
greu de precizat. El, cititorul, ar
trebui sã intre într-o stare de
perplexitate revelatorie, de
uimire. În locul privirii critice
iscoditoare, al agresiunii
cognitive, care ar încerca sã ia
în posesie ori sã instituie în chip
abuziv vreun sens anume,
uimirea hermeneuticã este o
atitudine eticã în raport cu
autonomia ontologicã ºi
semanticã a ficþiunii. Semnificativ
e în acest context un eseu critic
de tinereþe, datând din 1930,
intitulat Poezia retoricã ºi Walt
Whitman. Aici Ionescu definea,
în chip paradoxal, poezia drept
„iubire ºi uimire faþã de tine ca
faþã de un altul ; faþã de un altul
ca faþã de tine”. Privirea
hermeneuticã ar trebui astfel, o
datã în plus, sã se confrunte în
chip etic cu opera literarã, sã o
recunoascã în libertatea ei, ca pe
o persoanã. Aceastã teorie
modernã a lecturii critice îl

apropie pe Ionesco de noþiunea
dialogicã a lecturii pe care o
dezvolta în hermeneutica sa
Hans-Georg Gadamer, dar ºi de
scepticismul hermeneuticii
filosofice contemporane a lui
Stanley Cavell. În concepþia lui
Cavell, a înþelege hermeneutic o
piesã shakespeareanã înseam-
nã nu atât a-þi propune sã cunoºti
ºi sã explici un impersonal obiect
de cercetare, cât a te confrunta
cu un Celãlalt al ficþiunii reale, cu
o altã persoanã autonomã. Iar
întâlnirea cu persoana textului
din faþa ta are toate datele unei
experienþe hermeneutice, în care
textul provoacã o inversare
dialecticã a rolurilor. Pânã la
urmã, atât la Gadamer, cât ºi la
Cavell ºi, în fine, la Ionesco,
textul e cel ce ne citeºte pe noi,
oferindu-ne ocazia unei radicale
restructurãri de sine. E ca ºi când
el, textul, ar fi în postura
analistului, iar noi în aceea a
pacientului.

Ingenuele eleve ale
Profesorului din Lecþia constituie
o imagine emblematicã a
„sensului” textelor ionesciene. Un
sens mai degrabã închis,
îngropat în magma discursivã a
„tragediei limbajului”. Ori, poate,
un sens uitat, rãtãcit în vreo trapã
textualã ºi þinut secret, în acord
cu o poeticã goticã a misterului
ºi a moralei oculte. Misterul este
pãstrat deopotrivã de „fiinþa”
textului ºi de propria noastrã
renunþare sau autolimitare
cognitivã în raport cu textul.
Totodatã, acest mister adã-
posteºte ºi perpetueazã exis-
tenþa sensului, chiar ºi atunci
când sensul este, ca în Amedeu
sau cum sã te debarasezi, un
„cadavru” cu identitate incertã.
De obsesia lui, ca hermeneut ori
cititor ingenuu, trebuie sã te

debarasezi, fiindcã pur ºi simplu
nu ai ce face cu el. Precum
cadavrul din Amedeu..., sensul
iese afarã din scenã, adicã în
afara, sau la suprafaþa textului
ionescian, devenind impon-
derabil. Misteriosul Mallot din
Victimele datoriei nu va putea fi
nici el gãsit vreodatã, dupã cum
nici Ucigaºul „fãrã simbrie” nu i
se va mãrturisi niciodatã lui
Bérenger. Nu mai puþin misterios,
aproape criptic, este genericului
personaj englez al lui Ionesco
(cel din Cântãreaþa chealã, sau
din versiunea iniþialã în
româneºte, Englezeºte fãrã
profesor, dar ºi cel din Pietonul
aerului). Caracterul sãu alienant,
straniu, de strãin sui-generis
(chiar în sensul radical de alien,
adicã de extraterestru), poate fi
interpretat ca fiind, pe de o parte,
un semn al ficþiunii suficientã
sieºi, în stranietatea ei
fundamentalã în raport cu
realitatea. Pe de altã parte, el ar
putea codifica o teorie a
interpretãrii, semnalând o
posibilã ipostazã a cititorului, unul
fie interior textului (ca Bérenger),
fie exterior lui. Acesta e silit sã
adopte el însuºi, în faþa unui
astfel de teatru, postura de alien.

În faþa operei sale, Ionesco
se comportã ca un „englez”
el însuºi, un fel de interpret
radical al propriei creaþii, care
se autonomizeazã ca fiinþã.
Postura lui poate fi descrisã
metaforic prin formula simul-
tanã a descotorosirii, a
debarasãrii de sine ca de un
„cadavru”, ºi a îmbrãþ iºãri i
Celuilalt din sine. Un Celãlalt
ca eu ficþional (un „englez”), dupã
modelul parabolei ciobanului
care, în Improvizaþie la Alma
sau cameleonul pãstorului,
îmbrãþiºeazã un cameleon. Pe

Laura Pavel

În faþa operei sale, Ionesco însuºi se comportã ca un „englez”

Ionesco fata cu fiinta
textului
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de o parte, îl descoperim pe
Ionesco – metapersonajul,
pãtruns în mod ilicit în interiorul
ficþiunii, întocmai ca protagonistul
lui Cervantes. Pe de altã parte,
cititorul ori criticul operei lui
Ionesco se aflã într-o situaþie
oarecum asemãnãtoare cu cea
a lui Joyce în Finnegan’s Wake.
În opinia filosofului analitic
Donald Davidson, Joyce ne-ar
readuce înapoi la bazele ºi la
originea comunicãrii. El pare
sã-ºi propunã sã ne aducã în
postura lingvistului ajuns în
mijlocul junglei, pentru a lua
acolo contact cu o nouã limbã ºi
cu o culturã ineditã, din
perspectiva unui strãin, a unui
exilat. Iar noi, ascultãtorii sau
cititorii lui, ne familiarizãm treptat
cu metodele pe care el ni le-a
transmis ºi, în acelaºi timp, ne
descoperim îndepãrtaþi, plasaþi la
o anume distanþã de propriul
nostru limbaj, de eurile noastre
obiºnuite ºi de societatea
noastrã. Devenim, deci, niºte
cititori care ajungem sã-l urmãm
pe Joyce ca exilaþi, sau ca
marginalizaþi social.

Ionesco este ºi el situat într-o
poziþie ex-centricã, alienatã, faþã
de propria lume ficþionalã bântuitã
de strãini, de englezi. Tot un
interpret radical ar trebui probabil
sã devinã ºi cititorul ori criticul de
ocazie al operei ionesciene. Pânã
la urmã, chiar ºi personajul-autor,
hipnotizat în chip donquijotesc de
propria ficþiune, ajunge englez
printre englezi.

Sensul imanent operei e deci
secret, pãstrat în criptonime de
tipul personajului „Mallot” din
Victimele datoriei, ori survine
dinspre un Celãlalt din text. Cãci
ficþiunea, acest Celãlalt al operei,
ireductibil la subiectivitatea
creatorului care i-a dat naºtere,
conþine, dupã Ionesco, un adevãr
transsubiectiv, universal: „În
acest universal, în aceastã
extraconºtiinþã – spune Ionesco
în Prezent trecut, trecut pre-
zent – , mã aflu eu în ceea ce am
esenþial: aici se aflã esenþa mea
ultimã”. În Lecþia, scepticismul
ionescian faþã de literaturã, mai
exact faþã de acea literaturã
consideratã doar ca limbaj, ia
forma unei concepþii pedagogice

à rebours, parodiate : „Filologia
duce la crimã”. De altfel, la
Ionesco existã o paradoxalã
dihotomie conceptualã între
literaturã (falsã din punctul de
vedere al statutului ontologic,
fiindcã este bazatã pe cuvântul
devitalizat, pe „suplimente”, în
sensul lui Derrida) ºi ficþiune
(adevãratã, cãci bazatã pe „viaþa”
imaginarului de tip oniric, cu
reflexe arhetipale). O depãºire a
acestui scepticism are loc prin
autoflagelarea de sine în limbaj,
ca ºi prin maniera parodicã de
reluare a diverselor formule
tradiþionale de teatru. Parodia se
iveºte, la Ionesco, din nostalgia
pentru întemeiere, mai exact
pentru re-întemeierea metafizicã
a literaturii, care „ar trebui sã fie o
trecere înspre altceva; dar iatã
cã nu este”, dupã cum se
lamenteazã descumpãnit per-
sonajul-dramaturg Bérenger din
Pietonul aerului.

Opera ionescianã se defineºte,
fie ºi prin parafrazã parodicã,
raportându-se la un adevãr
nerelativ, ontologic ºi estetic, al
ficþiunii vii, ca la un principiu dotat
cu autoritate universalã. Sem-
nificativ e faptul cã scriitorul þine
sã-ºi facã publicã în repetate
rânduri ostilitatea faþã de
relativismele contextualizãrilor
istorice, politice, ideologice în
interpretarea unei opere. În opinia
lui, asemenea contextualizãri ºi
perspective sunt reducþioniste,
„comunitare”, locale. Ele nu
reflectã caracterul universal ºi
reprezentativitatea general
umanã a creaþiei respective. Deºi
nu ezitã sã deconstruiascã
parodic falsa raþionalitate
gãunoasã a „logicienilor” de tipul
celui din Rinocerii, Ionesco va
considera totuºi, în Note ºi
contranote, cã în interiorul
existenþei totul se dovedeºte a fi
logic, cã nu existã absurd. În plus,
nu o datã el îºi recuzã calitatea
de dramaturg al absurdului. Dupã
cum, în glosele sale eseistice,
Ionesco pare sã se situeze
adeseori pe o poziþie tranºant
raþionalistã, asemãnãtoare cu
poziþia filosofului contemporan
Thomas Nagel. Dupã Nagel,
„ultimul cuvânt” în disputele
filosofice privind obiectivitatea

oricãrei forme de gândire trebuie
sã aparþinã unor idei necon-
diþionate despre realitatea
lucrurilor, unor gânduri care
persistã oricât de mult am încerca
sã ieºim în afara lor sau sã le
considerãm niºte simple dispo-
ziþii psihologice întâmplãtoare.
Neputând ieºi, întocmai ca
Descartes, din cercul unor
gânduri obiective, care i se impun
prin adevãrul lor nerelativ, Ionesco
(alias Bérenger) recurge, în
piesele sale, la o parodie cât se
poate de serioasã. Ea e menitã
sã mântuie, pânã la urmã, de
scepticism ºi de absurd. Tot aºa
cum ºi discursul fulminant, ori,
dimpotrivã, plicticos al
pasionalului Pompier mântuie cât
de cât, fie ºi pentru o fãrâmã de
timp „cartezian”, personajele-
pãpuºi din Cântãreaþa chealã, de
moartea lor aparentã : „Graþie
dumitale, am petrecut un sfert de
ceas cu adevãrat cartezian”, îl
complimenteazã, mucalitã,
Doamna Martin pe Pompier.

Sensul ontologic al ficþiunii,
recuperat de dincolo de absurd,
se reconstituie printr-o lecturã
autoparodicã, una care face
tabula rasa din literatura ºi critica
de pânã la ea, dar numai pentru
a le putea reîntemeia. „La urma
urmelor, eu sunt pentru
clasicism”, declara în 1956 autorul
de altã datã al lui Nu. Ionesco nu
mai ezita sã spunã, în sfârºit, da.
În ordinea, aparent „mincinoasã”,
a adevãrului ficþional, paradoxalul
semn al acestui da se aflã în chiar
Anti-lumea unui autor care îºi
înfrânge propriul scepticism
ontologic ºi estetic.
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Imaginarul dispersiv în
Pietonul vãzduhului ºi
Cãlãtorie în lumea morþilor

Termeni ca absurd, nonsens
ºi neant sunt utilizaþi, de cele mai
multe ori, atunci când imaginarul
ionescian este supus unei
hermeneutici, în scopul de a
identif ica acele structuri
reificatoare ºi alienante, care nu
doar obiectualizeazã fãptura
umanã, ci deformeazã însãºi
construcþia lumii raþionale,
preschimbând-o într-un sistem
care ruleazã în gol, precum un
mecanism defect. Or, dincolo de
aceastã substanþã absurdã a
imaginarului ionescian, ceea ce
frapeazã este capacitatea
materiei textuale de a solidifica
o serie de paralumi care se
suprapun ºi amestecã, generate
de un soi de dispersie a
iraþionalitãþii ºi de condensare
a nonsensului. Paralumile
ionesciene sunt haotice ºi
osmozeazã aleatoriu, fãrã ca
personajele sã conºtientizeze
nefirescul acestor contaminãri,
f i indcã doar o dimensiune
raþ ionalã le-ar umple de
anxietate ºi le-ar desfi inþa
statutul de oameni-pãpuºi care
trãiesc teleghidat ºi îºi asumã
auto-matismele pânã la capãt.
Tocmai acest imaginar
dispersiv, care împrãºtie
substanþa absurdului ºi  o
reconfigureazã iraþ ional,
conferã elast ici tate unor
paralumi orbitând în jurul
mecanismului repetitiv, care le
potenþeazã, în acelaºi timp,
structura proteicã ºi me-
tamorfoticã. Paralumea iones-
cianã este constituitã, aºadar,
din planuri imaginare disparate,
ca proiecþi i  ale substanþei
absurdului generatoare de
imagini, iar aceste planuri fie se

contopesc, fie se suprapun,
realizând o arborescenþã
imaginarã, care poate f i
repetatã la nesfârºit. Pe lângã
structura dispersivã a ima-
ginarului ionescian, care per-
mite osmoza ºi suprapunerea
acestor planuri disparate, se
mai poate identif ica ºi o
structurã interferenþialã, cu
deschideri înspre un oniric
pulverizator, care are ca
þesãturã materia thanaticã
ºi neantizatã a lumii. Cu alte
cuvinte, doar conºtiinþa nean-
tului ºi a morþii pune în miºcare
acest mecanism dispersiv ºi
interferenþial. Paralumile nu se
dovedesc a fi doar niºte spaþii
de l imbaj, ca proiecþi i  ale
incomunicabilitãþii corelate cu
agenþii disolutivi ai morþii, ci,
dincolo de l imbaj, ele se
autonomizeazã, permiþând
evaziunea personajelor dintr-un
plan imaginar într-altul, iar
aceastã trecere se va realiza în
modul cel mai firesc.

În Pietonul vãzduhului ,
planurile imaginare, care
construiesc paralumea, se
succed halucinant, ca ºi cum un
pãpuºar ar schimba decorurile
cu repeziciune, pentru a
surprinde forografic nu atât
explozia neantului, cât, mai ales,
friabilitatea pe care moartea o
genereazã. Peisajele onirice
compun o cosmogenezã
denaturatã, din pricina faptului
cã personajele care iau parte la
aceastã cosmogenezã trãiesc,
mai degrabã, în preajma
reificãrii ºi morþii, decât în cea a
unei solaritãþi redobândite. În
acest context, expresia „Ce
frumoasã duminicã!”, repetatã la
nesfârºit, reprezintã uimirea în
faþa neantizãrii, fi indcã aici
neantul nu e deloc lipsit de
frumuseþe ºi de spectacole

iluzioniste care produc, în cele
din urmã, paralumea. Bérenger,
pietonul vãzduhului, cel care
zboarã dincolo de hotarele
neantului, este ºi teoreticianul
antilumii, ca dimensiune în
negativ a realitãþii ºi ca spaþiu în
afara spaþiului, fiindcã antilumea
nu e decât o excrescenþã a
vidului. În Pietonul vãzduhului,
imaginarul dispersiv realizeazã
fie conglutinarea paradisiacã ºi,
în acelaºi timp, mecanicã a unor
paralumi construite lângã
„prãpastia” neantului, f ie
ipostaza infernalã a acestora.
Paradisul infernal devine,
aºadar, o paralume a morþii, în
cadrul cãreia anti lumile se
succed, ca niºte diapozitive
deteriorate, ºi osmozeazã
interferenþial, spre a crea un
dincolo al artificialitãþii. John
Bull, Ziaristul ºi Englezii nu sunt
decât niºte corifei-marionete
care circulã dintr-un plan
imaginar într-altul, conferind
dinamism ºi deriziune unei
paralumi neantizate, care se
meta-morfozeazã mereu în
altceva. Aceastã acumulare de
spaþii distorsionate, ca emisii ale
unui imaginar ondulatoriu
(fiindcã structurile interferen-
þiale se bazeazã pe un sistem
ondulatoriu, anabatic ºi
catabatic), nu transpune doar
anxietatea în faþa morþii, ci ºi
dimensionarea thanaticã în
funcþie de indicii absurdului.
Zborul lui Bérenger, realizat
dinspre neant ºi dincolo de
acesta, certificã tocmai pa-
radisul infernal, ca paralume
divizatã conform aceluiaºi
mecanism dispersiv. Imaginea
coloanei de flori ºi a pomului
care dispar ºi reapar sim-
bolizeazã tocmai modalitatea
de funcþionare a paralumii,
ca suprapunere de planuri

Marius Conkan

Paralume si heterocosm la
Ionesco si Beckett,
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imaginare ºi ca trecere dintr-o
spaþio-temporalitate într-alta. În
Pietonul vãzduhului, timpul ºi
spaþiul se modificã mecanic,
definind astfel substanþa
proteicã a paralumii care
funcþioneazã ca proiecþie
oniricã. Scena în care Bãiatul îi
smulge Fetiþei peruca, dovedind
faptul cã aceasta este chealã,
semnificã tocmai instaurarea
fãpturi lor din paralume ca
oameni-pãpuºi. Or, doar
neumanizarea personajelor
permite succesiunea de non-
spaþi i care configureazã
paralumea. Fiindcã, dincolo de
realitatea raþionalã, paralumea
se construieºte, ca în miraculos,
mai ales din particule imaginare
divergente. De aici, aceastã
acumulare fantasmaticã, pe
care oamenii-pãpuºi din
paralume o percep ca veridicã.
În finalul piesei, antilumea nu a
contaminat încã non-spaþiile
iraþionale, fiindcã zborul dincolo
de neant s-a dovedit a fi o
clarviziune a eºecului. Imaginile
infernale nu sunt decât niºte
rãmãºiþe thanatice, pe care
Bérenger le înfãþiºeazã
oamenilor-pãpuºi. Serbarea din
final celebreazã imposibilitatea
de a poseda antilumea, fiindcã,
dacã antilumea e o creaþie a
nimicului, atunci nimicul ºi
antilumea sunt de neutralizat.

În Cãlãtorie în lumea morþilor,
spaþiile thanatice sunt dispuse
ca organele unei pãpuºi ruseºti,
fãrã sã fie legate ombilical unul
de celãlalt. Spre deosebire de
Pietonul vãzduhului, aceste
spaþii se definesc ca închideri
ale exteriorului, aºa cum apar,
spre exemplu, în Cu uºile
închise, de Jean-Paul Sartre.
Paralumea morþii devine aici
sufocantã ºi contaminatã de
birocraþia realã. Jean, cãlãtorul
prin lumea morþilor, constituie
liantul acestor toposuri
alienante, pe care le strãbate ca
într-un periplu dantesc. Nimic
din infernul convenþional nu se
regãseºte aici, fiindcã aici nu se
aflã infernul, dar nici paradisul
ori purgatoriul – un soi de
antilume, de nebuloasã între
spaþii, unde morþii îºi trãiesc
viaþa realã, fãrã a-ºi conºtientiza

inexistenþa. Imaginarul dispersiv
permite tocmai suprapunerea
acestor lumi ale morþii, care nu
evadeazã din interioritatea lor
sigilatã, dar nici nu proiecteazã
viaþa ca utopie. Sora, soþia,
mama, tatãl, bunica, bunicul
sunt tot atâtea mãºti ale
aceluiaºi Jean care îºi cautã
locul în lumea morþilor. Spaþio-
temporalitatea este astfel
destrãmatã: fiul devine mai
bãtrân decât tatãl, mama este
în acelaºi t imp bunicã, în
decoruri diferite. La fel ca
Bãtrânele englezoaice din
Pietonul vãzduhului, Jean ºi cei
din familia lui nu îºi asumã

moartea. Însã moartea, în acest
context, nu constituie nicio sursã
de anxietate. Paralumea
thanaticã deþine astfel carnaþia
neantului, un Hades
postmodern, în care umbrele
sunt infestate de molima viciilor.
Dacã în Pietonul vãzduhului,
paralumea se înfãþiºa ca un
paradis infernal, ca explozie a
neantului, dar nu contaminat de
antilume, în Cãlãtorie în lumea
morþilor, dincolo de paradis ºi
infern, non-spaþiile se dilatã ºi
interacþioneazã în zona
crepuscularã a morþii. Nimic nu
este ce pare cã este sau nimicul

improvizeazã ceea ce pare a fi:
aceasta e logica dupã care
funcþioneazã paralumea
ionescianã.

Heterocosmosul beckettian

Spre deosebire de imaginarul
interferenþial, care osmozeazã ºi
suprapune planurile textuale, spre
a crea paralumea ionescianã, în
Sfârºit de partidã, de Samuel
Beckett, avem de-a face cu un
imaginar contractat, care nu
deþine doar o compoziþie
rudimentarã, ci se fixeazã ca
proiecþie a unei spaþio-
temporalitãþi cosmogenice. Un
heterocosm, aºadar, generat pe
mãsurã ce Clov înlãturã perdelele
de pe ferestre ºi cearºafurile care
acoperã lãzile de gunoi ºi chipul
lui Hamm. Paralumea este astfel
dezvãluitã ca topos dege-
nerescent, în cadrul cãruia
personajele claustrate nu slujesc
decât pentru a da replica. Dacã
la Ionesco paralumea se
configura ca suprapunere de
planuri imaginare disparate,
conform mecanismului inter-
ferenþial, care descompunea ºi
recompunea materia neantului, în
Sfârºit de partidã, he-
terocosmosul situat la rãspântia
dintre pãmânt ºi mare se
autonomizeazã. Cu alte cuvinte,
la Beckett, spaþialitatea nu este
proteicã ºi ondulatorie, ci
funcþioneazã în interdepedenþã cu
anumite mutaþii temporale ºi
pierderi de memorie. Cuplurile
Hamm-Clov ºi Nagg-Nell  nu sunt
decât niºte fantoºe care, suferind
o închidere a exteriorului, se aflã
în imposibilitatea de a realiza
evaziunea dincolo de camera
crepuscularã. Aºa încât, deºi Clov
îl ameninþã pe Hamm cã îl va
pãrãsi, el este incapabil sã
evadeze din spaþiul degenerat,
fiindcã, pe lângã faptul de a fi o
construcþie identitarã a acestui
spaþiu, personajul ºi paralumea
sunt inseparabile.

În Aºteptându-l pe Godot,
heterocosmosul nu este unul
contractat precum în Sfârºit de
partidã, ci poate fi privit, ca în
Pietonul vãzduhului, drept un
hotar al neantului. Singurul indice
spaþial, copacul desfrunzit, ca



14

reper în aºteptarea lui Godot, nu
proiecteazã doar o verticalitate
compromisã, ci constituie
elementul-pârghie prin care
Vladimir ºi Estragon reuºesc sã
nu fie devoraþi de neant. Altfel
spus, inexistenþa copacului ar
face aºteptarea lui Godot inutilã,
fiindcã, în interiorul neantului,
lipsa unui punct de reper
anuleazã posibilitatea unei
proiecþii fantasmatice. Precum în
Sfârºit de partidã, ºi aici
temporalitatea este repetitivã, în
concordanþã cu pierderile de
memorie ºi retardul lui Didi ºi
Gogo. Slujind doar pentru a-ºi da
unul altuia replicã, cele douã

personaje sunt incapabile sã se
situeze în afara aºteptãrii lui
Godot. Cuplurile Vladimir-
Estragon ºi Hamm-Clov sunt
identice în heterocosmosuri
diferite. Dacã în Sfârºit de par-
tidã personajele sunt izolate
într-o paralume apocalipticã,
Didi ºi Gogo sunt claustraþi
tocmai de proiecþia lor
fantasmaticã. În al doilea act,
copacul înfrunzit sugereazã o
dilatare a temporalitãþii, conform
mecanismului relativist. Drept
care, ieri ºi mâine transpun, în
planul neantului, o eternitate
angoasantã. Aºteptarea lui
Godot dinamizeazã, astfel, un

heterocosm suspendat între
stagnare ºi repetitivitate.

A teoretiza absurdul ºi neantul,
precum Sartre ºi Camus, presu-
pune doar prescrierea unei
didactici constructive, care sã
stimuleze (sau nu) omul
postmodern în a-ºi accepta
identitatea ºi a se construi pe
sine însuºi. Dar Ionesco ºi
Beckett, fãrã sã fie teoreticieni
convinºi, demonstreazã cã
absurdul constituie substanþa
adeneicã a omului ºi dacã, prin
absurd, vom reuºi sã ne
construim propriile paralumi,
atunci nu mai conteazã cã
suntem sisifici.
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Luna octombrie 2009 a fost
alcãtuitã din zile de sãrbãtoare
pentru jurnaliºtii români. Aceºtia
au avut parte de un subiect
senzaþional ºi, cum era de
aºteptat, nu au ezitat sã se
arunce asupra lui. Herta Müller
a primit Premiul Nobel pentru
literaturã, iar acest lucru are o
semnificaþie deosebitã ºi pentru
România. Scriitoarea s-a nãscut
în 1957 în satul Niþchidorf, din
judeþul Timiº, ºi a trãit 30 de ani
în România comunistã pânã
când în anul 1987 a fost împinsã
de neostalinismul regimului sã
emigreze împreunã cu Richard
Wagner, soþul sãu de atunci,
scriitor ºi el, în Germania. S-a
stabilit în Berlinul de Vest ºi de
atunci a publicat romane, poezie
ºi eseuri, devenind o scriitoare
recunoscutã atât de cãtre criticã,
cât ºi de cãtre publicul german.

Înainte de a începe discuþia
despre Herta Müller ca scriitoa-
re, cred cã este necesar sã
clarificãm câteva aspecte
simptomatice ale presei, ale
culturii, ale spiritului ºi, înainte de
toate, ale conºtiinþei româneºti.

Herta Müller, o scriitoare
româncã1

De-a lungul scurtei ºi
zbuciumatei istorii a statului
român modern nicio problemã nu
a transpirat mai puternic în viaþa
de zi cu zi, fie ea politicã sau
personalã, precum problema
naþionalã. Dupã cum amintea
Bãsescu în dialog cu minoritatea
maghiarã din þarã, acest stat este
un stat naþional, iar cine nu este
la curent cu aceastã realitate
este invitat sã punã mâna pe
Constituþie! Este de-a dreptul

hilar modul în care în momentele
favorabile uitãm de toate
scrupulele naþionaliste ºi suntem
gata sã afirmãm, de exemplu,
automat: Herta Müller este o
scriitoare româncã. Conceptul
românesc de naþionalitate este
evident un concept relativ ºi
selectiv. Concluzia se oferã
singurã: România îºi trage
foloasele de pe cine se nimereºte
ºi reacþioneazã pavlovian la
senzaþional. Sã nu confundãm
apetitul românesc pentru
senzaþional cu interesul genuin.
Herta Müller a primit nenumãrate
premii pentru opera ei, inclusiv
cel mai consistent premiu din
lume acordat unei singure cãrþi.2

Acest lucru nu a fost de interes
pentru România în acel moment,
deoarece pe lângã o mare
indolenþã, þara noastrã se
caracterizeazã ºi printr-o mare
indiferenþã.

Mã întreb când vor deveni ºi
ceilalþi scriitori din generaþia ei,
scriitori care asemenea Hertei
Müller s-au ocupat de realiltatea
româneascã pânã în ziua de
astãzi, au dezbãtut problema
dictaturii ceauºiste în cãrþile lor,
fie romane, fie poezie, au trãit în
România ºi au avut parte de
experienþa dictaturii: când vor
deveni ºi ei români?3

 Herta Müller ca scriitoare
germanã

Revenind la originea Hertei
Müller, se naºte întrebarea de
care literaturã aparþine ea. Pare
o problemã marginalã ºi
superficialã, cu toate acestea
rãmâne o problemã. De literatura
germanã nu aparþine în totalitate
din cauza fondului românesc pe
care l-am amintit mai înainte. Ea
este deseori desemnatã ca o
autoare româno-germanã,
termen pe care scriitorii de limbã
germanã plecaþi din România în
general îl resping, datoritã
spectrului limitat pe care îl
presupune. Cu toate acestea
critica literarã îi eticheteazã
deseori astfel ºi ignorã opþiunile
lor.

Autorii amintiþi, precum Herta
Müller însãºi, au fost o sursã
nesecatã pentru cercetãtorii

Herta Müller, o scriitoare româncã   Herta
Müller ca scriitoare germanã   Herta

Müller ca scriitoare

§

§

Herta Müller –
Note pe

marginea
inexprimabilului

Ana-Maria Tãut



16

literaturilor regionale ºi deseori
trataþi ca autori ai unei literaturi
minoritare. Personal consider
conceptul de literaturã minoritarã
la îndemânã, dar  problematic.
Literatura Hertei Müller prezintã
caracteristici regionale, s-a
nãscut într-un context social ºi
politic bine definit, ea a fãcut pare
dintr-o minoritate germanã din
România, chiar dacã s-a
distanþat de convingerile
acesteia. Astfel, bineînþeles cã
literatura sa poartã aceastã
amprentã, însã e foarte important
de menþionat cã sub nicio formã
ea nu se rezumã la atât. Herta
Müller va fi mereu prezentã,
precum ºi ceilalþi scriitori din
generaþia sa, în culegeri care
studiazã literatura minoritãþilor,
literaturi regionale sau care se
ocupã de relaþia dintre literaturã
ºi migraþie, de literaturã ºi exil.
Este la fel de important ca Herta
Müller ºi ceilalþi scriitori germani
de origine românã sã fie analizaþi
din perspectiva contextului care
le-a influenþat puternic opera, cât
ºi ca aceastã operã sã fie
analizatã separat de acest
context reductiv. Richard Wagner
se delimiteazã conºtient de acest
tip de relaþionare ºi aminteºte cã
valoarea  ºi conþinutul creaþiilor
literare sunt mai importante
decât abordarea autorilor lor ca
niºte hibrizi care au creat o operã
determinatã de circumstanþe
istorice, etnice, etc.

Herta Müller scrie în limba
germanã, strãmoºii ei au fost
germani,  limba ei maternã este
germana, locuieºte în Germania
ºi este cetãþean german ºi acolo
este publicatã, acolo existã un
ecou al cãrþilor sale, spre
deosebire de România. La
sosirea în Germania în anul 1987
Herta Müller era deja
recunoscutã acolo ca scriitoare
ºi câºtigase importante premii4
încã de pe vremea când se afla
în România, pentru volumul sãu
de debut Niederungen. În
Germania a continuat sã scrie
despre ºi împotriva dictaturii,
ceea ce a atras persecuþii asupra
ei chiar ºi dupã emigrare. În
Germania continuã sã scrie pânã
în prezent. Ultimul ei roman a fost
lansat în luna august 2009, cu

titlul Atemschaukel.
Cu toate astea autoarea s-a

confruntat ºi în Germania cu
discreditarea pe fond naþionalist,
la fel ca ºi ceilalþi scriitori
imigranþi. Aceºtia s-au gãsit
deseori în situaþia de a se explica
ºi a-ºi argumenta existenþa în
Germania, în situaþii cât se poate
de diferite, începând cu
vânzãtoarea de covrigi5 ºi
terminând cu diferite conferinþe
de scriitori.

Herta Müller a fost întrebatã
într-un interviu simplu ºi la obiect,
cine este? Ea rãspunde într-un
fel care ar putea sã ne înveþe
ceva: „Nu cred cã mi-ar folosi la
ceva, dacã aº ºti cine sunt.”6

Herta Müller ca scriitoare

Considerând contextul în care
a luat naºtere literatura Hertei
Müller, anume România
comunistã, ºi tematica pe care o
abordeazã, adicã tocmai
realitatea acestei Românii
comuniste, din perspectiva unui
membru al minoritãþii germane
din Banat, se poate afirma în cel
mai corect mod cã Herta Müller
este o scriitoare disidentã, care
a scris ºi scrie încã o literaturã
de rezistenþã. Ea a scris mereu
despre ºi împotriva dictaturii,
împotriva abuzãrii individului de
cãtre stat, împortiva umilirii ºi a
dezumanizãrii propagate de
comunism, împotriva fricii. A
fãcut aceasta atât în timpul
regimului comunist, fapt ce a
avut urmãri drastice pentru
integritatea persoanei ei, cât ºi
dupã cãderea regimului, în
Germania, unde scrie pânã în
prezent despre „ceea ce
dictatura distruge pentru
totdeauna în om”.7

Ceea ce scrie Herta Müller nu
este strict beletristicã, ci are o
încãrcãturã existenþialã ºi moralã
imposibil de negat. Este clar care
este centrul tematic al literaturii
ei. Ceea ce ar putea sã-i aducã
pe cititori în impas este însã
modul atipic în care Herta Müller
abordeazã problematicile
amintite mai sus. Ceea ce
asociem în general cu termenul
literaturã de rezistenþã poate
varia de la cititor la cititor, se

rezumã însã în mare parte la un
text cu o dozã mare de criticã,
de blamare a unui sistem, de
expunere a ororilor acestuia.
Literatura de rezistenþã este de
cele mai multe ori o literaturã
explicitã ºi rãspicatã, care se
opune unei ideologii, unei
dictaturi. În ceea ce o priveºte pe
Herta Müller, aceaste
caracteristici ale literaturii de
rezistenþã se regãsesc într-un
mod puternic transfigurat.

Faþã de posibilele aºteptãri
ale cititorilor de a se confrunta cu
un text realist, despre viaþa ºi
opresiunea individului sub un
regim dictatorial, cãrþile Hertei
Müller tind sã nu corespundã
acestor aºteptãri. Cititorul va fi
surprins de primele cãrþi ale
autoarei: Niederungen (Depre-
siuni),  Der Mensch ist ein großer
Fasan auf der Welt (Omul este
un mare fazan pe lume) ºi
Barfüssiger Februar (Februarie
desculþ), în care dictatura este
prezentã ca o fantomã ce
cuprinde ºi învãluie acþiunea,
care determinã cursul vieþii
personajelor, dar care nu este la
rândul ei un personaj principal.
Herta Müller se concentreazã în
primul ei volum, Niederungen, o
culegere de prozã scurtã, asupra
comunitãþii ºvabe din Banat.

Atitudinea sa faþã de propria
comunitate este una de
delimitare, de distanþare. Herta
Müller a incorporat mereu în
literatura sa aceastã conºtiinþã a
delimitãrii, a diversitãþii. Însãºi
scriitoarea declarã într-un
interviu despre felul în care
societatea închisã a ºvabilor8 din
Banat  nu permitea membrilor ei
sã-ºi dezvolte opinii individuale.
Din disperarea de a-ºi pãstra
individualitatea comunitarã,
ºvabii din Banat au devenit o
societate impenetrabilã. Pentru a
supravieþui asimilãrii de cãtre
societatea româneascã, aceºtia
au dat dovadã de o unitate
sufocantã pentru membrii ei mai
tineri. „Un puternic seniment
comunitar se dezvoltã mereu pe
costurile individului.
Individualitatea nu era un loc al
recunoaºterii, ci însemna
izolarea faþã de comunitate.”9 În
Niederungen, Herta Müller a
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criticat cu o ironie muºcãtoare
aceastã societate ºi viziunile ei
limitate, dorinþa ei exageratã de
a se menþine în viaþã ºi de a se
separa de celelalte naþionalitãþi.
Astfel autoarea se dezice de
valorile  comunitãþii precum o fac
conºtient ºi deliberat ºi ceilalþi
scriitori de limbã germanã din
România ai generaþiei sale.
Aceastã delimitare, dupã cum
declarã Herta Müller, va fi o
pregãtire pentru delimitarea de
mai târziu faþã de organele de
represiune ºi de aparatul
comunist, de Securitate, de
colaboraþionism, de „puþinul
compromis.”10

Opera Hertei Müller a gravitat
nu numai în jurul aspectelor
societãþii române comuniste, ci ºi
în jurul conceptelor de origine,
identitate, apartenenþã ºi
dezrãdãcinare. Romanul
Reisende auf einem Bein
(Cãlãtori pe un picior) trateazã o
temã recurentã a scriitorilor
germani de origine românã,
anume tema emigrãrii, a pãrãsirii
þãrii de origine pentru Germania,
vechea patrie. Alungaþi de
comunism, de circumstanþele
inumane de viaþã, de persecuþia
individualã, au cãutat calea
exilului. Die Ausreise, pãrãsirea
þãrii ºi adaptarea la o nouã
societate, cu noi reguli ºi noi
cerinþe, îi marcheazã puternic pe
aceºti scriitori. Tema adaptãrii, a
dificultãþilor pe care aceasta le
presupune se reflectã în repetate
rânduri în literatura lor, în afarã
de Reisende auf einem Bein, de
exemplu Ausreiseantrag (Cerere
de emigrare) ºi Begrüßungsgeld
(Bani de întâmpinare), douã
nuvele ale lui Richard Wagner ºi
Grenzsteine (Pietre de hotar),
romanul lui Franz Hodjak.

Deºi plutind mereu în aer,
duritatea criticii la adresa
regimului dictatorial se face
resimþitã odatã cu publicarea
culegerilor de eseuri. În 1990
apare Wie Wahrnehmung sich
erfindet (Cum se inventeazã
percepþia), urmatã în 1991 de
Der Teufel sitzt im Spiegel
(Diavolul din oglindã), iar în 1995
de Hunger und Seide (Foame ºi
mãtase). Din colecþia eseurilor
face parte ºi volumul apãrut în

anul 2005, Der König verneigt
sich und tötet (Regele se înclinã
ºi ucide). Din fericire, volumul
Regele se înclinã ºi ucide a fost
tradus ºi în limba românã. Spre
deosebire de literatura sa, aici
Herta Müller loveºte într-o
manierã durã, puternic ofensivã
ºi vehementã în regimul
comunist ºi în josniciile comise
de acesta. Volumele de eseuri
sunt cruciale pentru a dovedi
calitatea moralã ºi respon-
sabilitatea personalã a Hertei
Müller faþã de o realitate care a
afectat milioane de oameni în
România. Mai mult decât atât, în
eseurile ei, Herta Müller se
raporteazã ºi la realitatea
româneascã de dupã cãderea
comunismului ºi din prezent. Ea
a rãmas implicatã în evoluþia
societãþii româneºti ºi continuã
sã o portretizeze.

În prozã însã, Herta Müller
abordeazã altfel experienþa
dictaturii, decât în eseuri sau în
articole. Literatura ei este
puternic autobiograficã ºi
personalizatã (cu excepþia
ultimului roman Atemschaukel, la
care vom reveni). Vorbeam mai
sus despre literaturã de
rezistenþã ºi despre cum
romanele Hertei Müller se
diferenþiazã de ceea ce se
înþelege în general prin acest tip
de literaturã. Romanele sale,
precum Der Fuchs war damals
schon der Jäger (Pe când vulpea
era vânãtor), Herztier (Animalul
inimii) sau Heute wäre ich mir
lieber nich begegnet (Astãzi mai
bine nu m-aº fi întâlnit), au ca
tematicã principalã experienþa
dictaturii. Acum comunismul nu
mai este un mare mecanism
înconjurãtor, nu mai este o sabie
a lui Damocles care atârnã
asupra vieþii private, ci a pãtruns
în intimitatea fiinþei individului ºi
încearcã din toate puterile ºi cu
toate mijloacele sã o nimiceascã.
Întrebarea esenþialã în cazul
acestei scriitoare este însã cum
exprimã ea aceastã relaþie dintre
individ ºi dictaturã, cum
transpare experienþa directã a
dictaturii în literatura pe care o
practicã ºi, înainte de toate, prin
ce mijloace alege ea sã prezinte
aceastã experienþã unui public,

care se poate sã fie complet
strãin de ea, în afara sferei de
înþelegere a acesteia. În opinia
mea, metodele de mijlocire ale
acestei experienþe sunt printre
principalele responsabilitãþi ale
unui scriitor care, ca Herta Müller,
nu scrie pentru a delecta, ci
pentru a responsabiliza, pentru
a miºca ceva în conºtiinþa
umanã. Vom vedea cã mijloacele
ei sunt total atipice, neaºteptate.

Dupã cum am menþionat mai
sus, Herta Müller nu a scris
niciodatã prozã realistã, nu a ales
calea uºoarã de a relata cele
trãite sub comunism. Limbajul
folosit de ea  a fost mereu, fie cã
e vorba de eseuri, romane sau
de poeziile pe care le-a scris,
unul puternic stilizat ºi cu o mare
încãrcãturã liricã. Imaginile
profund poetice nu au fost
niciodatã compatibile cu o viziune
realistã. Stilizarea, liricizarea ºi
metaforizarea conþinutului,
sublimeazã aproape complet
experienþa ºi o ridicã la un nivel
universal de valabilitate.
Propoziþiile extrem de scurte ºi
de tãioase îºi fac efectul asupra
cititorului. Fragmentarismul,
prezent în textele sale, oferã o
amprentã personalizatã, asupra
a ceea ce se întâmplã pe
parcursul romanelor. Aceastã
tehnicã este productivã,
reconstruind în conºtiinþa
cititorului experienþa pe care el
probabil nu o are. Herta Haupt-
Cucuiu remarcã: „Limbajul Hertei
Müller are capacitatea de a
semantiza realitatea.”11 Limbajul
însuºi devine pentru Herta Müller
o armã ºi în acelaºi timp o
posibilitate de salvare.

În acest sens amintim aici
Atemschaukel, ultimul ei roman
apãrut în luna august a acestui
an. Romanul s-a nãscut dintr-o
colaborare cu Oskar Pastior, însã
din cauza morþii neaºteptate a
poetului, proiectul a fost
abandonat pentru câþiva ani ºi
reluat apoi de Herta Müller.
Romanul este sigura carte a
autoarei care nu prezintã
elemente autobiografice. Su-
biectul cãrþii este deportarea
germanilor de pe teritoriul ro-
mânesc în Rusia, dupã cel de-al
doilea Rãzboi Mondial. Vina
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colectivã, care a fost atribuitã de
cãtre regimul comunist tuturor
etnicilor germani de pe teritoriul
românesc face ca personajul
principal, Leo Auberg, în vârstã
de 17 ani, sã fie deportat la
rândul lui. Romanul surprinde din
nou prin modul atitpic al Hertei
Müller de a prezenta experienþa
lagãrului. Oroarea nu este
prezentatã gradual. Ea nu
intensificã groaza acestei
exprienþe prin intermediul
personajelor ºi al acþiunii.
Accentuarea ororii este direct
proporþionalã cu accentuarea
lirismului textului. Lirismul ºi
limbajul în sine se dovedesc a fi
expresia potrivitã pentru ceea ce
în fond rãmâne inexprimabil,
pentru spaþiul în care experienþa
ºi posibilitatea de identificare a
cititorului nu se pot suprapune.
Astfel, nu înºiruirea de scene
realiste, ci tensiunea liricã în
continuã creºtere, tensiunea
limbajului fac trimitere la
inexprimabila ºi ininteligibila
experienþã a deportãrii ºi a
lagãrului.

Ultimul roman mai mult decât
oricare altul din opera Hertei
Müller evidenþiazã faptul cã
literatura poate presupune un
orizont la care unii cititori nu se
pot raporta direct: experienþa
ºicanelor, a interogatoriului, a
umilirii, a urmãririi, a foametei de
necontrolat, experienþa lagãrului.
Aceastã imposibilitate de
identificare poate crea un abis
între textul scris ºi capacitatea de
receptare a cititorului. Se
creeazã un spaþiu intermediar în
care inexprimabilul trebuie
mediat. Herta Müller creeazã prin
limbajul sãu un spaþiu comun în
care cititorul se poate  apropia
de ceea ce este complet strãin
de el, fiind conºtientã de faptul
cã: „Punctul zero este inex-
primabilul. Suntem de acord,
punctul zero ºi eu, cã nu se poate
vorbi despre el, ci cel mult pe
marginea lui.”12

Este interesant faptul cã Herta
Müller a afirmat în repetate
rânduri cã niciodatã nu a vrut sã
devinã ºi nu ºi-a inchipuit cã va
deveni scriitoare.13 Lucrurile au
luat aceastã turnurã în momentul
în care Securitatea ºi implicit

dictatura i-au invadat viaþa privatã.
Agresiunile ºi ameninþãrile,
delimitarea de dictaturã ºi de
ideologia comunistã, precum ºi
delimitarea de comunitatea
ºvãbeascã în care a crescut.
Întrebatã ce înseamnã pentru ea

scrisul, scriitoarea rãspunde „O
libertate ce mi se impune ºi pe
care o las sã mi se impunã.”14  Am
putea parafraza ºi spune cã
scrisul, limbajul, este pentru
Herta Müller ceva foarte apropiat
de obligaþia moralã de a depune
mãrturie împotriva a ceea ce este
meschin ºi inuman într-o
societate ºi într-o dictaturã în
special. „Scrisul m-a prins din
urmã în momentul când nu mi-a
mai rãmas nimic de fãcut”,15

declara Herta Müller.
Limbajul a fost modalitatea de

salvare ºi de justificare, de atac
ºi de condamnare a ceea ce i-a
marcat viaþa. „Limbajul nu
înseamnã nimic. Limbajul în sine
nu existã pentru mine în ceea ce
priveºte literatura. Limbajul are
datoria sã exprime ceea ce
doresc eu sã spun.”16 Limbajul
devine un fond fluid în care se
pot redefini ºi resemantiza
realitãþi.

Herta Müller vorbea la un
moment dat despre modul în
care literatura, ºi implicit limbajul,
au reprezentat pentru ea încã din
copilãrie posibilitatea de a fi altfel,
oferindu-i spaþiul de desfãºurare
ºi de dezvoltare a unei
individualitãþi. Afirmã autoarea:
„patria este ceea ce se
vorbeºte“17 – cred cã aici nu este
vizatã o limbã anume, ci un
limbaj propriu, ca spaþiu al
libertãþii personale. Herta Müller

a ales sã rãmânã prinsã în acest
spaþiu al limbajului, singura casã
a adevãrului ºi a libertãþii
individuale.

1 V. Jurnalul Naþional: http://
www.jurnalul . ro/st i re-special /
romanca-herta-müller-a-castigat-
premiul-nobel-pentru-literatura-
523412.html

2 Este vorba de IMPAC Dublin
Literary Award, pentru romanul
Herztier (Animalul inimii) publicat în
anul 1994.

3 Este vorba aici în special de
scriitorii Aktionsgruppe Banat, care
au publicat texte în România în
prima jumãtatate a anilor 70. Printre
ei se numãrã Richard Wagner,
William Totok, Anton Sterbling, Rolf
Bossert, Gerhard Ortinau, Klaus
Hensel. De asemenea îl putem
amimti pe poetul ºi prozatorul Franz
Hodjak ºi pe poetul ºi traducãtorul
Werner Söllner.

41984: Premiul literar Aspekte,
1985: Premiul literar Rauriser, 1985:
Premiul literar al oraºului Bremen,
1987: Premiul literar Ricarda Huch.

5 Regele se înclinã ºi ucide,
Polirom, 2005.

6 Interviu Ursula von Arx cu Herta
Müller: http://www.nzzfolio.ch/www/
d 8 0 b d 7 1 b - b 2 6 4 - 4 d b 4 - a f d 0 -
2 7 7 8 8 4 b 9 3 4 7 0 / s h o w a r t i c l e /
1 d 0 d d a b 1 - 6 5 f 4 - 4 1 6 d - b 0 1 d -
8754b8d1ff98.aspx

7 Herta Müller: Hunger und Seide.
Rowohlt 1995. Pag. 30.

8 Idem.
9 Idem.
10Wilhem Solms: Nachruf auf die

rumäniendeutsche Literatur.
Marburg 1990. Pag. 189.

11 Herta Haupt-Cucuiu: Eine
Poesie der Sinne.Herta Müllers
Diskurs des Alleinseins und seine
Wurze ln Paderborn 1996. Pag. 98.

12 Herta Müller: Atemschaukel,
Hanser, München 2009. Pag. 278.

13 Interviu Ursula von Arx cu
Herta Müller: http:www.nzzfolio.ch/
www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-
2 7 7 8 8 4 b 9 3 4 7 0 / s h o w a r t i c l e /
1 d 0 d d a b 1 - 6 5 f 4 - 4 1 6 d - b 0 1 d -
8754b8d1ff98.aspx

14Idem.
15 Interviu Beverly Drived Eddy cu

Herta Müller: Die Schule der Angst,
în German Quarterly. 14.04.1998.

16 Interviu Beverly Driver Eddy cu
Herta Müller: Die Schule der Angst,
în German Quarterly. 14.04.1998.

17 Heimat ist was gesprochen
wird.
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Acest ghid are menirea de a
îndruma fiinþele post-umane cum
sã ducã o viaþã dada. Nu este
recomandabil, niciodatã nu a fost,
sã duci o viaþã dada. Este ºi a fost
dintotdeauna auto-distructiv sã-þi
trãieºti viaþa în stil dada, pentru
cã o viaþã dada include, prin
definiþie, farse, bufonerii, purtare
de mãºti, tulburare de simþuri,
matolealã, sabotaje, încãlcarea
tabu-urilor, jocuri copilãroase ºi/
sau periculoase ºi trezirea zeilor
adormiþi ºi  a lua în derâdere
educaþia ºi învãþãtura. Pe de altã
parte, practicarea unei vieþi dada
poate conduce la producerea
accidentalã de noi obiecte. În
vremuri de crizã, cum ar fi
rãzboialele ºi molimele, unele
dintre aceste obiecte pot fi cu
totul inovatoare pentru cã ele
saboteazã sentimentele domi-
nante în societate. În alte timpuri,
obiectele dada pot fi doar relativ
interesante, numai prin aceea cã
adaugã un strat suplimentar de
ironie, o poantã în plus sau o

turnurã nouã unui obiect deja
conscrat. În astfel de vremi,
obiectele dada sunt amuzante
pentru oricine ºi pentru cã atari
obiecte sunt realizate (în cea mai
mare parte) în mod colectiv, ele
constituie o puternicã legãturã
comunitarã. Amuzamentul (pe
seama ta însuþi sau a altora) ºi
naºterea de colectivitãþi artistice
constituie însãºi obiectivele dada.
Dada este a priori împotriva a
orice, inclusiv a obiectivelor ºi a ei
însãºi, dar aceastã negaþie
creativã este extrem de amuzantã
ºi se cere a fi împãrtãºitã. Timp de
un secol, Dada s-a delectat cu
descoperirea ºi utilizarea de
paradoxuri ºi negãri, dintre care
cele mai importante sunt: 1.
Majoritatea oamenilor citesc
semne, dada face semne ºi 2.
Majoritatea oamenilor se tem
de feþele înspãimîntãtoare, dada
se strâmbã ºi-ºi ia feþe înspãi-
mîntãtoare. Nimeni nu ar trebui sã
treacã la dada înainte de 1. a lua
în considerare dacã ar trebui sã

fie a. amuzat sau b. crâncen; omul
trebuie sã cumpãneascã copi-
lãreala ºi seriozitatea; atât a cât ºi
b au o istorie a lor în spate; ambele
îi afecteazã pe toþi oamenii din
lume; ambele se pot petrece în
orice moment, dar diferenþa este
cã, fiind copilãros, a este pe placul
creaturilor mai uºoare decît aerul
(cu sau fãrã aripi), îngerilor,
Sfântului Francisc ºi lui Candide,
în timp ce dacã eºti serios (b),
capeþi o greutate, un fel de cruce,
grea ca o bilã de plumb (vezi
hugo, ball) ºi niºte lanþuri de fier;
ºi 2. a înþelege cã arta e viaþã ºi
viceversa ºi cã dada este
împotriva amândorura, cu excep-
þia cãii spre extaz, când se opreºte
pentru excepþii. Aceastã carte se
întemeiazã pe teza cã fiinþele
post-umane care mãrginesc
drumul spre viitor (care se pare
cã, totuºi, existã, deºi dada este
împotriva lui) au nevoie de
alinarea oferitã de energia
primarã ºi brutã oferitã de dada
ºi de izvoarele ei inumane.

Publicatã în 2009 la Princeton University Press, aceastã carte s-a
bucurat de numeroase comentarii elogioase în presa americanã.

Ediþia româneascã va apãrea la timp pentru Târgul de Carte
Gaudeamus din Bucureºti,  în traducerea Ioanei Avãdani.

Andrei Codrescu

Ghidul postuman Dada:
Tzara si Lenin joaca sah, ,

)
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Dacã nu ºtiþi cu siguranþã dacã
sunteþi post-uman sau doar un
biet om, analizaþi-vã urmãtoarele
pãrþi ale trupului: oraºul, casa,
maºina, iPhone-ul, laptop-ul,
iPod-ul, cutiuþa pentru medi-
camente, împrejurimile non-
carnale. Dacã peste 60% din tru-
pul dumneavoastrã este acum
electronic sau bio-electronic, dacã
locuiþi într-un spaþiu construit pe
criteriile eficienþei, aveþi nevoie de
dada ca adjuvant ºi corectiv pentru
ceea ce ar putea fi , cu siguranþã,
pierderea puþinei libertãþi pe care
o mai aveþi. Primii dadaiºti au trãit
în oraºe care care conþineau
mijloacele necesare unei critici
amãnunþite a lumii: Zürich, Paris,
New York, Viena, Berlin, Bucureºti,
Praga, Zagreb, Budapesta,
Petersburg. Aveau locuri de
adunare (bibliotecile), centre
de planificare revoluþionarã
(cafenele), locante de centrare
(sau descentrare) trupeascã
(bordelurile), cuiburi de studenþi
hãmesiþi, de provincie (uni-
versitãþile), genii (o selecþie
aleatorie), mass-media (tipografii,
ziare, telegraf), opþiunea de a muta
trupurile prin spaþiu mai repede
decât trupurile s-ar fi putut miºca
prin propria voinþã (trenuri, maºini,
trãsuri), modele de lumi imaginare
(cinematografele), instrumente de
propagandã (reclame, manifeste,
tribune), memorie (muzee, statui,
cãrþi de istorie), sentimente
(cabarete, cântece, teatre,
carnavaluri), arme (piatrã cubicã,
de pavaj), speranþã (bani,
Dumnezeu), flexibilitate socialã
(coduri ale manierelor care se
puteau deprinde, uniforme),
ubicuitate (sentimentul cã ºtii, sau
crezi cã ºtii, pe toatã lumea) ºi,
lucrul cel mai important,
sentimentul cã timpul este relativ
(unii aveau extrem de mult timp ºi
se temeau de imensitatea lui; alþii
aveau doar puþin ºi se temeau cã
ºi acela va trece). Revelaþia
substanþei timpului i-a preocupat
pe Freud, care îl privea ca pe un
depozit al istoriei reprimate, Carl
Jung, care a descoperit (sau a
crezut cã a descoperit) un spaþiu
locuit de sufleuri istorici care îºi
impuneau propria naturã
generaþiilor mereu înnoite de actori
umani, Albert Einstein, care a

adãugat timpul celor trei
dimensiuni cunoscute, Heisen-
berg, care nega pur ºi simplu
existenþa timpului ºi de o mul-
titudine de artiºti care adoptau o
dimensiune sau alta a timpului
(futuriºtii, viitorul; simultaniºtii,
simultaneitatea; dadaiºtii, toate
sau nici o direcþie). Aceste oraºe
erau concentrãri de virtualitate
care ofereau posibilitatea
reinventãrii creative a lumii. Printre
aceste intensitãþi care se
transformau rapid, fixitatea
convenþiilor sociale care duceau
inevitabil la rãzboi devenea
dureros de evidentã. Energiile
scãpãrãtoare care reconstruiau
fiinþele umane îºi trãgeau forþele
din orice ºi din nimic, dar mai ales
din râs. Nimic din ce era împietrit
prin convenþie nu rezista în faþa
râsului tãietor de noduri al
dadaismului, deºi rezistenþa nu era
deloc zadarnicã (vezi lenin).

Astãzi, un secol mai târziu,
fuziunea dintre software ºi creier
continuã ºi se accelereazã. Dada
nu are nimic împotriva, sau poate
este total pentru, ideii de a face
bine ºi a o duce bine. Cumpãraþi
biotehnologii. Cea mai dragã
dorinþã a celor ce vor binele
omenirii, ºi printre ei se numãrã
numeroºi dadaiºti, este sã zicem
bunã ziua unui organism verde,
nãscut prin naºtere naturalã, care
sã vieþiuaiscã îngrijindu-se de
amprenta sa carbonicã ºi care sã
se degradeze fãrã a lãsa în urmã
reziduuri toxice. Gândirea
planetarã, în forma ei cea mai
digestibilã, are sens ºi viitorul
pare deschis oricãrei iniþiative
individuale care cunoaºte ºi þine
cont de condiþia colectivã. A trãi
conºtient este dezideratul
contemporan ºi dacã vom distruge
resursele neregenerabile, mãcar
vom dispãrea sau ne vom
împuþina cu ochii deschiºi. Dada
este pentru toate acestea, dar în
cadrul unei anume (non)raþiuni.
Excentricitãþile nu mai sunt pe
placul celor mai mulþi. Dacã
dadaiºti din trecut, care nu aveau
nimic de pierdut (sau care credeau
asta!) îºi permiteau sã fie risipitori,
seminali ºi extatici, în zilele noastre
acest lucru nu mai este posibil. Sã
înlocuim „dorinþa” cu „pofta”. A dori

implicã o anumitã acþiune, „pofta”
este impredictibilã. Viaþa post-
umanã are la bazã presupusa
conºtientizare a tuturor legãturilor
din lumea vie, spre deosebire de
dealurile ºi vãile ireprimabile ºi
ucigaºe ale vieþii umane din trecut.
Descrierea raþionalã a post-
umanitãþii noastre ar implica
presupunerea cã mecanismele
societale þinute la atât de mare preþ
de gânditorin. Structurile politice
mai mari decât familia sunt pro-
iecþii ale sistemelor economice
automate. Graniþele sunt, în cea
mai mare mãsurã, imaginare ºi vor
deveni cu totul imaginare, având
a fi curând înlocuite de diferenþe
estetice.  Cu alte cuvinte, vor exista
frontiere construite în regim privat,
de oricine, oriunde, impuse ºi
pãzite de arme nucleare de
buzunar care vor putea rade de pe
faþa pãmântului oraºe ºi regiuni
întregi. Sisteme morale arbitrare
vor sprijini graniþele estetice
private, ceea ce va face imperativã
nevoia ca fiecare sã-ºi ia
medicamentele prescrise.
Oamenii care nu sunt sub
medicaþie nu vor avea dreptul la
arme nucleare de buzunar, ceea
ce înseamnã cã ei vor trebui sã
umble goi ºi sã fie percheziþionaþi
frecvent de miliþii locale formate din
studenþi la belle arte. Într-un astfel
de mediu, care este aproape
actual, simulatoarele de plãcere
din zonele de libertate aflatã sub
medicaþie vor fi literalmente
salvatoare de vieþi. Aceste
simulatoare vor constitui un nou
medium (care va folosi toate
celelate medii) care va complota
la crearea de itinerarii de evadare
ºi puncte de fugã care vor duce
sau nu cãtre Eden. Aceste simulãri
cu potenþial eliberator promit o
evadare cãtre realitate dar, fii cu
bãgare de seamã, cetitorule!, toate
realitãþile care se învecineazã cu
Edenul de acum, în balans ca un
acrobat pe sârmã, pot fi virtuale ºi
deloc, dar deloc reale. Odatã
introdusã aceastã clauzã
condiþionalã, vã oferim alãturat un
proiect de evadare alternativ, numit
dada. Dada este opþiunea viralã la
certitudinea virtualã. În paginile
urmãtoare se va explica ce
înseamnã viaþa în maniera dada,
cu un minimum de referinþe
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plicticoase, adicã vom include
numai ce nu poate fi gãsit pe
Google. Cu alte cuvinte, numai
ceea ce nu a fost deocamdatã
capturat. Dada este Western Now,
un Zen care utilizeazã prea-plinul
în locul golului, un prea plin atât
de deplin încât nici nu existã
suficientã materie care sã-l umple,
aºa cã recurge la imaginaþie pentru
a crea încã ºi mai multe objets
paradisiace, iPod-uri mai bune,
construite din vise concasate.
Fiecare unitate de imaginaþie (UI)
dezvoltatã aici va fi investitã în
instruirea ta, cititorule, dar vei
constata cã fiecare termen este
astfel construit încât sã se ºtearga
de la sine de îndatã ce este
priceput ºi sã-ºi genereze propria
sa UI de îndatã ce dispare.
Pretenþiile asupra a ceea ce este
ne-googlabil sunt uriaºe ºi spun
asta cu moderaþie. Informaþia de
calitate disponibilã, googlatã fie de
pe Google fie din cãrþile
cãpeteniilor dadaiste, va fi utilizatã
la maxim în ce urmeazã, adicã va
fi folositã pentru a extrage sau a
prelungi fluidele vitale, care sunt,
pânã în prezent, negooglifiate. (Cel
puþin pânã la e-apariþia acestei
cãrþi.) ªtiu cã Google, o companie
muritoare, ar putea s-o apuce pe
calea lui Xerox, care devenise
sinonimã cu „a copia”, dar în
marele colaj care este dada,
trecutul ºi prezentul sunt la fel de
bine utilizabile. Sã luãm de
exemplu fragmentul de ziar inserat
de Kurt Schwitters în al sãu
Collage din 1920: ziarul propriu-
zis, cu evenimentele sale oh, atât
de presante este dat de mult uitãrii,
dar bucãþica utilizatã în colajul lui
Schwitters este nemuritoare. Nu
vreau sã spun cã acest ghid, o
simplã carte, va trãi mai mult decât
Xerox sau Google. Dacã secolul
al XX-lea ne-a învãþat ceva, este
cã vom uita totul, mai puþin cutia
din care a fost scos. Substanþa a
ceea ce era, sentimentele pe care
le dãdea, a ceea ce ar fi putut fi
agonisit ca folositor dintr-însul a
fost îngropatã împreunã cu
persoanele care au simþit ºi au
agonisit. Memoriile ºi istoria
hãcuiesc încã ºi mai mult trecutul,
articulându-l: orice experienþã
pusã în cuvinte este ca ºi uitatã.
Uitarea este o specialitate

omeneascã, rafinatã cu mãiestrie
de secolul recent rãposat. Cu toate
acestea, o sã pãstrãm ambalajul:
stilul, anecdotele, naraþunile (cele
sexy, nu cele academice) ºi le
folosim pentru a pune în ele
conþinut nou. Sfîrºitul secolului al
XIX-lea i-a pus calului motor ºi,
chiar dacã asta însemna cã nu mai
existã calul, vorbind la propriu, era
minunat sã pãstrezi forma unui cal
cu tracþiune mecanicã. Azi, de
bunã seamã, de-abia dacã mai
este nevoie sã-þi aminteºti de ce
un cal mecanic ar trebui sã arate
ca un cal viu, deoarece majoritatea
dintre noi nu ºtiu ce e acela un
cal: chiar ºi forma de cal este
uitatã. Pe mãsurã ce uitarea se
accelereazã ºi faptele se sto-
cheazã de la sine pe un stick de
memorie, devenim liberi sã ne
bãlãcim în parcul de distracþie al
formelor. Slavã Domnului cã avem
dada, motorul formelor goale!
Acesta (sau urmãtorul) este timpul
sã fii om, fãrã de greutatea istoriei,
a credinþei, a sentimentelor, a
vendettei sau a notelor de la
ºcoalã. Trãim într-o stare de graþie
dada. Pentru utilizatorii ghidului
Dada, dumneavoastrã ºi cu mine,
nu au rost nici mãcar diferenþele
învechite dintre „uman” ºi „non-
uman”, „amintit” ºi „uitat”, pentru
cã literatura acestor distincþii este
ubicuuã ºi nu serveºte nici un alt
scop decât acuzaþiile reciproce: cei
care se considerã „umani” vor
pretinde cã au un „suflet” ºi o
„istorie” de neºters, în timp ce post-
umanii vor susþine cã sunt parte
din tot ce existã ºi cã orice lucru
are un lucru al sãu, inclusiv reþeaua
pe care o pun actualmente în
trepidaþii cu tropãitul lor indignat.
Este o ceartã fãrã rost ºi dacã
cineva se simte inconfortabil când
este numit „postuman”, vã rog sã
vã spuneþi cum vreþi. Diferenþa pe
care o fac eu este urmãtoarea: o
fiinþã post-umanã este o fiinþã
umanã care a pus natura (inclusiv
propria-i naturã) între paranteze.
(Sau care s-a convins singurã cã
tot ce este nonuman este uman,
deci uman=naturã. Pe vremuri
asta se numea „antropomorfism”,
dar în vremurile made-acum se
numeºte „o interfaþã prietenoasã
pentru utilizator”. În vorbirea
curentã, natura a ajuns sã

însemne „naturã”, sau „canalul
Natura” ºi astfel toatã sãlbãticia
i-a fost extirpatã, iar forþele sale
destructive ºi creative au fost
neutralizate. A pune lumea între
paranteze sau ghilimele este o
modalitate foarte eficientã de a o
ºterge, oricât de dragã ne-ar fi.
Înlocuim sãlbãticia cu auto-
reflectare ºi depunem eforturi
uriaºe (ºi virtuale) pentru a face
acest sensorium auto-reflexiv sã
parã demiurgic ºi divers precum
natura. Dacã în secolul al XX-lea
numai poeþii aveau tupeul de a se
numi „pequeños dios”, în cuvintele
lui César Vallejo, astãzi orice trupeþ
se simte în dreptul lui sã primeascã
rang de zeu pentru cã poartã
instrumentele care-i permit sã
mimeze asta în propriul trup,  (vezi
e-trup). Dada vrea sã deschidã
porþile în timpul nopþii pentru a lãsa
sãlbãticia sã se întoarcã. Dada
este instrumentul de înlãturat
paranteze ºi de scos lumea dintre
ghilimele, cu forcepsul imaginaþiei.
Uneori, pentru asta va fi nevoie de
acþiuni disruptive spontane, care
sã creeze ºi sã menþinã ZTA-uri
(Zone Temporare Autonome), în
care visele se vor transforma în
realitate, în care vei putea alerga
alãturi de ciurde, vei trãi cu
animalele ºi vei face pace cu
vremea. Alteori va fi nevoie sã alegi
pãrþi de vorbire, cum ar fi „cum ar
fi”, sau alte dispozitive retorice, dar
nu vom descuraja niciodatã
adresarea directã, existând mereu
o ºansã ca cineva sã asculte.
Dadaismul istoric a fost o fabricã
de metafore, dar noi vom încerca
sã ne abþinem ºi sã fim tot atât de
seci ca un cabernet fãcut cum
trebuie. Dada, ca orice fiinþã vie,
are o relaþie problematicã cu
limbajul, de aceea îl foloseºte
colectiv, fãrã sens, mistic ºi în
combinaþie cu alte medii, cum ar fi
pictura, pixelii, trupurile, moda,
sexul, sunetul, ziarele, publicita-
tea ºi necromanþia. Limbajul, ase-
menea unei pãturi aspre, tot
aluneca de pe trupul sfâºiat de
coºmaruri al lumii, dar dadaiºtii
secolului al XX-lea, precum Ludwig
Wittgenstein ºi Georg Steiner
(care, oficial, nu erau dadaiºti) ºi
Tzara (care era, vezi tristan,
tzara) au dezvãluit cã de fapt
pãtura fusese smulsã de Lenin,
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Stalin, Hitler ºi Mao (marii
smulgãtori) ºi de alte miriade de
smulgãtori mai mãrunþi care
utilizeazã limbajul pentru a face
gãuri în realitate ºi pentru a pune
natura între paranteze. Smulgãtorii
mari ºi mici (utilizatori de limbaj)
ºi-au þinut afacerea în mers cu
bucãþi de libertate, a mea ºi a
voastrã. Motorul care creeazã
post-oameni funcþioneazã cu
libertate furatã. Existã douã
entitãþi: limbajul, care zace la
picioarele patului, în timp ce hoþii
care îngheaþã totul în jur, însetaþi
de putere, se furiºeazã cãtre el, ºi
un trup de carne, care devine rapid
doar o metaforã pentru tot ceea
ce se numea înainte vreme „om”.
Proiectul dada vizeazã sã menþinã
cãldura trupului, acoperindu-l din
nou cu pãtura ºi demetaforizându-l.
Proiectul presupune renunþarea la
toate definiþiile aproximative
ale „omului” vehiculate de ºtiinþe-
le umaniste, deoarece „omul
aproximativ” (vezi, din nou, tristan,
tzara) se dovedeºte a nu fi deloc
om. Sau femeie. Formele acelea
frumoase s-au topit ºi pot fi azi
gãsite doar ca skeuromofisme în
mass-media, inclusiv în scris.
Dorul vag pentru „non-uman” nu
mai este deloc vag azi, a devenit
eficienþã purã. Cãutãm cu
nostalgie rãmãºiþe: nu mai existã.
Dada are azi cale deschisã (aºa
cum bãnuia Nietzsche) dar nu
toatã lumea ºtie cum sã ducã o
viaþã dada, cum sã apese pe
butonul „reinstaleazã”. Cu alte
cuvinte, nimeni nu ºtie cum sã se
comporte când toatã cunoaºterea
îi pare a fi accesibilã ºi când, dacã
vrei sã fii diferit, trebuie fie sã
reinventezi roata, fie sã retro-umpli
guguloiul postuman („trupul fãrã
organe”, Antonin Artaud) cu forme
perimate. Misticismul ºi metafizica
sunt cele mai en vogue forme de
dada din zilele noastre, mai ales
când e vorba de science fiction,
New Age, Oprah, biserici, moschee
ºi chefuri cu transe pagâne sub clar
de lunã. Aceste practici sunt extrem
de greºite, pentru cã ele lucreazã
cu conºtiinþa fiinþelor umane pe
calea perfectãrii post-umanitãþii.
Multe dintre ele pretind cã
preamãresc sau cã mãcar
recunosc ºi acceptã latura non-
umanã, dar acesta este numai un

paravan, sare superstiþioasã
aruncatã în ochii a orice ar fi  ceea
ce ne priveºte, cu amuzament sau
cu plictis, abisul nitzscheean cu
ochi. ªi dada este o formã de valutã
misticã, dar cãreia îi place sã se
considere prea radicalã pentru
naraþie ºi parabolã ºi prea agnosticã
pentru a se lua pe sine în serios.
Vom vedea. Avem nevoie de un
ghid care sã fie în acelaºi timp
istoric ºi eliberator. Sau doar tonic
ºi amuzant la nebunie.

Nimic nu ilustreazã mai grãitor
diferenþa dintre uman ºi post-uman
decât o partidã de ºah care a avut
loc în octombrie 1916 la Café de
la Terrasse din Zürich, Elveþia, între
Tristan „toate gândurile se
formeazã în gurã” Tzara, babacul
dadaismului ºi V.I. (comunism =
socialism + electricitate) Lenin,
babacul comunsimului. Aceºti doi
tãtici s-au înfruntat desupra tablei
de ºah a istoriei, propunând douã
cãi diferite pentru propãºirea
omenirii. Dadaismul juca pentru
haos, libidou, creativ ºi absolut.
Comunismul ºi-a desfãºurat
energiile în slujba raþiunii, ordinii,
a unei taxonomii sociale pe
înþelesul tuturor, a structurilor
predictibile ºi crearea „omului nou”.
Omul dada era actor, om de
spectacol, saltimbanc, un nebun
beat, un mistic. „Omul nou” era un
muncitor care se purta
cumsecade, care avea sã fie, în
cele din urmã, atât de bine dotat
cu cele materiale încât lumea
însãºi avea a deveni post-umanã,
o fiinþã cãreia toatã natura, rafinatã
sau motorizatã, avea sã-i cânte
osanale. Dada s-a nãscut pe
scenã din satirã, dezgust, furie,
teroare, materiale improvizate ºi
frânturi de versuri dictate de spirite,
în timp ce comunismul venea din
cãrþi de filozofie ºi economie, din
terorism (cu întreaga sa tehnologie
a deghizãrii, conspiraþia ºi
explozibilul fãcut în casã) ºi  forme
de sorginte bisericeascã pentru
dogma sintetizatoare. Cine a
câºtigat? Dupã prãbuºirea
socialismului de stil sovietic, în
1991, se pãrea cã dadaismul. Dar
dacã aºa stau lucrurile, de ce sunt
fiinþele post-umane non-sovietice
care populeazã capitalismul târziu
atât de disperate? Sã fie oare

semn cã fiinþele post-umane ale
capitalismului târziu au ajuns în
viitorul leninist fãrã de comunism?
ªi dacã aºa stau lucrurile,
înseamnã cã partida încã mai
continuã ºi cã dadaismul încã mai
are chestii de fãcut? Se aflã încã
la putere limbajele (inclusiv
programarea, e-limbajele), tiparul,
raþiunea, teama de naturã,
impulsul de a vegeta? Sã fie
spectacolul de azi doar paliativ,
validat doar de cronici? Jocul acela
de ºah sã fi fost o victorie a lui
Tzara sau a lui Lenin, sau doar o
tragere la sorþi? ªi de ce sã se fi
apucat cei doi sã joace, în fond ºi
la urma urmei? Evident, era frig
ºi viscolea ºi cafeneaua era plinã
de oameni de spirit ºi cu suflet,
alãturi de niºte beþivi ºterºi ºi
niscai hoþi, dar, dincolo de asta,
sã fi simþit vreunul dintre ei o
gravitate metafizicã? Tare mã
îndoiesc. ªahul este jocul preferat
de cei care trebuie sã gândeascã
în mijlocul mulþimii. ªahul este
chintesenþa „meditaþiei de
urgenþã” (Frank O’Hara), jocul
oamenilor forþaþi de împrejurãri
(supra-aglomerãri, închisori, un
coleg de camerã gureº) sã caute
singurãtatea în mulþime. Legile
ºahului (cãci nu li se spune „reguli”)
au fost scrise de-a lungul unei
istorii milenare pentru a lãsa un
maxim de spaþiu de gândire
într-un pãtrãþel ºi un sentiment al
miºcãrii ºi schimbãrii prin
intermediul unor figuri simbolice.
Dar chiar dacã Tzara ºi Lenin,
împreunã sau separat, ar fi avut
sentimentul naºterii unei metafore,
nu le-ar fi pãsat pentru cã 1. era
metafora altora ºi 2. erau amândoi
animaþi de patos justiþiar împotriva
nedreptãþii. Tzara: „versatilitatea,
entuziasmul, chiar bucuria
nedreptãþii, acel mic adevãr pe
care îl practicãm în deplinã
inocenþã ºi care ne face frumoºi:
suntem ºireþi, ºi degetele noastre
sunt mlãdii ºi alunecã precum
vlãstarii acelei plante insidioase ºi
aproape lichide: aceastã
nedreptate este indiciul cã avem
suflet, spun cinicii. Este ºi acesta
un punct de vedere; dar nu toate
uºile sunt de bisericã, din fericire,
ºi ceea ce este divin în noi este
trezirea acþiunii anti-umane.”
Lenin: „...dezvoltarea capita-
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lismului a ajuns la un stadiu în ca-
re, deºi producþia de mãrfuri încã
‚domneºte’ ºi continuã sã fie pri-
vitã drept fundamentul vieþii
economice, a fost deja, în
realitate, subminatã ºi marile
profituri merg cãtre ‚geniul’
manipulãrilor financiare.” Tzara
vorbeºte despre flori, suflet,
despre divinul din noi ºi degete,
în timp ce Lenin ne spune cât de
lesne se lasã oamenii înºelaþi
ºi furaþi atunci când li se
înmâneazã ”mãrfuri”. Amândouã
fragmentele pornesc de la
recunoaºterea fundamentalã a
existenþei nedreptãþii, doar cã
Tzara îi salutã cruzimea ºi îi
împinge contradicþiile pânã în
punctul din care va înceta sã mai
existe în interiorul limbajului ºi, se
sperã, în limitele vieþii, pentru cã
a fost sabotatã de poezie. Lenin
a gãsit vinovatul cel ticãlos:
capitalismul inidios, cel care se
furiºeazã, care îi jefuieºte pe
muncitori în timp ce îi distreazã.
Mai existã ºi o altã diferenþã:
plictisul. Tzara e proaspãt, Lenin
e plicticos. Lenin nu e plictisitor
doar privit retrospectiv, el era
plictisitor ºi la vremea când scria
acestea. Aºa cum ºtim de la
Baudelaire, plictiseala este cel
mai mare dintre toate relele:

Dar printre ºerpi, pantere, ºacali,
                            mistreþi, cãþele,
Maimuþe, vulturi, scorpii ºi monºtri
                                     ce se zbat,
Se târâie, rag, urlã,sporind
                                           neîncetat
În noi menajeria nãravurilor rele,

E unul ºi mai mârºav, mai slut, mai
                                       rãu la fire!
Deºi nici nu se zbate ºi nici nu-i
                                       zgomotos
El ar distruge lumea întreagã
                                            bucuros
ªi-ntr-un cãscat s-ar prinde
                       sã-nghitã-o omenire;

Urâtul e! - Cu lacrimi în silã revãrsate,
Viseazã eºafoduri fumând
                                      nepãsãtor.
Pe monstru-acesta gingaº tu-l ºtii,
                                         o! cititor,
- O! cititor fãþarnic, – tu, semenul
                                 meu, –  frate!*

Dar, sã mã ierte Baudelaire,
oare Lenin greºea? Nu întru totul.
Acum, la începutul secolului al XXI-
lea, suntem într-o poziþie mai bunã
pentru a aprecia intuiþia lui Lenin
în ceea ce priveºte natura
capitalismului. El purcede sã
explice, folosind citate greoaie din
economiºti germani, exact modul
în care preþurile cresc ca rezultat
al apariþiei monopolurilor, ceea ce
atrage, pe cale de consecinþã,
sãrãcirea proletariatului. Lenin îºi
aranjeazã cu minuþiozitate tabla de
ºah, pregãtindu-se pentru ceea ce
avea de fapt de gând sã facã: sã
unelteascã în detaliu viitoarea
revoluþie. În plus, el mai are nevoie
ºi sã cureþe miºcarea socialistã,
care îi dã dreptate în ceea ce
priveºte analiza capitalismului,
care, de fapt, reitereazã încã ce
spusese Marx, într-o prozã la fel
de greoaie, cu câteva decenii
înainte. Pe Lenin nu îl priveºte
deloc preocuparea lui Marx faþã de
alienarea muncitorului faþã de
produsul muncii sale. Pentru Marx,
aceastã alienare indusã de
automatizare trebuie combãtutã
înainte de a se purcede la
construcþia comunismului. Pe
Lenin îl doare în cot de ce simt
muncitorii. Hai sã facem mai întâi
revoluþia, apoi automatizãm totul
ºi, în cele din urmã, toatã lumea
se va simþi mai bine. Tzara ar
prefera sã fie mai degrabã obiectul
ridiculizãrii vehemente decât
cauza unui cãscat plictisit. „Fiecare
act este un foc de revolver cerebral
– ºi gestul neînsemnat ºi miºcarea
hotãrâtoare, tot atacuri sunt.”  Este
înviorãtor, dar o fi adevãrat? Cel
cu care joacã ºah va face totul
ca sã nu fie, cel puþin pentru un
veac. Va lãsa o dârã de cadavre
din Rusia în Japonia, de-a
curmeziºul Europei ºi dincolo de
aceasta, pentru a dovedi cã Tzara
greºeºete. Nu orice act este
cerebral: unele acte, cum ar fi un
foc adevãrat de pistol, sunt
repetitive, monotone, nesãbuite,
stârnite de un ordin lãtrat. Tzara,
poetul revoluþionar, joacã ºah cu
Lenin, un ideolog ucigaº în masã.
Învingãtorul va câºtiga lumea, un
premiu la care niciunul dintre ei nu
se gândeºte la anul 1916.

Proiectele lor erau tot atât de

diferite ca ºi jocul, dar sentimentul
cã lumea este nedreaptã era
împlântat în amândoi, ca o
rãdãcinã. Vom merge înainte ºi
înapoi în timp, pentru a verifica
diferite miºcãri ºi a lua în calcul
diferite posibilitãþi. Deºi simpatiile
noastre se îndreaptã spre dada,
nu suntem deloc siguri care va fi
rezultatul partidei. Veþi observa cã
am pãstrat ordinea alfabeticã ºi cã
am ordonat astfel Ghidul. Dar cum
aceasta este o carte, paginile sunt
ºi ele numerotate, cum cere
convenþia.  S-ar prea putea ca
aceasta sã fie ultima carte
(necesarã sau nenecesarã), aºa
cã am respectat cu scrupulozitate
toate convenþiile pe care mi le-am
adus aminte, tipografice,
gramatice, anale, orale ºi
cronologice. Cu un salut politicos
înspre cabala, lucrãm acum contra
(ºi pentru) cronometru ºi amnezie.
Fluxul uitãrii creºte, memoria este
tot pe atât de fragilã ºi subþire ca
materia într-o gaurã neagrã, dar,
cum spunea Tristan Tzara, „dada
este împotriva costului mare al
vieþii”. ªi Lenin era împotriva
acestui lucru, dar, pentru cã el a
crezut cã l-a identificat pe ticãlos,
avea de gând sã facã ceva
împotrivã. Noi nu putem face nimic
împotrivã, aºa cã vom face ca totul
sã fie ieftin ºi nedureros.

traducere de Ioana Avãdani

* Traducerea Alexandru Philippide
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Au trecut repede, ca un jet
puternic dintr-o sticlã cu sifon –
sifon albastru! –, primele ºapte
decenii din viaþa lui Nicolae
Manolescu. Dar nu au trecut
degeaba. Reþeta prin care a
ajuns cel mai important critic ºi
istoric literar român în viaþã, atât
în ordine axiologicã, cât ºi sub
raport administrativ – cãci
conduce cea mai renumitã
revistã culturalã actualã,
România literarã, ºi este
preºedinte al Uniunii Scriitorilor
din România – pare sã fie una
simplã, elementarã chiar. Ea are
în primul rând la bazã o
componentã magic-onomasticã.
Dacã Titu Maiorescu a fost cel
mai ilustru predecesor în
domeniu, trebuia ca tânãrul
Nicolae Apolzan sã îºi slujeascã
afinitatea cu acesta printr-o
opþiune viabilã în materie de
brand literar chiar înainte de a
pãºi pe terenul criticii literare.
Folosind ca atu potenþial
dezavantajele unui regretabil
accident istorico-biografic –
arestarea pãrinþilor, profesorii
Apolzan (1953), ºi adoptarea de
cãtre bunicul matern –, viitorul
condeier ºi-a spus, el însuºi,
aidoma acestuia din urmã,
Manolescu. Or, ºtim asta ca pe
un adevãr verificat prin mãrturia
propriilor noastre vieþi: dacã
preºedinþii României se cheamã
obligatoriu „-escu” (Ceauº-, Ili-,
Constantin-, Bãs-), tot la fel se
cuvine sã rimeze din terminaþie
ºi criticii de anvergurã ai
frumoasei noastre literaturi. În
plus, datoritã ilustrului
precedesor, în cazul criticilor
conteazã ºi perechea sonorã cu
care începe numele: „Ma-”.
Simplu ca bunã ziua, deci,

Nicolae Apolzan a devenit
Manolescu. Sunã ca Maiorescu,
mai cu seamã dacã rimãm ºi pe
Titu cu Nicki, numele de alint
între prieteni al autorului evocat
aici.

Cã magia prin simpatie
funcþioneazã, o ºtiam prea bine.
Dar cã ea a dat rezultate
strãlucite ºi în cazul lui Nicolae
Manolescu, pregãtind un traseu
existenþial ºi creator chiar
dinainte ca el sã fi terminat
studiie liceale, poate stârni
admiraþie. Pentru a ajunge în
viitor la fel de departe, un alt critic
literar, de mâine, dornic sã se
înstãpâneascã pe pogoanele tot
mai întinsei, mai bogatei ºi mai
imaginativei noastre literaturi, va
trebui, neîndoielnic, sã poarte un
nume care începe cu „Ma-„ ºi se
încheie cu „-escu”.

Dar ajunge cu profeþiile. Nu ca
sã profetizez scriu aceste
rânduri, ci pentru a mã bucura cã
identific, pentru uzul cititorului
interesat, reþeta viabilã a
succesului literar, fie ºi  într-o
abordare mai puþin canonicã.

A doua coordonatã a acestui
tipar al succesului literar
manolescian þine de elanul ºi
disciplina pedagogicã. Toatã
viaþa Nicolae Manolescu ºi-a
fãcut temele. Mai mult decât atât,
le-a ºi publicat, în cel puþin 7
volume (depinde cum le numeri).
În plus, a ºi urmat o carierã
didacticã în învãþãmântul
românesc atât de blamat,
aplicând în toate formula
ardeleneascã a strãdaniei rit-
mice, monotone, susþinute într-o
direcþie anume a canalizãrii
eforturilor constructive.

De unde ardelenismul?
Lãsând deoparte faptul cã acesta

are o componentã tedescã ºi cã
el poate surveni, printr-un act de
decizie personalã sau printr-o
elecþiune profundã, venind de
dedesubtul conºtiinþei, ºi în
biografiile unor oameni de pe alte
meridiane româneºti, la Nicolae
Manolescu se poate specula pe
aceastã temã ºi pornind dinspre
biografic.

Nãscut la Râmnicu Vâlcea, el
vine, pe linie paternã, dinspre
Apoldu de Jos, prin Sibiel, þinând
– genetic ºi prin tradiþia de familie
– de toposul geografico-spiritual
al Mãrginimii Sibiului. „Existã
societãþi de tip rural ce au ºi forþã
de expansiune, spirit ofensiv,
putere de afirmaþie”, socotea
Constantin Noica undeva (în
„Suflet agrar sau suflet
pastoral?”, în Pagini despre
sufletul românesc, Bucureºti, Ed.
Humanitas, 2008, p. 37),
referindu-se în mod expres la
sufletul pãstorului. El opunea în
acest fel pulsiunile pastorale
celor agrare, trãsãturilor „de
sedentarism ºi de pasivitate”
ale cultivatorilor pãmântului
care, de la un timp, au rãstur-
nat mai vechea preponderenþã
din societatea româneascã
tradiþionalã, impunându-ºi pri-
matul.

Ducând mai departe, pe
filiera tribului patern, lumea
relativ înaltã, nu neapãrat a
Transi lvaniei  sudice,  c i  a
pãstorilor români de pe oricare
versant montan,  Nicolae
Manolescu trebuia, pesemne,
sã îºi croiascã acþiunea socialã
ºi culturalã printr-o formulã de
mare persuasivitate ºi orien-
tare monovocaþ ionalã.  Nu
întâmplãtor, tocmai aceastã
versiune a civilizaþiei româneºti

Un critic literar, de mâine, dornic sã se înstãpâneascã pe
pogoanele tot mai întinsei, mai bogatei ºi mai imaginativei

noastre literaturi, va trebui, neîndoielnic, sã poarte un nume
care începe cu „Ma-” ºi se încheie cu „-escu”.

Ipoteze alchimice
Ovidiu Pecican

NICOLAE MANOLESCU 70
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a fost inspiratoarea lui Blaga în
direcþia ideii filosofice de orizont
ondulatoriu ºi generatoarea
unora dintre înþelesurile cuvân-
tului „plai”. Despre aceastã
noþiune, dicþionarele spun cã ar
desemna: strâmtoare, trecã-
toare, þinut, versant al unui munte
sau al unui deal; creastã, culme,
vârf al unui munte sau al unui
deal; ba chiar: munte, deal mare;
regiune de munte sau de deal
aproape planã, acoperitã în
general cu pãºuni; drum – sau
cãrare – care face legãtura între
poala ºi creasta unui munte;
potecã; regiune, þinut; (la pl.)
meleaguri. Fãcând saltul dinspre
descriptiv cãtre sensul secund,
figurat, dar, totodatã, ºi normativ,
al acestor determinaþii, se va
înþelege mai bine aptitudinea de
mediere, de intrare în posesia
unui topos, fie el ºi literar, de
aspiraþie spre înãlþime ºi chiar de
anvergurã pe care opera
manolescianã, încã nerevelatã ºi
nedospitã, putea ºi chiar trebuia
sã le îmbrace, cum a ºi fãcut-o
mai pe urmã.

Revin, adunând într-un
singur mãnunchi, elementele de
reþetar dezvãluite de câteva
detalii din viaþa criticului, pre-
cum: schimbarea numelui din
Apolzan în Manolescu, publi-
carea unui numãr de volume
intitulate – ºcolãreºte dar
programatic – Teme, inte-
riorizarea ardelenismului pas-
toral, angajamentul universitar ºi
magisteriatul critic. Împreunã,
toate acestea au configurat, s-ar
zice astãzi, când suntem mai
aproape de ora certitudinilor, un
destin specific cu reliefurile ºi
nervurile lui, echivalente cu un
raft plin de cãrþi ºi o serie de
manifestãri publice în principiu
coerente ºi convergente. Este
vorba, desigur, de destinul de
critic ºi istoric literar.

Dupã acest exerciþiu
aniversar de manþie
retrospectivã, nu lipsitã însã, în
ambiþii le sale ludice, de o
componentã prospectivã ºi de un
subliminal îndemn la adresa
celor care vin, evitând sã cad în
stereotipul înºiruirii de opere
falnice ºi fapte nemaivãzute de
vitejie literarã – deºi cu siguranþã

ar fi ce povesti –, adaug încã
ceva, la fel de hazardat.

În ierarhia funcþiilor acestei
lumi ºi în succesivele diviziuni
sociale ale muncii, criticul – nu
doar cel literar, ci acela care
se ilustreazã în oricare dome-
niu ori împrejurare, folosindu-ºi
raþiunea, perspicacitatea,
ingeniozitatea ºi imaginaþia
pentru a aborda cât mai complex,
mai fin ºi nuanþat, ori mai în-
þelepþeºte, obiectul atenþiei sale
– este Superiorul prin excelenþã.
Ceea ce îl calificã nu este vreo
diplomã sau o operã anume, ci
însuºi exerciþiul permanent prin
intermediul cãruia îºi pune la
lucru ºi în scenã vocaþia,
înclinaþia, iscusinþa ºi ºtiinþa.
Descompunând ºi recom-

punând, argumentând ºi
comparând, exemplificând ºi
prarafrazând, reformulând ºi
repudiind, el pune în joc o
facultate umanã legatã prin
excelenþã de altitudinea spiritualã
pe care o dã libera folosire
responsabilã a minþii ºi sufletului
ºi care nu se epuizeazã odatã cu
sfârºitul discutãrii obiectului, ci
are darul de a se adapta ºi
regenera cu fiecare nouã
tentativã, chiar ºi atunci când
procedurile sunt urmate în
acelaºi fel, fãrã inovaþii, cu o
maximã consecvenþã. Având o
genealogie ilustrã, care pentru ª

gândirea europeanã sau
occidentalã începe cu Socrate,
Platon ºi Aristotel, crit icul
realitãþilor sociale, politice,
economice, culturale, ca ºi al
moravurilor, concepþiilor de viaþã
ºi al proiecþiilor despre univers
rãmâne o figurã centralã a lumii
noastre, f i ind una dintre
prezenþele cele mai viguros
afirmate pe verticala trecut –
prezent, cu ºanse de a ocupa o
poziþie centralã ºi în viitorul
dezvoltãri i  societãþi lor. El
întruchipeazã gândirea liberã,
neinhibatã, vie, dinamicã, agilã,
exercitatã în nume propriu, fãrã
apelul la instanþe de autoritate
exterioare, imanente sau
transcendente. ªansa de a avea
critici în general ºi, atunci când
este cazul, mari critici, nu este
nici a tuturor timpurilor, nici a
oricãrui loc de pe pãmânt. Nu
toate alcãtuirile societale pot sau
sunt dispuse, de altfel, sã
tolereze exerciþiul liber al gân-
dirii critice. Datoritã acestei
împrejurãri, circumstanþa cã
România dispune astãzi, ca de
mai multe ori în trecut, de
oameni suficient de liberi pentru
a da curs vocaþiei lor de
gânditori critici liberi de marile
constrângeri pe care le
reprezintã foamea, boala,
teroarea politicã, presiunea
explozivã a unor convenþii de
netrecut, meritã preþuitã nu
doar la modul generic, ci ºi cu
referire la reprezentanþii în
carne ºi oase ai acestui tip
uman.

Nicolae Manolescu – mai
trebuie sã o spun? – este
astãzi, la împlinirea unei noi
vârste rotunde, ºi la apoteoza
efortului construct iv de a
construi o operã, una din forþele
de proximitatea cãrora benefici-
em depl in, în mod ferici t ,
dincolo de orice obiecþii de
amãnunt s-ar gãsi ori imagina.
Redutabi l ,  impresia
ansamblului cople-ºeºte
inerentele imperfecþiuni ale
detaliului. Prilejul este fast, deci
sã ne bucurãm!
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În faþa planºei fenomenului
literar din perioada comunistã,
cuprinzînd nu mult peste patru
decenii, istoria literarã îºi vede
tulburate criteriile, respectiv
organizarea obiectului prin
categorii ºi concepte, aºa cum
este aceastã organizare
practicatã cînd sînt aduse în
scenã epocile anterioare. Faptul
este probat de ultimele istorii
de gen apãrute, cele semnate
de Alex ªtefãnescu ºi N.
Manolescu, învecinate vizibil –
pentru momentul respectiv – cu
þinuta dicþionarelor cronologice.
Or, cronologia nu este, ca atare,
criteriu estetic, iar compar-
timentarea formalã de natura:
poeþi, prozatori, critici ºi istorici
literari – este neraportabilã, prin
ea însãºi, la dinamica artisticului.
Cauza e de cãutat – ºi spunem o
banalitate – în chiar condiþia
statului totalitar, acolo unde
monocromia ideologicã este
principiu generalizat, absolut,
implacabil, ceea ce face din orice
încercare de ieºire din canon o
apostazie, deci act necesar ºi
sever sancþionabil. Într-un timp,
sub semnul a ceea ce ideologii
regimului înþelegeau prin
“libertate de creaþie”, se lansase
ideea lãrgirii registrului artistic
imediat, a necesitãþii diversitãþii
formelor; numai cã se ºtia foarte
bine cã diversitatea faciliteazã,
dacã nu chiar provoacã,
diversiunea. De aceea a fost
puternic contracaratã iniþiativa
poeþilor de la “Steaua”, prin
înlãturarea de la conducerea
revistei a lui A. E. Baconsky
(sancþionatã fiind astfel “poezia
de notaþie” pentru “evazionism
ideologic”). ªi nu alta a fost
situaþia “ªcolii de la Tîrgoviºte”,

marginalizatã cu bunã ºtiinþã
pentru livrescul promovat în
contextul confesiunii avansate
prin intermediul jurnalului ori al
pseudojurnalului. ªi încã –
limitîndu-ne doar la atît – aºa a
fost interzisã “Gruparea oniricã”,
declarat situatã în afara
ideologicului oficial. Regimul

oferea “libertatea” unor graniþe
convenabile, cenzurînd drastic
inovaþia, astfel încît relativele
afinitãþi iniþiale care au dus la
apariþia unor mici comunitãþi de
scriitori sã nu poatã cristaliza pînã
la nivelul afirmãrii identitãþii de
grup prin program estetic. Fiindcã
un alt program estetic însemna
negarea programului oficial ºi
implicit a ideologiei suverane.

Sincopa survenitã în deceniul
7, întinsã pe o perioadã doar de
cîþiva ani, a creat impresia unei
posibile ieºiri înspre normalitate.
Iniþiat de Leonid Dimov ºi
Dumitru Þepeneag, reunind pe
parcurs cîþiva poeþi ºi prozatori

aflaþi pe punctul de a-ºi cîºtiga
notorietate, “Grupul oniric” a trãit
ºi el aceastã iluzie; a comis, însã,
greºeala – impardonabilã pentru
regim – de a-ºi forþa organizarea
prin program declarat ca atare.
În mod normal, pentru ceea ce
doreau oniricii, simplul (simplul?)
act de creaþie se cuvenea a fi
suficient, ca demonstraþie – pe
care nu puþini alþi scriitori au
desfãºurat-o – a preeminenþei
artisticului în dauna sau,
accentuat, prin refuzul ideo-
logicului. Era condiþia minimã,
clarã, expresivã a unui echilibru
totuºi subversiv, dacã se poate
spune aºa. Dar componenþii
grupului, ºi îndeosebi liderii sãi,
doreau mai mult decît atît,
anume o justificare, o legitimare
prin program, oferit ca punct de
interes ºi – de ce nu? – ca model
de înþelegere ºi, consecutiv,
atitudinal, doar parþial aflat în
planul esteticului. Vizibilitatea
grupului a crescut, astfel, nu doar
prin reuºitele artistice,
indiscutabile, cît mai ales prin
intervenþiile teoretice, din ce în ce
mai sonore, deci dincolo de
deschiderile sau închiderile de/
în semnificaþii ale creaþiei
(comentariile critice oscilau în
acest sens). Plãcerea de a
teoretiza, fiindcã putem vorbi de
aºa ceva, manifestã în articolele
publicate ºi în interviuri,
delimiteazã iniþiativa oniricã
deopotrivã ca tensiune de
apropiere de peisajul artistic
occidental ºi ca mãsurã de
îndepãrtare de dimensiunea
unificatoare ce greva asupra
culturii româneºti. Aparenþele
lãsau încã impresia gestului strict
cultural; adevãrul trebuia cãutat,
însã, mai departe.

Mircea Braga

Prezenþa visului – posibilã materie a artisticului § Cele douã
realitãþi

Dumitru
Þepeneag

Insurgenta onirica –
între poezie si context

,

,

)
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În totul, de fapt, premisa nu
este alta decât îndeajuns de
comentata prezenþã a visului –
în ambele sale ipostaze, de vis
nocturn ºi de reverie – ca posibilã
“materie” a artisticului, precum ºi
fireasca sa relaþie cu imaginarul,
mergând de la componentã la
întreg. Ca atare, simpla prezenþã
a motivului oniric ºi a “tehnicii”
consecutive, indiferent de
intensitate ori de întindere, nu
este în mãsurã sã propunã o
identitate aparte unei creaþii;
pentru aceasta, intricarea visului
ºi a reveriei, ca substructuri
major semnificative, se cere ca
decurgând cu necesitate dintr-o
viziune particularizatã asupra
fenomenului artistic în ansamblul
sãu. S-ar detaºa, astfel, un alt
mod de organizare a bazinului
semantic al operei, un specific
registru de formalizare a
acestuia, o marcatã dirijare a
efectului receptãrii, o circum-
scriere elaboratã a finalitãþii, cu
alte cuvinte, acesta e cazul
alinierii la un program estetic
care, prin chiar funcþionarea
sa, a fost/este/va fi inevitabil
datat.

Ceea ce, de fapt, s-a
confirmat, dar – e “clauza” istoriei
literaturii – nedislocînd operele
respective din “canonul” literar al
epocii. Ar mai trebui spus cã, prin
chiar mecanismele interne puse
în miºcare, imaginarul oniric îºi
autonomizeazã procesele ºi
produsul acestora, atît în raport
cu fantasticul, cît ºi cu simbolisti-
ca rigidã ºi unilateralã (din
descendenþa freudianã). Pot
exista linii de contact cu acestea,
dar niciodatã esenþiale: onirismul
nu practicã nici “intruziunea” în
real, nici “ruptura” acestuia, nici
glisarea secvenþialã în interiorul
cotidianului; cum nici nu se reduce
la echivalenþe “nominale” pentru o
imagine sau alta, imagini apã-
rute pe suportul expresivitãþii
inconºtientului mai mult sau mai
puþin agresat. Þinta imaginarului
oniric – mãrturisitã, deci conºtientã
ºi, ca atare, “construitã” – este de
a vieþui interior într-o altã realitate,
paralelã, edificatã în ansamblu ca
“lume”, funcþionînd într-un
cronotop nenormat firesc, cu
miºcãri ºi forme care pot aboli

naturalul, cu semnificaþii nesupuse
regulilor raþionalului etc. Adicã nu
se iese, nici în cele mai insolite
condiþii, din þinutul artisticului.

Cele douã realitãþi

Sunt ºi acestea lucruri
binecunoscute, dar ele deschid
paradoxul sub semnul cãruia
s-a manifestat, în literatura
noastrã, “grupul oniric”. Cum
ºansele artistice, virtuþile
motivului oniric nu mai trebuiau
demonstrate, cel puþin nu în
beneficiul poeþilor în cauzã,
punerea în valoare a capacitãþii
grupãrii de a rezona, de a-ºi
apropria deschiderile operate
prin vis se cerea articulatã pe o
þintã implicitã, iar nu explicitã
(date fiind condiþiile timpului), cu
deschidere într-un spaþiu paralel

artisticului. Dacã reuºita artisticã
era determinatã – cum este firesc
– prin cauzã individualã, în
dependenþã de talentul fiecãrui
poet, conturul intenþional al
grupãrii era dat în schimb pe o
suprafaþã demonstrativã care
oferea argumente artistice în
cadrul unei insidioase finalitãþi de
ordin social-politic: necesitatea
afirmãrii libertãþii de creaþie. De
aici, aparenþa de artificiu a
ansamblului teoretic, a fragilitãþii
respectivului demers, din
moment ce resortul esopic
reprezenta în fond o
constrângere cu efect asupra
directeþei aserþiunilor. Totuºi,
contestarea comandamentului

oficial al intangibilitãþii principiului
“realist-socialist” era sesizabilã,
esenþialã devenind,  imperativ,
acea altã realitate pe care o
poate propune textul literar,
negarea “mitului” unicei realitãþi
necesare.

Din acest punct de vedere,
aºadar, suntem de fapt în faþa
unei finalitãþi indirecte, a unui
echivoc pe care urma sã-l
“rezolve” o receptare de tip
special ºi, oarecum, specializat,
care sã înþeleagã faptul cã
“luciditatea” regiei teoretice a
onirismului se topea în mecanica
ascunsã a textului poetic, acesta
din urmã proclamându-ºi
calitatea ºi dreptul de a avea
acces la orice realitate, inclusiv
la insondabilul interioritãþii. În
felul acesta, bazinul semantic al
poeziei onirice se dilatã, apelul
la livresc deschide calea unei
intertextualitãþi adesea ºocante,
iar prin nivelul aluziv textul are
trimitere insurgentã. Poate fi
vorba, aici, ºi de manierism, dar
nu de unul de grup, ci raportabil
la creator, ceea ce adânceºte
constatarea cã specificitatea
“miºcãrii” s-a relevat la nivel
teoretic, demersul efectiv al
scriitorilor marcând fuga dinspre
centru cãtre originalitatea
potenþatã de fiecare personali-
tate în parte. “Grupul oniric”
este, aºadar, o sumã ºi mai
puþin masã amorfã, deci un
climat ºi nu o înregimentare
nediferenþiatã; iar când se
întâlnesc, totuºi, ceea ce îi
uneºte este treapta de adân-
cime pe care semnificaþia re-
zoneazã. Teoria avansatã de
grup nu se strânge, de fapt, într-
un centru emblematic, fiindcã
acest proces nu poate avea
drept cauzã suficientã nici visul,
nici ambiguitatea, nici dispersia
sensurilor, nici  deviaþiile re-
ceptãrii, din moment ce toate
acestea, ºi altele încã, se topesc
în orizontul poeziei care trimite
la condiþia omului, la existenþial,
la ascunderile lumii. A trãi prin
poeziei nu înseamnã, de fapt,
a-i radicaliza autonomia prin
desprindere absolutã de me-
ditaþie, adicã de gândire.

Obscuritatea operei de artã,
în care credeau oniricii, se

Vintilã Ivãnceanu
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opreºte aici ºi, atunci, refuzul
filozofiei înseamnã doar refuzul
instrumentului (conceptul) ºi al
cãii de acces (raþiunea) – dar ºi
aceasta doar de pe o anume

suprafaþã filozoficã. Nici visul
(de la Platon la Nietzsche), nici
cuvântul care semnificã prin
ascundere (de la sofiºti la
Heidegger) n-au lipsit din câmpul
filozofiei. Iar dacã metafizica
poate (a putut) fi privitã ca trecere
dincolo de ceea ce poate
formaliza gîndirea, atunci nici
aceasta nu este prea departe de
poezie. Vom înþelege, însã, cã
intransigenþa ori lipsa de nuanþe
care au marcat unele poziþii
teoretice ale grupului era, de fapt,
un rãspuns la rigiditatea tezelor
oficiale. ªi aceasta cu atât mai
mult cu cât, convocând, chiar
dacã indirect, finalitatea actului
poetic ca idee (cum am
menþionat), fie ºi numai pe
diagrama “ideii poetice” (în sensul
pe care îl întâlnim la Maiorescu,
în prelungire filozoficã germanã,
însã), demersul în opoziþie al
grupãrii a apãrut ºi mai pronunþat.
Iar aceastã plasare, la rândul sãu,
ar fi trebuit sã dateze acut
excursul poetic respectiv,
conferindu-i statura unui gest
printre altele. Or, sub specia artei,
ceea ce înseamnã în primul rând
expresivitate – deºi tulburatã
“ideologic” – a trãirii, poeþii onirici
s-au salvat prin altitudinea
creaþiei.

Poeþii care s-au declarat
afiliaþi grupului oniric – Leonid

Dimov, Emil Brumaru, Virgil
Mazilescu, Daniel Turcea ºi
Vintilã Ivãnceanu – au beneficiat,
în timp, de nu puþine (ºi
pertinente) comentarii critice –
efect al altitudinii creaþiei lor, dar
ºi al gestului lor, subiacent, de a
propune “altceva”. Istoriile
literaturii care cuprind epoca în
care ei ºi-au elaborat textele
poetice nu ocolesc, comentînd
cu totul succint, însã,
aproximativul “program” estetic
care le-a permis, în cele din
urmã, dispersia ca marcã a
originalitãþii individuale. ªi, în
ultimã instanþã, oare nu aceasta
conteazã ? Fiindcã ne putem
întreba dacã nu cumva
„realitatea” oniricã sau „tehnica”
provocãrii visului ºi a reveriei, cu
întregul lor cortegiu de motive,
imagini, secvenþe tulburate,
asociaþii ciudate ºi provocatoare,
opacitãþi ale sensurilor, in-
coerenþe “discursive” etc. – nu
aparþin actului poetic în sine,
pentru a nu mai vorbi de ultimul
moment al modernitãþii din
literatura românã. Estetismul lui
A. E. Baconsky din perioada
Cadavrelor în vid ºi a Corabiei
lui Sebastian rãmîne evident
marcat de coºmaresc, prin liniile

sale macabre, groteºti, terifiante.
La un alt capãt, poezia lui Mircea
Ivãnescu descinde, într-o întinsã
parte a sa, din reveria livrescã,
învecinatã ca principiu de
intertextualitatea oniricilor.
Enigmele de dincolo de cuvinte
ale lui Nichita Stãnescu, cele
rãtãcite de fapt în „necuvinte”,
apar ca umbre de semnificaþii
venite, cumva, dintr-un continuu
delir oniric. Ion Alexandru îºi
trãieºte visul în peisaj istoric ºi
religios. La Ileana Mãlãncioiu,
„una din cele mai puternice
personalitãþi din întreaga litera-
turã românã”, cum scrie N.
Manolescu, sentimentul tragic al
vieþii, ca adevãratã apocalipsã a
omului, îmbracã nu o datã
veºmîntul coºmarului, legea fiind
datã de moartea care cutreierã
universul. ªi oprim exemplele aici.

Programul Grupului oniric nu
cãdea, aºadar, pe un teren artistic
ostil, nici mãcar neutru. Prin
raportare, însã, la un manifest
explicit în cîmp estetic, creaþia
poeþilor respectivi primea accentul
unei indirecte insurgenþe teoretice.
Sigur, prezenþa acesteia nu
cristalizeazã în planul poeziei, ci
în al contextului ºi consemneazã
o realitate

Daniel
Turcea
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A locui materia înseamnã
pentru Leonid Dimov a ajunge la
limitã, unde sensul este obscur,
dar înseamnã ºi a regãsi concre-
tul din limbaj. Poezia lui se con-
figureazã  prin conturarea unor
forme ale spaþiului care sunt
detaliate în raport cu eul liric sau
cu personajele care populeazã
universul oniric, cãci „omul
locuieºte poetic” („Dichterisch
wohnet der Mensch”, scria
Heidegger despre poezia lui
Hölderlin).

Într-o perioadã în care criza
poeziei prin dezvrãjirea lumii se
acutiza, poezia se putea salva
numai prin sine însãºi. David
Gullentop crede cã nu existã un
lirism în afara subiectivitãþii
metafizice ºi defineºte spaþiul
poetic în funcþie de trei forme:
experienþa spaþiului mimetic, a
spaþiului trãit ºi a spaþiului
tensional. Prima ar consta într-o
imitare sau reprezentare a unui
model „de dispoziþie scripturalã
preexistent”, pe plan formal ºi
semantic. A doua face referire la
„structura conceptualã în
permanentã devenire”, iar a treia
presupune „un spaþiu tensional, o
ordine neliniarã, nenarativã ºi
nonreferenþialã în mod univoc.”
(David Gullentops, Poétique du
visuel, Paris, Editions Paris-
Méditerranée, 2001, p.98). Din
cele trei aspecte, îl reþinem pe cel
de-al doilea care presupune un
spaþiu trãit în totalitatea sa ºi mai
ales în temporalitatea sa. În acest
sens, conceptual, poezia lui Dimov
se naºte o datã cu schimbarea
relaþiilor între cuvinte. Uneori,
juxtapunerea se transformã în
coordonare sau subordonare,
dupã starea de spirit a poetului.
Visele pe care le construieºte

Dimoviana locuire a
materiei onirice

Alina Bako

Schimbarea relaþiilor între cuvinte § Aproprierea esteticã a
obiectului § De-structurarea ºi re-structurarea materiei

pãstreazã o schemã a discursului
poetic. Luciditatea creaþiei
determinã o punctare clarã a
nucleelor narative, materia fiind
locuitã pentru o Clipã, cãci:

„Ploua alãturi lângã toate-acele
Butoaie ºi velinþe ºi mãrgele
Ploua cu stropi numerotaþi în oalã
Sã nu se piardã unul din greºealã.”

Universalitatea invadeazã
spaþiul intim, iar materia ºi
elementul acvatic par a fi inserate

artificial în decorul poeziei.
Acþiunea pe care ºi-o imagineazã
Dimov face parte dintr-un vis, în
care lucrurile sunt aparent
separate, fenomenele, obiectele
sui generis aparþin unor planuri
diferite, însã la un moment dat
toate acestea se suprapun. „A
ploua alãturi lângã” dã impresia de
peisaj extrasenzorial. Întreaga
lume este alcãtuitã din „butoaie
ºi velinþe ºi mãrgele”, ce sim-
bolizeazã pluralitatea. Fiecare
dintre substantivele alese, de

obicei este folosit la forma de
plural, adicã o multiplicare a
materiei care se naºte din propria
sa imagine. Privirea se mutã
dinspre planul exterior spre unul
al concavitãþii, unde se adunã
materia lumii: „oala”. Însã nu
oricum, haotic, ci studiat, lucid,
raþional, cu „stropi numerotaþi”.
Ploaia în sine este un fenomen
dezorganizat, cãruia îi lipseºte
schema, liniile directoare. Însã
poetul îi conferã calitãþi de
structurã. Miºcarea se interi-
orizeazã ºi, mai mult, ºi eul liric se
proiecteazã chiar în materie, plural
bineînþeles:

„Eram în stropi, multiplicaþi, ºi noi
Privind din uºile de scânduri, goi.”

Acesta este fenomenul de
locuire a materiei, în ºi prin
materie, ca expansiune a fiinþei
umane într-un spaþiu pe care ºi-l
apropriazã raþional. Diviziunea prin
materie este o încercare de
pierdere ºi contopire cu Totalitatea,
în tot ceea ce înseamnã ea.
Risipirea prin elementul acvatic
duce la ideea integrãrii nu numai
în acest prim element, ci ºi la
absorbþia în teluric; idee întãritã de
spaþiul în care se mutã esenþa
fiinþei claustratã între „uºile de
scânduri”, lipsitã de orice urmã
materialã, pentru a intra în marele
ciclu universal. Este o clipã de
viaþã, este o clipã de moarte sau
pur ºi simplu o clipã din marea
trecere. Tensiunea liricã a trecut ºi
textul se întoarce în sine
proclamând:

„ªi când n-a mai plouat au stat acele
Panere ºi sipeturi ºi mãrgele.”
(Clipã)

E un joc de cuvinte: ploaia, care
de obicei „stã”, împrumutã din

Leonid Dimov în tinereþe
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acþiunea sa obiectelor ce au rolul
de a închide lumea creatã de poet.
El locuieºte alãturi de obiectele lui,
se confundã cu ele, se desprinde
de ele, le contemplã ºi, la un
moment dat, se lasã furat de ele
pentru a-ºi uita fiinþa printre ele.
Ezra Pound dãdea o  definiþie a
imaginii ce corespunde ºi celei
dimoviene: „O imagine este ceea
ce reprezintã un ansamblu
intelectual ºi emoþional într-un
fragment temporal. (...) Este
prezentarea unui asemenea
ansamblu instantaneu care dã
aceastã impresie de libertate
apãrutã dintr-odatã; aceastã
impresie de eliberare a limitelor
timpului ºi spaþiului.”( Ezra Pound,
A few dont’s, în Literary Essays of
Ezra Pound, New York, A new
directions book, 1968, p. 4.)

Cuvântul este mijlocul cel mai
la îndemânã pe care îl are poetul
pentru a pãtrunde sufletul materiei,
iar Dimov utilizeazã acest
instrument pentru a-l contopi cu
însãºi cunoaºterea. Locuind poetic
în materie, se simte captiv la un
moment dat ºi are o singurã soluþie
pe care o acceptã, dar punând-o
sub semnul ipoteticului:

„Dac’aº putea sã sfredelesc
Livid cuvânt cu sfredel verde
ªi-n nesfârºitul puþ lumesc
Sã vãd lumina cum se pierde.”
(Istorii cu domestic iz)

Acþiunea în sine este una de
pãtrundere în esenþa cuvântului,
de luare în posesie a acestuia, de
locuire a lui. Verbul „sfredelesc”
trimite la conceperea cuvântului ca
materie, aproape organicã,
materie ce trebuie „spartã”, trebuie
destructuratã pentru a putea
construi din bucãþi o alta, dupã
propria lege. Epitetul pe care îl
adaugã „cuvântului”, „livid”,
semnificã o pierdere a calitãþilor
primare, arhaice. De aceea se
cere sfredelirea lui cu „sfredel
verde”, adicã plin de viaþã, de
luminã paradisiacã, dar care
implicã ºi o opþiune esteticã a
instrumentului cu care disecã
trupul materiei pentru a o reclãdi
din nou din bucãþi. În construcþia
poemului, cuvântul devine ºi „puþ
lumesc”, adicã adâncimi pe care
poetul trebuie sã le sondeze.
Cuvântul materie conþine misterul,

încât poetul se simte copleºit de
multiplicitatea sensurilor pe care le
presupune. Nu mai este unul steril,
care nu are putere de semnificare,
ci e vãzut ca un gol la capãtul
cãruia se poate gãsi esenþa
acestuia. Paul Valéry ataºa pose-
siunii limbajului pe cea a forþei
gândirii. Dupã el, un poem „este
un discurs care cere ºi întreþine o
legãturã continuã între vocea care
este ºi vocea care vine sau trebuie
sã vinã. ªi aceastã voce trebuie
sã fie aºa cum se impune ºi cum
antreneazã starea afectivã a cãrei
unicã expresie verbalã este textul.
Poemul se schimbã ca urmare a
semnelor care nu sunt legate decât
pentru a fi duse, în mod material,
unele dupã altele” (Paul Valéry,
Introduction à la poétique, Paris,

Gallimard, 1938, p.402). Poetul
oniric construieºte textul în acelaºi
mod, adicã prin integrarea în
context a materiilor diferite ce se
susþin reciproc ºi creeazã relaþii
inedite tocmai prin raportarea pe
care o fac unele la celelalte.

Aproprierea esteticã a
obiectului

În propria manierã de a vedea
conceperea operei literare, el îºi
asumã aceastã sarcinã de a
reînvia cuvântul, de a-l aduce
într-o dimensiune echivalentã cu
realitatea:

„Lãsaþi aici balerca fãrã toartã
Din gol, privirea sã-mi înfig în artã
ªi, când de zmalþu-i orb voi obosi,
Sã-i beau poºirca din afuzali.”
(Veghe)

Limbajul concret la care
recurge, „balerca”, „sã-mi înfig”,
uneori banalizat, surprinde tocmai
prin ideea pe care vrea sã o
comunice. „Arta” în sine cuprinde
câmpurile literare, însã este
interesantã apropierea faþã de
lucruri. Actul estetic în sine este
descris ca având douã etape,
prima dintre acestea fiind etapa
de contemplare, de încercare de
apropriere a sensului artistic. Ea
presupune o operaþie de disecare
a obiectului artistic, mai întâi de la
distanþã. Instrumentul folosit este
privirea, care presupune miºcare
ºi dinamism. Însã dorinþa îi e vanã,
nu poate pãtrunde „zmalþul orb”,
pentru cã arta nu i se dezvãluie.
Cea de-a doua etapã este aceea
de contopire cu obiectul de
contemplat. Aºadar, dacã în prima
faza apropierea se realizeazã
sfios, estetic, cea de-a doua
comportã o înstãpânire violentã ºi
banalã. Vinul aducãtor de muze se
transformã în „poºircã”, adicã
esenþa este diluatã, îºi pierde din
valoarea sa metafizicã pentru a
rãmâne în sine, dezbrãcatã de
orice sens înalt.

Discursul poetic se realizeazã
printr-o comunicare directã, ludicã,
dând impresia de firesc.
Secvenþele poetice se identificã
prin verbul „lãsaþi”, ceea ce
presupune ideea poetului   gardian
al universului sãu alcãtuit din
„ulcioare”, adicã din texte poetice.
Acestea sunt „vise” pentru care:

„Rãmân aici de pazã, la tarabã
Vântoasa, visele sã nu le fure
Ce le-aþi adus în strãchini din
                                        pãdure.”

Construindu-ºi o lume oniricã,
îºi creeazã o realitate proprie, dar
care conþine semnele realitãþii
primare. Ultimul vers al poeziei
Veghe conþine ipostaza poetului
aflat în spaþiul cuvintelor:

„ªi mã lãsaþi aºa printre ulcioare
Sã simt în unghii liniºtea cum

moare”.

Miºcarea este încetinitã,
versurile par a se ºterge, cuvintele
înglobeazã acum spaþiul poetic, îl
determinã dupã bunul plac.
Stingerea se realizeazã în
profunzimile substanþei. Este o

Leonid Dimov
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miºcare spre exteriorul fiinþei,
„unghii”, spre scurgerea vieþii din
sine spre lumea creatã.

Fiind un loc al desuetudinii,
obiectele aduse din trecut sunt
amalgamate, într-o nesfârºitã
preumblare prin materie. Dinamica
ascensionalã coaguleazã toate
componentele, care, parcã scãpa-
te de sub legislaþia gravitaþionalã,
se înalþã, prezintã ascuþimi.
Arhitectura spaþiului este, însã,
una barocã, având multiple ele-
mente aglomerate, diverse, ce
constituie totuºi un ansamblu
unitar. Stratificarea lor reprezintã
ideea de construcþie, de înãlþare,
pentru cã obiectele se transformã,
capãtã funcþii nebãnuite ºi forme
suple. Este o lume a „laturilor”, a
faþetelor suprapuse pentru a se
dezvãlui dupã aceea, a spaþiului
metamorfozat ºi metamorfozant.
Eul liric i se identificã  prin pre-
luarea de forme geometrice:

„Deºi, când triunghi, când
                                 paralelogram
Bolnav, în odaie zãceam
ªi cântam, ºi cântam, ºi cântam
Galben de pofte, epitalam.”

Textul se construieºte din frag-
mente, asemeni unui puzzle, din
triunghiuri ºi paralelograme, ca
într-o nesfârºire destrãmare. Ideea
esenþialã a spaþiului dimovian este
aceea a construcþiei prin decon-
struire, iar apoi a refacerii unei lumi
din fragmente. Poetul se situeazã
într-un spaþiu închis, „odaia”, închi-
nând un poem de nuntã, epitalam,
compus în cinstea mirilor. Indiciile
sunt subtile, utilizându-se termeni
din cei mai diverºi. Însã descrierea
acestui spaþiu este numai un
pretext, pentru cã serveºte unui
scop oniric, acela de pãtrundere
în lumea de dincolo de cotidianul
anost:

„Aruncã-te. Casa n-are faþadã.
Sã n-ai teamã. Inima n-are sã cadã.
E vremea tuturor împlinirilor
..............................................;
Þi-e teamã totuºi. Te întorci în casã.”

Ieºirea din limitele con-
strângãtoare ale spaþialitãþii se
face numai renunþând la fricã,
dezbrãcându-te de amintiri ºi
plonjând, asemeni omului de
mucava al lui Nikos Kazantsakis,
în infinit. Oniricul conchide: „Cred

cã elementul prin care distinge
oniricul ºi-l face ispititor pentru
creaþia poeticã este lipsa fricii
autentice, a fricii reale, a fricii
justificate ce ne îmbibã fiinþa în
viaþa realã datoritã fragilitãþii
noastre ºi ireversibilitãþii clipei. Un
sentiment «special»  de fricã ne
însoþeºte ºi în vis. E însã o fricã
zâmbitoare, o fricã amendatã de
siguranþa sub-subconºtientã cã
putem oricând deschide supapa
trezirii. De aici magia «construirii
de vise» în sensul introducerilor
eului într-un domeniu poematic,
lipsit de spaimã (deºi populat de
spaime) autenticã” (Leonid
Dimov). Îndemnul „Aruncã-te”
exprimã dorinþa de renunþare la
fricã, ideea cã universul oniric este
neîngrãdit, flexibil, „casa n-are
faþadã”. Urmeazã apoi un joc al
interioritãþii care alterneazã cu
exterioritatea, de la casã trecerea
se face la  „inima n-are sã cadã”,
ca ºi cum corporalitatea ar
presupune o identificare cu casa
doar în calitatea ei de construcþie.
Este o permanentã pendulare între
interior ºi exterior, ca timp al facerii.
Pãtrunderea în lumea oniricã,
dezbrãcatã de orice prejudecãþi,
presupune o eliberare de con-
strângerile cotidianului. Fiinþa
cãreia i se adreseazã, însã, nu
renunþã la teama existenþialã, cãci,
scrie poetul: „þi-e teamã totuºi. Te-
ntorci în casã” ºi deci nu poate face
parte în totalitate din spaiul creat.
El oferã soluia prin care omul poate
avea acces la retrãirea timpului:

„Aºa. N-avea teamã. Dã-mi
mâna.
Începe-vom azi sãptãmâna.”
(IX,  în vol. A.B.C.)

De-structurarea ºi re-
structurarea materiei

Într-un spaþiu-labirint, creat din
„mari sãli, una dupã alta”, materia
se desfãºoarã pe o structurã
oniricã. Desprinderea de prima
treaptã se face brusc, prin des-
chiderea unei porþi sau trecerea într-
un alt limb al lumii poetice. Eul liric
ºi corespondentul sãu actant gene-
reazã timpuri diferite. Miºcarea nu
mai este ascensionalã, ci se
transformã în cãdere, ca ºi cum ar
fi o întoarcere în duratã, în curgerea
fireascã a timpului.

În prima zi a sãptãmânii, poetul
se regãseºte singur, autodefinin-
du-se:

„Sunt eu, le strig, priviþi-mã, eu,
Acelaºi, acelaºi, acelaºi, mereu..”
(Luni)

Urcându-se pe marea scenã a
lumii ca sã dea o reprezentaþie,
constatã cã lumea pe care o
creeazã nu are consistenþã. Din
sine însuºi nu poate ieºi, cãci e
„acelaºi”. Încearcã prin zgomotele
poetice sã atragã atenþia, însã în
zadar, pentru cã „niciunul nu mã
vede, nu mã ºtie”. Este o comu-
nicare întreruptã, pentru cã lumea
oniricã nu îºi gãseºte „publicul” în
faþa cãruia sã prezinte ºi sã se
reprezinte. Într-un univers al
absurdului, eul liric se descoperã
strãin ºi se înstrãineazã. Jocul lui
este unul „cu fluturi negri”, care nu
se terminã niciodatã, simbol al
metamorfozei continue ºi al
efemeritãþii stãrii existenþiale,
propunând o viziune a alienãrii de
lume ºi de sine. Cei cãrora se
adreseazã fac parte din categoria
„meºteºugarilor”, a creatorilor de
artã, sensibili ºi sensibilizaþi.
Contrastul este cu atât mai mare,
cu cât cei care ar fi trebuit sã
recepteze semnele onirice stau
deoparte, indiferenþi la vrãjile lor.

Identificarea cu materia prin
propriul corp aduce conºtiinþa
sfãrâmãrii, a deconstrucþiei ºi a
reconstruirii din fragmente:

„Spre sala colosalã, fãrã cãi de
                                             acces,
Unde vor fi disecate toate,
Amputate, altoite, recombinate
Sã ne dea trup nou de neon
Mai liric, mai dezordonat, mai
                                             trigon,
Mai aproape de ce nu vom fi!”

Mãsura nu îi este cea pe care
o dorea, trupul nou, poetic, pe care
îl cãuta în poezie, nu îl mulþumeºte,
pentru cã se îndepãrteazã de
esenþa lui. Facerea poeziei este
închipuitã ca un vast laborator. Dar,
aºa cum mãrturisea într-unul din
articolele citate, poetul este ca un
medic, care nu disecã organul, ci
face parte din organul lezat. Poetul
se identificã lumilor sale onirice
pânã la a se confunda cu ele, cãci
„Poetul nici nu are nevoie de o prea
mare risipã a fanteziei, în sensul
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conturãrii unor atari geografii exotice,
pentru a sugera eseniala gratuitate
a evenimentelor din spaiul sãu de
joc; obiectele cele mai la îndemânã
ºi gestul cel mai obiºnuit sunt
suficiente pentru a sugera saltul din
«realitatea imediatã» în planul pur
estetic, trecerea din contingentul
pragmatic în transcendenþa
poemului” (Ion Pop, Jocul poeziei,
Bucureºti, Editura Cartea Româ-
neascã, 1985, p.102). Neputinþa de
a fi în întregime oniric este consta-
tatã în ultimul vers. Cãci el este
departe de a fi „mai liric, mai dezor-
donat, mai trigon”:

„O, cum vor deveni albãstrii
Degetele noastre de gheaþã
Atunci, în cilindrica dimineaþã
Din palate de þiplã ºi zinc
Grãdini nesfârºite la geam când se
                                            sting.”

Artificialul se regãseºte peste tot
în universul oniric. Este un spaþiu
construit din materiale ciudate, din
cele mai diferite, din „þiplã ºi zinc”,
dar în care domneºte dimineaþa,
aflatã ºi ea sub imperiul geometriei,
al perfecþiunii, „cilindricã”. Întâlnim în
majoritatea creaþiilor sale obsesia de
a încadra totul în figuri geometrice,
evident sau subtil exprimatã în text.
Existã o nevoie acutã de structurare,
de împãrþire a spaþiului ºi a timpului,
care mai întâi au fost deconstruite
pentru a fi recompuse. Este o lume
fãcutã din bucãþi cu forme regulate,
care se pot lipi asemeni unui puzzle.
Transformarea în „albãstrii” devine
o ipostazã a „neonului”, cãci cei doi
vor fi singurii care vor lumina când
totul se stinge. În ziua de târg, poetul
se substituie demiurgului într-o
înºirare tulburãtoare de fiinþe care
participã la bâlci:

„M-am înºirat printre tarãbi ºi eu
m-a dat deoparte însuºi Dumnezeu
zâmbind cuminte, ca un pui de ciutã
sã-mi vânzã marfa neºtiutã.”
(Joi)

Dumnezeul pe care îl creeazã în
aceste versuri Dimov este unul
umanizat. Viziunea este arghe-
zianã: „La patul vecinului meu/ A
venit az-noapte Dumnezeu” (Tudor
Arghezi, Cântec mut). Uneltele de
care dispune poetul pentru crearea
de lumi sunt „paserile mele”, ca
imagini onirice. Chiar substituin-
du-se divinitãþii, el nu-ºi poate crea

decât un univers suficient sieºi, care
existã în sine, dar care, la marele
bâlci al vieþii reale, nu este receptat
pe mãsurã. Ironia amarã ºi tonul
intim al versurilor transferã sensul
asupra întregii poezii. „Vânzãtorul de
imagini”, în ipostaza sa cea mai
întâlnitã, are în tolbã: „egreta”,
„colibri”, „ºerpi”, „zeu: Eol”, reprezen-
tând fiecare delicateþea ºi magia,
miniaturalul ºi dinamismul, meta-
morfoza ºi  vântul ca apariþie prin
inapariþie. Se întrevãd simptomele
unei conºtiinþe a poeziei care ºi-a
pierdut puterea de semnificare ºi nici
magia demiurgicã nu o mai poate
transforma, nu îi mai poate reda viaþa.

În Vineri tonul rãmâne acelaºi,
numai cã apar întrebãrile retorice:

„Unde vã duceþi jumãtãþilor,
              sferturilor, liniilor de fracþii,
Unde-au pierit undele, treimea,
                                        impacþii...
Unde suntem cât mai avem din
                                              noi?”

Uneori se strecoarã în textul
dimovian acea neliniºte în faþa morþii,
angoasa stãrii de a fi. Dacã în
primele texte, reprezentând zilele
sãptãmânii, ca segmente tem-
porale, tendinþa era de recon-
strucþie, de joc, pe mãsurã ce
„sãptãmâna trece” procesul de
disoluþie a materiei se accentueazã,
cãci poetul are imaginea unei lumi
în descompunere progresivã, de la
jumãtãþi, la sfert, la linii, la punct.
Contopirea cu organicul este la fel
de înspãimântãtoare pentru cã
naºte întrebãri tulburãtoare, cum ar
fi „Quo vadis, Domine?” sau „Unde
suntem, cât mai avem din noi?”.
Pierderea de sine se produce prin
uitarea sensului existenþial, de la
deconstrucþia materiei, pe care
pãrea cã o mânuieºte cu uneltele
proprii unui demiurg, eul liric ajunge
la starea de disoluþie, de
impersonalizare, de alienare
resimþitã acut. Aparenþa distruge
esenþa, pare a spune poetul în
ultimul vers, cãci se închipuie
asemeni unui mecanism, un corp
care e pe punctul de a se desface
în mii de bucãþi:

„Leagã-mi genunchiul, strânge-n
                            ºurube coastele
Sã nu scârþii mai tare decât
                                       broaºtele.”

Pânã aici, versul este continuat
firesc, constituind imaginea unei
descompuneri care a invadat chiar
ºi trupul materializat al eului. Tonul
este firesc, simplu, ca ºi cum s-ar
adresa medicului sã-l îngrijeascã
de-o arghezianã  „bubã pãmânteas-
cã”. Însã, maestru neîntrecut al in-
gambamentului, Dimov adaugã:

„Mlaºtinilor de care vom trece”.
Este viziunea poetului-schelet

 care se plimba prin mlaºtini,
legãtura fiind fãcutã de polisemia
cuvântului „broaºte”; o cãlãtorie în
lumea cuvântului, o cãlãtorie
printre cuvinte ºi imagini ale
cuvintelor: „ªi iar înainte, prin
rânduri, prin lume” sau „Sã fugim,
s-ajungem mai iute”, o lume în
vitezã, imaginile derulându-se
caleidoscopic, iar concluzia este
una nietzscheeanã:

„E încã-ntuneric, e pragul vrãjit,
Priveºte, letargicul mag a murit.”
(Sâmbãtã)

Magia moare, lãsând în urmã
sterilitatea de care poetul este
conºtient. O datã cu dispariþia lui,
obiectele îºi pierd atributul de
înaripate, iar totul devine un spaþiu
fãrã sens. Ideea este exprimatã ºi
în Duminicã, ultima zi a timpului
dimovian, nu una a odihnei, ci a
întrebãrilor:

„O, ce durere neînþeleasã se întinde
Peste chipie, peste burlane, peste
                                                    tinde
De ce doamne, de ce domnule,
                                                  de ce
S-a ivit în poartã A.B.C.?”
(Duminicã)

Aceasta echivaleazã cu o
trezire din jocul pe care poetul îl fãcea
cu imaginile, în poezia lui Dimov
conturându-se, nietzscheean, o lume
în care „durerea neînþeleasã”, emi-
nescianã, este, în sfârºit mãrturisitã,
dupã ce a fost disimulatã în celelalte
poeme. Dupã beþia dionisiacã a
trãirii prin imagini onirice, apare
semnificaþia ultimã, sensul final.

În temporalitate se înnoadã,
între absenþã ºi prezenþã, o rela-
þie complexã, care este de inci-
denþã internã. Clipa proiecteazã
eul liric spre cele mai îndepãr-
tate spaþii spaþiale ºi temporale
ºi îl readuce din absolut în
concret. Astfel cã, uneori,
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întoarcerea spre sine presupune
o miºcare exterioarã iniþial,
pentru cã, risipit printre obiecte,
numai    contemplându-le poþi sã
te regãseºti. Aceastã reificare a
lumii nu este decât o încercare
de luare în posesie a spaþiului, a
timpului ºi a materiei. Poetul

oniric vede în multiplicitatea
spaþiilor, multiplicitatea imaginilor
care se nasc unele din altele, ca
ºi cum materia ar fi propriul
demiurg. Criza cuvintelor nu are
nicio importanþã, pentru cã
Dimov iubeºte cuvântul, materia
din care se naºte poezia. Talentul

sãu este mãrturisit, iar poezia i
se naºte din propriul sine, fãrã a
i se sustrage, sensul cuvântului
este mereu proaspãt pentru cã
tot timpul inter-relaþioneazã cu
alte cuvinte ºi naºte mereu alte
imagini, vii, inedite, fãrã început
ºi sfârºit.

Graþie interesului provocat, pe
de o parte, de postulatele extrem
de variate ale postmodernismului,
iar, pe de alta, datoritã unei
imperioase necesitãþi de evaluare,
reorientare, repoziþionare ºi de re-
definire a literaturii anilor ’60 - ’70,
se face remarcatã o frecventã
întoarcere la onirism, curent care
propune o mutaþie esenþialã în
evoluþia literarã a ultimelor patru
decenii ºi se impune drept cea
mai importantã (de fapt, unicã în
aceas-tã perioadã) miºcare
literarã cu un program estetic bine
conturat.

Situatã iniþial sub semnul
unei totale dezaprobãri ºi
desconsiderãri, provocate de
nonconformismul ºi nonºalanta
decalare de la linia „esteticã”
promovatã (a se citi: impusã) de
regim ºi, în acelaºi timp, de
militantismul pro-democratic
susþinut de Dumitru Þepeneag,
principalul promotor al grupului
(care, ironic la adresa regimului,
devenise un exemplu ostil ºi
intolerant) ºi, în acelaºi timp, ca
literaturã de avangardã ce se
impune (în sensul abandonãrii
tiparului deja perimat ºi al
promovãrii unui demers incomod,
nu ºi în cel al apartenenþei la
miºcarea începutului de secol),
orientarea „implicã o dublã ambiþie:
crearea unei miºcãri literare

moderne, cu totul opusã
realismului-socialist, care continua
ºi continuã sã infesteze climatul
cultural românesc ºi, totodatã,
refuzul oricãrui compromis politic,
al oricãrei genuflexiuni în faþa
puterii”. Respectiva tentativã de
eliminare a ordinii deja existente
(atât din punct de vedere literar,
cât ºi din perspectiva politicului)
a fost generatoarea unei
nemulþumiri colective, primele ei
ecouri fiind publicate în revistele
Contemporanul ºi Luceafãrul ºi
aparþinând, altminteri, unor voci
critice relativ notorii. Astfel, în
viziunea lui Al. Philippide,
demersurile „oniriºtilor” nu sunt
altceva decât „de-a dreptul insolite
manifestãri”, prin care s-ar încerca
„a se acredita ideea unui curent
oniric în literatura contemporanã
comparabil cu alte curente literare
postbelice. Asemenea aserþiuni,
continuã criticul, care nu pot
impresiona decât pe cei mai puþin
avizaþi ºi care – vai! – deºi atât de
tinereºte expuse, aratã, tocmai
prin modul lor absolutizant ºi
peremptoriu, mai curând un
dogmatism precoce ºi nimic
altceva”. „O paradã de bâlci” sau
„o faþadã de mucava poleitã care
se nãruie repede” – o calificã în
continuare sus-numitul literat. Pe
aceeaºi linie a denigrãrii ºi a
contestãrii violente se situeazã ºi

Ion Frunzetti, care, ironic,
insinueazã cã „doar în ziua în
care n-am mai crede în sensul
transformãrilor de real al culturii,
toþi intelectualii ne-am face
„oniriºti”.

Dumitru Þepeneag n-a trecut
nici de contestaþiile lui Marian
Popa; tocmai în momentul când
miºcarea „risca” sã devinã
importantã, ea a fost conside-
ratã un „mic balon, sau produsul
unui efort deliberat datorat în
aceeaºi mãsurã maºinaþiunilor
personale ale statutului, unui
interes efemer care-ºi dorea o
soluþie privilegiatã în mecanismul
literaturii”, „umflat cu aerul con-
diþionat al prejudecãþilor literare”
ºi inclus în lista „diletanþilor
entuziaºti”. Or, în urma afirmaþiilor
de acest gen, propuse sub un
impuls al orgoliului ºi al refuzului
unei imediate ºi impetuoase
schimbãri, dintr-o comoditate
conservatoare, receptarea critic-
reflexivã a inovaþiilor pe care teoria
onirismului estetic o propune ºi
deci a mutaþiilor radicale impuse
(dupã cum vom vedea mai târziu)
sub imboldul iniþiativelor lor – a
întârziat mult.

Însã cam în aceeaºi perioadã
bãtãlia decisivã se dãdea de
cealaltã parte a frontierelor þãrii,
unde personalitãþi marcante ale
criticii literare îi plasau în fruntea

„Într-o epocã în care pânã ºi terminologia literarã trebuia sã
aibã o «origine sãnãtoasã», însãºi utilizarea cuvântului «oniric»

era consideratã de fapt o acþiune subversivã“

Prolegomene la un fenomen
literar contradictoriu

Svetlana Maier
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„clasamentului”, numindu-l pe Du-
mitru Þepeneag „chef de file de
l’école onirique roumaine”: Camille
Bourniquel era sigur cã Dumitru
Þepeneag (împreunã cu Leonid
Dimov) devenea „le chef de file du
courant „oniriquie” qui, depuis
1965, regroupe des écrivains
étrangers par leur esprit et leur
moyens d’expresion au réalisme
socialiste”, iar în Italia Mircea
Popescu îl considera, de ase-
menea, „capo della corrente
onirica”. ªi Dieter Schlesak, în
1973, în Germania, adopta
aceeaºi poziþie de susþinere, de
promovare ºi de coroborare a miº-
cãrii, subliniind cã „Tsepeneag
gilt neben Leonid Dimov als der
Leader der „Oneiriker”, einer lite-
rarischen Nachkriegsströmung
Rumäniens; sie ist als Aus-
drucksgruppe und Stilrichtung
offiziell nicht genehm, und Dog-
matiker der neuen Kulturrevolution
haben sie aus der Öffentlichkeit
verbannt.”

Referinþele din interior, care
aveau rolul de a-i denigra cu orice
preþ, dar ºi cele din exterior, menite
a-i susþine pe onirici, ar putea
continua, însã au loc în aceiaºi
parametri, mai sus-menþionaþi –
adevãrata recunoaºtere ºi pro-
movare fiind înregistrate doar în
afarã, ca mai apoi, abia în ultimul
deceniu, sã se bucure de o realã ºi
necesarã înscriere în circuitul literar
actual intern. Drept dovadã, în
viziunea lui Gheorghe Crãciun,
ºcoala de la Târgoviºte, onirismul ºi
postmodernismul epic optzecist
reprezintã elementele structural-
definitorii ale aceleiaºi paradigme
instituite la începutul deceniului VII,
perioadã în care vârste diferite ale
literaturii coabiteazã paradoxal.

Însãºi ideea de constituire a
unei miºcãri artistice (izolate)
reprezenta un grav afront la adresa
puterii în climatul relativului
„dezgheþ” din anii ‘60. Orice acþiune
îndrãzneaþã de eschivare de la
canonul „fabricat” de partid
devenea periculoasã. În ciuda
acestui fapt, preocuparea lui
Dumitru Þepeneag faþã de
problematica teoriei onirice
dateazã încã din 1958-1964,
interval extrem de zbuciumat,
departe de anii „ dezgheþului”, în
care împreunã cu Leonid Dimov

(care avea sã devinã stâlpul poetic
al grupului ºi unul dintre cei mai
de seamã poeþi”), în subsolul
Observatorului Astronomic de pe
strada Ana Ispãtescu, „pritoceau
ideea oniricã”, o repetiþie generalã
înaintea marii intrãri pe scena
literaturii române. Deºi aparent
inofensivã, aceastã perioadã
ilegalistã sau „subteranã”, de
sertar sau de clandestinitate ºi în
acelaºi timp de „gestaþie teoreticã”,
în care a publica era extrem de
dificil ºi care a durat destul de mult,
a avut o influenþã hotãrâtoare mai
întâi în consolidarea unei noi viziuni
asupra lumii, ignorând deopotrivã
tabuurile impuse ºi coman-
damentele politice ºi sociale
(literatura românã realist-socialistã
fiind saturatã, dupã cum bine ºtim,
de imagini false despre realitate,
de lozinci ºi de situaþii-tip), iar, mai
târziu, a contribuit la redimen-
sionarea canonului literar în sine –
ºi ne referim în special la noþiunea
de valoare esteticã, ignoratã cu
desãvârºire pe vremea instaurãrii
comunismului (mai ales în primele
lui faze) în România. Tot acum cei
doi formuleazã principalele trãsãturi
ale onirismului structural, numit
onirism estetic, pentru a-l delimita
de onirismul suprarealiºtilor.

Reprezentativã este, ºi sub
acest aspect, a doua etapã din
istoria onirismului, culminatã cu
momentul de debut al curentului
(1964-1965), ani în care iau
naºtere primii „þepi” autentici,
îndreptaþi împotriva regimului prin
publicarea câtorva poeme ºi prozã
scurtã. În 1965, Dumitru Þepeneag
ºi Leonid Dimov fac cunoºtinþã, la
cenaclul revistei Luceafãrul, cu
Virgil Mazilescu, Vintilã Ivãnceanu
ºi Iulian Neacºu. Ei aveau sã
alcãtuiascã grupul oniric, care era
privit de însuºi întemeietorul
acestuia ca „o adunare miºcãtoare
de individualitãþi” sau „ca o piaþã
pe unde pot trece mai multe
persoane. Unii rãmân mai mult
timp, parcurg într-un timp mai
îndelungat aceastã zonã, alþii
rãmân acolo pânã la moarte, ca
Dimov ºi ca Brumaru” în viziunea
lui Dumitru Þepeneag. Sã nu uitãm
însã nici de cei care au fãcut act
de onirism. Astfel, romanul Îngerul
a strigat, scris de Fãnuº Neagu, i
se pare teoreticianului însemnat de

„pecetea unui vizionarism rar în
literatura noastrã”, iar Leonid
Dimov, într-un interviu realizat de
Dinu Flãmând, îl considera pe
ªtefan Bãnulescu „marele proza-
tor oniric”. În aceeaºi listã trebuie
inclusã ºi Sânziana Pop care, în
ciuda faptului cã a scris o serie de
texte conformate esteticii onirice,
era acuzatã de faptul cã pãrãsea
periodic miºcarea. Abia în 1966,
Miron Radu Paraschivescu, care
cochetase odinioarã cu
suprarealismul, ia sub aripa sa
protectoare membrii grupului. Unii
dintre ei (Vintilã Ivãnceanu, Virgil
Mazilescu) au debutat în Povestea
Vorbei, suplimentul revistei Ramuri
din Craiova, publicaþie editatã abia
dupã înlocuirea lui Eugen Barbu
de la conducerea cenaclului. În
paginile ei vor publica Vintilã
Ivãnceanu, Dumitru Þepeneag,
Leonid Dimov ºi Virgil Mazilescu.
Intenþia lui Miron Radu
Paraschivescu de a realiza o
alianþã a întregii avangarde nu s-a
concretizat, deoarece suplimentul
revistei Ramuri a fost interzis la
numai nouã luni dupã apariþie. În
curând au vãzut lumina tiparului
primele volume ale liderilor
grupului, extins prin venirea lui
Florin Gabrea, Daniel Turcea ºi
Emil Brumaru. Lor li s-a adãugat
pentru scurt timp Laurenþiu Ulici,
apoi Sorin Titel ºi Virgil Tãnase.
Pretenþia lui Dumitru Þepeneag ºi
Leonid Dimov de a-ºi publica
propriile producþii literare (mult timp
þinute în sertare) a fost dublatã
curând de una ºi mai îndrãzneaþã
– de a prezenta un program
teoretic coerent ºi de-a dreptul
inovator.

Abia din anul urmãtor (dupã ce
Povestea vorbei este interzisã),
asupra manifestãrilor acestora se
îndreaptã ºi atenþia criticii, prin
diverse comentarii semnate de
Alexandru Piru, Mihai Ungheanu,
Nicolae Manolescu, Corneliu
ªtefan, Ilina Grigorovici. Din 1968,
revista Luceafãrul intrã în vizorul
oniricilor, unde, pe lângã scriitorii
sus-menþionaþi, vor mai publica
Emil Brumaru, Florin Gabrea,
Sorin Titel, Daniel Turcea, iar
Dumitru Þepeneag ºi Leonid
Dimov îºi vor preciza ºi poziþia
teoreticã (primul va debuta chiar
la rubrica Tineri critici, alãturi de
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Eugen Simion ºi Nicolae
Manolescu). Este evident cã nu
putem vorbi decât despre un debut
întârziat, þinut în „carantina” dictatã
de partid. Cronici ºi recenzii la
volumele acestora vor mai scrie ºi
Matei Cãlinescu, Sorin
Mãrculescu, Marian Popa, M. N.
Rusu, Eugen Simion, Dan
Laurenþiu. Deºi grupul urma sã
obþinã în 1968 o revistã proprie,
de fapt un supliment al
Luceafãrului, intitulat Ochean, el va
fi interzis (cu menþiunea anulat) de
cenzurã în ultimul moment (în
ºpalt), împãrtãºind astfel, printr-un
trist capriciu al hazardului, soarta
revistei suprarealiste Gradiva.
Fireºte cã termenul „oniric” (sau
„onirist”) avea sã dobândeascã
repede o „reputaþie suspectã”,
întrucât membrii grupului erau
boemi, nu scriau pentru partid, nu
fãceau concesii regimului, ba mai
mult, îi sprijineau pe Paul Goma ºi
pe alþi foºti deþinuþi politici ºi erau
bine vãzuþi de „Europa Liberã”,
care, prin comentariile ei, le-a creat
„o faimã politicã nemeritatã” ºi,
indirect, i-a „radicalizat”, impunând
„o interpretare politizantã” a
literaturii lor.

Cea mai „violentã” manifestare
a oniricilor se produce în 1968, an
de profundã schimbare politicã ºi
esteticã, de-a dreptul un apogeu
al liberalizãrii. De aici ºi pânã la
dorinþa de revanºã, de defulare ºi
de înfruntare a unei cenzuri nici pe
departe loialã esteticului,
literaritãþii, nu mai rãmãsese decât
un pas. Din acest moment rolul
decisiv le revine oniricilor. Þinând
cont de realitatea respectivei
perioade, situaþia reflectã, credem,
destul de elocvent incisivitatea ºi
oportunitatea unei asemenea
manifestãri în zona de influenþã a
sistemului.

Dupã aceste faze de con-
stituire ºi consolidare a grupului,
din moment ce liniile directoare
erau conturate, energiile no-
vatoare se dezlãnþuie – ºi, o datã
cu ele, cele experimentale.
Atmosfera, de-a dreptul euforicã,
aflatã în permanentã miºcare,
stimula ºi determina lansarea
teoriei onirice, materializatã într-
o serie de articole, apãrute în
revista Luceafãrul. Dar en-
tuziasmul ºi deschiderea n-au

durat prea mult.
Incisivitatea cu care îºi

articuleazã mesajul teoreticienii
acestui curent declanºeazã
suspiciuni (cum era ºi de aºteptat).
Deºi cenzura nu reacþioneazã
imediat, ci procedeazã cu pru-
denþã ºi viclenie, într-o epocã în
care pânã ºi terminologia literarã
trebuia sã aibã o „origine
sãnãtoasã”, însãºi utilizarea
cuvântului „oniric” era consideratã
de fapt o acþiune subversivã, în
ciuda conturãrii „dezgheþului”. Pe
mãsura sporirii influenþei pe care
o dobândeºte, cu paºi rapizi,
miºcarea va trezi reacþii negative
din partea puterii, care, în
consecinþã, va ordona, mai întâi,
interdicþia de a publica, iar mai
târziu retragerea cetãþeniei
române lui Dumitru Þepeneag.

Dupã „tezele din iulie” 1971,

Dumitru Þepeneag, Vintilã
Ivãnceanu ºi Florin Gabrea vor fi
nevoiþi sã rãmânã în strãinãtate,
iar ceilalþi se vor izola, continuând
sã publice independent. Din acest
moment, începe ºi se
accentueazã declinul grupãrii, la
care a contribuit decisiv
dispersarea membrilor ei.
Miºcarea odatã înãbuºitã va
agoniza, ca mai apoi, spre
sfârºitul anului 1975, sã se
încheie. Cu toate acestea, iritarea
generatã de membrii grupului
oniric prin programul incisiv care
le ilustra ideile nu va înceta
nicidecum sã-ºi producã efectele,
ba chiar ºi le va agrava în anumite
perioade, din motive de ordin
politic ºi ideologic, favorizând ºi
constituind aºa-zisa triplã
sincronizare cu modelele culturale
europene.
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2002
24 februarie
Cel mai lung, cel mai întunecat basm negru, ca

un cer pe care norii tot mai adânci, tot mai nocturni,
ai furtunii de plumb topit nu înceteazã sã urce,
scufundând lumea, înecând lumina, ºi speranþa.

De ce mi-e aºa de fricã sã primesc moartea?
Cât de liber am fost ieri, când am fãcut-o... Dar
cum sã poþi schimba atât de repede linia mentalã
a sufletului, sã sari pe ºina celeilalte perspective,
de unde începe marea aventurã? ªi cum sã menþii
certitudinea cã aventura existã, cã durerea ºi
chinurile bolii care te va târî în moarte au strãlucirea
de basm negru a celeilalte lumi? [...]

4 mai
Astã noapte am avut un nou atac de panicã.

Visasem pe marginea unor senzaþii de durere în
abdomen, rãmase blocate în mintea mea ca în
rãºinã încã de când mã culcasem. Iar acum, în
plinã noapte, fãrã nici un sprijin de luminã a zilei
care sã îmi atragã un atom de încredere, care sã
deschidã o moleculã de calm, trezindu-mã cu o
amorþealã în partea stângã a gâtului (probabil din
cauza unei poziþii chinuite în care dormisem),
m-am închipuit din nou în plinã metastazã, de
neoprit ca o avalanºã de nãmol, cu un bulb electric
de spaimã în pântec, în jurul meu, din care nu mai
poþi nici sã strigi. Eram atât de convins cã sunt
oarecum obiºnuit cu gândul morþii, felul placid în
care acceptam pe când eram copil bolile, iar apoi
operaþiile, m-a fãcut sã mã cred cât de cât pregãtit
pentru moarte, pentru ca acum, de luni de zile, din
gura deschisã a hãului din pântecul meu sã se
reverse valuri interminabile de spaimã, încât sã nu
mai ºtiu, sã nu mai pot sã decid, singur în noapte,
care este realitatea: criza de ipohondrie este cea
care ia în stãpânire o durere banalã ºi o transformã
într-o imagine a morþii, sau, dimpotrivã, stãrile
acestea de panicã se nasc dintr-o intuiþie directã a
unor procese letale care lucreazã ascuns în mine
ºi pe care doctorii nu le vor diagnostica decât atunci
când va fi prea târziu.

Voi fi trecând acum printr-un tratament dur, fãrã
ieºire, de obiºnuire cu moartea? Cine mã supune
acestor lovituri de ciocan mental menite sã-mi
întipãreascã în suflet, pânã la asimilare, pânã la
identificare, gândul morþii? Ghemotoacele de
spumã consistentã a spaimei îmi locuiesc

ACEDIA
stomacul, îmi umplu de câlþi cutia toracicã pe
dinãuntru, speram sã fiu mai pregãtit la gândul ei,
dar mã pãtrunde prin toþi porii, mã dezmembreazã
în toate celulele, îmi împânzeºte cele mai subþiri
fire de limfã, ultimii aburi de transpiraþie rece. Cum
sã fug când e în toate pãrþile? Poate scriind în acest
caiet – cel mai puternic convertor pe care descopãr
cã l-am ºtiut crea, chiar fãrã sã-mi dau seama de
asta. Noroc cã acum a venit dimineaþa ºi lumina a
aprins, cu un pop!, celula, neuronul de încredere
în viaþã din afundul capului meu din piept.

Poate cã spaima morþii, pentru a-ºi face efectul
pânã la capãt (dar care e acela? în vederea a ce?
– cãci toate teoriile despre viaþa dupã moarte ºi
lumea de apoi sunt uºoare ca baloanele de spumã,
nu au nici o greutate aici în lumea trãirilor primitive,
a senzaþiilor intestinale), trebuie trãitã în toate
fibrele ei, trebuie sã-ºi exercite puterea anihilatoare
pânã la catastrofã, pânã la spulberare, în absenþa
oricãrei consolãri eroice sau promisiuni de
supravieþuire. Poate cã trebuie sã iau leviathanul
în braþe, sã-l las sã mã pulverizeze în toate firicelele
de nervi ºi de viaþã din care sunt fãcut. [...]

16 mai
Durerea surdã din pântec a luat chipul unui

escroc sau ucigaº de o perversiune fãrã seamãn.
Când încercam sã ne apropiem de el sau chiar sã
ne gândim la el, ne scufunda în somn. Iar la ieºire
ºtiam vag cã ne manipulase, cã ne atacase
profitând de faptul cã eram lipsiþi de apãrare, de
conºtiinþa treazã care sã ne permitã sã ne apãrãm.
Privindu-ne între noi cu o consternare mânioasã ºi
o mânie neputincioasã, am încercat încã o datã sã
mã apropiu de escrocul alunecos, aproape fãrã
chip, fãcând efortul de a rãmâne treaz. Am aruncat
asupra lui o sfoarã care sã-l înfãºoare ca pe un
pachet, peste umeri ºi picioare. ”Atenþie!” mi-au
strigat ceilalþi, fiindcã individul, deºi prins în biciul
meu, începuse sã se roteascã ºerpeºte, iar mintea
era gata sã-mi intre într-o gaurã de eclipsã.

Apoi, în alt vis, nu am putut duce pânã la capãt
seminarul pe care îl þineam în faþa unei grupe de
studenþi. Apãruse Doru, reîntors din State, intrase
în salã ºi, întrerupând seminarul, începuserãm sã
povestim, bucuroºi de revedere, în ºoaptã. Dar
când m-a întrebat ce mai fac, toatã spaima legatã
de moarte a urcat ca o avalanºã în mine, încât nu
mi-am putut opri plânsul. Ca sã nu fiu vãzut, m-am

Corin Braga
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ascuns cu capul pe umãrul lui, prelungind
îmbrãþiºarea. Fãrã sã mã respingã, Doru m-a
întrebat mirat de ce îi confesez lui ceva atât de
intim. Oricum, pe mine momentul de destãinuire
m-a eliberat. Mi-am ridicat capul de pe umãrul lui,
ºtergând lacrimile de pe obraji, conºtient însã de
faptul cã nu mã puteam ascunde de studenþi. Spre
norocul meu, în salã nu rãmãseserã decât doi-trei
întârziaþi, ceilalþi plecaserã, îi pierdusem, se
rãspândise vestea cã plânsesem.

Lucrul acesta s-a confirmat cu limpezime în visul
urmãtor, în care redevenisem profesor la o ºcoalã
de gimnaziu. Iar elevii care ºtiau de slãbiciunea
mea, o clasã întreagã, erau de o obrãznicie
sfidãtoare, dãduserã aparetele de muzicã la
maximum, încât toatã clãdirea duduia ºi mã
întrebam când voi fi luat la rost de director ºi de
ceilalþi profesori. Deºi am stins aparatele cu forþa,
elevii – fetele chiar – se revoltaserã pe faþã. O fatã
de vreo doisprezece ani pe care o pocnisem pe
obraji continua sã mã înfrunte, în asentimentul
haotic al tuturor. Îmi rãmãsese doar speranþa cã,
poate, grupa urmãtoare nu va fi aflat ºi voi putea
þine cu ei un curs care sã compenseze dezastrul
de acum.

Iar apoi a urmat o orã sau douã de trezie, în
care înþepãtura surdã din pântec m-a inundat cu
vidul ei de panicã fãrã limite, la vremea din noapte
când eºti singur cu durerea, lipsit de apãrãrile zilei,
doar tu ºi ea, fãrã nici un punct de sprijin.

31 mai
Behemoth, de la Soare-Rãsare
Honura, 1961
Am fãcut o ultimã ºedinþã cu Virginia, înainte

de plecarea ei. ªi cum spaimele letale mi s-au mai
liniºtit, dupã ce în sfârºit am primit un diagnostic,
am rugat-o sã nu mai lucrãm pe temeri ºi dureri
personificate în animale.

Condus de îndemnurile ºi întrebãrile ei, am scos
la luminã, pe seama unor asociaþii mai mult sau
mai puþin spontane (chiar dacã figuraþia era
împrumutatã uneori din romanele mele, sau din
jocurile electronice cu monºtri, cum ar fi Disciples),
urmãtoarea cãlãtorie:

M-am imaginat pe o pajiºte. Aducea oarecum
pe cea pe care se plimbã Anir cu motanul
fantasmatic, dar avea mai multã claritate.

Virginia mi-a cerut sã plec ºi am traversat o
pãdure. Era marginea pãdurii unde culesesem
sãptãmâna trecutã vreascuri, împreunã cu Emilian
ºi Violina, pentru a prãji slãninã la foc. Era aºezatã
pe o vâlcea, pe doi pereþi de râpã, fãrã ca prin
tãietura dintre aceºtia sã curgã vreo apã. În pãdure
era destul de întuneric, aerul era cenuºiu, dar în
vârfurile coroanelor cântau pãsãri, iar sus de tot
sclipea luminiºul razelor de soare trecând printre
crengi. Pãmântul era acoperit de un strat de frunze
ºi materie organicã moartã, sau în putrefacþie, totuºi
nu mã scufundam greþos în blana putredã. Oricum,
pãdurea nu era ameninþãtoare, nu mã pândeau
animale, ºi se sfârºea repede. Dincolo de pulpele

celor douã coline, dupã crestele împãdurite, am
ieºit pe un tãpºan de dealuri.

Virginia mi-a cerut sã mã îndrept spre o casã.
La întretãierea a douã coame de deal se afla o
cãsuþã albã, cu pereþi vãruiþi ºi cu acoperiº gros,
din baloturi de trestie gri uscatã. Era aºezatã
comod, aproape lãfãindu-se în tihnã, pe
denivelarea colinelor, încât avea o formã
asimetricã, mai înaltã în dreapta ºi apropiindu-se
de sol în stânga. Dar stãtea, sigurã de sine, stabilã,
bine împlinitã, dându-þi un sentiment de calm ºi
fixitate. În ciuda formei inegale, oarecum moi,
organice, nu era dãrãpãnatã, iar pereþii erau curaþi
ºi îngrijiþi. Semãna cu o casã de basm, nu în sensul
frumuseþii unui palat de feerie, ci al unei stranietãþi
magice, nedefinibile, ce mirã, atrage ºi îndeamnã
la prudenþã.

Când am deschis uºa ºi am intrat, am fost ºocat
sã descopãr cã pe dinãuntru arãta ca o salã de
castel medieval sau de catedralã. Nu avea camere,
bucãtãrie, etaje, totul era o imensã salã foarte
înaltã, cu tavanul pierdut în lumina apoasã a
vitraliilor. Nu existau mobile sau alte lucruri casnice,
doar pereþii cenuºii ºi sobri, urcând maiestuos în
sus.

La îndemnul Virginiei, am gãsit o trapã spre
subsol. Pe sub casa-catedralã se întindea un culoar
cu mai multe uºi. Am intrat succesiv pe fiecare din
ele. Pe una scria ”Prieteni” ºi, când am deschis-o,
s-a pornit o rumoare ca ºi cum înãuntru m-ar fi
aºteptat mai mulþi prieteni ºi cunoscuþi, cu lumina
stinsã, pentru o petrecere surprizã, de ziua mea.
Pe alta scris ”Duºmani”, dar era mai degrabã goalã,
sau în orice caz înãuntru era liniºte. Pe cea pe
care era scris ”Fricã” nu am intrat, era închisã cu
cheia, clanþa nu se deschidea. Nu mai ºtiu ce s-a
întâmplat la uºa ”Durerilor” – oare nu o confund cu
cea a duºmanilor? Când am deschis uºa ”Morþii”,
chiar în prag stãtea, ameninþãtoare, urâtã, o umbrã
de sânge. Cumva ºtiam cã nu are de ce sã-mi fie
fricã de ea, aºa cã am trecut pur ºi simplu prin
desenul aerian al morþii. Dar încolo încãperea era
întunecatã, încât nu am vãzut dacã se mai aflã
cineva înãuntru ºi nici nu am mers mai departe.
Am strãbãtut din nou silueta de vânt sângeriu ºi
am ieºit înapoi pe coridorul care se îngusta tot mai
mult.

Pe o ultimã uºã scria ”Naºtere”. Nu îmi aduc
aminte toate amãnuntele, mi se amestecã în
memorie. Cred cã aici m-am apropiat de o fântânã
cu ghizduri rotunde de piatrã. Când m-am uitat
înãuntru am vãzut cã oglinda apei era înaltã,
aproape de nivelul solului. Am sãrit în ea, ca într-
una din fântânile magice ale celþilor, prin care intri
în tãrâmul de dedesubt. Incinta acvaticã era
spaþioasã ca o camerã, luminatã pe dinãuntru de
un bec puternic. Virginia mi-a cerut sã caut o ieºire,
dar nu am dat decât de un tub îngust, în care abia
am încãput. Am alunecat prin el, cu revelaþia cã
mã aflu în canaliculul ce duce de la veziculul meu
seminal dureros la testicolul stâng. Am intrat într-o
încãpere întunecatã, miºcãtoare, precum camerele
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mobile din Palatul minunilor de la Parcul de
distracþii, cu pereþi moi, tapisaþi cu catifea ºi burete
negru.

Cum nu ºtiam pe unde sã merg mai departe,
Virginia mi-a sugerat sã mã întorc ºi sã ies din
fântânã. Am apãrut într-o camerã de spital, cu
câþiva doctori agitaþi în jurul meu, având pe ochi
oglinzi rotunde, luminoase, de laringolog. “Unde
sunt?” mi se pare cã întrebam, “Eºti aici!”
rãspundeau doctorii. Mama, care tocmai mã
nãscuse, nu spunea nimic, se uita ciudat la mine,
ca la o fiinþã de pe altã planetã. Aveam pe cap o
cãiþã de piele (era chiar perna ce se micºora
încontinuu între degetele mele, fãrã sã o pot prinde,
din coºmarele de febrã din copilãrie) ce mã
împiedica sã respir. (Mi-am adus aminte de o bãtaie
de copii, în clasa a cincea, când un bãiat dintr-a
ºasea, din echipa împotriva cãreia jucasem un meci
de fotbal, m-a prins sub el, acoperindu-mã cu
pieptul, iar eu, brusc speriat de moarte, am început
sã strig “Mã sufoc! Mã sufoc!”, fãcându-l sã se dea
rapid jos de pe mine. Câþiva ani în ºir, când ne
întâlneam, m-a tot ironizat – mirat însã ºi el de
virulenþa spaimei mele de atunci – maimuþãrindu-mi
acel “Mã sufoc!” disproporþionat. Multã vreme am
crezut cã fusese o reacþie datoratã crizelor mele
de astm, dar acum pentru prima oarã mã gândesc
la cele ºapte zile de sufocare, de când mama a
cãzut pe gheþuº ºi a pierdut lichidul amniotic pânã
când i-au provocat în sfârºit naºterea la spital,
scoþându-mã, spune ea, vânãt, zbârcit ºi tãcut.)
Cel mai ciudat a fost faptul cã, în timp ce mã
zbãteam ºi mã zvârcoleam din lipsã de aer, brusc
am vãzut lângã mine un demon gras imitându-mã.
Avea înfãþiºarea unui diavol din Disciples, cu
cãrnuri albãstrii-vinete, ca niºte colane mari ºi
elastice de cauciuc revãrsându-i-se pe tot trupul.
Stãtea pe spate ºi maimuþãrea zbaterile mele, felul
în care mã zvârcoleam într-o parte ºi alta, încât, o
clipã, recunoscându-mã, mi-a venit sã râd de cât
de caraghios mã oglindea. Am avut impresia cã,
deºi era rãutãcios ºi lua totul în derâdere, demonul
nu îmi voia rãul.

Dupã ce m-am detaºat de mine însumi ºi am
izbucnit în râs, el s-a apucat sã-i batjocoreascã pe
medici. Pe unul l-a scuipat cu o flegmã elasticã ºi
verzuie, acoperindu-i ochiul rotund-luminos de
oglindã de laringolog. “Întreabã-l cum îl cheamã”,
mi-a cerut Virginia. “Behemoth”, a rãspuns imediat
diavolul gras ºi vineþiu. “De unde vii?” “De la Soare-
Rãsare”, a continuat el. “Spune-i sã plece”, mi-a
sugerat Virginia, iar eu l-am împins amuzat, dar
ferm, fãcându-i vânt din încãpere. “Deocamdatã
te las”, a îngânat el (a adãugat ceva ºi despre
doctori, dar nu îmi amintesc ce anume), ºi s-a dat
dus în cele din urmã, nu înainte de a-l mai scuipa
o datã pe medic. Virginia mi-a cerut sã-mi scot în
sfârºit de pe cap perna de carne ce mã sufoca ºi
sã respir adânc, pânã mã simt bine ºi dispare orice
greutate de pe piept. Apoi am pãrãsit ºi încãperea
aceasta.

La capãtul coridorului se afla o ultimã uºiþã, o

trecere îngustã, precum portiþa prin care intrã Alisa
dupã ce mãnâncã prãjitura care micºoreazã. Prin
uºiþa aceasta am ieºit în curtea din spatele casei-
palat. La început nu am vãzut nimic, orizontul fiind
întunecat de o florã uriaºã, de junglã. Frunze
gigantice, cãrnoase, de varzã mare cât casa, se
ridicau ca niºte cortine în jurul meu. Un morcov
ieºea din pãmânt, cât mine de înalt, cãrãmiziu, cu
ridurile circulare zbârcindu-i corpul rãdãcinii. Foi
de brusture ca niºte antene circulare late de un
metru tapisau solul, precum vãzusem într-o varã
pe malul Someºului. Nici soare, nici luminã, nici
praf, nici zgomote, nu traversau cortina aceasta
vegetalã luxuriantã, ca un paravan filtrant.

Am trecut prin ea ºi am ieºit în partea din spate
a curþii. Întreg spaþiul avea forma unui pãtrat, ocupat
într-o jumãtate, pe diagonalã, de grãdina tropicalã.
Triunghiul celeilalte jumãtãþi era curtea din spate
de la Alba-Iulia, amenajatã pe suprafaþa unei foste
case, încã în picioare în copilãria mea, mai târziu
dãrâmatã. Nu rãmãseserã din ea decât douã ziduri,
ce se întâlneau în unghi drept, delimitând mica
grãdinã. Aici solul era sterp, abia dacã reuºeau sã
creascã niºte vreji de roºii, cãþãraþi chinuit pe niºte
pari înfipþi în pãmânt. ”E ca un cimitir, dar fãrã
morþi”, i-am explicat Virginiei. În colþul format de
cei doi pereþi, însã, chiar în fundul curþii, focalizând
lumina soarelui, mã puteam ghemui ºi încãlzi,
ascuns de restul lumii de perdeaua de plante
luxuriante. ”Ce scrie pe zid?” m-a întrebat Virginia,
îndrumându-mã sã mã uit la o cãrãmidã pe care
era vopsit numele unui loc.

”Honura!” am citit eu. ”ªi ce an?”. “1961” am
rãspuns imediat.

”Acum ieºi din curte, treci de perete”, m-a
îndemnat Virginia. I-am explicat cã zidurile sunt
înalte, rãmãseserã în picioare aºa cum erau dupã
dãrâmarea casei, dar cã aº putea sã trec prin ele
ca ºi cum ar fi fost incorporale.

În faþa mea, Virginia mi-a indicat un munte, pe
care mi-a cerut sã-l urc. Am pornit sã mã caþãr pe
o stâncã semãnând cu un uriaº neg de piatrã pe
burta muntelui. Deºi avea buze ascuþite ºi falii
longitudinale, aºa cum era aplecatã pe o parte, deºi
trebuia sã depun efort ca sã o urc, stânca nu îmi
provoca totuºi teamã sau vertij. În sfârºit, am ajuns
aproape de vârful muntelui, unde, mi-a spus
Virginia, se aflã o casã. Eu am vãzut un templu,
precum castelul titanilor din Heroes, cu coloane
înalte, urcând albãstrii spre cer, foarte dese, încât
abia aveam loc sã trec printre ele. În sala mare din
interior am descoperit un atelier de pitici alchimici,
dwarfi cu ochelari caraghioºi care meºtereau
obiecte casnice magice (butoiaºe aruncãtoare de
flãcãri ºi altele de felul acesta). M-am învârtit o
vreme printre ei, apoi Virginia m-a îndrumat sã
merg spre izvorul magic din spatele casei
(templului). Din izvor nu curgea ºampanie, lapte,
ci apã cristalinã, proaspãtã ºi totuºi caldã, din care
am luat cu un ciubãr ºi am început sã îmi torn pe
mine, îmbãindu-mã în lichidul regenerator, pânã
când m-am simþit bine, pânã m-am umplut de
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energie, stând acolo atât cât mi-am dorit, înainte
de a ieºi treptat din ºedinþã.

Virginia nu a fãcut prea multe interpretãri, mi-a
lãsat mie jucãria, dându-mi doar câteva chei:
pajiºtea ºi pãdurea sunt prezentul, felul în care trec
acum prin viaþã; casa, pe dinafarã, este felul în
care mã vãd ceilalþi (sau, mã rog, cred eu cã mã
vãd ceilalþi), iar pe dinãuntru – felul în care mã vãd
eu pe mine; arhitectura ei interioarã ar trebui sã-
mi reflecte organizarea sufleteascã, deloc
funcþionalã spunea ea, fãrã bucãtãrie, camere etc.
ºi foarte ciudatã, fiindcã, în loc sã aibã etaje (eu,
supraeu etc.), totul este unificat într-o salã de palat
medieval; din subteran, cel mai mult a intrigat-o
apariþia diavolului, care pãrea mai independent
decât simpla personificare a unei pãrþi din mine;
curtea din spate ar trebui sã-mi reprezinte
inconºtientul, anormal împãrþit între o junglã
necontrolatã ºi un cimitir fãrã morþi, loc de refugiu;
iar muntele de urcat este felul în care îmi vãd
viitorul, în final aºteptându-mã nu vreun prieten,
sau cunoscut, sau Ruxandra, ci acei pitici bãtrâni
meºterind artefacte alchimice.

13 august
Cum asearã am luat pastilele de anxiolitic

(imaginându-mi cã, pentru a-mi destinde
intestinele, cel mai bine este sã îmi sting conºtiinþa),
cum ne aflãm în fostul spital din Arles care l-a
adãpostit pe Van Gogh, devenit acum, pe o laturã
a lui, o casã a traducãtorilor (oare Van Gogh a murit
lucid, sau a fost o vreme, înainte de moarte, nebun,
nebun complet?), cum camera de la etaj în care
dormim e aproape ermetic închisã ºi nu lasã sã se
vadã decât o geanã de luminã, o dungã stranie ca
un ultim filament aprins de conºtiinþã, stând pe o
parte, încercând sã vânez dunga asta de luminã-
trezie, am avut urmãtorul vis ce pãrea sã mã facã
sã retrãiesc cãderea în nebunie a lui Van Gogh,
hrãnitã cu spaima mea de moarte.

Stãteam întins, pe partea stângã, pe un pat aflat
într-un loc public, în plinã zi. Cineva spunea cu voce
tare sau citea dintr-un ziar cã acestea sunt ultimele
mele minute de conºtiinþã. Înþelegeam ce spune,
mã gândeam cã apucasem sã fac atâta cât
putusem în viaþã, cã “opera” mi-era atâta câtã era,
priveam cam anesteziat în direcþia stângã, totuºi
fiind conºtient de mine, iar privirea mi s-a încâlcit
pe niºte fire de pãr rãzleþe din sprânceana stângã,
dar vãzute la vreun metru depãrtare, pe
sprânceana altcuiva, sau chiar pe pãmântul unui
rondou cu flori (descoperind stânjeneii din grãdina
fostului spital, am înþeles imediat de ce Van Gogh
i-a vãzut ºi i-a pictat atât de mari, ca o junglã: pentru
cã, priviþi cu atenþie, chiar aºa sunt). Oricât ar fi de
absurd, tocmai privind acele gene încâlcite, s-a
trezit în mine revolta ºi mînia: de ce trebuia sã
înnebunesc? de ce sã las sã mi se stingã
conºtiinþa?

Atunci am început sã lupt, deºi boala era, se
vede, ireversibilã. Ceva a tresãrit în adâncul
pieptului, ca un arc îngropat ascuns, ºi m-a fãcut

sã mã ridic în picioare – o formã de a lupta cu
noaptea ce se lãsa împrejur. Îmi pierdusem deja
vederea, nu mai desluºeam nimic din ceea ce mã
înconjura, bâjbâiam cu braþele întinse într-o incintã
de întuneric de burete, iar perna de puf a
medicamentelor, a somnului, a nebuniei, se lãsa ºi
mai jos în încãperea creierului, acoperind alte fire
ºi sinapse, molcomind noi neuroni, tãindu-mi
legãtura cu tot mai multe lucruri de afarã. Cred cã
am început sã mã zbat, întrebându-mã revoltat,
strigând, de ce nu ar fi posibil sã mi se facã
investigaþii medicale, explorãri neurologice, care sã
gãseascã sursa înnoptãrii. Ruxandra era cu mine,
în miezul disperãrii mele, ºi mã ajuta sã nu mã
sting. Se aºezase, ciudat, între picioarele mele,
iar braþele ei de cãldurã urcau în întunericul cu care
se contopise trupul meu, pe piept ºi pe ºira spinãrii,
infuzându-mi niºte fiori ca niºte antene de
conºtiinþã, ce îmi aminteau unde mi se aflã pãrþile
trupului, care îmi transmiteau încã un zor de
luciditate în noaptea tot mai groasã ce cãdea
împrejur, topindu-mã în pasta ei de nebunie.

M-am trezit speriat, luptând de fapt cu somnul,
zbãtându-mã sã alung narcoticele de pe creier ºi
din cap, ºi nu m-am mai putut culca la loc înainte
de a fi devenit perfect lucid, de a fi aprins încãperea
de cleºtar transparent a creierului în mijlocul oului
pufos de întuneric al camerei de dormit imerse în
noapte.

Fragment dintr-un volum în pregãtire la editura
Curtea Veche
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Prea femeie/ deloc femeie

În asociere cu detenþia
politicã, identitatea de gen suferã
douã modificãri majore: ea este
fie accentuatã, expusã ca o literã
stacojie, fie complet ºtearsã,
redusã la amorf. În primul caz,
identitatea femininã este utilizatã
ca mijloc suplimentar de torturã,
cãpãtând statut de unealtã de
coerciþie. Detenþia pune în evi-
denþã aºa-numitele „condiþionãri
de gen”: în închisoarea politicã,
problemele fiziologiei feminine
(menstruaþia, sarcina, naºterea
sau lãuzia) ajung obstacole
insurmontabile, iar specificitatea
lor de gen le recomandã
torþionarilor zeloºi. Supravie-
þuitoare ale detenþiei politice
comuniste din România susþin1

cã – în aceleaºi condiþii de
carcerã – este mai greu pentru
femei decât pentru bãrbaþi sã-ºi
lase copiii acasã sau sã nu se
poatã ocupa de muncile casnice
obiºnuite2. Experienþe particulare
precum iubirea homosexualã,
rata crescutã a abuzurilor
sexuale ale gardienilor de ambe
sexe pot funcþiona de asemenea
drept agenþi de delimitare ai
specificitãþii detenþiei politice
feminine. Pe de altã parte,
aceeaºi detenþie poate conduce
la ºtergerea specificului de gen.
Încarcerarea abuzivã este
completatã de o serie de atacuri
menite sã depersonalizeze ºi sã
dezumanizeze, indiferent dacã
victima este femeie sau bãrbat.
Este limpede cã aceastã a doua
valenþã a transformãrii în deþinut
– respectiv ºtergerea specificului
de gen sub presiunea metodelor
de torturã dezumanizantã –
prevaleazã, de vreme ce detenþia
politicã nu pedepseºte femeile

pentru cã sunt femei, ci pentru
cã sunt indivizi umani potenþial
cãutãtori de libertate. Cu toate
acestea, faptul cã – odatã
deþinute în închisorile politice
comuniste – femeile întâlnesc
obstacole care lipsesc din
experienþa carceralã masculinã
transformã detenþia politicã
într-un fenomen care meritã
atenþia studiilor de gen.

Mãrturiile supravieþuitoarelor
închisorilor politice din România
îmbracã douã forme: fie sunt
scrise retrospectiv de cãtre înseºi
victimele (v. Lena Constante
despre anii sãi de închisoare sau
Aniþa Nandriº-Cudla despre anii
deportãrii în Siberia), fie sunt
povestite de cãtre victime, dar
înregistrate de cãtre un agent
secund (v. cazul mãrturiilor
Elisabetei Rizea sau Lucreþiei
Jurj).

Amintirea ºi refuzul vederii

Anumite aspecte tehnice
trebuie luate în calcul: în primul
rând, fãrã excepþii, întreaga
literaturã a detenþiei, menþionatã
mai sus, este retrospectivã. Cel
mai important agent narativ este,
în toate aceste cazuri, amintirea.
De aceea, indiferent cât de
dureroase sau de atroce sunt
amintirile, mãrturiile pun în
evidenþã o separaþie clarã de
momentul încarcerãrii, ca ºi cum
practica textualã ar crea o zonã-
tampon între identitatea victimei
torturate ºi identitatea martorului
care povesteºte, o delimitare
absolut necesarã între
experienþa directã ºi confesiunea
ei subiectivã. Strategii narative
precum anticiparea (rolului unei
anumite persoane într-o anumitã
defãºurare de evenimente),

retrospecþia (unor întâmplãri din
trecut în lumina unei aserþiuni
etice sau general umane
recente), izbucnirile emotive
(vaietele sau plânsul – mai ales
în mãrturiile orale) funcþioneazã
drept marcatori de distanþã ºi fac
posibilã rememorarea, iar apoi
istorisirea. Încã o datã, în cazul
victimelor Gulagului care au
reuºit sã-ºi spunã istoria, violenþa
ºi moartea sunt amânate ºi
obstaculate, precum ºi conþinute
psihologic de cãtre victime, prin
intermediul acþiunii textuale, al
reproducerii oribilului adevãr. O
datã în plus, istorisirea intervine
în procesul vindecãrii interioare.

În al doilea rând, are loc o
alterare vizibilã a structurii
memorialistice obiºnuite: majo-
ritatea scrierilor memorialistice
– s-a observat – se bazeazã
fundamental pe percepþiile
vizuale: corpuri, forme, culori,
nuanþe, lumini ºi umbre, obiecte
ºi portrete – acestea sunt
rememorate cele dintâi ºi cu
maxima claritate. Atipic,
amintirile din detenþie par sã
renunþe cu totul la vedere, scriind
o cronicã a orbilor sau, dacã
luãm în calcul interdicþia de a
vorbi, o cronicã a orbilor muþi,
dacã nu chiar una a mutilaþilor:
„Nu le pot înghiþi. Nici mãcar nu
le pot vedea. Ochii îmi sunt
închiºi. Sub pleoape numai
întuneric. Nu mai îmi simt braþele.
Nu mai îmi simt picioarele. Mã
dizolv…” (Constante 1992:5).
Reduse de cãtre agresorii lor la
statutul de entitãþi subumane,
victimele închisorilor politice îºi
duc viaþa carceralã bazându-se
aproape în exclusivitate pe
simþurile alternative: complet
închise cãtre lumea exterioarã,
ele comutã pe un alt regim de

...istorisirea intervine în procesul vindecãrii interioare...

Femei încercate - adevar
si adevaruri,

Mihaela Ursa

)

)
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existenþã, unul thanatic,
subpãmântean, unde pipãitul ºi
mirosul se dovedesc a fi
modalitãþile cele mai potrivite de
cunoaºtere a celulei, iar auzul o
adevãratã cheie a supravieþuirii:
„de la sine, urechile mi se
adaptaserã la noua lor funcþie.
Nu mã bizuiam decât pe atenþia
lor încordatã pentru a vedea pe
paznicul ºef, aºezat pe scaunul
lui.” (Constante 1992:35). De
asemenea, în locul vorbirii
obiºnuite, victimele dezvoltã o
vorbire ascunsã, inscripþionatã
mnemotic, care le permite sã
compunã ºi sã conserve perfect
în memorie3 poveºti, poezii,
rugãciuni ºi cântece pânã la
revenirea – cât de probabilã? –
a simþurilor la funcþionarea lor
obiºnuitã. Aceastã modificare
specialã a simþurilor explicã
rememorarea atât de precisã a
anilor de detenþie, cu detaliile ºi
întâmplãrile unei zile anume, cu
diferenþele dintre anii de
închisoare, cu oamenii (fie ei
deþinuþi sau gardieni) pe care
i-au cunoscut sau cu vorbele
memorabile care le-au punctat
tãcerea carceralã.

A vorbi în numele tãu, a
vorbi în numele alor tãi

În fine, al treilea aspect notabil
este diferenþa de ton ºi de accent
intim perceptibilã între mãrturii-
le scrise direct de cãtre su-
pravieþuitoare ºi mãrturiile
consemnate de cãtre un editor.
Indiferent cât de tãcut ºi de
invizibil ar încerca sã fie
documentaristul, în înregistrãrile
orale se observã mult mai clar
tonalitatea de istorie comunitarã
decât în mãrturiile scrise de chiar
subiecþii lor. În faþa reporto-
fonului, victima supravieþuitoare
ºtie fãrã greº cã trebuie sã
vorbeascã în numele unei
comunitãþi, cu o voce ex-
ponenþialã, în vreme ce în me-
moriile scrise fãrã intermediar,
autoarele par sã-ºi acorde
rãgazul necesar individualizãrii
detaliate a propriei experienþe
sau rememorãrii unor lucruri
foarte personale (durerea,
tristeþea, frustrarea etc., poveºti
de iubire, judecãþi morale sau

caracterologice etc.). În aceastã
perspectivã, exemplul cel mai
potrivit îl constituie relatarea
Lucreþiei Jurj, þãrancã ajunsã
partizan în grupul ªuºman din
1950-1954, executând apoi zece
ani din pedeapsa cu închisoarea
pe viaþã, înainte de decretul din
1964, în închisorile din Oradea,
Jilava, Mislea, Miercurea-Ciuc,
Cluj ºi Vãcãreºti. Pagini destul de
numeroase introduc, în relatarea
ei oralã consemnatã de Cornel
Jurju ºi de Cosmin Budeancã,
istoria contextualã – istoria
familiei ºi a satului, inter-
dependente ºi direct legate de
istoria oamenilor din Apuseni4.
Sentimentul continuitãþii ºi al
solidaritãþii de grup dã coeziune
rememorãrii („da cu toate cã o
mers în altã zonã, moþii ºi-or
pãstrat obiceiurile.”– Jurju ºi
Budeancã 2002:80) ºi clãdeºte
certitudinea apartenenþei la
comunitate, care va dicta practic
tonul general al mãrturiei
Lucreþiei Jurj. Finalul relatãrii sale
îi expliciteazã intenþia: „dorinþa
mea dupã Revoluþie o fost sã fac
cunoscut cine am fost noi, cei din
grupul ªuºman” (Jurju ºi
Budeancã 2002:262).

Spre deosebire de Lucreþia
Jurj, Aniþa Nandriº-Cudla – care
îºi scrie singurã istoria celor
douãzeci de ani de deportare din
Basarabia în Siberia – este mai
interesatã sã lase o urmã per-
sonalã, sã acorde semnificaþie
propriei istorii ºi propriului destin
uman. Relatarea deportãrii sale
la vârsta de 37 de ani a fost
scrisã iniþial sub titlul „Amintiri din
viaþa mea” ºi începe sub semnul
înþelepciunii populare: „prin câte
poate trece o fiinþã ominiascã
fãrã sã-ºi dea siama…” (Nandriº-
Cudla 1991:11). În propria
perspectivã, viaþa ei reprezintã
mai întâi o lecþie existenþialã ºi
abia apoi ºi în mod accidental un
document istoric. În schimb,
indiferent cât de dure ar fi
realitãþile descrise, Lucreþia Jurj
nu îºi exprimã decât cu mare
zgârcenie propria poziþie emotivã
înainte de completarea mãrturiei:
deºi primul motiv pentru care se
alãturã partizanilor este pur
personal – doreºte sã i se alãture
soþului ei – întreaga sa relatare

este direcþionatã cãtre un scop
comunitar, respectiv cãtre
relatarea adevãrului colectiv.
Confesiunea intimã este redusã
la minimum. Povestind cum s-a
îndrãgostit de soþul ei, ea rezumã
sec: „Mihai s-o bucurat tare mult
cã m-am întors. ªi-apoi, în 48,
ne-am cãsãtorit.” (Jurju ºi
Budeancã 2002:98). De ase-
menea, când vorbeºte despre
Tudor ªuºman, arãtosul fiu al
ºefului grupului de partizani,
Lucreþia Jurj aminteºte discret
cã acesta avea  iubite în satele
vecine (probabil mai ales pentru
cã le reîntâlneºte pe unele în
închisoare). Comparativ, re-
ferinþele la locul sãu în co-
munitate, înaintea rezistenþei în
munþi, sunt atât de detaliate ºi de
bogat descrise, încât schiþeazã
cadrul unei adevãrate Vârste de
Aur: „socrii o þânut atâta la mine,
cã nu-mi dãdeau nimic de fãcut.
Eram tânãrã, eram cãsãtoritã de
puþin timp, aveam tãt ce-mi
doream ºi tãtã lumea mã iubea.
Vineau de la Cluj turiºti, avocaþi
ºi medici ºi dormeau la noi, c-
aveam o camerã. Veneau la
pescuit ºi îmi dãdeau peºtii sã-i
pun la afumat, cã aveam ºi o
afumãtoare de pãstrãvi. Eu mã
bucuram, cã nu aveam aproape
nimic altceva de fãcut. Uneori mã
plimbam pã luncã, singurã sau
cu Mihai. Mergeam cãlare cu caii
ºi mã duceam la pãscut. Aveam
doi cai, Voitor ºi Suru, pã care îi
cãlãream fãrã ºa. Voitor era mai
blând, da mi-amintesc de Suru
cã avea o coadã stufoasã ºi
mergea cu capu sus. Tare frumos
era. Da pã el numa Mihai sã urca.
Pã mine nu mã lãsa cã era prea
sãlbatec. ªi-i puneau ºi la cãruþã
cã erau mari. Cu ei duceau ºi
scândurile cã erau foarte solizi
amândoi.” (Jurju ºi Budeancã
2002:101). Aceeaºi senzaþie de
Vârstã de Aur apare în ultima
amintire despre soþul ei.
Oarecum înche indu-º i  m i -
siunea publicã, Lucreþia Jurj
recurge aici la o confesiune
personalã, mãrturisindu-ºi –
deloc caracteristic pentru
comportamentul sãu memo-
rialistic – iubirea faþã de primul
soþ, pe care l-a urmat în munþi ºi
pentru care a fost gata sã moarã.
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Imaginile capãtã aici aproape
proporþii legendare: „Eram tare
fericitã când mergeam cu Mihai
pã munte, pã la colibele unde
erau moþii cu vite ºi cu oi. Mai
cântau fetele din bucium ºi io aºa
de fericitã mã simþeam. Eram în
al nouãlea cer. Oriunde
mergeam, bãtrânele mã rugau cu
lapte, cu jintiþã, cu balmoº. Apoi
ne aducea acasã câte un caº de
5-6 kilograme, îl puneam în
cãmarã ºi numa tãiam felii ºi
mâncam dacã vroiam. Nu-mi
trebuia pâine. Am fost tare
apropiatã ºi legatã sufleteºte de
Mihai.” (2002:264).

Iubire, mãrturie ºi adevãr

Cel mai personal moment din
relatarea Lucreþiei Jurj este poate
ultima paginã din istorisirea
perioadei de rezistenþã, înainte
de începutul pãrþii a treia
(conþinând detenþia ºi revenirea
în comunitate): în câteva rânduri,
ea descoperã expresia limpede
a propriei motivaþii. Sã þinem
seama de faptul cã motivaþia
„publicã”, politicã, colectivã a
rezistenþei în munþi este
precizatã de câteva ori deja în
relatarea Lucreþiei Jurj, fiind
identicã de altfel cu aceea care
apare în mãrturiile altor
supravieþuitori ai închisorilor
comuniste româneºti, fie ei femei
sau bãrbaþi („cã sã tãt pregãteau
cã dacã sã-ntâmplã sã vinã
americanii sã facã o revoluþie, o
revoltã” (Jurju ºi Budeancã
2002:104). Încã o datã, ea
explicã de ce ºi-a pãrãsit satul ºi
cum de partizanii au fost ajutaþi5
cu provizii de cãtre atâþia alþii:
„pãi asta /presupusa venire a
americanilor – n.m., M.U./ a
însemnat totul pentru noi. Pã
baza asta am luat – nu numa noi,
cã ºi alþii – drumu codrului”
(2002:111). Dar numai dupã
încheierea relatãrii, dupã ce a
fãcut cunoscut tuturor adevãrul
despre rezistenþa grupului
ªuºman6, dupã ce simte cã ºi-a
încheiat misiunea faþã de
comunitate, abia atunci îºi
permite sã jeleascã dupã familia
pierdutã ºi viaþa distrusã. Abia
acum poate împãrtãºi cum a
ajuns sã „nu-i mai pese” de viaþã,

cum ºi-a ales destinul în acord
cu credinþa sa în Dumnezeu ºi
cum „se bucura” cã Dumnezeu
a ales-o dintre fraþii ei pentru a fi
aceea care îndurã întreaga
durere pentru a spãla toate
„pãcatele familiei”. Aceeaºi idee
este recurentã în alte mãrturii ºi
o vom discuta ulterior în legãturã
cu credinþa supravieþuitoarelor în
Dumnezeu. În cazul Lucreþiei
Jurj, intimitatea ºi sentimentele
personale trebuie sã aºtepte
încheierea rostirii adevãrului.
Abia la capãt fostul partizan îºi
permite sã vorbeascã foarte
personal despre iubirea ºi grija
cu care ºi-a ocrotit soþul. Chiar
ºi aici, martora îºi asumã o
vinovãþie colectivã neºtiutã,
expiind un destin de familie incert
sau un presupus pãcat strã-
moºesc: „Nu mã gândeam cã
sufãr, îmi înduram suferinþa. Îmi
ziceam cã poate o fãcut strãmoºii
mei sau cine ºtie cine din familia
mea vreo greºalã ºi trebuie sã
spãl io pãcatu lor” – 2002:178)
ºi, mai mult decât atât,
expliciteazã propria sa cenzurã
interioarã: „este imposibil ca omu
sã-ºi deschidã total sufletu. De
fapt, nici nu cred cã ar fi crezut.
De aia mai are ºi reþineri, îi este
jenã sã spunã prin ce o trecut.”
(178). În mod asemãnãtor, Lena
Constante se descoperã limitatã
de imposibilitatea de a descoperi
cuvintele potrivire pentru a
traduce experienþa: „un cuvânt
din carne. Un cuvânt din sânge.
Acest cuvânt nu existã.”
(Constante 1992:10).

Când istoria înseamnã
istorisire

Un text complet diferit este
consemnat din relatarea oralã a
Elisabetei Rizea. Aici, totul este
personal; istoria „mare” este în
întregime umbritã de o „micã”
istorie femininã, dar sentimentul
de a vorbi în numele celorlalþi, de
a scrie un document istoric
învinge ºi de aceastã datã. Un
altfel de mecanism este utilizat
aici: în loc sã îºi ascundã sau sã
îºi mascheze subiectivitatea,
martorul se referã în permanenþã
la o cenzurã continuã auto-
impusã, de teamã cã „ei” vor

întoarce din nou istoria împotriva
„alor noºtri”. Spre deosebire de
relatarea Lucreþiei Jurj, destul de
narativã ºi ordonatã cronologic,
mãrturia Elisabetei Rizea este
plinã de mãrci ale oralitãþii:
exclamaþii, suspine ºi izbucniri în
lacrimi sunt înregistrate alãturi de
interjecþii, interogaþii adresate
intervievatorilor, imprecaþii, toate
întrerupând „Istoria” pentru a lãsa
sã se vadã „istoria micã”.
Autocenzura nu are doar un izvor
subiectiv (ca în cazul parþialei
„deschideri a sufletului” la
Lucreþia Jurj), ci ºi unul exterior,
mult mai pragmatic, constituit
tocmai de faptul cã martorul se
gãseºte în faþa unui public
imprevizibil, cu reacþii suspecte.
De douã ori închisã, bãtutã în
mod repetat pânã în pragul
morþii, Elisabeta Rizea executã
– pânã la decretul din 1964 – o
parte din sentinþa ei de douãzeci
ºi cinci de ani, cu confiscarea
totalã a averii, în închisorile din
Câmpulung, Jilava, Arad, Piteºti,
Miercurea-Ciuc, Mislea, unde le
întâlneºte, ca deþinute, pe soþiile
lui Antonescu, Codreanu, Moþa.
Îºi revede soþul – ºi el încarcerat
politic – cincisprezece ani mai
târziu, dupã „o viaþã de om”,
comenteazã ea cu amãrãciune.
În 1992, este intervievatã de Irina
Nicolau ºi de Theodor Niþu ºi,
chiar dupã toþi aceºti ani, încã se
teme de supravegherea
Securitãþii. Când îºi întâlneºte
pentru prima datã intervievatorii,
îi întreabã dacã nu cumva sunt
membri ai Securitãþii. „Mi-e fricã”,
repetã ea de-a lungul relatãrii,
„ieu cried cã v-a luat numãrul de
la maºinã, aºa cried” (Nicolau ºi
Niþu 1993:22), îºi avertizeazã
documentariºtii. În cazul sãu,
sentimentul pierderii este atât de
puternic ºi teama cã întreaga
apocalipsã comunistã s-ar putea
repeta este atât de acutã, încât
Rizea explicã: „cã eu, sã ºtiu cã
ies ai noºtri, aº spune totu, driept,
da nu ºtiu doamnã… ºi dacã am
scãpat de lanþuri ºi de doiºpe ani
de chin, sã mã omoare ei
acuma? Nu mai dorm aici. De-
acuma m-am mutat în camera
aia. Cã mã împuºcã pe aici, pe
fereastrã, în pat.” (Nicolau ºi Niþu
1993: 22). În cazul sãu, de
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asemenea, tonul este complet
diferit de cel al Lucreþiei Jurj.
Trebuie pãstratã dovada,
oamenii trebuie sã cunoascã
adevãrul, numai cã prezentarea
întregii dovezi ºi arãtarea
întregului adevãr trebuie
amânate pânã când victimele
închisorilor comuniste nu vor
mai putea fi lovite: „ºi am ºi
acuma multe secrete, – se
confeseazã Elisabeta Rizea –
da nu le spui pânã n-oi vedea
cã mor, sã chiem fetele sã le
spui, sã ºtie mãcar ele… cã uite,
doamnã, nu ºtii cu cine vorbeºti
ºi s-aude ºi te-mpuºcã. Vorba
aia, am scãpat eu de primu glonþ
– ºi sã mi-l dea ãºtia, acuma?”
(1993:27-28). Cei care o
intervieveazã observã cã
istorisirea ei seamãnã mai mult
cu un þipãt prelung decât cu o
naraþiune. Lipsa ei de coeziune
narativã se datoreazã cu
siguranþã, între altele,
autocenzurii constante: „sã
tãcem. Vorbesc altãdatã.”
(1993:71), întrerupe ea la un
moment dat un fir rememorativ.
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Note:
1 Lena Constante resimte „norocul

de a nu fi mamã” în Miercurea Ciuc,
unde vede „toate aceste întrebãri
chinuind, fãrã preget, zi ºi noapte,
femeile-mame, tãcute ºi în-
cercãnate”(Constante 1993:39).
Lucretia Jurj spune ºi ea: „de obicei,

pentru cele care aveau copii acasã, era
mai greu” (Jurju ºi Budeancã
2002:213).

2 V. notele Lenei Constante despre
importanþa muncilor casnice pentru
femei în închisoare (Constante 1992:
80, 92-94, 160). La un moment dat,
Lucreþiei Jurj i se dã sã coasã în
închisoare ºi ea considerã anul
respectiv de carcerã o plãcutã
înrerupere a regimului de detenþie. În
general, inactivitatea impusã este
dureroasã pentru femeile din închisorile
politice: „era greu sã stai sã nu faci
nimic, aºa cã o trebuit sã ne apucãm
sã facem ceva. Mai povestea fiecare
câte ceva, da am început sã ºi învãþãm;
limbi strãine, geografie, istorie.” (Jurju
ºi Budeancã 2002:207). Sau:  „multã
lume o ieºit de la închisoare cu limbi
strãine bine învãþate. O fost þãrani care
o învãþat englezã, germanã ºi  francezã”
(Jurju ºi Budeancã 232). Elisabeta
Rizea povesteº te cum i-a adus
doamnei Antonescu aþã ºi andrele, cu
care acestea i-a tricotat în schimb,
pentru cele douã fete, bluze ºi
pantaloni (v. Nicolau ºi Niþu 1993:95-
96, passim).

3 V. poemul din detenþie al fiicei
Elisabetei Rizea, o lungã relatare în
versuri despre locurile  ºi regimul
închisorilor comuniste unde a fost
închisã (Nicolau ºi Niþu 1993:43-48),
sau relatarea Lenei Constante despre
„munca” ei în închisoare, respectiv
despre scrierea mentalã a unor poveºti,
poezii sau piese de teatru: „nu aveam
decât un singur leac posibil,
exprimarea. Sã dau iluzoriului realitatea
cuvintelor.” (Constante 1992: 53).

4 În schimb, povestirea Aniþei
Nandriº-Cudla – deºi începe de la
istoria familiei ºi a satului – este plinã
de detalii foarte personale ale copilãriei,
cu amintiri extraordinar de vii ºi de
colorate, care contribuie la realizarea
„efectului de real”al textului. De
exemplu: „mã gândesc, ia sã gust,

poate a fi gata ºi ieu cu lingura sã gust.
Carnia încã nu-i fiartã dar mai  trebuie
oliacã de sare. ªi mã scol de pe scaunel
sã caut saria ºi în timpul ista cât am
mers dupã sare vine un plumb pe
feriastrã ºi merge drept în plitã, farmã
ulcica în care fierbe puiºoru. S-a
împrãºtiet ºi ulcica ºi focu. De nu mã
sculam în momentul cela sã caut saria,
mã prãvãliam ºi eu lângã plitã. Iacã ce
însiamnã norocul omului, dacã nu-i
ciasu lui de moarte.” (Nandriº-Cudla
1991:21).

5 Este semnificativã greutatea pe
care Lucreþia Jurj o acordã în relatarea
ei coeziunii de grup, mai ales în ordinea
încercãrii sale de a vorbi dincolo de
propriile interese ori justificãri, precum
ºi în ordinea încercãrii sale de a disipa
o vinovãþie colectivã probabilã: „noi
n-am speriat pã nimeni cât am stat în
munte. Unii o mai ºi vorbit, da nu puteai
sã le reproºezi ceva. Nu erau de
condammnat dacã spuneau ce ºtiu, cã
doarã la cât îi bãtea... era ºi greu sã
tacã, sã nu spunã. Nu erau de
condamnat! O fost foarte curajoºi
oamenii din Rãchiþele. Tare curajoºi!
Sãracii oameni!” (Jurju ºi Budeancã
2002:133). De asemenea, în istorisirea
Elisabetei Rizea, evitarea
responsabilitãþi i pentru moartea
partizanilor este grija ei primordialã „i-
a împuºcat, i-a împuºcat, m-a împuºca
poate ºi pã mine, da sã nu hiu io
vinovatã” (Nicolau ºi Niþu 1993:62). Cu
toate acestea, când îºi aminteºte de cei
care au trãdat sub torturã, Elisabeta
Rizea îi absolvã: „sãraca, i-a fost fricã...
da io n-am putut. Mi-a dat drumu dupã
ºase ani ºi puteam sã fac numai patru.
Nu-mi pare rãu.” (65).

6 Istorisind cum cumnata ei  i-a
trãdat din prea mare credulitate,
Lucreþia Jurj este foarte fermã: „de ce
sã mai ocolesc, cã ãsta-i adevãru ºi
adevãru trebuie sã fie cunoscut chiar
dacã doare. Ãsta-i cel mai important
lucru.” (2002:148).
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Felix Nicolau

Manifestul poeziei
europene

Friedrich Michael cere, în
Manifestul poeziei europene,
întoarcerea la o poezie
pitagoreicã, fundamentatã pe
numãr ºi armonie. Chiar titlul
vãdeºte o viziune holistã, ca sã
nu-i spun globalizantã. Poezia ar
trebui sã aibã ritm ºi sã îºi
recâºtige accesul la „Fundamen-
tul divin al naturii”. Creºtinii au
pierdut contactul cu Intelectul
intelectiv al neoplatonicilor, dupã
ce l-au înlocuit cu Logosul sacru,
adicã o simplã incantaþie ritualicã.
Ezoterismul pãgân ar trebui sã
rãstoarne supremaþia ezote-
rismului creºtin, iar preotul-filosof
sã-l înlocuiascã pe preot. Epoca
post-metafizicã are nevoie de o
poezie soteriologicã; trinitatea se
cuvine înlocuitã de monadã. Dacã
Radu Vancu se ridica în favoarea
unui autenticism al individuaþiei,
Friedrich Michael pledeazã pentru
un autenticism orfic ºi panteist.
Deºi limbajul Manifestului
european cunoaºte note de
exaltare religioasã ºi creeazã
confuzie prin proclamarea unui
pãgânism monoteist, rein-
staurarea poetului ca vates îi
conferã acestuia demnitãþi
polit ice nesperate. Latura
utopicã ºi paseistã este
bãtãtoare la ochi. De aceea ºi
este un manifest frumos: pentru
reveria sa filosoficã (neopla-
tonicã) ºi pentru în-crederea în
forþa poeziei în care inspiraþia
este ordonatã de ritm.

„O poezie de sorginte greacã,
a numãrului ºi a armoniei”,
înseamnã implicit o prozodie
foarte strânsã, rigidã chiar. Ea ar
trebui sã „prefigureze ritmul

acþiunii”, deci forma strictã ar
subîntinde, totuºi, un conþinut
consistent. Dar este vorba doar
de prefigurare ºi devansare.
Aºadar, forma este mai
importantã decât conþinutul. Aici
mi se pare cã este de gãsit
adevãrata problematicã a acestui
manifest ºi nu în trimiterile vagi,
la fundamentul „spiritualitãþii
europene”. Pentru cã un
asemenea fundament nu este
unitar grecesc, ci compozit.

Manifestul trãieºte mai
degrabã ca o valabilã criticã
adusã creºtinismului contem-
poran anchilozat. ªi exact în
sensul acestei rãfuieli spiri-
tualiste (cuvânt drag autorului)
i se solicitã postmodernismului
sã favorizeze „esoterismul
poetic”, „o poezie soteriologicã”.

Într-adevãr, manifestul este
semãnat des cu formule verbale
specifice neoplatonismului. Dar
ca sã-l resuscitãm pe Orfeu, sã
regãsim „planul henologic”, adicã
sã ne întoarcem la Unu pe cãi
artistice, am avea nevoie de poeþi
ºi consumatori de poezie care
sã-ºi aboleascã scepticismele,
respectiv spiritul critic. Adicã
inteligenþa, pânã la urmã. Nimic
rãu în asta. Problema este:
putem supravieþui în lumea
actualã fãrã inteligenþã?
Predându-ne în mâinile cãrei
tradiþii? Chiar Friedrich Michael
avertizeazã privitor la riscurile
suspendãrii inteligenþei: „spiri-
tualitatea europeanului diferã în
funcþie de momentul istoric ales”.
Carevasãzicã, cu o spiritualitate
atât de versatilã, ca sã nu zic

instabilã, cum ne-am putea
redescoperi într-o poezie
obscurã, încifratã, destinatã unei
elite infime? ªi cum ne-am mai
putea întoarce la o prozodie bine
strânsã în ºuruburi fãrã sã reca-
pitulãm forme deja depãºite sau
fãrã sã cãdem în versificaþie? E
adevãrat cã Bergson retrograda
inteligenþa la rangul de unealtã a
lui homo faber. Simplu
instrument de luare în stãpânire
a unui habitat care sã creeze
confort material. ªi poate tocmai
pentru cã a fost întrebuinþatã
eronat, inteligenþa, în
postmodernism, se rãsfrânge
critic asupra ei înseºi în literaturã.
Cum ar putea sã arate o literaturã
fãrã ironie nu-mi pot imagina.
Probabil ar fi ca în paradis sau
ca într-o catedralã bizantinã în
timpul liturghiei. Mi-e greu sã
cred cã voi mai apuca aºa timpuri
eu sau nepoþii nepoþilor mei.

„O viziune post-metafizicã
determinã în mod obligatoriu o
poezie post-modernã”. Numai cã
pentru autor postmodernismul
echivaleazã cu a nu urma calea
lui Rimbaud. Înseamnã mai
curând o restrângere la orfism ºi
neoplatonism. Paradoxal, neo-
platonismul a fost numit pânã la
începutul secolului al XIX-lea
eclectism. Deci nici vorbã de
viziune unitarã, omogenã. Chiar
ºi aºa, Manifestul poeziei
europene este o utopie elegantã
care, cum se întâmplã în atâtea
alte utopii, reproiecteazã viitorul
în trecut. ªi nu e minunat sã mai
produci cu ingenuitate disperatã
asemenea utopii în vremuri ale
distopiei?

„O viziune post-metafizicã determinã în mod obligatoriu o
poezie post-modernã.”
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Aurel Rãu

INTR-A  SAPTEA
LA  S. P. U.

,
^

«Nu pot sta prea mult într-un loc; sau, într-un
acelaºi loc nu mi-e dat prea mult timp sã rãmân.
Clasa ºasea de liceu am trecut-o cu bine, iar mai
nou mã gândesc la felurite strâmtorãri însoþind
treceri de care am avut parte dintr-un mediu mai
izolat în unul mai despresurat, ori care ar fi
scadente peste doi ani, la un ceas de dat piept cu
o de prin slãvi alma mater, când în casa pãrinteascã
dintr-o „veºnicie” ne pomenim cu o vizitã aproape
simandicoasã, dar care repede sfârºeºte în cuvinte
numai de efuziuni ºi amintiri din partea unui „unchi”
întors iatã dupã rãzboi în Ardeal, din Vechiul Regat,
la poveºti cu un „vãr” al sãu primar, care se laudã
ºi cu un bãiat dat la ºcoli nu prea atras de cele ale
împrejurimilor, ºi pe care oaspetele providenþial se
ºi oferã sã-l înscrie, încã pentru aceastã toamnã,
dacã-i pe-aºa, la un liceu, de primã mãrime, din
Cluj. Nici vorbã, ar avea ºi unde sã stea: „la noi, în
ce avem; lângã vreo patru câþi e vorba sã fim, va
putea încãpea ºi un al cincilea!”, ºi se ºi stabilesc
niºte contribuþii în produse specifice, de-ale
ogoarelor, cum cineva m-ar târgui, înainte ca eu
sã-mi fac apariþia dintr-o vizitã, din vecini, întrucâtva
pus la curtent ºi cooperant, ca luat de-un vânt bun.

Dar sã amãnunþim niþel ºi sã mai ºi vedem.
Intempestivul meu binefãcãtor din odaia pentru
oaspeþi, care seamãnã cu un alt unchi al nostru
mai apropiat, dintr-un sat vecin, de un farmec, cu
o staturã mai înaltã ºi mai împlinit, cu o faþã jovialã
ºi luminoasã, foarte comunicativ, s-a ivit însoþit de
un alt orãºean spãtos, convârstean, asociat într-o
afacere, porniþi „într-o plimbare de recunoaºtere
prin locurile copilãriei” pe care nu le-au revãzut de
un car de ani, ºi e parcã numai în zisa lui Goga „sã
fi rãmas fecior la plug, sã fi rãmas la coasã”, când
tocmai se toarnã în pãhãruþe cu muchii þuicã fiartã,
fierbinte. Se vorbeºte ºi de o buclucaºã reformã
bãneascã, ce i-a lãsat pe oamenii ogoarelor cu bani
prea puþini, dar ºi de o recoltã de fructe bogatã, un
adevãrat început de speranþã dupã seceta care a
bântuit cu atâtea cruzimi. Soþiile celor doi bãrbaþi
oaspeþi, încã tinere, una brunetã, smeadã, una
albineaþã ºi mai plinuþã, cu o gropiþã-n obraji, nu
precupeþesc laudele pentru frumoasele motive de
pe feþele de perne, cindeauã, dar ºi despre prãjituri.
ªi reluatã tema muzicalã a vieþii mele: liceul cel
mai bun! Am de trimis într-o sãptãmânã cele douã,
de nu trei, acte, unul ºcolar, unul, cred, de la preot,

ºi unul de la primãrie. În stative s-a pus la þesut o
stofã din lânã în tonuri gri, cu model „în brãduþi”,
sã arate ca de cumpãrat, din care va fi cusut contra
cronometru un nou costum. Dupã douã sãptãmâni
va sosi un mesaj, în parte  cifrat: „S-a fãcut
înscrierea, la chiar ce s-a  promis”. Liceul se
numeºte „Seminarul Pedagogic Universitar”.

*

Ce-or fi însemnând toate acestea: ºi seminar
ºi pedagogic ºi universitar; sunând, nici vorbã, dar
ºi anticipând? Scriu niºte versuri, încã neaºezate,
notaþii ºi pasteluri, parcã de arãtat. Întrigat cã
întâlnesc termeni cu probleme, mã dedau, în
izolarea mea, unui schimb pãgubos: o
Enciclopdedia României, pe un dicþionar Candrea-
Adamescu, ediþie prescurtatã, ºi o antologie
Scriitori vechi ºi clasici (volulmul I). Gust prin mai
multe nopþi niºte ceruri mari, adânci, pline de stele
cãzãtoare. Un tren cu trei clase, ºi vagoane ºirag,
unele de marfã, mã leagãnã, între douã valize, prin
gãri ca vãmi, numindu-se pentru totdeauna Sãreþel,
Beclean, Dej, Gherla, în necunoscut.

*

Clãdirea liceului n-are semeþia unora, din
oraºe mai mici, lãsate în urmã, ca niºte castele.
Curþile lor vaste, cu teren de fotbal, parc numai
flori, în faþã, copaci bãtrâni sau aliniaþi, sub care
poþi rãtãci în voie, mai în adâncime. Înfiptã în piatrã,
între asfalt ºi beton, restrânsã la strictul necesar
de sãli, nu puþine, dar cu o aceeaºi demnitate, de
purtãtoare de un nimb,  ea te înhaþã dintr-odatã,
deadreptul de pe trotuar, ºi în dosul uºii aflatã lângã
sala de gimnasticã, pe coridor, inprevizibil, dupã
ce strãbaþi curtea, îþi sare în faþã un domn, cu
întrebarea-apostrofarea: „-Ielev, chipiul,
numãrul...!?”; care te sperie. Trebuia sã porþi aceste
insemne. Numãrul îl aveam încã necusut, prins
doar cu douã ace de siguranþã, iar chipiul urma
sã-l procur, deosebit de al altor licee, prevãzut cu
un cosoroc nu rotunjit ci în unghiuri drepte, sistem
Carol Întâi. Fac astfel cunoºtinã cu directorul
executiv, nu cel de rang mai înalt, revenindu-i
partea de „aplicaþie” - întâmplãtor, acela mai înalt
ºi ca trup.
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Sunt multe servicii, apoi, pânã la deprinzi, ca
sã mai faci un pas.  Secretarul ascetic, cu faþã
osoasã ºi cotiere negre, într-o încãpere primitoare,
de la parter; casierul, blond, cu plete visãtoreºti, ºi
un creion dupã ureche; bibliotecara; portarul blajin.
O notã de distincþie au treptele care duc la
laboratoarele de la etaj: din piatrã trandafirie, dulce,
cu muchii ºlefuite de paºi ca de apa milenarã a
unui râu; pe care cobori iar, la sala de  clasã de la
parter, cu geamuri la stradã. ªi mult zumzet, în
pauze: stup, fabricã de înteligenþã.

*

Într-a VII-a, la S.P.U. Ora de dirigenþie, cu
nume noi în catalog. S-a gãsit loc ºi celor patru
prospãt înscriºi, într-un colectiv sudat, omogen, vag
reticent. Trei, în rândul al 3-lea de bãnci, care, cu
excepþia lor, sunt rezervate pentru studenþii veniþi
la practicã. În spaþiul dintre ore, în minutele
precedând intrarea profesorului, novicii sunt
ignoraþi, dar pot urmãri nestingheriþi spectacolul
vuitor care sunt conversaþiile între cunoscuþii din
alþi ani, evoluând haotic spre dezastrul de tãcere
care e deschiderea uºii.

De tãcere, sau nu. Cãci dacã profesorul de
fizicã e cel care îºi face întrarea, în sala-amfiteatru
în care s-a produs exodul pentru orã, o fire timidã,
o inteligenþã într-o fizionomie ingratã, folìa e abia
în punctul de pornire. Pe tabla imensã de aici prind
contur albe cercuri, dreptunghiuri, formule. Din
bãncile în pantã, îºi iau zborul de glonþ firimituri
rotunde de pâine ori gogoloºoi foarte mici, tari,  de
hârtie, cu direcþie precisã, suflate/suflaþi printr-un
tub de scticlã. Þinta diferã: centrul cercului, creta
din mâna care scrie cu ea, chelia dinspre...
dispozitiv. Când insolenþa a reuºit ºi rãsunã penibil
întrebarea fãrã rãspuns: „Cine a fost?”, e locul
manifestãrilor acustice. O boite à misuque, care
în lemnul bãncii gãseºte o rezonanþã tandrã („-Cine
are asta?”, „-E jos, pianul la domnul director!”); o
petalã de celuloid þiuind între buzele unui vituoz;
un orãcãit...

Clasa e în ochii conducerii ºcolii una
nãstruºnicã, de supravegheat, dar cu un nivel de
pregãtire ºi un potenþial de vârf, cu un interes pentru
notele mari, fiindcã în majoritatea cazurilor pãrinþii
sunt avocaþi, medici, profesori, directori de bacã,
ingineri,  prestigii.

Picat aici („uneori  poþi cãdea ºi în sus”, spunea
un poet), unde aproape la toate materiile predau
cadre cu doctorat, am oarecari poticneli. Franceza,
înainte strãluceam la retroversiuni, ºi germana,
sunt „vorbite”. Deºi aparþin secþiei umaniste, facem
toþi matematicã multã ºi complicatã. La istorie,
care-mi place de când mã ºtiu, în acest an
„universalã”, „modernã”, trebuie memorat al naibii,
titularul, talie mijlocie, corp îndesat, un îndrãgit,
pretinde mai ales date, examinarea, la o lecþie de
sintezã, e din întrebãri-pistol, din mersul printre
bãnci: “Ce-i la 1815?”, „Tripla Alianþã!”, „Arcole, ce
an?”, „dar Verdun?”; ca ºi la geografie, unde se

pune la fel mai mult accentul pe mãrimi, înãþimi,
adâncimi, cifric, într-un fel ciuntind din mãreþia
munþilor, mãrilor! Anatomia, care e menitã, cum
totul e luat la purecat, sã-þi umplã spiritul de un
chef de scris prozã, e predatã voluptuos, în
contextul unui „material didactic” bogat (mulaje,
planºe, schelete). Sociologia, cu deschideri spre
epocã în dozãri sobre, nu-ºi ascunde învecinarea
cu orizonturile speculaþiei filosofice. Dar ºi
ghinioane: crezându-mã neobservat, în una din
pauze am fredonat ceva, am fost surprins de un
firav cu dipazon, un nevrozat delicat, ºi neavând
ºansa altora, care, puºi sã vocalizeze, altãdatã,
se prefãceau afoni, rãgeau, behãiau, am fost
racolat coriºtilor. La românã, titularul domeniului
(un dãruit, venind totdeauna cu un teanc de cãrþi),
extinde bibliografia, cu o religiozitate faþã de valorile
literaturii înaintaºilor, în analiza operei eminesciene,
ºi la interpretãrile unor Cãlinescu, Vianu ºi
Caracostea. În cadrul unuia din „cercurile” pe care
le iniþiazã,  gãseºte frazele lucrãrii mele despre
Lev Tolstoi - cu care m-am angajat din proprie
iniþiativã, expusã în una din ore - prea alambicate.
Iar eu, la rându-mi am imprudenþa de a nu-mi
ascunde o uºoarã uimire când la o lecþie finalã
despre Luceafãrul ne spune subit cum ar fi rezolvat
el dialogul final dintre eroul liric al poemului ºi
Demiurg, citind clasei câteva strofe proprii, ca
posibile variante. „Forma, nu pesimistã, cu care
aº fi încheiat, în ce mã priveºte”.

*

Iar latina, ea face figurã aparte. Suntem numai
trei, din toatã clasa închinatã „realului”, rãtãciþi la
Cato cel Bâtrân, care crede despre Cartagina cã
„trebuie cuceritã”. Lecþiile le þinem de fiecare datã
în altã salã, pe coridor, în bibliotecã, ºi primãvara
în curte, pe-o bancã. Profesorul un tomnatic,
despre care voi mai vorbi cândva, ºi un estet, ne
rãsfãþa. Din buzunarele hainlor lui din stofã „de
Covasna”, un lux într-un timp de privaþiuni, îºi
fãceau apariþia cornuri, ciocolatã, caramele. Pentru
studente, care traversau în taioare curtea, jertfeam
un minut de evlavie, iar pentru cele care veneau
sã asiste la lecþiile noi, sau sã  predea, tematica
zilei era brusc una de poezie. Analizam stilistic,
atent la cezuri, satira/epigrama:

Nulli se dicit / mulier mea / nubere malle
Quam mihi, / non si se / Iuppitrer ipse petat.
Dicit;  sed mulier / cupido  quod / dicit amanti,
În vento  et rapida / scribere oportet aqua.

Minoritar ºi el, întâlnirea cu noi îl relaxa. Îi
învãþam, însã notele lui erau numai  de 7 ºi 8,
purtând aura superlativului. Savura ca un arbitru
al expresiei versurile încãrcate de viziune din
Ivocaþia lui Lucretius la De rerum natura, între De
bello galico  ºi Ab urbe condita ºovãia, studierea
lui Catullus a prelungit-o cât s-a putut, ºi scandam
ca apucaþi, strãlucirii ochilor lui ºi miresmelor de
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tei care veneau pânã la noi, peste case, despre
„amica infidelã”:

Miser/ Ca  tu / lle  des / inas / i-ne-pti-re
Et, quod / vides / peri / sse, per / ditum / ducas.
Fulse / re  quon / dam  can / didi / tibi / soles
Cum ven / ti  tabas / quo / puella / ducebat,

pentru ca dupã un spaþiu de tãcere religioasã
sã urmeze detaºat, rostit mai rar, ultimul vers al
strofei:

Amata nobis quant’ abmabitur nulla

(„um” de la „quantum” fiind eliminat în
pronunþie, cum ºi „o” de la „vento” din versul final
al strofei precedente - din raþiuni secrete
prozodice).

*

Sentimentul de nou-venit într-un oraº unde
eram destul de adesea un izolat, se întrepãtrunde
inseparabil cu unul literar. Într-un jurnal cu ambiþii
de stil, notam, uºor afectat: „Pe strãzi, printre
oameni mulþi mã strecor. Port pe umeri o frunzã
de plop care s-a lãsat ostenitã. Eu cad cu fiecare
frunzã. Clopotul mucegãit îºi trimite cântecul...”.
Nu traversam un regret dupã lumea lãsatã în urmã,
spaþiul de un citadin mai complex, ºi el între dealuri,
dar fãrã un fundal de munþi, mã câºtiga treptat, cu
o senzaþie de vârstã ºi insolit. În altã zi scriu: „Mã
simt mulþumit de mine, în sensul cã îmi duc viaþa
neobservat. Îmi plac cãrþile în care vorbesc oameni
uriaºi”. Dumincile erau lungi, dar treceau repede.

Cu un an în urmã fuseserã o revelaþie
modernii: Bacovia ºi Blaga, Arghezi; tradiþionaliºtii:
V.Voiculescu ºi Ion Pillat. Pe Bacovia, ediþia din
Fundaþii, îl mai poþi cumpãra într-o librãrie. Cu
minime mãsuri de precauþie, ajung ºi la un cenaclu
studenþesc, de deasupra Sãlii Mici a Colegiului
Academic. Dens fum de þigarã, câteva lecturi de
poezie cu tendinþe de absurd sau pãrþi de ilogic, a
cantilenã ori douã, ºi apoi exersarea criticilor de
ocazie, aerul savant sau tonul maliþios, ironic. Prin
searã, pe urmã, spre casã, într-un „Cartierul Latin”,
pe vreo douã strãzi în pantã, senzaþia plãcutã a
întoarcerii din viitor, casele mai joase, norii mai
vãluriþi.

Un gând urmãritor ºi care dã oraºului o
dimensiune aparte e prezenþa fizicã la Cluj a
autorului Spaþiului Mioritic.  Precum ceva legendar
îl ºtiu dominând în pãrþile de sus, plutind în lumea
de verdeaþã a cartierului Mureºanu, umplând toatã
partea de miazãzi prin lumina care scaldã Dealul
Feleacului. Din aceastã proiecþie îl voi coborî într-
o zi, când mi-e dat sã îl pot asculta, în sala de
concerte a „Casei Universitarilor” dintr-o vreme, cu
o conferinþã despre Dimitrie Cantemir. Desprind
din jurnal: „Îmbrãcat modest, a apãrut în mijlocul
scenei, aºezat pe un scaun, cu manuscriptul din
mai multe foi, pe care l-a citit. Vorbea rar, cu o
voce aproape cântatã, cu un aer liniºtit, ºi distins.

În expunere folosea cuvine din poezia lui
(„dobitoace”, „unicornul”; „Dimitrie Cantemir nu este
un om, este o legendã”)”.

Realizez uºor cã tentativele, sã le spui literare,
o culpã într-un mediu de exactitãþi, nu trebuie fãcute
„publice”, într-o lume cu picioarele pe pãmânt. Sub
acest consemn nescris, asupra cãruia eºti avertizat
dintr-o prietenie abia înjghebatã cu un „contaminat”
dintr-a ºasea, care e publicat cu o nuvelã, de o
revistã, cu pseudonim, poþi beneficia de începutul
de adaptare, cum poþi face uz, de-o pildã, când
vrei sã-l scoþi la geamul casei lui pe vre unul dintre
mai apropiaþii tãi vecini de bancã, de „fluieratul
S.P.U.”, un ºuierat scurt ºi modulat; considerat, nu
plebeu. Cei care „scriu”, din întreaga ºcoalã, trei,
patru, se vãd însã, uneori, într-un birou cu
bibliotecã, dintr-o familie, în absenþa tatãlui unuia,
profesor de românã universitar; sau în grãdina unei
frumoase case mai dinspre câmpuri, cu trandafiri,
la fel din cartierul de sub Feleac, de asemenea în
absenþa capului familiei, acesta urmãrit politic,
activând, într-un alt oraº, ca violonist, deghizat, într-
o orchestrã. Aici poþi citi Revista literarã a lui Miron
Radu Paraschivescu, iar o mânã nevãzutã pune,
de fiecare datã, pe o masã din nuiele, câteva farfurii
de cristal cu ºerbet.

Dar apropieri se produc ºi în oraºul de jos -
dupã ani vei putea constata cã pe baza unui fond
de aceleaºi afinitãþi elective, cu ingredient literar.
Când este atins, pe un strat mai de adâncime, chiar
nivelul unei prietenii. Întâi, acesta, intermediat
numai de „relegarea” în microgrupul sectant, de
„latini”. Un tatã farmacist, silenþios, discret, pe care
îl gãseºti mereu cu o carte dinainte, când treceþi
printr-un living sã învãþaþi deasupra casei lor cu
etaj, pe o terasã înconjuratã cu zid, ori pentru un
ceas, douã, de plajã; o mamã, casnicã, ce parcã
te-a adoptat, întrebându-te cum locuieºti ºi
niciodatã neputând sã te eschivezi când eºti îmbiat
cu prãjituri, printre hexametri, ori un fruct.

*

Dar dintr-un nor de poetic ori felurit citadin,
un episod se cere smuls caducitãþii, uitãrii, un epic
mãrunt - legat de sãrbãtorirea zilei de 7 noiembrie.
Fiindcã atâtea „transformãrile sociale” îºi urmeazã
ºi ele un curs. În ziua cu programul ºcolar
suspendat, patratele care sunt liceele, ºi în mai
mic clasele, trebuie sã rãmânã cam mult nestricate,
pe strãzi ºi în Piaþã, într-un desen general
înconjurând catedrala Sfântul Mihail ºi integrând
nu numai categoriile tinereþii, liceeni, studenþi, ci ºi
muncitorime, lume de toate vârstele ºi profesiile.
Dupã un schimb de ºoapte în mica subdiviziune
care-i restrânsa componentã de vreo 30 de suflete,
clasa ta, suprafaþa care rãmâne brusc descoperitã,
sau gaura, dacã s-ar fi filmat dintr-un turn, în
perspectiva unei regrupãri pe o terasã dintr-o
grãdinã între niºte blocuri, a unei familii mai avute,
de colonel în jandarmerie, acum pensionar, unde
e datã gata o sticlã de lichior împãrþitã egal, în
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pahare mici, va fi în curând observatã de arguºi
din organizatoric, de sub megafoanele discursurilor,
altfel rândurile fiind repede refãcute printr-o simplã
dilatare, printre placarde ºi steaguri, portrete de
bãrbaþi ºi femei sub o încruntare, ºi scurte lozinci,
încât dirigintele, a doua zi, un om de încredere în
straturile educaþionale ale unui angrenaj mai vast,
ºi un calm, sã creadã cã a putut dezamorsa,
muºamaliza nedorite interpretãri despre un afront
în internaþional: printr-o mãsurã numai de scãdere
a notei la purtare. Episod care se putea sfârºi urât,
cum se ºi sfârºeºte, dat fiind faptul cã privãrii de
întregul fast al zilei „Marii Revoluþii din Octombrie”
i-a succedat o altã trãznaie: dispariþia subit a
catalogului cu notele, descoperit dupã o vreme,
complet ilizibil, de cãtre portar, în unicul WC, de la
etaj – sub o despãrþiturã din scânduri cu o gaurã
rotundã, artistic strunjitã la mijloc, formulã
tãmplãreascã de sub un cer încã al tradiþiei.

*

ªi din nerãmânerea în afara ideilor ºi acþiunilor
unui prezent impetuos, din plan „social” - ºi alte
imagini fugitive! Manifestaþii, altele organizate de
la „Judeþ”,  ºi mitinguri. Elevii din diverse ºcoli,
liceeni cum ºi normaliºti, încolonaþi, trecând/
strigând marºuri ºi imnuri de pace, câteodatã în
„retrageri cu torþe”, la lumina cãrora poþi zãri
exemplare din cele mai reuºite în tronsonul unui
Gimnaziu de fete. Uneori coloanele se frâng,
fuzioneazã ori se destramã sub balcoane unde au
urcat oratorii. „Eºti de la Bariþiu?”, „Eºti de la Micu-
Klein?”. O poveste de dragoste, ca din cãrþi recent
traduse, poate începe aici. Doi „ochi dureroºi”
privind altfel, un surâs care fuge ca amurgurile de
roºuri ºi de albastru în tablourile Renaºterii. Alteori
au loc ieºiri din oraº, pe drumuri de pãmânt reavãn
ºi aromã de frunze de nuc, la niºte plantaþii de pruni
care se întind în pantã deasupra gãrii, cu fel de
unelte. Când se chiar aud cântece de brigadã, ca
pe mari ºantiere, despre care în ziare se scrie
meºteºugit.

Derulãri filmice care  ºterg ºi ele, reduc bariere;
sau mai cu spor integreazã. Cum ºi orele de
gimnasticã, în curte, la un meci, supravegeat, de
volei; în salã, de handabal,  la paralele, ºi la „scãri”.
Când din cronica anilor anteriori sunt deconspirate,
semi-distinct,  clasãri la competiþii de ski ºi înot, în
care ºcoala are titulari în plan naþional. La prima
categorie, tocmai aflându-se plecat prin iarnã,
participant, ºi un trimis al clasei, cu stagii, cotat ca
virtual campion, dar despre care cade ca un trãznet
o veste sinistrã: la o curbã dificilã, în pantã, ochelarii
speciali i-au fost acoperiþi de zãpadã ºi corpul
înclinat zburând în gol a fost izbit cu capul de un
brad, „clasa” îl va prelua din garã, dintr-un vagon,
mort, cu o mare vânãtaie de sub o arcadã spre
frunte, dimpreunã cu un morman de flori. Voi fi ºi
eu în casa pãrinþilor lui distruºi, prima datã, într-un
potop de lacrimi, lângã un catafalc. Pe piatra de
mormânt i s-a pus o fotografie de adolescent matur,

numai în cãmaºã, cu gulere albe rãsfrânte, cu niºte
sprâncene ca de cetini, cu niºte ochi râzãtori.

Sau o ieºire odatã aevea la un ºtrand, când
costume de baie sumare, femenine, în provocante
perindãri, favorizeazã într-un grup referiri la altfel
de istorii, nu vechi. Între ele, una la un medic
venerolog, îi este pronunþat numele, familiar,  cum
al unei celebritãþi. Totul, dupã o înfruptare colectiv
din farmecele unei servitoare drãguþe, focoase,
dintr-o casã a unuia dintre componenþi, cu
binecuvântarea unor pãrinþi emancipaþi, grijulii.
Fapta de arme ar fi avut loc într-o luni, în urma
unei zile de duminicã, libere, în care imprudenþa în
dãrnicie a fost prea mare cu ocazia unei plimbãri,
prelungite puþin ºi în searã, cu un „învoit” soldat.

Picanterie, numai spre intrat într-un alt subiect,
în preajma trabulinei de unde se fac sãrituri
mãiestrite, cu dãri peste cap. Sunt chiar rostite
nume, cochete, ale unor partenere sigure, în „eros”,
de o clipã. Subiect cu acþiunea într-o curte
interioarã, îngustã, dintre douã case tip vagon,
poditã cu pietre de râu tasate, ºi cu un jghiab pe
mijloc, sfârºind într-un rezervor cu gratii, spre care
dau uºi simetrice, de parter, din care profesioniste
nostime ori numai metodice, mai adesea
prospãturi, ies la intervale, dupã fiecare muºteriu,
în mâini cu un lighian pe care îl varsã ºi îl umplu,
dezinvolt, iar ºi iar, de la o ciºmea. Loc unde cei
care-ºi amintesc aºteptau la rînd, disciplinaþi,
încolonaþi. Atâtea teste ale unei solidaritãþi!

*

Dupã cum, sã nu rãmânã într-o suferinþã patru
cãrþi pãstrate într-un cufãr. Prima, de Charles
Drouet, Extraits des auteurs de la VII-e classe des
lycées. Premergãtori Cronicarilor, Le Roman de la
Rose ºi Charles D’Orléans, dar ºi Teatrul religios
ºi comic din evul mediu. ªi alte capitole. Dupã
Rabelais ºi Ronsard ºi Montaigne ºi Descartes,
marii clasici, care dimpreunã cu Voltaire ºi
Rousseau scot direct, prin Danton ºi Robespierre
ºi Saint-Just ai „elocinþei revoluþionare”, la capitolul
final  „Concluzii”. Unde un pact, respectat de pãrþi,
mã aratã om de cuvânt. Un munte de om, bonom,
lent, în minte cu întreg Bédier ºi Hazard, se
dovedeºte receptiv la propunerea pe care i-o fac,
într-o pauzã, prin toamnã, dupã o lecþie la care nu
i-am ºtiut nimic: el sã nu mã mai ridice în picioare,
în timpul orelor, sã mã „asculte”, prin douã
trimestre, iar eu sã cunosc toatã materia în
primãvarã, respectiv sã-i dezvolt subiectul, care
va fi, fãrã poticneli, indiferent dacã în formã de
dialog sau monolog. ªi niciodatã n-a fost mai
buchisit, mai stropit cu picãturi de cernealã, un „curs
practic”, cu faima lui prin epocã, decât al lui J. A.
Candrea,  J’aprends le français, dublat ºi de o
broºurã „Cheia exerciþiilor”.

A doua, Anatomia ºi Fiziologia omului. Ce
scarabeu, broºã, imaginea cu oasele mâinii! De la
Celulã la Schelet, de la Sistemul nervos la Organele
de simþ, de la Aparatul digestiv la cel circulator.
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Fonaþia, Sîngele, Pielea, dar ºi Funcþiile psihice.
Cu complementaritatea caietului aparþinãtor, de
asemenea pãstrat, care trebuie sã probeze
adevãrate aptitudini de migãlos desenator, în culori.
Unde sã-ºi reclame, prin tangenþã, retro, un drept
la o menþiune ºi o posibil nedreptãþitã, chiar materia
desen, la ale cãrui ore  aduci cu tine un penel,
vopsele de apã ºi o sticluþã cu tuº - slujitã de un
nume preþuit, mai târziu, în arta plasticã a oraºului,
care potriveºte pe masa cu catalog ori pe o bancã
din faþã o canã frumoasã din smalþuri verde ºi alb
ca din ceramica de Cucuteni.

A treia, Carte de Muzicã, autori Gh. Maghiari
ºi N. Lungu. Câteva ocheane în cultura lumii sau
în lumea culturii: Noþiuni de armonie, de
contrapunct. Motet. Madrigal. Messã; Opera bufã,
ºi Comicã, în Franþa. Romantismul. Liedul german
(Schubert ºi Schumann). Verdi, Vagner, Beethoven.
Sarabanda, sonata, rondoul, giga, simfonia.
Vrãbiile notelor pe sârmele de telegraf portativele.
De la „Isus ºi Fecioara (pentru douã voci egale)”,
la Aria lui Valentin din Opera „Faust” (Ch. Gounod),
la „Ave Maria”, încã.

ªi a patra,  Antologie latinã, cu datarea 1946,
recentã, debutând cu Plaut, comedia Captivi, care-
i continuat de Terenþiu cu Adelfi. Cântând de Cicero
(pronunþat Chichero) ºi de Iuliu Cezar, o poezie a
sintaxei, ºi - adãugându-se unor Catul ºi Lucreþiu
amintiþi - Georgicele ºi Bucolicele; nelãsând
deoparte pe Salustius, De conjuratione Catilinae,
o replicã pãrintelui oratoriei. Dar, Publius Vergilius
Maro, prezent ºi cu mai multe capitole din Aeneis!
Carte, cãreia sã-i fie anexatã ºi o micã broºurã,
„Traducere iuxtiliniarã”, dintr-un sentiment
românesc: Ovidiu, Tristia ºi Pontica, cu explicaþia:
„manual pentru cl. VI-a secundarã”. Din acelaºi
tezaur.

*

Cum s-au pãstrat, unde vor fi-ncãput, nu ºtii.
Cum nu ºtii cum n-a avut soarta lor ºi un manual
cu gravuri cuprinzând portrete de alþi scriitori, o
vreme ºi el nepierdut. Sau poate ºtii, în relaþie cu
un mic insucces tactic de pe un front mai strict,
unde n-a funcþionat modelul ludic francez. Aici, o
doamnã puþinticã la trup, de rigoare ºi numai
încredere, cu pãrul spre cãrunt, care adunã secta
ei într-o salã de nu mulþi metri patraþi, ºi într-un
numãr nu cu puþin mai mare decât dublul minoritãþii
de la latinã, dar mai mic de jumãtate din cel al
optanþilor pentru englezã, ca a doua variantã de
limbã modernã, care îºi au ºi ei orele concomitent,
rãmaºi la bazã, crede cã ºi prin silinþi zilnice, paºi
mici, un handicap al artei conversaþiei poate fi
dejucat. Utopie, care va putea fi dejucatã la rându-
i, din pãcate sau cu succes, într-un stil din geniul
vârtselor. Doi fraþi gemeni, cu niºte ochi negricioºi,
împungoºi, nemþi prin naºtere, niºte glumeþi, luând
loc totdeauna în banca din spatele tãu,  îºi vor
asuma din proprie iniþiativã un rol care nu putea fi
ratat: ca dintr-o cabinã de sufleur, va fi ºoptit, frazat,
cuvânt de cuvânt, ºi respectiv sonorizat, amplificat,

tot ce va fi de spus, pe suprafaþa unui an, într-o
materie de la Walther von der Vogelweide la
Heinrich Heine, printr-un Klopstock, un Lessing,
un Schiller, cauze în egalã mãsurã, ai unor refecþii
pedagogice, de la catedrã, considerate demne de
a fi reluate, odatã cu trecerea notei în catalg, despre
reuºita unei metode fãrã abateri, verificate milenar,
învingerea unei neîncrederi ºi, vai, spectacolul unui
progres!

*

Când veneai de la ºcoalã, prin soarele amiezii,
dupã un drum de vreo jumãtate de ceas, intrai într-
o casã îngustã, stil vagon, cu trei încãperi. Cea
din mijloc, un antreu mic, bucãtãrie ºi sufragerie
totodatã, în care încãpeau un prici ºi o chiuvetã
lângã o mãsuþã de patru persoane. Cea din spate,
mai lungã, spre o curte, cu un cuptor înalt, lãzi cu
fãinã ºi bidoane cu lapte, adânci coveþi de lemn ºi
vane  metalice, servea de laborator de brutãrie,
unde erau preparate, cu doi angajaþi, ca apoi sã
fie împinse, pe lopeþi mari cu cozi încordate,
dinapoia jarului, pâini, franzele, covrigi, cornuri,
chifle, noapte de noapte, livrate unele cu o „toligã”,
altele cu o dubiþã, pe la feluriþi beneficiari, în zori,
fragede, rumene, o industrie de un alt vãleat. Iar
cea din spre stradã, de o mãrime obiºnuitã, dar
adãpostind multe, când stai sã te gândeºti: trei
paturi, pe lângã pereþii mai lungi, cu noptierele lor,
din care de una, burduºitã ºi cu cãrþi, dispuneai; o
masã în mijloc, sub un chelim, ºi parcã numai douã
dulapuri. Despãrþite de o maºinã de cusut.

Când mergeai la ºcoalã, te aflai într-o
coborîre, mult timp printre instituþii cu nume, ale
medicinei, care te þineau într-un avertisment ºi într-
o undã de reflexiv. Lãsai, în zigzag, un Centru
„antirabic”, ce se umplea de lãtrãturi jalnice uneori,
într-o curte cu iarbã ºi cu geamuri cu gratii spre
beciuri populate de câini – þi se spunea, turbeþi -
care dãdea ºi numele strãzii, cãci purtând ºi o
inscripþie cu numele savantului George Marinescu;
o strãduþã curbatã dând spre clinica de Ftiziologie,
dintr-o grãdinã ºiroind de cãrãri ºi scãri; un institut
de Igienã, „Pasteur”; o farmacie a Clinicilor. ªi în
plinã rãscruce, clinica de Neurologie ºi Psihiatrie,
cu pavilioane numeroase, un joc de arhitecturi, apoi
Facultatea de Famacie, pentru ca mai departe ºi
mai jos de o vilã mai mare, de tãcere, cu soldat
înarmat la poartã, de acum pe o altã stradã în
coborîre, „Regalã”, sediul Siguranþei, unde sunt
închiºi arestaþii nopþilor, luaþi din somn, un zvon tot
mai rãspândit, prin faþa cãreia treci mai zorit, sã ai
Spitalul C.F.R.

Acestea, dacã încã din rãscruce nu fãceai, în
stânga, oblu la vale, lãsând în urmã o intrare la
clinicile Oftalmologicã ºi Derma, un cãmin „Victor
Babeº”, cu mai multe etaje, o capelã a Morgii, într-
un intrând, Centrul de Fiziologie ºi Radiologia, colþ
cu o stradã, tot de stânga, nu mai puþin impunând,
toatã „a Clinicilor”, cu, între altele, Medicalã I ºi
Medicalã II, spre care se varsã din murmurul de
paºi al trotuarelor toþi purtãtorii tineri de un halat
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alb pe braþ, spre ore de Disecþie, într-un ºuvoi
ameninþând sã fii luat de pe picioare ºi tu, în
întrebãri despre ce sã urmezi dupã absolvirea
liceului, în deadreptul jurãmântul lui Hipocrat.

Dar în piaþa înstelatã de ºase strãzi, a Pãcii
într-un timp, unde clãdirea Bibliotecii Universitare
e acidentul arhitectonic cel mai distinct, cu pereþii
din cãrãmidã aparentã, în faþa unui ºir de case mai
mici, vechi, poate cu merite care þi-au scãpat, ºi
care vor dispãrea la un ceas, nu cel mai performant,
de sistematizãri, la parter cu câteva prãvãlii
alimentare, ori „aprozare”, etalãri ºi de vreo douã
tarabe, unde  cineva þi-l aratã într-o zi pe un Emil
Racoviþã bãtrân, sub braþ cu o geantã uzatã, la o
coadã la lapte, cu bãrbiþa în formã de cioc, faci la
dreapta, nu îninte de a privi o clipã statuia
argintãreascã  a  Sfântului  Gheorghe cãlare, în
zale, învingând balaurul, din mijlocul traficului cu
câte un taxiu ºi caleºti. În spre-un „Centru” uitând
de „relativitãþi”, al vieþii, al tuturor sensurilor, pe care
sã nu-l mai schimbi – nu te-ai fi gândit – niciodatã,
ºi cu nimic!

*

Din casa numai cu parter, dar cu o bunã
împãrþire, ºi de ispravã, þinutã cu chirie, dupã ani
dispãrutã cum nici n-ar fi fost - de la care,
continuând în sus, ducând într-o pungã rufe la o
spãlãtoreasã, ajungeai într-o margine cu case
parcã þãrãneºti, sfârºind în paragini - ºi unde uneori
locul cel mai prielnic preparãrii lecþiilor pentru a
doua zi era un podmol din fundul curþii, spre care
ieºeai printre niºte fictive straturi de zarzavat, cu
un scaun, ca pe un acoperiº al lumii - un adevãrat
snop de raze scotea în din cele mai decisive puncte
ale unui ingenios mecanism. Întâi desigur clãdirea
þintã, a liceului tãu, ºi intrarea, pentru elevi, dinspre
o istoricã bisericã între contraforturi, cu o înfloritã
de ritmuri, între steme nobiliare, orgã, unde se dau
concerte simfonice; ºi e numai la un pas de clãdirea
principalã a Universitãþii. Apoi Teatrul ºi Opera, cu
arcurile a douã Victorii pe cer, unde cu nimic nu se
comparã accesul „în picioare”, la “balcon”,
„cucurigu”, ºi de unde cuprinzi cu privirile lumea,
ca un candelabru, sunt toþi ºi toate, mai mici, în
adânc, cei din loji, din stal, din fotoliul de orchestrã,
din scenã, Otelo dar ºi Hamlet, Faust dar ºi Don
Juan, Don Basilio ºi Mefisto, divinitãþile de chip ºi
glas Margareta, Violeta, Carmen, Aida, Cio-Cio-
San, Joiþica, Ofelia, elefanþii de carton, sau ilauãle
lovite de ciocane, din Biscaia. Drumul în ºerpuiri,
coborând de pe Feleac, cu amintirea „carelor
Iancului”,  dar ºi cu concursuri de motociclete. Baia
Popularã, în dosul Pieþii de zarzavaturi, cu bazine
calde ºi reci, cu duºuri calde ºi reci, cu bãi de aburi
umezi ºi uscaþi, cu douã gropi cu apã ca gheaþa
ori ca focul, în care sari sã ieºi tot atunci, duº
nemþesc, ºi cu aºi în pedichiurã la care aºtepþi
relaxându-te, acoperit cu un  cerceaf, sã fie
încercuit încet, subþiat ºi în cele din urmã smuls
„ochiul” unei fidele bãtãturi, în relaþie cu o
încãlþãminte pe care þi-o poþi permite, un alt semn

cã de la rãzboi n-au trecut mulþi ani; ºi cei vreo doi
permanenþi pederaºti, cunoscuþi de pe strãzi - cãci
în zilele pentru bãrbaþi. Dealul Cetãþuii, punct de
ascensiuni ºi priviri în azur, unde, lãsând în urmã
o pestilenþã de cocioabe cu þigãnci, care „primesc”
pe paie, la preþul cel mai mic, stai de vorbã cu
turnurile bisericilor ºi cu bãtãi de clopote. O vilã cu
firma, scãrile, uºa, biroul redacþiei unicului ziar,
unde ai de predat o scrisoare. Statuia lui Matei
Corvin, care nu desparte, amestecã douã limbi.
Grãdina Botanicã, unde poþi citi, într-un pavilion
din „grãdina japonezã”, sau lângã un pârâu de
munte în vecinãtatea unui izvor, spre un podeþ de
lemn, poeþi dar ºi „pe Nietzsche”, sau unde urci
dintre ochiuri de apã cu nuferi ºi dintre statui de
Afrodite ºi Diane, pe o spiralã ºi printr-un parfum
de magnolie, într-un turn, pentru o altã panoramã
a oraºului, de un anumit fior. Catedrala Ortodoxã
cu apostolii ºi îngerii unui pictor Demian. Sãlile de
cinematografe, vreo cinci, în care din întuneric ies
Tarzan, Cezar ºi Cleopatra, Contele de Monte
Cristo, Simfonia pastoralã, Casablanca, L’Éternel
Retour, Charles Chaplin ºi Jean Gabin. Douã sãli
de dans, una la ªcoala Normalã de bãieþi ºi una la
un Cãmin de studente, în care, al tangoului sau al
valsului, poþi brava învingând o timiditate în ceata
câtorva mediciniºti vecini de cartier. Pãdurea Hoia
ºi Muzeul Etnografic, unde, român ardelean, dai,
renãscut, o fugã-n copilãrie, printre ghinde ºi
platforme cu cântece ºi dans în aer liber. Biblioteca
Universitãþii, în care – dupã aprobãri prealabile –
calci printr-o liniºte spre masa ta de lecturã, printre
celelalte pupitre, aerian, ca printre metafore,
aºteptând sã-þi fie adusã cartea cerutã. Corso-ul
cu celebritãþi la plimbare în dupã-amiezi sau
duminici, unii, oameni ai scenei, solitari ori la braþ,
marii baºi, vaporoasele soprane, un adus de spate
bariton, un invidiat tenor pentru care toate femeile
sunt la fel, o violonistã ca din romanul „Rusoaica”,
foarte în legãnãri, dar ºi necunoscuþi. Malurile
Someºului, betonate, ca un lucru ingineresc de
geniu, între brãþãrile podurilor, ºi refãcute, în lungul
cãrora apa împarte un aer de munþi. Parcurile, care-
ºi cedeazã locul dupã caz. Cel cu bãnci, cu lac ºi
cu bãrci, ºi fântâna cu jocuri de apã ºi statui albe;
parcul sportiv Haþieganu, cu bazine de înot ºi piste
de alergãri, ºi multã lãrgime,  cum a fost destinat:
un basm cu tinereþe fãrã bãtrâneþe. Autogara ºi
Gara, de unde încep vacanþele.

*

Vacanþe, care sunt douã, de Crãciun ºi de
Paºti. Prima, nu doar cu plimbãri cu sãnii, regalul
clopotelor, colinzile ºi strângerile în braþe din hotarul
dintre ani, printre ai tãi, pãrinþi, fraþi, cum ºi fetele
jururilor, ci ºi cu alt fapt, sã-i spui de hotar, „abolirea
monarhiei”. Din care vor decurge un lanþ de...
aboliri, proclamãri ºi „schimbãri”, care nu vor ocoli
nici - din distanþa care-i aici ieºitul cu icoane la un
râu, de Iordan, printre sãteni cu „guburi” sãrãduite,
când un fost coleg de internat dintr-un alt oraº îþi
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aratã, prin frig,  ziarul cu declaraþia de abdicare -
foarte în urmã lãsatul, cât o gãmãlie de ac, ipoteticul
Cluj. Ai plecat din Regat ºi te vei întoarce în
Republicã. „Plugul, strungul ºi condeiul / Au pornit
sã chiuie”, va exclama o poetã datã pe brazdã, ºi
vor fi ºi vresurile: „Aþi vãzut cã-i þara voastrã? /
Batã-vã norocul!”.

Evenimente sociale la fel ori tot mai sonore
vor urma, apoi, un neslãbit „program”, parcã vãrsat
din tãrii, prin vârste. Adoptarea unei noi Constituþii,
sau mai spre varã Naþionalizãrile, „trecerea
mijloacelor de producþie în proprietatea statului”.
Dar ºi iniþiative vizând orizontul strict ºcolar, dintr-
odatã rupând cu o neangajare ca pentru moment
instituirea organizaþiei pe þarã a elevilor, U.A.E.R.
În care, pentru cã mai nou mai afirmat ºi prin
frecventarea unui cenaclu al elevilor, pe oraº, eºti
ales responsabilul U.A.E.R. pe clasã. Demnitate,
desigur consideratã un nimic, pe care însã o
cutumã,  de a-i degreva mai de vreme pe octavani,
de felurite rãspunderi în mecnismul general, dar ºi
de unele materii, astfel ca aceºtia sã dispunã de
întregul lor timp pentru o intrare într-o linie dreaptã
a pregãtirii pentru bacalaureat, o va sãlta într-un
mai mult, sã zici o pãcãlealã de 1 april: te pomeneºti
preºedintele organizaþiei pe întreaga ºcoalã, funcþie
deþinutã pânã acum de unul dintr-a VIII-a.
Rãspunderi în a colabora cu ºefii claselor, dar
revenindu-þi ºi sarcina unor „adunãri generale”.

Îþi aminteºti numai una dintre ele, mai cu
dichis, de prin mijloc de mai, dacã nu va fi dat ceva
bãtaie de cap ºi prima zi a lunii, de acum
Sãrbãtoarea internaþionalã a muncii, cu ponderea
ei în primul an de trecere a Puterii „în mâinile celor
mulþi”, ºi anume festivitatea consacratã aniversãruii
48-lui revoluþionar, la 100 de ani. Adunare, în care
te pomeneºti nu numai organizator, alãturi de
dirigintele tãu, pe care filosoful D. D. Roºca în
volumul Existenþa tragicã îl amintea între
promisiunile filosofice ale unei noi generaþii, într-
un articol intitulat „Interesant tineret ardelean”, ci,
ca ºi el, prevãzut ºi cu o punctare proprie, la
generoasa temã. Unde trebuie sã învingi mai mult
de o emoþie, cum la acest gen de mobilizãri, în
careu, preferabil era anonimatul cãlduþ, cele mai
multe, anterior, consacrate unor chestiuni de
moralã ºi disciplinã. Trebuiau date felurite
înstrucþiuni, iar o datã spicuite câteva exemple
negative, spre simplã luare aminte, parcã
urmãrindu-se ºi o „bãtaie mai lungã”. De aceea,
din clasele mari. Sunt scoºi pe rând în faþã câte un
singur blamabil. Dintr-a ºasea, fiul unui faimos
profesor de semiologie,  director de clinicã, o
somitate încã din interbelic, pentru delictul cã umblã
nepieptãnat, cu un pãr zburãtor, încâlcit, rebel din
nãscare; dintre-ai noºti, un ochelarist scund, fiu al
unui profesor universitar de chimie, o autoritate în
compuºi organici, pentru cã a fost prins fãrã numãr
pe mânã de douã ori; ºi dintr-a opta, surprizã! o
fire de arist, cu visuri de sculpturã, fiu al unui foarte
lansat biolog ºi fiziolog. Pentru cã vine zilnic la
ºcoalã în niºte mari bocanci nefãcuþi, decoloraþi,

soldãþeºti – care întâmplãtor priveºte undeva peste
clãdiri, cu un aer strãin.

Evident, Centenarul determinase mai multe
„acþiuni” printr-un întreg an ºi printr-o dimineaþã
însoritã. Sosit într-un suflet, acopere toate
aspectele ºi pune toate accentele un universitar
care va fi predat lecþii ºi la clasa de absolvenþi, ºi e
în vederile vremii, cu multe amãnunte, paranteze,
periodizãri, dar ºi însufleþit. Va publica mai târziu
un tratat, de substanþã, privind istoria „principatului
transilvan”. Pe-aceleaºi vremuri te gãseºti mai ales
când, dupã incursiuni în cadrul european, un pasaj
mai lung e acordat revoluþiei româneºti, cu o
focalizare aparte pe figura Craiului Munþilor, ºi
studiiile liceale ale acestuia fãcute la numai vreo
trei sute de metri pe stada unde ne aflãm.

Aºteptând sã-mi vie rândul,  întâi mã cred
pierdut, în buzunar cu un simulacru de evocare
literarã, bazat pe numai cîteva juvenile flori de stil.
Dar va fi salvatoare o turnurã pe care o ia la un
moment dat textul, o isteþie de însãilare de citate
alternând culori de epocã, o întoarcere cu un sac
plin de citate dintr-o cãlãtorie prin Bãlcescu, în
atâtea privinþe o mânã întinsã în visul omologat
republican. Dar ºi din Alexandru Petöfi, un volum
în româneºte proaspãt tipãrit la Budapesta, ºi din
înflãcãrãrile autorului poemelor Un rãsunet ºi Omul
frumos,  bistriþean.

*

Referirea la patru componenþi care ar împãrþi
un acelaºi spaþiu locativ, de fãgãduinþi, care a
premers începutul de an ºcolar, se va dovedi
desigur ceva de reconsiderat, o aproximare – ca o
recunoºtinþã, de mai scos odatã dintr-o noapte, cu
nici o adresã. Ei sunt, la vreo lunã dupã sosirea ta,
în numãr de cinci, pentru cã unei fiice din prima
cãsãtorie a patronului micii prospere industrii puse
în lucru, de care s-a vorbit, o Olguþã din Teodoreanu
înscrisã ºi ea acum, la un liceu de fete, în clasa
patra, niºte mâini pufoase, o faþã ovalã albã ºi roz,
i se va adãuga desprins pe neanunþate ºi el de
lângã mama lor rãmasã singurã, dupã divorþ, într-
un Bucureºti lovit de conjuncturale urgii, un frate
mai mare, neformalist în pretenþiile de un confort,
improvizându-ºi cuibul de dormit prin te miri ce loc
ori ungher, având un statut ºcolar pentru moment
suspendat, dar un vesel ºi încâtva abstract, ºi cu
o experienþã a strãzii care-i dã un ascendent în
prietenia cu un alt nou venit prin vecini, mai „înþolit”,
dispunând de asemenea de întregul timp din spaþiul
unei întregi zile, în curând fârtat de cotidiene
învârtiri de vreo ºustã ºi steriotipii de argou. Iar lui,
cu care eºti în termeni perfecþi, de când v-aþi vãzut,
îi va urma, în gestul de trecere a munþilor, ºi o altã
sorã, mai micã, de curs ºcolar primar, o negricioasã
ºi o firavã, ajungându-se astfel la un total de trei
veriºori ai tãi de ai treilea, bucuroºi, parcã înfloiþi,
într-un cadru familial atât de original lãrgit, numai
un popas înaintea unor alte roiri spre raiul copilãriei
dâmboviþean, prag ºi speranþã de-mpliniri cu
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norocul ori sclipãtul lor, cum e ºi de aºteptat.
O situaþie - interesant, sau frumos -

neîmpingând-o în vreun pãcat pe noua consoartã
a unui bãrbat afectuos, într-o comunicare bunã,
egalã, cu, numai la un an de împãrtãºire dintr-o
bucurie a vieþuirii în doi, dintr-odatã  patru guri pe
cap, de hrãnit, o trupã de tot diferitã a unui Harap
Alb, dacã e sã-l mãguleºti cu o poreclã drãgãstoasã
ºi pe coagulantul bunei funcþionãri, aºa cum rãsare
el dimineþile din atelierul din spre curte, alb de fãinã,
sub un surâs, cu un ºorþ mare în faþã, pe un început
de burtã, înaite de a se transfigura zgomotos sub
un duº improvizat, ºi pomãda, spre a îmbrãca un
costum de asemenea alb, cu o batistã râsfrântã în
buzunarul de la piept, în care sã se abatã pe la
feluriþii bufetieri ºi chioºcari aprovizionaþi, pentru
socoteli. Costum pe care îl va fi purtat ºi atunci
când, printre alþi capi de familie simandicoºi ori
numai somitãþi, te-a înscris unde  a ºtiut cã þi se
potrivea, de-acum deprins cu o capitalã numai de
judeþ, care, prin faptul cã el o aproviziona cu o parte
din hranã, era tot mai mult, într-un fel, ºi a lui.

Împãrtãºire dintr-o bucurie a vieþii în doi... cu
particularitãþile ei. Ambii parteneri înhãmându-se
cu acelaºi drag ºi cu voluptãþi de diviziune a muncii,
în restul zdroabei zilnice. Femeia, deþinãtoarea
accesoriilor principale ale temporarei industrii, care
i-au revenit în urma unui prealabil divorþ, va reieºi
din niºte aluzii, ocupatã cu adunatul agoniselii de
pe urma livrãrilor, de multe ori prinzând-o noaptea
târziu cu clãditul mãrunþiºului de metal, pe masa
din mijloc,  în fiºicuri turnuri, care trebuiesc
transformate a doua zi în hârtii, la o prãvãlie din
colþ; iar bãrbatul, cu alergãri pe la  mori ºi în piaþã
ºi pe la feluriþi cunoscuþi, unii stãpâni de birturi, cu
care nu odatã trebuiau finalizate, în forma cea mai
convenabilã, înþelegerile privind noi comenzi, la un
ºpriþ. Ea o neîntrecutã în prepararea unor „zacuºti”
în toate culorile toamnei ºi de un gust fermecat pe
care în viaþã îl descoperi prima datã acum; el un
imbatabil, fãrã sã le caute cu orice preþ, în relaþiile
sociale, de aceea procopsit, de pe o zi pe alta, ºi
cu o „rãspundere” neclarã, zonalã, un soi de
staroste într-o organizaþie „de sector”, în care mici
meseriaºi erau tot mai stãruitor îmboldiþi sã se
asocieze, sã se adune, croitorul, cizmarul,
tâmplarul ºi frizerul din cartier, dar ºi un ospãtar ºi
un stopeur, niºte candizi, deveniþi cu timpul
„cunoºtinþe”.

Dar fiindcã a fost folosit cuvântul „ºpriþ”. Greul
sãptãmânii, în douã familii cunoscând acelaºi ritm,
pentru cã ºi într-o casã cu atelier de profil similar
din preajma gãrii, pe o stradã zisã a Fericirii, dus
cu bine la capãt, a instituit aproape o regulã: sã fie
rãzbunat cu un ospãþ comun, în care douã perechi
de amici care au voiajat acum un an împreunã sã-
ºi vadã într-o escapadã douã apropiate între ele
locuri de unde au pornit în viaþã, se regãsesc,
adunându-ºi ºi copiii, la aceeaºi masã, cum ºi vreo
douã calfe, când la unii, când la alþii, lângã pogane
fripturi de porc, ºniþele late de viþel, cu piure de
cartofi fin, dar ºi aripi ºi picioare de pasãre la grãtar,

ºi ardei copþi, în ulei ºi oþet, pe care le stropesc
generos c-un vin îndoit cu apã. Un ritual de la care
nu eºti exclus.

ªi nopþile urmând unor atari dupã-mese, de
sforãieli. Uneori însã ºi cu ºoapte, ºuºotiri, sub o
plapumã, când poþi crede cã în camera unicã e ca
în cântecul popular, „toatã lumea doarme”. Unele,
puneri, mulþumite, la punct, cu câte un „ei, asta!”,
a unor „elanuri” nelalocul lor, sincere; dar ºi, de-o
vreme, la intervale, bruºte învinuiri, când înþelegi
cã nu o ciupiturã, ce se vrea numai o atenþie, ci un
ºarpe a muºcat: „v-am observat cum v-aþi fãcut
semn!”.  Prostii, care, în cealaltã casã, de sub
chiuituri  de  sirene de locomotive, spre care bat
bãnuielile, nu puteau sã-i treacã prin minte soþului
„naºei”, cum celãlat cuplu le-a fost martor de
cununie celor de aici, în Basarabia, unde ambele
familii se pomeniserã pentru vreo doi ani împreunã
într-un interes pe baza grâului ºi secãrii din teritoriul
românesc vremelnic recuperat.

Se plãtea ºi acest preþ, pentru o promisiune
care nu a fost niciodatã regretatã: „...în ce avem”.
Ori adeverire, poezie, care nu va fi rãsplãtitã
nicicând în deplinul ei.

*

În rest, alfel, zilele, iarãºi numai cu bune, faþã
de câte prin ani vor tuna ºi vor fulgera, dacã ai sta
sã evoci. Prin ani - dar nu atât în primul an ºcolar
întrebat mai sus, care se apropie de sfârºit, cu
examene situându-te printre mai rãsãriþi ori mai
norocoºi, o majoritate, în oraºul de pe Someºul
Mic, pentru a vorbi puþin într-un limbaj de râuri. De
pe Someºul Mic, apã izvorând din Apuseni, ce
luând-o spre Dej se uneºte cu Someºul Mare, în
care, ceva mai „în sus”, se varsã râul ªieu, acesta
cu un debit sporit prin preluarea Bistriþei ardelene,
pe malurile cãreia urmeazã sã-þi petreci iar o
vacanþã de varã, nimic bãnuind despre faptul cã,
fãrã sã-l cauþi, lucrurile vor primi un alt curs, sub
acelaºi „nu mi-e dat sã rãmân”, în pragul unei noi,
doar aparent mai mici, despãrþiri.

Vor fi întâmplãri dramatice ori de rãsunet
prin þarã, care din fericire încã nu te privesc, sau
nu angajeazã familia pãrinþilor tãi, printre arºiþi cu
mers la scãldat sau episodice implicãri agrariene,
când nu, într-un grup, în vreo douã excursii prin
munþi, totuºi o noutate la care nu te aºtepþi rãzbate
prin luna august: cum cã vei schimba iar liceul,
una din multele consecinþe ale unei reforme, privind
învãþãmântul. Actele au fost strãmutate, ale tuturor
celor care au absolvit clasa VII-a în secþiile de
„umaniºti”, de la toate liceele din oraº, la un singur
liceu, ad-hoc înfiinþat, în care eºti ºi tu înscris de
acum, ºi te vei prezenta în toamnã, la o adresã pe
care o vei afla.

Dinainte cu o copie a unui tablou de
„absolvenþi” de liceu, din care evident lipeºti,
dimpreunã cu ceilalþi doi ai tãi confraþi de un
sectarism întru „latinism”, ºi unde apar în schimb
vreo cinci fotografii-portret de necunoscuþi, al unui
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„Liceul de Bãieþi Nr. 3”, cu menþiunea „Anul 1949-
1959", îþi mai aminteºti aceastã senzaþie de neant
sau întorsãturã cu ceva deposedant, brutal, peste
un gol de 60 de ani. Þi-au dat-o cândva, nu de
mult. Fostului rai gãsit, de-ai vorbi de-o izgonire, i
se schimbase ºi numele, cum se poate vedea, e
împins în acest anonimat. Nu epuizezi  o convorbire
mutã cu un timp împietrit, privindu-i pe rând pe cei
vreo 18 „realiºti” ai tãi, sustraºi dinþilor trecerii, aºa
cum fotograful i-a surprins: solemni, la costum de
culoare închisã, cu papion, priviri avântate ºi pãrul
pieptãnat înapoi, de aceea cu frunþile mai înalte,
într-o glorificare tinereþii. Din care, mai trãiesc opt.

Dintr-o rigiditate ori abstracþie, vreau sã-i scot,
aºa cum viaþa a fãcut-o de atâtea ori, dupã o
inevitabilã separare a fiecãruia, în ceea ce norocul
le va rezerva - cum regãsirea în cercul lor, întâi ca
invitat, va deveni o tradiþie, o regulã, la repetatele
aniversãri ale absolvirii ciclului liceal, tot la cinci
ani; cum aº destrãma o tristeþe. Vor rãmâne fiecare,
valori de excepþie câþiva, în zone unde decisivã e
formaþia ºtiinþificã, niºte vrednici  - unii, ca ieri
pãrinþii lor, ingineri, dar ºi directori de fabrici,
arhitecþi, alþii chimiºti cercetãtori sau profesori
universitari în domeniu, o parte medici, din care
vreo trei, dãruiþi chirurgi; în þarã sau pe mapamond.

Copia, va fi fost fãcutã ºi prelucratã ulterior, e
de înþeles, dar valoarea ei de document de vremi
nu lasã loc la-ndoialã. În rândul de sus, urcând într-
o diagonalã, sunt profesorii, 12 de toþi, din care azi
nu mai trãiesc niciunul. Câþi numãrul apostolilor într-
o Cinã de tainã de Nicula. Toþi la cravatã, ºi numai
patru din cei pe care i-ai avut ºi tu, poate un indiciu
trebuind vãzut ºi aici despre un vânt, dacã ar fi de
amintit cã în universitãþi s-a fãcut în acelºi înterval
cea mai durã epurare pe criterii politice ºi de alt gen.
Întâmplãtor a biruit geografia, anatomia, gimnastica

ºi desenul, dar nu e mai puþin adevãrat cã, prin
completãrile survenite, un spirit de elitã n-a avut de
suferit, într-un Cluj cu potenþialul cunoscut aveai
mereu de unde sã alegi. E destul sã-i recunoºti pe
titularii noi de la românã ºi francezã, un Cornel
Regman, cum l-aº muta aici din amintiri proprii, dintr-
o redacþie, ºi un Daniel Popescu, viitor rector al
Institutului de Arte Plastice, cu numele cãruia  de
asemenea voi fi vecin în pagini de revistã, ulterior.

Iar în rândurile de jos, jucate, inegale, drepte,
patru, sunt cei despre care eu uit ce trebuie sã
mai spun, sau omit, ca sã mai ºi închei. Dintre
primii, unii vor mai face act de prezenþã, de vreo
douã, trei dãþi, la tot alte cifre rotunde, la un pahar,
dupã o lecþie festivã, simbolicã, de citire a unui
catalog restabilit, ca din 1947, þinutã în aceeaºi
salã de clasã pusã la dispoziþie de conducerile
succesive ale instituþiei, care poartã, de decenii,
din nou un nume, atât de potrivit: „Emil Racoviþã”.
ªi „sãrbãtoriþii” sunt toþi prezenþi, fie pentru cã sunt
citite toate numele, de vii ºi morþi, fie pentru cã la o
singurã masã, în ani mai recenþi, fãrã un preambul
sub cupola modernizatei clãdiri din faþa bustului
marelui speolog, doar direct într-un restaurant
universitar ori într-o grãdinã de varã, e adusã de
fiecare datã într-o mapã ºi privitã, numai sub
pretextul unui comantariu de amãnunt, ºi fotografia
cu azi dispãrutul tablou – cu nu ºtiu ce tâlc.

Despre timp ºi despre oameni... Cum de o
cooperare va fi fost vorba, poate profesorii doi
amintiþi, dintre cei nou-veniþi în anul ºcolar 1948-
1949, îºi vor fi avut un rol ºi în alegerea moto-ului,
în tablou, nu din sfera ºtiinþei, ci din literaturã, plasat
într-un colþ. Evident, dintr-un scriitor rus. „Cel mai
frumos lucru pe care îl are omul este viaþa”, citeºti.
ªi „ea îi este oferitã o singurã datã”.

O viaþã, într-a ºaptea la S. P. U.».
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În spiritul dependenþei „critice”
de încadrãri ºi clasificãri, poezia
lui Ioan Pintea – aºa cum apare
ea în volumul „Casa teslarului”,
apãrut la Cartea Româneascã
în 2009, conþine suficiente
ingrediente în mãsurã sã o
transforme într-o experienþã
deconcertantã: avem de-a face,
simultan, cu un melanj între
sobrietate ºi angajare, o
ipostaziere meditativ-confesivã
vizibil epuratã de concepte
impenetrabile, ininteligibile pentru
publicul profan, o lecturã specialã
a cãrþilor sfinte, permiþând
amestecul de sfinþi, episoade
biblice, îngeri, figuri ale Vechiului
ºi Noului Testament, cu elemente
laice, puternic ºi neeufemistic
angrenate într-o realitate descrisã
minimalist ºi fidel, care, prin
agresivitatea ºi cinismul ei
contrastiv, violenteazã imaginarul
populat de personaje simbolice
ºi antrenat de o privire esen-
þialmente canonicã (sunt atent la
zgomotele care se ridicã/ din
fabricile de teracotã în care focul
se naºte ºi moare încet/ întreþinut
de oscioarele/ sfinþilor/ e un ritual
în care nu are ce sã caute/
duioºia/ e un ritual în care nu are
ce sã caute/ l’esprit de finesse -
pledoaria îngerului). Rezultatul
expunerii unor probleme profane,
soluþionabile într-o grilã, din nou,
profanã, a cãror emergenþã ar fi
fost imposibilã în afara contextului
lor sacru, este tipul acesta de
poezie provizoriu catalogatã drept
religioasã, întrucât nu se
consacrã în exclusivitate nici
popularizãrii unor teme importate

exclusiv din aria literaturii patristice
ºi a unor atitudini conforme
dogmelor, nici solilocviilor pe-
nitente. Raportarea asumatã la
textele biblice ºi la cãrþile de
cãpãtâi ale creºtinismului, în
conjuncþie cu lecþia postmodernã
pe care poetul o aplicã la nivel
structural, servindu-se de trimi-
teri inter- ºi metatextuale ºi
transpunând în registru colocvial
probleme pretându-se mai
degrabã la un tip de gravitate
psalmodicã, fac ca discursul „de
amvon” ºi sonoritatea „de
priceasnã” tipice inflaþiei de poezii
cu teme biblice promovate dupã
1989 sã fie compromise în
favoarea unei abordãri receptive
la sensibilitatea religioasã mi-
nimalistã a secolului 21, într-o
oarecare mãsurã mai provo-
catoare, la aceea tratatã în, sã
zicem, lirica lui Vasile Voiculescu
sau a lui Ioan Alexandru (sunt zile
binecuvântate când pãrãsim
încãperile/ ºi ne retragem pe
acoperiºuri/ de acolo de sus
strigãm tuturor adevãrul/ sunt
duminici ºi sãrbãtori/ când
coborâm în genunchi/ sângerãm
uneori ºi-n sfârºitul pustiei /
împletim uriaºe coºuri de nuiele/
culegem boabe de grâu/ cãzute
din mâna semãnãtorului/ printre
pietre ºi spini pe pãmânt afânat/
ºi pânã seara târziu mãcinãm
frãmântãm/ înfometaþi/ Pâinea-
hranã).

Ioan Pintea interpune între
cele douã lumi ale „vãzutelor ºi
nevãzutelor” o atitudine-tampon,
conciliantã prin aceea cã face
posibilã ºi înlãturarea risculului
cãderii într-o formã de kitsch
blasfemic supus ambiguitãþilor
speculative. „Casa teslarului”
este o colecþie de voci lirice de
coloraturã incertã: avem în
substrat un tratat de angelologie,
erate la vieþile sfinþilor ºi cuvântãri
intempestive ale unor personaje

pitoreºti, laice, serafice, hieratice.
Ceea ce transformã dialogul cu
Dumnezeu  în ceea ce Ovidiu
Nimigean, citat pe coperta a
patra a cãrþii, desemneazã ca
fiind „un dialog neconvenþional cu
Dumnezeu” este distanþã ironicã,
reperabilã pânã ºi în textele
evident ataºate de un tip de
retoricã barocã sau „interludiile”
ce reiau polemic ritmicitatea
interogativã a psalmilor (cum va
fi Doamne/ de vreme ce eu nu
cunosc întristarea deplinã/ ºi nu
am atins deloc adierea durerii/ ºi
nu voi simþi niciodatã
descompunerea ultimã?/ cum va
fi Doamne /de vreme ce încã
bucuria este Stãpânã/ ºi
sãnãtatea stã fixatã/ca o
excrescenþã orgolioasã de-a
pururi /în corpul acesta? – psalm)
Privirea aceasta detaºatã are,
însã, particularitatea unei
„political corectness” paradoxale
în contextul poeziei religioase:
este bidirecþionalã. Nu asistãm
la situaþii de comunicare exclu-
siv „pe verticalã”. Dumnezeul
scriptibil cu majusculã devine,
uneori „un dumnezeu mic” ceea
ce, în atmosfera oricum conta-
minatã de semnele „sfârºitului”
este revigorant ºi analgezic
(dacã ai norocul sã fii un serafim/
ºi-i timpul prielnic ºi direcþia de
zbor/ e pe deasupra cimitirului/
observi cum înviem unul câte
unul ºi cum glorioºi/ ne
înghesuim la ferestre/ ºi pur ºi
simplu nu ºtii ce sã mai zici/
pentru cã toatã lumea vede-n
sfârºit:/ câþiva poeþi un
dumnezeu mic ºi un pekinez/
trecând pe zebrã/strecurându-se
abil printre picioarele trecãtorilor
– cântec de Înviere). Atunci când
nu intrã sub incidenþa nostalgiei
introspective (umilinþa e
asemenea fiorului din copilãrie/
când crezi cã ai descoperit/
amorul/ ºi þi se face ruºine de toþi

Ioan Pintea ºi Aurel Pantea

Olga ªtefan

Doi optzecisti,
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ºi de toate ºi fãrã de veste/ eºti
cuprins de panicã ºi de fricã la
gândul/ cã ai putea sãvârºi primul
mare pãcat – cântecul lui simion
cirineul, sau textul „melancolie”,
citabil în întregime pentru a
ilustra simpotomatologia),
poemele ample, în vers alb
grupate în primele douã cicluri
ale volumului, „despre boli,
inspiraþie ºi alte cuvinte” ºi
„cântecul de viaþã ºi de moarte
al Poºtariului de la Runc”
trateazã fie texte cu mizã nara-
tivã, amintind de compoziþiile
„agrare” ale picturii flamande,
sparte sau, uneori, întregite de
pasaje revendicându-se de la o
formã de patetism liturgic
(stegar venit în permisie/ din
armata mariei tereza/ toatã iarna
taie un lemn verde ºi tânãr/ în
curtea natalã/ stau lângã el/ mic
ºi încãrunþit/ ºi plâng/ privesc
printre lacrimi cum cade/ pa-
l id ºi tr ist/ capul mariei
antoaneta(...)  de pe eºafod/ o
pasãre grea cât o bilã de plumb/
precum o pãpãdie/ se ridicã la
cer / Aleluia – decapitare, sau
doar duminica se întâlnesc la un
loc/ în biserica nouã/ ºi hotãrãsc/
cum sã aºeze în mijlocul satului/
o scarã de cearã/ pe care sã
coboare ºi sã urce/ din cer pe
pãmânt/ ºi de pe pãmânt în cer/
împreunã/ îngerii lui zaharia
apitis din sineft/ grecul zugrav,/
arhangelul Tãu, Doamne –
liturghie). Atunci când devine
ludic, însã, versul îºi pierde
cursivitatea, permiþând o dozã
de artificialitate în nuanþele
informale pe care vrea sã le
imprime textului (e un artefact
spun trecãtorii/ e un faraon spun
vecinii de la nouã - cocoºul), dar
ºi în stângãciile „intenþionate”
ale textelor cu formã fixã, amin-
tind de candoarea poeziilor lui
ªerban Foarþã, pãstrând însã
câteva tuºe destul de groase ale
influenþei psalmilor lui Arghezi,
din ultimul ciclu al volumului –
aer (cândva am vãzut aerul
lichefiat/ scurs pe nisip în pustiu.
inorog./ un trãsnet big bang
rãsturnat/ pe Tine te laud ºi Þie
mã rog). Punând în paginã
episoade sacre resemantizate ºi
scene profane care ar putea

încãpea într-un breviar apocrif al
miracolelor, toate supuse unei re-
lecturi detabuizante, debranºate
de la cliºee interpretative ºi unei
priviri mimând, chiar, curajul
contestatar (existã o promisiune a
revoltei, nu ºi o exprimare
elocventã a ei), Ioan Pintea
reuºeºte sã scrie o poezie sincerã,
miºcându-se firesc în spaþiul
antinomiilor sale: delicateþea ºi
fastul, simplitatea ºi jocul textualist,
angelicul ºi demonicul, situându-
se, aºa cum remarcã acelaºi mai
sus citat Ovidiu Nimigean,
„departe de ipocrizia nesuferitã a
falselor evlavii”.

Citirea unui volum de poezie
dens, coerent într-un sens grav,
mizând pe temele tulburãtoare
ale unei viziuni vitriolate,
întunecate, în regimul nocturn al
imaginarului poate avea o gamã
de efecte de coloraturã diferitã.
De la entuziasm ºi identificare
afectivã pânã la repulsie ºi
respingere, impresionismul
cititorului poate genera câteva
opinii interesante pentru
configuraþia textelor supuse
„rechizitoriului”. Când aceastã
experienþã este raliatã ºi unui

demers mai degrabã pragmatic
ca acela de a recenza textul cu
pricina, de a-i aplica, aºadar,
rigorile unei judecãþi estetice pe
cât posibil nepãrtinitoare, douã
reacþii se detaºeazã ºi au liberã
trecere, eventual, legitimitate,
prin aceea cã apeleazã la
componentele obiective ale
lecturii: este vorba despre reacþia
la „conþinut ºi formã”, urmatã
îndeaproape de reacþia la
distanþa dintre expectanþele pe
care le lanseazã – avantextual -
ºi modul în care le satisface sau
depãºeºte - intratextual. În
condiþiile în care poezia suscitã
ca acest act sã eludeze sau,
mãcar, sã nu þinã cont tocmai de
rigiditatea  înregistrãrii sterile de
informaþii structurate liniar,
ambele, cu sorgintea lor
formalistã, structuralistã,
respectiv tributarã esteticii
receptãrii, au o dozã mare de
tendenþiozitate. Eliminând,
aºadar, din ecuaþie coeficientul
de empatie pe care l-a implicat,
voi considera lectura celei de-a
doua ediþii a volumului Negru pe
negru semnat de Aurel Pantea
(apãrut pentru prima oarã în
1993, conþinând în ediþia de faþã
o continuare datând din 2005)
un bun prilej pentru explorarea,
revizuirea ºi, eventual, încor-
porarea într-un discurs care sã
nu fie, totuºi, marcat de
paradoxuri a douã crize ce
definesc evaluarea poeziei
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româneºti în contextul cultural
de astãzi. Cea dintâi, prioritarã
pentru articularea unei dezba-
teri fidele textului, ar trata,
indirect, tema fragilã a incertelor
frontiere dintre generaþ i i ,
curente ºi viziuni aºa cum se
manifestã acestea în literatura
ataºatã paradigmelor actuale
(plural se justificã prin prezumþia
coabitãrii, în interiorul unei
perioade istorice, a mai multe
modele de reprezentare a lumii,
respectiv a sinelui), oprindu-se
asupra particularitãþilor ima-
ginarului poetului în cauzã. Cea
de-a doua, chestionând  intenþiile
inocente pe care autonomia
continentului ficþiunii le aduce
ca argumente împotriva con-
taminãrii acesteia de inter-
pretãrile avantextuale ºi opinã-
rile cu funcþie strict informativã,
pune sub semnul în t rebãr i i
avantajele pe care o prefaþã
agresivã ca aceea a lui Al.
Cistelecan le aduc sporirii sau,
dimpotrivã, diminuãrii distanþei
estetice dintre aºteptãrile
publicului „consumator” ºi oferta
onestã a unui produs artistic.
Poemele lui Aurel Pantea,
accentuând insidios o tentativã
de forþare a manierismului
metaforelor funcþionând ca
ilustrãri ale acelui complex al im-
placabilitãþii timpului devorator
despre care scria Gilbert Durand
(„Timpul/ mãnâncã la o masã
îmbleºugatã, îºi consolideazã/
senioriile. Conceptele negative
devin/ borþoase de atâta viaþã”),
aplicã pe rând lecþiile mai multor
vârste ale liricii româneºti. Ele
îºi situeazã, pe rând, cititorul
în vecinãtatea simbolismului
angoasant, a suprarealismului
cu accente mitologice, a
neomodernismului dependente
de metafore implicite, a
postmodernismului infuzat de
ironie ºi autoironie, a sintaxei
pseudo-patetismului nouãzecist,
virând, ulterior, din nou, spre un
melanj dintre o poeticã a
citadinului, o formã de liricizare
acutã a cotidianului ºi o
metafizicã a neantului al cãrei
tragism se vede tradus  prin
mijloacele atipice ale unui limbaj
supus regulilor suspiciunii. Gura,
negura, oglinda, apocalipsele

„personale”, incompatibilitatea
dintre viziunile predilecte ale
aceleaiaºi disoluþii neso-
luþionabile sunt câteva dintre
motoarele care fac ca volumul sã
curgã ºi ca mesajul sãu sã se
imprime pregnant ºi mai mult
chiar, sufocant, autodistructiv,
anulând prin repetiþie ceea ce
fusese deja spus („vieþile noastre
foarte subþiri,/ ca ale animalelor
pe moarte, oh,/ transparenþele
lor, oh, gâfâitul molohului/ care
le vede. Cum li se sparg
geamurile, cum vine/ orbirea.
Stai,/ nu pleca, mulþi înseteazã
dupã clipa de aur, aerul se
încarcã de morþi”; „O singurãtate
cu gesturi lente, atotstã-
pânitoare/ e substanþa ce nu
vorbeºte/ dar înghite enorm.
Pânã ºi privirea aceasta,/ dupã
o scurtã luminiscenþã, mã va
duce/ lângã tablouri cu feþe/ ce
nu se mai întorc. ªi iarãºi/ negru
pe negru”; „Mãtãsurile, veacurile
cu închisori/ Se închid
gurile”;”Din nervi încâlciþi ies feþe
neterminate,/ o stea umedã le
împinge./ Fãrã concesie/ suntem
înlocuiþi”). „Simþul neexersat al
morþii”, „materia unei priviri
dezintegrate”, „þara în care
limbajele s-au interiorizat într-atât
încât fertile au devenit doar
genele morþii” ar fi câteva dintre
spaþiile populate cu ipostazele
metamorfice ale deznãdejdii
fataliste, respectiv ale fatalitãþii
deznãdãjduite. Tandreþea,
dragostea, duioºia sunt reflexiile
aceloraºi spaime ºi traume
exorcizate printr-un limbaj
submers („Sã-þi fie scârbã sã
ucizi ceea ce te ucide, dar sã
ucizi, totuºi/ Ar rãmâne/ astfel
puritatea urii, cu oboselile ei, cu
nonsensurile,/ ai putea salva/ pe
cineva, fãrã nici un argument,
fireºte,/ ai putea iubi cu iubirea/
celui ce urãºte ºi, cu feroce
seninãtate, trece la o altã stare/
la o nouã crimã”; „ªi spaimele,
ele, acele gãuri prin care nu se
vede nimic,/ deºi e mai bine în
limbajul incendiat ºi poate aºa,
numai/ aºa cuvintele prime,
fecioarele, cu violentele lor/
transparenþe vã vor arãta
spurcãciunea cu legiuni ºi pofte,/
cu scârbe, pãmântul greu de
limbaje”). Negru pe negru trimite

la imaginea unei maºini de scris
care ar redacta acelaºi text pe
o aceeaºi paginã, pânã la
ilizibilitate. Inserþiile metatex-
tuale, precum nota de subsol
dând seama despre poetica
Nimicitorului (posibil o con-
trapondere a fãuritorului lui
Borges), întãresc aceastã
impresie de rearticulare a unei
fantasme care sã poarte cu sine
consecinþele „morþii din limbajul
cinstit ºi metaforic” ºi ale
disecþiilor crude, fruste pe care
poetul le face pentru a tematiza
aceastã dislocare, dezmembare
„programaticã” („Câºtigã teren/
pãrþile care nu mai dor, þesutul
flasc,/ timpul lui da ºi timpul/ lui
nu îºi disputã victime/ ce nu se
mai zbat,/ serii de ore, cluburi/
tãioase, imaginea mielului/ din
fiecare se reflectã/ pe lame de
cuþit”; „Doamne, ce va urma,
ploaia asta/ mirosind a om
desfãcut,/ vãzut, întors pe toate
pãrþile”; „Oprit aici, acum,/ toate
se produc, foamea de trup,/
încet, lângã tine, inepuizabilã,/
scoarþe, crevase, piei, se întinde/
pachidermul orb, lent,/ ºi gura ce
ar trebui sã tacã/ ºi chiar tace”).
Dacã aceastã metodã de lucru
aparþine sau nu vreunui dosar al
canoanelor literare este, am
spune, irelevant. Cu toate
acestea, Al. Cistelecan deschide
în prefaþa volumului o polemicã
pe care, ieºind din contextul
neliniºtitorului „bine temperat” al
realitãþii schizoide pe care o
creioneazã Aurel Pantea în lirica
sa, orice cititor, de la cel impre-
sionist pânã la cel care nu are
voie sã uite cã trebuie sã
citeascã, fãrã doar ºi poate,
„profesionist”, o va gãsi cel puþin
iritantã. Incipitul, simptomatic
pentru o proeminentã conºtiin-
þã,dar prost asimilatã a im-
portanþei nominalizãrilor ºi a
febrei arhivãrilor, transcrie într-un
registru cvasi (pe jumãtate
colocvial, pe jumãtate academic)
o disputã înscrisã pe meniul
resentimentar al zilei: „Multe
greºeli a mai fãcut ºi Nicolae
Manolescu în Istoria... sa! Pânã
acum (31 martie a.c., ora 11 ºi
cam un sfert), numãrate atent ºi
una câte una, sunt 112 fix!(...)
Unele greºeli sunt mici ºi
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aproape neînsemnate, dar
altele, în schimb, rezultã destul
de mari. (...) E drept cã unele
greºeli sunt numãrate de mai
multe ori ºi de mai multã lume.
E ºi cazul greºelii cu Aurel
Pantea, numãratã pânã acum
de 8 ori. Dar tocmai!”  Textul
continuã pe acest ton insistent
justificator, epuizând argumente
evidente, confecþionate sau
tributare ºcoli i româneºti a
suprainterpretãrii, mistificând ºi,
la un moment dat, com-
promiþând tot constructul liric al
volumului. Analiza ºi close-
readingul, plasate în aceastã
„ramã” militând pentru
recunoaºtere ºi canonizare intrã
într-o flagrantã contradicþie cu
ceea ce volumul propune, de
fapt. Asumând câteva concepte
pe care textele, despre

emergenþa apocalipsei per-
sonale ºi despre criza limbajului,
le refuzã, plasându-le în sferele
reziduale ale unei istoriografieri
a nimicului, inutilului, neesen-
þialului, aceastã prefaþã este
derutantã ºi lucreazã, din
nefericire, în deserviciul poeziei
cuprinse în cele douã plãci
tectonice tensionate ale
volumului propriu-zis. Þinând
cont de circumstanþele în care
practica ºi teoria ordinii textului
integreazã elementele care þin
de zona care îl pregãtesc ca
definitorii pentru valenþele
receptãrii sale complete, faptul
de a remarca aceastã in-
congruenþã la nivel de pre-
zent(ific)are a ofertei „realiste” a
poeziilor din acest volum este o
formã de a regla sau
preîntâmpina eventuale preju-

decãþi cu care ar putea fi
întâmpinatã o carte ca Negru pe
negru. Dincolo de conþinutul ei
atipic pentru un peisaj liric ce
refuzã monocromia ºi travestind
nesiguranþa în straiele haut-
couture ale versatilitãþii, pariazã
pe „eclectism”, „eterogenitate”,
„mãºti”, „surprize”, lirica lui Aurel
Pantea este realmente ºi
literalmente neinteresatã de
satisfacerea normelor reduc-
þioniste ale istoriilor literare,
indiferent de perspectivele –
cronologice, diacronice sau pur
preferenþiale – pe care acestea
le adoptã. O atare poziþie,
acceptatã/exploatatã de la un
capãt pânã la celãlalt, valorizând
limbajul submers al nimicirii ºi al
negativitãþii, constituie, fãrã
îndoialã, o provocare cu mult mai
atractivã ºi cu mult mai onestã.
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Angore et taedio, cel mai
recent volum de poezii semnat
Ion Cristofor ºi apãrut anul acesta
la editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
aduce, cel puþin la nivel de
imaginar, o paletã cât se poate de
largã de elemente contrastive.
Totuºi miza volumului, aºa cum
va trebui remarcat, nu cade
integral pe contrast. Se face uz
de nenumãrate paradoxuri, fãrã
însã a se gãsi în ele fundamen-
tarea, ba nici chiar pilonii incerþi
ce ar putea ancora ici-colo edifi-
ciul. Desigur, luându-ne dupã titlul
volumului, fluiditatea în care
trãsãturile imaginarului ajung a se
contura devine cumva implicitã.
Nu ni se dã o reþetã, cel mult vagi
repere, menite de a orienta subtil
ºi din umbrã ochiul preocupat al
cititorului. Pentru cã, odatã
pãtruns în noul univers, acestuia
nu un drum i se va dechide, ci
multe strãduþe laterale, fiecare cu
partea ei de poveste, cu culorile
ºi sunetele specifice (sau, aºa
cum va urma sã exemplificãm,
uneori doar cu absenþa lor) –
mostre apãrute cumva aleator ºi
rãmase într-o fazã intermediarã.

Dincolo, însã, de aceastã
multiplã ramificare – întâlnitã
deopotrivã în structura de
ansamblu a volumului, cât ºi
particularizat, în numeroase
poeme – deosebit de interesantã
devine tocmai problematizarea
golului, a absenþei, ce dacã nu
apare ca rezultat al unei ºtergeri,
atunci pregãteºte spaþiul în care
urmeazã, mãcar intuitiv, sã
intervinã ceva. Fiindcã tãcerea
nu doar urmeazã cuvântului, ci îl
ºi precede ºi, cel mai important,
ajunge uneori sã se strecoare
pânã ºi „în hãul în rana unui
cuvânt” (Arborii fremãtând),
substituindu-l. Astfel ºi „Poezia
se retrãgea ca somnul în venele
poeþilor duºi/ acum e ceasul în
care toate dicþionarele tac pline
de mâl/ ºi nu se simte decât

moartea adiind printre straturile
cu flori” (Cât de îndepãrtate).
Apare însã ºi un moment când
tãcerea atinge într-o anumitã
mãsurã pragul redundanþei, când
sonoritatea cuvântului aproape
cã se va fi ºters din memorie,
cãci „rãtãceºti printr-un apus
tãcut/în care cuvintele/ rãsunã
ca-n gura unui mort” (Poem
pentru tine), moment ce va duce
implicit ºi la o schimbare de
registru. Un registru ce în mare
va pãstra trãsãtura definitorie a
celui anterior, ce va miza în
continuare pe parþialitate, pe
imaginile înceþoºate ºi, nu de
puþine ori, lãsate/gândite doar
într-o formã incipientã, de indicii
cu funcþie ademenitoare–„atunci în
neliniºtea mea adoarme un roi de
fluturi galbeni” (Miros de pãmânt)
– ceea ce se reconfigureazã, cât
de cât explicit, fiind numai
orizontul. Iar dacã acum câmpul
de acþiune este cel vizual, se
cuvine a menþiona cã somnul (flu-
turilor, al privirii) devine o opþiune
naturalã, o variantã subtilã ºi
întrucâtva premergãtoare orbirii
ce are sã se instaleze ulterior – un
paravan ce încearcã a mai salva
câte ceva din atmosfera (parþial
pierdutã, parþial recuperatã, însã
deja disonantã) a începutului de
volum.

Golurile se vor arãta, aºadar,
iminente, iar prezenþa, atât cât (ºi
dacã) va mai putea fi întrezãritã,
nu se va constitui decât sub un
semn al negativitãþii: „ºi morþii
plutesc pe râu cu pãstrãvii/
þâºnind din strãlucirea unor
nescrise poeme”(Se tânguie
ploaia). Negativitãþii fizice –
sugerate de moarte – i se alãturã,
încã de la început ºi una
spiritualã, cãci „sunt seri în care
Dumnezeu uitã de sine însuºi ºi
de supuºii sãi”(Miros de pãmânt),
pentru ca, mai apoi, aceste ieºiri
întâmplãtoare sã fie aduse în
stadiul de obiºnuinþã „atât doar
cã în vremile noastre/bunul
bãtrân lipseºte de acasã”(O

scarã spre Dumnezeu).
Tonul poemelor se schimbã ºi

el la fel de neaºteptat ca ºi zonele
de interes pe care le frec-
venteazã. Pentru cã dacã de la
tãcere la orbire nu era decât un
pas, în acelaºi fel timbrul
nostalgic, prezent în unele
poeme, se va retrage brusc,
lãsând în prim plan ironia ºi
satira. Ca ºi în întreg volumul,
miºcãrile vor fi abrupte, vulca-
nice, neaºteptate; în acelaºi fel
cum zona spiritualã va fi
abandonatã pentru câte o
coborâre în prezentul imediat; aºa
cum locul fluturilor va fi foarte
curând ocupat de spânzuraþi. Iar
dupã un periplu atât de agitat,
strãbãtut fãrã ghid ºi fãrã o hartã
precisã, dupã un periplu pãrând
de foarte multe ori a fi favorizat
rotirile în gol, în chiar ultimul poem
al volumului ni se dã o veste
aproape terifiantã: „pe o culme de
deal/adoptat de o cucernicã
familie de pietre/împreunã cu
fratele greier/ai reinventat
tãcerea”(O rudã îndepãrtatã).

Incert, fugitiv,
problematic

Diana Mãrculescu

Angore et taedio

Volumul Oprirea, apãrut anul
acesta la editura Grinta, are sã
ofere – cel puþin cititorului ce îºi
va refuza rolul unui cititor pasiv,
comod ºi mult prea adânc
ancorat în ce s-a spus/scris/
gândit – posibilitatea unui discurs
neaºteptat ca grad de varietate.

Desigur, aceasta nu se va
datora nici unei abundenþe de tip
tematic care sã deschidã multiple
supape ºi coridoare secrete,
sporind în acest fel mecanismul
interpretativ, nici unor jocuri
stilistice ingenioase ºi aca-
paratoare, ci faptului, cu atât mai
simplu (ºi poate tocmai de aceea,
cu atât mai dureros), cã volumul
lui Andrei Zanca se construieºte,
în aproape toate etapele sale, pe
un teren incert, fugitiv ºi, nu
arareori, problematic.

Prea puþin ne va interesa în
acest sens repartizarea
poemelor în patru pãrþi (deºi, la
momentul oportun, se va
remarca faptul cã nici aceastã

Melancolie si jocuri stilistice,
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împãrþire nu va fi fost fãcutã cu
totul în van, acþionând ca centru
de interes ºi aºezând un soi de
coordonatã), fiecare insistând pe
un anumit aspect predilect ºi
totuºi lãsând suficient loc
recurenþelor; uneori, am putea
spune de-a dreptul repetiþiilor.
Aºa vom ºti încã din primele
pagini cã ne vor urmãri referinþe
intertextuale biblice, cã iubirea,
cãreia i se dedicã ultima parte a
volumului, va fi de orice fel, în
afarã de carnalã (de altfel, ni se
precizeazã la un moment dat, cât
se poate de explicit, faptul cã
„iubirea e o/ reîntoarcere/ Acasã”
(p. 104)), cã ne vom lovi de mai
multe grade de însingurare, dat
fiind cã „nici nemiºcarea de
arbore/ nu e mai adâncã, decât/
singurãtatea bãtrânului/ încre-
menit pe o bancã/în parcul pustiu
al unei dumineci/ rãsfrânte-n
tãcerea unei lespezi” (p. 21).

Fuga va veni, aºadar, din altã
parte, din chiar orizontul poetic,
d intr -o anumitã distanþare
faþã de o gândire (deºi poate
percepþie ar fi aici cuvântul cel
mai potrivit) de tip sistemic. ªi
chiar neîncurajând sau necre-
zând (decât, eventual, într-o
micã mãsurã în sisteme) nu vom
putea totuºi trece cu vederea
slãbiciunea ºi fragilitatea unei
poezii „fundamentate” exclusiv
într-o zonã a golului. Pentru cã
încã de la început, punctul în
care ne situãm este unul
suspendat între douã orizonturi,
o inserþie a unei false delimitãri,
ce nu va cunoaºte vreo formã de
ameliorare, ci dimpotrivã, va
persista nedeterminat, insistând
într-un proces de destabilizare.
Or, dupã cum bine ºtim, sau ni
se spune, „într-adevãr/ saltul
între singurãtate ºi însingurare/
e mortal” (p. 11).

Interesant este însã faptul cã
acest salt are tendinþa de a se
prelungi nepermis de mult,
ajungând sã contamineze nu
numai universul intern, când „în
zadar te retragi printre arbori/
departe de dezlãnþuiri/ câtã
vreme larma e în tine” (p. 14), cât
ºi pe cel extern, urmând a fi
asimilat în mod activ ºi necesar
în momentul concretizãrii
experienþei: „nu chipul zãrit/ în

ultima clipã/ ci primul, zãrit/
dincolo” (p. 16). Pendularea
continuã între un aici ºi un acolo,
între un prezent absolut ºi unul
potenþial, ni se va dovedi însã,
destul de curând, a fi un simplu
pretext în construirea aceluiaºi
sol fluctuant, sesizat anterior.
Pentru cã ceea ce ni se cere atât
de imperios, încã de la început
(ºi cu precãdere în prima parte)
este oprirea, stabilizarea
temporalã, fie ea ºi numai
fulgerãtoare, – „sã guºti pur ºi
simplu aceastã clipã în oprire
deplinã” (p. 116) – pentru ca
imediat dupã ce vom fi apucat cu
ambele mâini, de secundarul
recalcitrant, continuând sã se
zbatã în încercarea de a ºterge
cu trecerea lui clipele, sã fim
anunþaþi de inutilitatea gestului
nostru; cãci, aºa cum ne scãpase
din vedere, lãsându-ne pradã
primului îndemn (ºi nebãnuind
încã rãsturnarea pe care aceeaºi
voce urmeazã a o creea) „ori de
câte ori/ încercãm sã reþinem
ceva în timp, mortificãm” (p. 19).

Nu ne-am convins încã dacã
în dezavantaj se aflã aici cititorul
sau însuºi poemul – poem
aproape narcisiac, de altfel,
preocupat pânã la refuz în a se
orna cu cât mai multe zorzoane

filosofice, strâmbând din nas
dacã sã rãmânã sau nu în
neascundere, dacã sã se aducã
sau nu în vizibil º.a.m.d. De aici
ºi formulãri ºi idei care continuã
sã scape, precum „[...] un
adevãr/ atât de transparent,
încât/ în nezãrirea lui/ sã
oglindeascã/totul” (p. 48); în
acelaºi fel în care „aducerea-
aminte e lãsare-n adânc/ spre a
te putea înãlþa/ în firea lucrurilor/
însorite” (p. 95).  Nu vom putea
ignora aici nici tendinþa cãtre
progresie care iese la ivealã în
câteva rânduri (dupã ce va fi
trecut deja obsesia timpului sau
a însingurãrii – specifice primelor
douã pãrþi), vizând cu predilecþie
actul cunoaºterii. „Las lent, an
dupã an, sã se înalþe/ în mine
feriga, locuindu-mã/ spre a putea
rosti acum/adânc: ferigã.” (p. 78).
Desigur, avântul va fi curmat la
timp, vocea meditativã intuind
contradicþia ce s-ar crea altminteri
în rândul respectivelor idei. Însã,
din nefericire, ºi curmarea se
produce în limitele aceleiaºi logici
eliptice, care nu va face decât sã
redefineascã, încã o datã,
spasmodic, percepþia asupra
volumului:  „merg./ merg nu spre
a ajunge, ci spre a fi acolo unde
sunt.” (p. 79)
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Încheiam articolul din numãrul
trecut vorbind despre obsesia
ratãrii la Vasile Lovinescu ºi la
strategiile pe care a trebuit sã le
punã în practicã pentru a avea
sentimentul cã a dus – totuºi – o
viaþã împlinitã. Mai presus de
toate, este sigur cã legãtura lui cu
pãmântul natal, cu Fãlticeniul
copilãriei ºi al strãmoºilor l-a pãzit
de gândul obsesiv al ratãrii ºi i-a
dat sentimentul comuniunii cu
energiile vitale pe care o fiinþã
umanã nu le poate sorbi decât din
locul naºterii sale. Deºi stabilit mai
degrabã la Bucureºti, Vasile
Lovinescu îºi petrecea verile
împreunã cu soþia la Fãlticeni,
punct nodal al unei geografii mitice
care îngloba Moldova întreagã.
Din casa familiei porneau drumuri
multiple de pelerinaj prin târgul
Folticeniului pe urmele lui Creangã
ori Sadoveanu, pe sub copacii
seculari ai urbei, pe dealurile ºi la
lacurile dimprejurul oraºului, apoi
mai departe pe urmele lui
Eminescu, la mãnãstirile ctitorite
de ªtefan cel Mare ºi Petru Rareº
(descifrarea simbolisticii lor
„alchimice” era o preocupare
constantã a lui Vasile Lovinescu),
sau pe firul apelor – pe urmele
acelor descãlecãtori veniþi din
Ardeal. Natura a constituit mereu
pentru eseist un refugiu, un pretext
de meditaþie, sau o oglindã în al
cãrei luciu se strãvede planul
creator al lui Dumnezeu ca într-o
mare carte (asemãnãtoare cu
„Cartea lumii” despre care vorbea
Eminescu): „Natura e o carte
divinã. Pentru a citi în ea nu trebuie
erudiþie, ci atenþie. Literele ei sunt
intelecþiuni învãluite în fenomene,
în agitaþie, în zbucium. E de ajuns
sã facem tãcere în noi, sã

suprimãm toate modificãrile
principiului mental, pentru ca ºi
zbuciumul Naturii sã se potoleascã
ºi pe faþa ei de cristal, care în
realitate e un fund ce se ridicã la
suprafaþã ºi devine oglindã, sã se
producã emergenþa literelor divine
latente în ea. ªi probabil cã fiecare
literã se leagã cu un fir de aur de o
stea. Dacã în noi se realizeazã
ceva din impasibilitatea divinã,
asemenea bolþii cereºti, lectura se

face fãrã nici o sforþare, aproape
fãrã intenþii, gândindu-ne la
altceva, prin simpla reînsumare a
literelor în patria lor de origine. E
uºor de înþeles cã interpretatã în
acest fel, lectura Cãrþii Naturii e o
rãscumpãrare, o reintegrare în
habitatul lor definitiv a lucrurilor
citite. Dacã lectura se face prin noi,
oamenii, scrierea nu s-a fãcut oare
tot prin fiinþe comisionate pentru
asta? Propriu-zis orice gest, vorbã,
acþiune, patimã a noastrã, scriu în
cartea Naturii.” (Jurnal alchimic,
notiþã din 23.10.1966).

Chiar dacã Lovinescu a fãcut
elogiul valorii iniþiatice ºi spirituale
a multor peisaje ori produse
culturale româneºti din toate
regiunile þãrii, nu e mai puþin
adevãrat cã a existat la el un
regionalism foarte pronunþat, un
moldovenism adânc înrãdãcinat în
toate fibrele fiinþei. Moldova i-a
pãrut întotdeauna mai propice
pãstrãrii unor „elemente iniþiatice
ºi esoterice”, din pricina
„conservatorismului” ei, în vreme
ce Ardealul ºi Þara Munteneascã
se pot lãuda doar cu „îndoielnica
glorie de a fi bãgat fãrã socotealã
România în ciclonul civilizaþiei
occidentale” (Aspecte de
simbolism iniþiatic, în Mitul sfâºiat,
pp. 146, 144). Aceastã partiþie este
bizarã din partea cuiva care a trãit
multã vreme la Bucureºti (expresia
cea mai pregnantã a spiritului
muntean, a mi-ticismului) ºi care
se trãgea prin mama lui, Ana
Cetãþeanu, dintr-o familie
transilvãneanã care-l numãra în
rândurile ei pe Ion Budai-Deleanu!

Moldovenismul lui Vasile
Lovinescu întreþine o strânsã
legãturã simbolicã cu dacismul
sãu: singura provincie a României
care s-a situat total în afara
civilizaþiei romane (raþionalistã,
legalistã, militaristã, non-misticã),
importatã din Occident, trebuia –
fãrã doar ºi poate – sã pãstreze
cu stricteþe moºtenirea spiritualã
a Daciei (religia, magia, credinþele,
miturile, concepþia despre lume ºi
viaþã, organizarea socialã,
îndeletnicirile: prisãcari, ciobani
etc.). Supralicitarea importanþei
simbolice a moºtenirii spirituale
dacice îl împinge pe Vasile
Lovinescu sã caute supravieþuiri
semnificante chiar ºi acolo unde

„Natura e o carte divinã. Pentru a citi în ea nu trebuie erudiþie, ci
atenþie. Literele ei sunt intelecþiuni învãluite în fenomene, în

agitaþie, în zbucium.“

Recitind-ul pe
Vasile Lovinescu (II)

Ioan Pop-Curºeu
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acestea pot fi puse sub semnul
întrebãrii. Aºa de pildã, în studiul
despre Icoana Arhanghelului,
autorul aratã cã cele douã capete
de pe umerii lui Mihail nu sunt
altceva decât capete de „ciobani
daci”, ceea ce dovedeºte
„continuitatea unor tradiþii
precreºtine pânã în secolul al XVII-
lea; de-abia mascate de un fard
de creºtinism”. Figura regelui din
icoanã, identificat cu ªtefan, e
apropiatã de cea a lui Zamolxe: cei
doi stau „ocultaþi” în „cavernã”,
dupã un principiu fundamental al
religiilor indo-europene. „Ciobanii”
de pe umerii Arhanghelului ºi
ªtefan-Zamolxe reprezintã
„prelungiri zamolxiene” clare (art.
cit., p. 25). ªi exemplele ar putea
continua cu nemiluita... Sã
subliniez doar cã aceastã obsesie
a dacismului nu este singularã în
cultura românã: pe de o parte, ea
se înscrie în continuitatea
demersului fantasmatic întreprins
de Nicolae Densusianu în Dacia
preistoricã (volum menþionat
elogios în Al patrulea hagialâc, pp.
91 et sqq., în ciuda criticilor
ºtiinþifice care i s-au adus), iar pe
de altã parte este consonantã cu
preocupãrile unor anumiþi scriitori
tradiþionaliºti (dintre care i-aº cita
pe Mihail Sadoveanu – al cãrui
roman Creanga de aur îl captiva
pe autorul Icoanei Arhanghelului
Mihail –, ºi pe Vasile Voiculescu),
sau cu ale unor colegi de generaþie
ai lui Lovinescu (rãdãcinile dacice
ale culturii române sunt o temã de
prim plan în opera lui Mircea
Eliade, cf. De la Zalmoxis la
Genghis-Han. Studii comparative
despre religiile ºi folclorul Daciei ºi
Europei orientale).

În ciuda unor puncte comune
între gândirea lui Vasile Lovinescu
ºi tradiþionalismul literar inter-
belic (legãtura cu pãmântul,
dacismul, un anti-modernism
destul de pronunþat), diferenþele
sunt semnificative în ceea ce
priveºte concepþia asupra tra-
diþiei. Scriitorii formaþi sub zodia
sãmãnãtorismului, a popora-
nismului, sau – mai târziu – a
gândirismului interbelic puneau în
primul plan o doctrinã despre
esenþa naþiunii ºi a culturii române
pãstratã mai ales în lumea ruralã,
fãrã influxuri impure venite din

afarã. Concepþia lor culturalã era
una folclorizantã ºi populistã (în
toate sensurile posibile ale
cuvântului): o culturã românã
autenticã nu se putea sprijini decât
pe strãlucitoarea ei tradiþie
folcloricã. Foarte pasionat de
folclor ºi insistând pe transmite-
rea oralã a marilor adevãruri
ezoterice, dar fãrã sã fie un
ruralist la fel de convins ca alþi
contemporani ai sãi, Vasile
Lovinescu a fost tentat sã
sublinieze cu precãdere rolul
elitelor (intelectuali, artiºti,
masoni) în vehicularea tra-
d i þiei. Într-adevãr, chiar dacã
folclorul pãstreazã ºi vehiculea-
zã vechi scenarii iniþiatice, o
face inconºtient, în vreme ce
organizaþiile oculte de iniþiaþi,
constituite pentru pãstrarea ºi
transmiterea expresã a Tradiþiei,
ascultã de niºte reguli foarte clare,
„conºtiente” ºi respectate de toþi.
În folclor existã doar supravieþuiri
întâmplãtoare ale Tradiþiei, în timp
ce în organizaþiile iniþiatice se
elaboreazã o politicã ºi o filozofie
coerente ºi consecvente ale
transmiterii doctrinelor fundamen-
tale. Tradiþia primordialã – aºa cum
o concepe Vasile Lovinescu pe
urmele lui René Guénon – poate
fi definitã ca un fond de învãþãturi
revelate umanitãþii la începutu-
rile evoluþiei ei pe pãmânt, frag-
mentate apoi în marile curente
religioase, în mituri, în opere de
artã, de unde trebuie extrase ºi
reaºezate în locul care singur e al
lor, pentru refacerea din piese de
puzzle a magnificului desen iniþial.
Iatã cum se perpetueazã tradiþia
din generaþie în generaþie:
„Transmiterea unui asemenea
depozit se face întotdeauna
mãsluit ºi criptic, sub formã de
fabulã, în general în limbaj folcloric,
dar ºi prin intermediul literaturii
culte, când persoana aleasã are
vocaþia necesarã, o structurã
mentalã ºi psihicã receptivã ºi
talentul cerut de exigenþele
rãspândirii. [...] Ideile pure,
îmbrãcate în Eter, se oglindesc ºi
în sufletul popular, încã nepoluat,
dar ºi în intelectul unui mare scriitor
[...].” (Incantaþia sângelui, studiul
omonim, p. 113).

În lumina unei astfel de
concepþii asupra tradiþiei, locul

preocupãrilor pentru folclor în
gândirea lui Vasile Lovinescu
poate fi mai clar circumscris, deºi
paralele folclorice se întâlnesc
peste tot în opera lui, pânã ºi în Al
patrulea hagialâc (unde este citat
ºi comentat un descântec de iele,
cules de S. Fl. Marian, op. cit., pp.
57-61). Teoria conform cãreia
folclorul este un produs al geniului
popular, pe care Lovinescu o
caracterizeazã ca „universitarã”,
„oficialã”, i se pare lipsitã de interes
ºi înlocuibilã cu alta, care vede în
folclor un loc al supravieþuirii unor
învãþãturi iniþiatice pierdute,
înzestrate cu „valoare simbolicã
realã” ºi care nu doar cã nu sunt
de origine popularã, dar nici mãcar
de origine umanã, aºa cum susþine
Guénon (vezi A fost odatã..., în
Interpretarea ezotericã a unor
basme ºi balade populare
româneºti, pp. 7-8). O afirmaþie din
studiul Incantaþia sângelui nu lasã
loc de îndoialã asupra caracterului
atribuit folclorului de guénonistul
din Fãlticeni: „Integrarea în tradiþia
popularã este o integrare în
ezoterism.” (op. cit., p. 133). Când
vine vorba despre „ghicitori” ºi
„cimilituri”, Lovinescu se
distanþeazã de „etnologi”, care le
studiazã „într-un spirit uniform, fãrã
nuanþãri”, inacceptabil „din
perspectivã esotericã”. Pentru el,
aceste produse culturale sunt
criptãri ale unor învãþãturi mai
presus de fire ºi de aceea sunt mai
greu de interpretat decât basmele
sau snoavele, faþã de care se
situeazã, totuºi, mai jos în ierarhia
exterioarã a genurilor literare
(Simboluri din ghicitori, cimilituri,
frãmântãri de limbã, particule
elementare, in Mitul sfâºiat, pp.
162-163). În acelaºi spirit trateazã
Vasile Lovinescu baladele (se
ocupã de Mioriþa ºi Meºterul
Manole, la fel ca Eliade), colindele,
bocetele sau basmele lui Ispirescu
(referinþã constantã a scrisului ºi
analizelor sale), trãgând concluzii
pasionante uneori, alteori de-a
dreptul aberante. Cei trei ciobani
din Mioriþa, de pildã, sunt ºefi ai
unei confrerii iniþiatice cu rituri
precise; aici, autorul nu þine seama
de intervenþia masivã a lui
Alecsandri în baladã (cãruia, în
repetate rânduri, i se negase orice
fel de competenþã ezotericã!). O



62

concluzie interesantã priveºte în
schimb originea basmelor, care în
cultura noastrã sunt împinse în
timp – ºi saltul demonstraþiei
devine iarãºi periculos – pânã
dincolo de daci: „basmele sunt o
exteriorizare mitologicã a unor
ceremonii culturale, a unor liturghii
precreºtine, la noi posibil
predacice” (A fost odatã..., p. 9).

Tradiþia o transmit totuºi mult
mai bine marii iniþiaþi, grupaþi în
fraternitãþi, organizaþii de
obedienþã masonicã, ordine
cavalereºti, conventicule, sau pur
ºi simplu genii singuratice învestite
cu o mare misiune istoricã. În
interiorul acestor grupuri, marile
adevãruri revelate circulã libere,
însã când transpar în afarã ele
trebuiesc codate, „criptate”, pentru
a nu fi înþelese prea uºor ºi prin
aceasta pângãrite (aici este
explicaþia faptului cã Lovinescu
foloseºte conceptul de „literaturã
de sanctuar”, cf. Monarhul ascuns,
p. 112). Decodarea semnificaþiilor
ezoterice ale operelor, sedi-
mentate în aluzii, anagrame,
alegorii, capcane discursive,
imagini-paravan, jocuri metatex-
tuale ºi intertextuale, stã la
baza unei hermeneutici foarte
spectaculoase – deºi nu
întotdeauna convingãtoare din
punct de vedere pur raþional – pe
care Vasile Lovinescu o aplicã
teatrului antic, romanelor din ciclul
arthurian, Divinei comedii a lui
Dante, operei lui Shakespeare,
unui tablou al lui Nicolas Poussin,
operei Così fan tutte de Mozart ºi
altor producþii majore ale
umanitãþii. Proiectul cel mai solid,
mai constant ºi mai pasionant
întreprins ºi dus în parte la bun
sfârºit de Vasile Lovinescu este
totuºi o istorie „ezotericã” a culturii
române, bazatã pe mari figuri de
iniþiaþi, nu dintre cei pe care ne-am
aºepta neapãrat sã-i gãsim în acel
Pantheon. Majoritatea acestor
iniþiaþi sunt moldoveni (cu câteva
excepþii) ºi aparþin diverselor epoci
istorice din evoluþia modernã a
Moldovei: iatã cã nici aici nu se
dezminte regionalismul
lovinescian, despre care vorbeam
mai sus.

Chiar dacã Vasile Lovinescu
face câteva aluzii la primele loji
masonice apãrute în Moldova

secolului al XVIII-lea, în vremea lui
Constantin Mavrocordat, ºi mai
târziu în vremea ocupaþiei ruseºti
din 1778 (când s-a fondat la Iaºi o
lojã de rit scoþian rectificat), sau la
posibilitatea ca Brâncoveanu sã fi
fost „patron suprem al Masoneriei
muntene”, la fel ca alþi regi ºi
împãraþi din Apus (Trestia de aur,
în Incantaþia sângelui, p. 36),
atenþia lui se focalizeazã totuºi
asupra unor fenomene din
veacurile XIX-XX. Primul grup
iniþiatic pe care îl analizeazã
Lovinescu este cel constituit în jurul
domnitorului Mihail Sturza ºi al
mitropolitului Veniamin Costachi, ºi
avându-l în frunte pe Gh. Asachi,
cel care a întemeiat Academia
Mihãileanã alegându-i drept
pecete „unul din cele mai
importante simboluri hermetice”,
anume phoenixul renãscând
(Aspecte de simbolism iniþiatic, în
Mitul sfâºiat, p. 121). Într-un studiu
consacrat integral lui Asachi
(Incantaþia sângelui, pp. 97-107),
Lovinescu se concentreazã mai
mult pe analiza pseudonimului
(hieronimului) Alviro Dacico
Corintico, primit de moldovean în
cei patru ani italieni (1808-1812),
legându-l de o organizaþie iniþiaticã
din Roma, apoi pe iubirea
petrarchistã a lui Asachi pentru
Bianca Milesi, mai mult decât pe
analiza operei (pe douã pagini,
hermeneutul face totuºi câteva
observaþii inteligente despre
scrierile istorice asachiene). Una
din ipotezele de bazã ale studiului
este cã Asachi ar fi transmis gradul
de mare iniþiat în „masoneria”
moldoveanã, „cu totul deosebitã
de aceea din restul þãrii, net
tradiþionalã ºi conservatoare” (p.
105), lui Calistrat Hogaº, elev al
Academiei Mihãilene... Tot din
acest cerc a fãcut parte ºi
Costache Stamati, autor al unui
poem despre Ciubãr-Vodã ºi
Bogdan, Povestea poveºtilor
(1843, 1868), analizat pe larg de
Lovinescu în studiul despre acest
rege-clovn din tradiþia
româneascã, identificat
neconvingãtor cu însuºi regele
Graalului (Ciubãr Vodã, în
Monarhul ascuns, pp. 95-123).
Totuºi, figura cea mai interesantã
a acestui grup de iniþiaþi a fost
boierul Neculai Istrati, conservator

ºi antiunionist convins, dar
promovator al unei politici de
luminare culturalã pe domeniile lui.
Ca ºi Hasdeu mai târziu, ºi Istrati
ºi-a construit un soi de templu
încãrcat de simboluri iniþiatice:
casa de zestre a soþiei sale a fost
transformatã în lãcaº masonic,
decoratã cu capete de lei, cu un
fronton în formã de arbore sefirotic,
cu coloane care aduceau aminte
de cele douã coloane mitice ale
templului de la Ierusalim, cu
compasuri ºi alte semne pe de-a-
ntregul transparente. Atitudinea
politicã „bizarã” a acestui grup
moldovean nu trebuie sã ne
surprindã, spune Vasile Lovinescu:
„ªi atunci, conservatismul grupului
lui Asachi, antiunionismul lui Istrati,
capãtã o cu totul altã rezonanþã ºi
semnificaþie. Este apãrarea
deznãdãjduitã a unei comori vechi
de mii de ani, spulberatã în cele
patru vânturi de domniºori ºi de
bonjuriºti, pentru o pereche de
haine nemþeºti. Este vãditã ca-
litatea excepþionalã a elementelor
ezoterice din depozitul tradiþional,
pe care-l mai deþineau câþiva boieri
moldoveni, încã pe timpul Unirii,
probabil pânã spre perioada venirii
Domnului strãin ºi Rãzboiului de
neatârnare, deci pânã în epoca
activitãþii literare a lui Creangã. În
realitate s-a prelungit mai mult:
sunt elemente iniþiatice de primã
mânã în opera lui Eminescu,
Hogaº ºi Sadoveanu.” (Aspecte de
simbolism iniþiatic, p. 142)

Ei bine, da, Creangã ºi
Eminescu au fost ºi ei iniþiaþi în
tainele tradiþiei primordiale, însã
într-o ecuaþie oarecum diferitã de
aceea din istoria literarã clasicã,
deoarece adevãrurile ezoterice pe
care le exprimã operele lor sunt de
acelaºi calibru, mai mult decât atât
fiind posibil chiar ca humuleºteanul
sã fie un soi de „Superior
Necunoscut” într-o ierarhie de tip
masonic (Incantaþia sângelui,
studiul omonim, p. 110). Chiar
dacã nu suntem întotdeauna de
acord cu înaltul rol pontifical atribuit
lui Creangã ºi cu învãþãturile
extrase din scrierile sale, este
incontestabil cã – în urma
hermeneuticii foarte solide a lui
Vasile Lovinescu – studiile despre
opera silenului din Humuleºti nu au
decât de câºtigat. În afarã de
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masiva carte Creangã ºi creanga
de aur (1989), consacratã
basmelor, în care hermeneutul
aratã printre altele omogenitatea
poveºtilor cu subiect demonologic,
Lovinescu a scris subtile studii
despre cimiliturile lui Creangã,
vehicule ale unei înalte înþelepciuni
cifrate, sau o bunã analizã a celor
douã snoave (Prostia omeneascã
ºi Povestea unui om leneº).
Concluziile despre Prostia
omeneascã sunt seducãtoare prin
aparentul lor paradox: adevãratul
prost e tatãl care pleacã de acasã,
demitizând lumea prin bunul lui
simþ mãrginit ºi rãspândind peste
tot filozofia lui raþionalistã ºi
pozitivistã (!), idei care aduc
oarecum cu cele pe care le profesa
Beniamin Fundoianu în scrierile
sale filozofice din perioada
francezã.

Singurul muntean care s-a
bucurat (dar în ce mãsurã!!!) de
onoarea unui studiu complet ºi
complex din perspectiva tradiþiei
primordiale a fost Mateiu
Caragiale, în Al patrulea hagialâc.
Exegezã nocturnã a „Crailor de
Curtea-Veche” (1981): defectele ºi
calitãþile sunt aceleaºi ca în
celelalte scrieri lovinesciene.
Astfel, se „demonstreazã” – iar
argumentele sunt uneori
convingãtoare – cã Mateiu, filorus
convins, ar fi putut face parte din
ordinul de Malta rusesc, despãrþit
de cel occidental la sfârºitul
veacului al XVIII-lea: Craii de
Curtea-Veche ar transmite aºadar
valorile simbolice ºi miturile acestui
ordin. Acele valori simbolice ºi
miturile respective se hrãnesc în
bunã mãsurã ºi din strãvechea
alchimie, al cãrei limbaj codificat
este pus aici în legãturã de Vasile
Lovinescu cu heraldica (scutul fiind
dupã pãrerea lui „o secþiune
longitudinalã a Athanorului, a
vasului alchimic, în care se
realizeazã transmutarea materiilor
grosiere în materie primã ºi aur
filozofal”, p. 17), ceea ce îi chiar
permite sã defineascã Craii, cu o
foarte inspiratã formulã, drept
„opus heraldicum” (p. 15).

Alþi scriitori mari din literatura
românã care au folosit simboluri
ale tradiþiei primordiale s-au
menþinut pe un plan pur estetic,
fãrã sã le vivifice, sã le umplã de

viaþã ºi sã facã din ele altceva
decât niºte coji goale bine
sunãtoare: „Arghezi, care, pe un
înalt plan artistic, n-a fãcut, timp
de 60 de ani, decât sã se
înmulþeascã prin sciziparita-te;
Barbu narcisiac incorigibil; nu
înseamnã aceasta cã
bipolarizarea, cu urmarea ei
inevitabilã, transmutaþiunea,
angajeazã un plan mai adânc
decât acela accesibil sondei
estetice?” (Al patrulea hagialâc, p.
25).

Dupã ce un cititor parcurge
toate scrierile lui Vasile Lovinescu,
este imposibil sã nu-ºi punã
întrebãri asupra identitãþii autorului,
nu a celei socio-profesionale (pe
care am vãzut cã putem s-o
lãmurim cu ajutorul câtorva detalii
biografice), cât mai ales asupra
celei ontologico-scripturale. Ce a
fost autorul acestor texte? Pe ce
poziþie s-a situat scriind? Am vorbit
deja despre el ca despre un
„iniþiat”, însã aº merge ºi mai
departe calificându-l drept „mag”.
Postura în care se plaseazã îmi
aduce aminte de aceea a
„hierofantului cu cartea” din texte
eminesciene ca Povestea magului
cãlãtor în stele ºi Sãrmanul Dionis,
de moº Leonte Zodierul din Hanu-
Ancuþei al lui Sadoveanu, sau de
solomonarii din tradiþia popularã
româneascã. Scrierile lui Vasile
Lovinescu sunt pline de referinþe
la magia înaltã (cunoºtea bine
Dogme et rituel de la Haute Magie,
1854-1856, de Eliphas Lévi), la
artele magice superioare de tipul
alchimiei, astrologiei, kabbalei sau
formelor de divinaþie din Extremul
Orient (Yi-King), ºi nu se ocupã de
„vrãjitorie” – plasatã mult mai jos
decât „magia” pe o scarã valoricã
– decât sporadic (atunci când în
basme se pomeneºte de
personajele vrãjite). Chiar când se
ocupã de formele populare ale
magiei, Vasile Lovinescu le
plaseazã tot de partea tradiþiei
primordiale, de pildã confreriile de
solomonari, care îi trezesc un
interes susþinut, aºa cum
dovedeºte o scrisoare cãtre un
prieten din 4.09.1961: „Chestiunea
solomonarilor e una din cele mai
importante din Tradiþia noastrã.
Pãcat cã se vorbeºte atât de puþin
de ei. Sensul malefic, dat de unii

folcloriºti, e un non-sens, cãci nu
poate fi consideratã ca maleficã o
misiune de rigoare. Numele lor îi
desemneazã ca adepþi minori
(perfecþiunea umanã), ca fãcând
parte din familia spiritualã a lui
Solomon (regele urieºilor în tradiþia
româneascã), dar mai ales, ca
având drept patrie oraºul Salem,
care, dupã cum ºtii din Le Roi du
monde, e o altã desemnaþiune a
Agartthei. Deci membri ai Centrului
Suprem. Informaþiile folclorice
despre ei sunt excesiv de rare.
Deaceea, te rog stãruitor, culege
ºi strânge tot ce gãseºti despre ei,
scris ºi oral, mai ales oral. Poate
stãruinþa matale i-ar face sã revie...
E foarte important.” (Scrisori
crepusculare, p. 7). Despre
solomonari este vorba ºi în studiul
consacrat lui Ciubãr Vodã, în
Monarhul ascuns, pp. 138-139,
unde Lovinescu aratã cã acest
voievod-mãscãrici e dat de
Stamati drept „rege al
solomonarilor”, cã Moº Nichifor
Coþcariul din nuvela lui Creangã se
pricepe ºi el la „solomonii” etc.

Doctrina însãºi profesatã de
scrierile lui Vasile Lovinescu este
una de sorginte magicã ºi nu diferã
prea mult – în linii mari – de ceea
ce putem gãsi la francezii Eliphas
Lévi ori René Guénon, ori la magii
din tradiþia noastrã literarã
autohtonã. Am vãzut, într-un pasaj
din Jurnalul alchimic citat mai sus
cã întregul cosmos este o carte pe
care adeptul trebuie s-o
descifreze, fiind conºtient pe de
altã parte cã orice gest ºi orice
faptã de-ale oamenilor se imprimã
în filele mereu deschise ale cãrþii.
Metafora cãrþii ºi cea a iniþierii ca
lecturã sunt, de altfel, centrale în
Jurnalul alchimic, unde ni se
propune un soi de teorie
platonicianã a literalitãþii: literele
alfabetelor noastre ies dintr-o serie
de litere numite „supreme”, la fel
cum lumea fenomenalã este o
simplã oglindire a lumii perfecte a
Ideilor (p. 250, 25.12.1966). Datã
fiind aceastã origine supranaturalã,
nu este de mirare cã lectura unui
text, mai ales a unuia „sacru sau
tradiþional”, poate sã se
dovedeascã plinã de obscuritãþi:
acestea pot fi eliminate dacã
adeptul se concentreazã cu putere
asupra lor, revelaþia producându-



64

se exact acolo unde misterul pãrea
mai de nepãtruns (ibid., pp. 236-
237, 20.12.1966). Cu o asemenea
teorie a naturii, a literei ºi a textului,
arta nu îi poate apãrea lui
Lovinescu decât ca o operaþiune
magicã, un soi de binaritate
alchimicã fãcutã din solve ºi
coagula, în care lumea este
descompusã ºi recompusã mereu
în funcþie de o stranie reþea de
corespondenþe între microcosmos
ºi macrocosmos. Un precursor al
lui Lovinescu, care foloseºte
termenul correspondances
(preluat de aici de Baudelaire) este
abatele Alphonse-Louis Constant,
alias Eliphas Lévi: într-un volum de
poeme din 1845, Les Trois
harmonies, existã o poezie de
inspiraþie misticã, intitulatã Les
Correspondances, bazatã pe
ideea cã tot ceea ce vede omul în
lumea realã nu este altceva decât
un simbol al prezenþei lui
Dumnezeu: „Formé de visibles
paroles / Ce monde est le songe
de Dieu; / Son verbe en choisit les
symboles, / L’esprit les remplit de
son feu...” Concepþia magicã a lui
Lévi, exprimatã în marea trilogie –
cunoscutã de Vasile Lovinescu –
formatã din Dogme et rituel de la
Haute Magie (1856), dintr-o amplã
Histoire de la Magie (1859), ºi din
La Clef des grands mystères
(1860), se sprijinã pe o dogmã
precisã, care e aceea a analogiei
universale sub semnul Erosului
platonician. Conform cu aceastã
dogmã, microcosmosul reproduce
macrocosmosul, natura este o
oglindã a lumii divine invizibile,
omul o imagine (uneori pãtatã) a
lui Dumnezeu însuºi, ºi arta este
singura care permite aici pe
pãmânt reunirea acestor realitãþi
separate într-un tot unitar.
Sintagma „magia artei” apare în Al
patrulea hagialâc cu privire la
opera lui Sadoveanu, care
încifreazã taina dar o ºi face
extrem de „actualã”, de „tangibilã”
(p. 8): aceastã constatare
declanºeazã, de fapt, investigaþia
asupra operei mateine...

Iniþiatul îºi duce viaþa într-un
univers unde totul e magie, unde o
conversaþie de la Maestru la
discipol cu Roxana Cristian (faþã de
care sentimentele lui Vasile
Lovinescu au fost fãrã îndoialã

intens erotice, deºi acel eros este
adesea descris drept „cosmo-
gonic”), i se pare nici mai mult nici
mai puþin decât „o ºedinþã magicã,
un descântec magic” (Scrisori
crepusculare, p. 106). În Jurnalul
alchimic de altfel, Lovinescu
recunoaºte importanþa trãirii
erotice, cãreia trebuie însã  sã se
adauge o dimensiune „intelectualã”,
fãrã de care simplul sentiment
rãmâne fãrã valoare ºi nu capãtã
nici o dimensiune magicã (pp.
110-111, 26.10.1966). Viaþa întrea-
gã trebuie sã se desfãºoare, de
fapt, sub semnul unei trãiri
simbolice a lumii, prin intermediul
cãreia magul va realiza cã poate
sã aibã totul dacã posedã fie ºi
numai o pãrticicã a unui lucru, fie ºi
numai o razã din lumina increatã
(acest principiu pars pro toto a fost,
de altfel, pus de J. G. Frazer la baza
gândirii magice): „Superioritatea
trãirii simbolice a lumii stã în faptul
cã prin ea cantitativul dispare ºi
rãmâne calitativul, de aceea nu mai
e nevoie de cuprinderea multitudinii,
a generalului, a colectivului, cãci
cine prinde în cel mai infim lucru o
pãrticicã de luminã, pe care o
ascunde ºi o simbolizeazã, se
uneºte cu toatã lumina, cu rãdãcina
universalã, cu Ideea acestei lumini
particulare. ªi în Universal, cine are
o parte, are totul, pentru cã
Universalul nu e divizibil. [...] ªi apoi,
în ordine descendentã, a vedea
simbolul unui lucru este a percepe
þesutul întregului plan de fire în care
se aflã acel lucru, pentru cã ochiul
devenit vizionar percepe, fãrã sã
mai fie nevoie de o altã sforþare,
lumina ocultã ºi din celelalte lucruri
ambiante. Transformarea magicã
a privirii noastre. Fiecare spectacol
e pentru întâia oarã vãzut. Pentru
noi se creeazã lumea în fiecare
moment.” (Jurnal alchimic, p. 276,
4.01.1967)

Pasajul de mai sus aproape cã
nu are nevoie de comentarii...
Vasile Lovinescu nu-ºi demon-
streazã poziþia teoreticã, ci ºi-o
afirmã, iar nouã cititorilor – seduºi
de frumuseþea formulelor – nu ne
mai rãmâne decât sã dãm
adeziunea la teoria care ni se
propune. Textele magice ºi
hermeneutica lui Vasile Lovinescu
par sã nu admitã o lecturã pe calea
de mijloc, pe parcursul cãreia

cititorul nu reþine decât ipotezele
care corespund sistemului sãu logic
sau unor criterii de verosimilitate
precis stabilite. Magul ne cere (=
impune) sã-i parcurgem scrierile ca-
ntr-o iniþiere, din care nu mai existã
cale de întoarcere. Critica lui
Umberto Eco faþã de René
Guénon, întreprinsã în Limitele
interpretãrii, i se potriveºte într-o
oarecare mãsurã ºi lui Vasile
Lovinescu (în calitatea sa de
discipol fidel al Maestrului): avem
de-a face cu o gândire care rupe
punþile în spatele ei, care se
sprijinã doar aparent pe rigoare
istorico-filologicã, dar hrãnindu-se
cu precãdere din etimologii
presupuse (avansate pe baza unor
simple similitudini fonetice sau a
unor analogii vagi). Chiar când
suntem tentaþi sã-i respingem
concluziile ori sã-i opunem critici
pertinente de genul celor enunþate
mai sus, nu putem fi total insensibili
la magia stilului lui Vasile Lovinescu,
un mare meºter al formulei
„frumoase”, ca de altfel toþi scriitorii
din familie. Citatele mele, mai lungi
ori mai scurte, dovedesc cu asupra
de mãsurã fineþea literarã a magului
moldav, diversitatea mijloacelor
expresive puse în scenã:
comparaþii neaºteptate, metafore
revelatorii sau ambiguitatea stilului
aluziv (s-ar putea cita integral eseul
Sunt lacrimae rerum, deºi
oarecum cioranian în ton).
Asonanþele nu sunt niciodatã
neglijate ca mijloc prea simplist de
seducere a cititorilor: „Întâlnim
uneori prin pãduri astfel de arbori,
cu forme înnodate, ciotoase,
crãpate, spãimoase. Cine ºtie
dacã nu sunt balauri imobilizaþi,
astfel deghizaþi ca sã se eclipseze
în faþa indiscreþiei oamenilor?”
(Douã steme, în Mitul sfâºiat, p.
154). Aº mai cita un singur pasaj,
care rezumã concepþia lui Vasile
Lovinescu despre artã ºi despre
cum trebuie sã sune un text
memorabil pentru urechea
interioarã, „magicã”, a cititorului:
„Când esoterismul s-a evaporat
din artã, a rãmas numai reziduul
unei geometrii-închisoare, a cãrei
linii s-au trasformat în gratii ca firele
de pãr ale Mamei Pãdurii, în
lanþuri, pe gâtul câinilor lui Fãt
Frumos.” (Scrisori crepusculare, p.
83).



65

Florin Balotescu

Androginul ºi mireasa
lui

Mireasa si hermafroditul,

Titlul cãrþii scrise de Adela
Greceanu, Mireasa cu ºosete
roºii, apãrute în 2008 la Polirom,
aminteºte întrucâtva de pasãrea
din visul profetic al mamei lui
Dante, aºa cum este el povestit
de Boccaccio; înainte de
naºterea ilustrului copil, visul
acela ar fi anunþat prin viziunea
unui pãun nu mai puþin decât
imaginea viitoarei divine comedii,
cea a cãrei frumuseþe celestã se
sprijinea pe picioarele unei limbi
neacademice, neobiºnuitã pentru
ochii ºi auzul oamenilor din
realitatea cotidianã. Nepotrivirea
aparentã se pãstreazã ºi aici, dar
oricât ar fi de surprinzãtoare ºi
distorsionatã imaginea în alb ºi
roºu, ea se situeazã cumva firesc
în continuarea unei alte cãrþi a
Adelei Greceanu, Înþelegerea
drept în inimã, aflatã sub semnul
unui tip rar de sensibilitate ce
pare sã vinã din facultãþi umane
redescoperite, aºa cum este
strania zonã în care inima ºi
creierul se întâlnesc iremediabil.

Ritualul pregãtirii miresei, din
romanul Adelei Greceanu, de-a
lungul unei nopþi, de câteva femei
stranii, ritual care constituie
suprafaþa acestei cãrþi, înseamnã
reintrarea într-o zonã proprie, în
care povestea, memoria,
senzaþiile sunt comprimate, iar
discursul capãtã ritmul unui ceas
afectat de un ciudat câmp
magnetic, acele lui miºcându-se
în toate direcþiile, alteori
rãmânând pe loc, ca în
Ceasornicãria Taus, cunoscuta
piesã a lui Gellu Naum. La prima
lansare a cãrþii, unul dintre criticii
prezenþi a vorbit despre un exces
de poezie al acestui op,
referindu-se probabil la striaþiile
unei zone personale, ale
experienþei viziunilor ºi
iluminãrilor poetice care se
produc în ceea ce Adela
Greceanu/Mireasa numeºte

viset (i-am zice, jucându-ne,
visette), în spaþiul care poate
dispãrea, trece în alþi oameni;
mai existã apoi intuiþia cã în mine
e un bãrbat pe care niciunul nu
l-a înfruntat; tot aici se des-
fãºoarã însã disperãri, refuzuri
totale ale realitãþii urbane sau
sociale, ironii ºi un umor descins
mai ales din replicile incredibilei
naºa Lena care echilibreazã din
interior derapajele de orice fel: nu
ºtiu normal, spune ea, dacã tot
ce zici tu, copilã, e din
deºteptãciune sau din þicnealã.
„Þicneala” aceasta existã ºi are
un alt nume, poate un fel de
instinct ale cãrui activãri nu lasã
în lumea vizibilã/lizibilã decât
flash-uri ºi senzaþii: autostradã,
deºert, perete ars de soare, apoi
obloane verzi întredeschise,
dungi de luminã rãcoroasã pe
podea, liniºte, cãmaºa albã de
reiat, mansardã, seara caldã de
varã; ºi, pe lângã acestea,
senzaþia de a fi altcineva, mai
exact de a fi în prezenþa ta însuþi/
însãþi ca altcineva, senzaþia cã
în general eºti doar un perete
elastic, un timpan între un interior
ºi un exterior, cã scrisul mã face
sã parcurg distanþa dintre mine
ºi lume, cã cineva se trezeºte în
tine, atunci când îþi þii respiraþie,
iar acel cineva ºtie exact ce ai
de fãcut.

Din povestea ocolitã la
nesfârºit a miresei aflãm cã ea
se pregãteºte, ca orice mireasã,
pentru bãrbatul-iubit, dar, la fel
ca în satele tibetane, mirii par sã
nu se cunoascã ºi nu ºtiu nici
mãcar când se vor întâlni, cu
toate cã totul s-a pregãtit de mult
pentru ei. Sau, cum ar spune
mireasa, pânã (se întâmplã) una,
(se întâmplã alta), ºi dacã e sã
ascultãm povestea, nu ni se face
nicio concesie, iar personajul
închide uºa întrebând doar ce vor
de la mine, astfel cã bãrbatul
aºteptat, mielul, e tot undeva
înãuntru, acolo unde se dau
singurele lupte reale. Cum ar

spune naºa Lena însã, cartea nu
e pentru oricine, normal; ca ºi
scriitoarea-poetã, ea se
refugiazã într-o camerã cu uºa
închisã, pe sub care trece o unicã
dungã de luminã ºi în care
regulile nu mai sunt cunoscute
decât de o preoteasã tãcutã ºi
totemicã, pisica Pãpuºescu.

Cartea Adelei Greceanu, cea
adevãratã, pare cã nu începe de
fapt niciodatã, pentru cã, aºa
cum spune mãtuºa Zizi, ai
început sã vorbeºti despre mine,
dar tot la tine ai ajuns; ea se
limpezeºte ºi se defineºte odatã
cu pieptãnatul miresei, gest care
þine pe de o parte de o poveste
întreþesutã, cu voci care mutã
toate zonele posibile ºi probabile
ale conºtiinþei în acelaºi plan, pe
de altã parte de o descuamare,
o exuviere, de miºcarea magicã
ce va duce, aºa cum citim, la
ruperea cercului bãrbaþilor, cãci
tot ce mi se întâmplã nu e altceva
decât lunga lor plecare. Este o
ceremonie frântã ca ºi povestea
ei, iar dantelãria (miresei ºi poveº-
tii) ei nu este suavã ºi simbolicã,
ci ereticã, enervatã, energicã, pen-
tru cã, aflãm din carte, mireasa cu
ºosete roºii n-are defecte (...)
Este egocentricã, orgolioasã,
arogantã, iar povestea ei e într-
un fel o atenþionare cã poeþii
refuzã lumea pe care tot ei o
salveazã, forþându-i supravie-
þuirea ºi frumuseþea, forþând ºi
mai ales determinând întâlnirea,
probabil androginã ºi ea, dintre
cele douã minþi (cel puþin) ale
oamenilor, adicã mintea creie-
rului ºi mintea inimii.

Volumul de poezie al lui
Marius Conkan, soporia, apãrut
la Editura Vinea în 2009, despre
care e vorba aici, este tipul de
carte ameninþatã cumva de
extremele interpretãrii – ea poate
apãrea doar ca univers dificil,
lipsit de confortul vizual sau
lingvistic facil, populat cu figuri
hibride, fantasme ale andro-
ginului, senzaþii extreme sau
doar ca o carte destabilizatoare,
un experiment de limbaj, o
structurã polimorfã, construitã pe

Soporia ºi distorsiunile
din lumea vie
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modelul coborârii în infern, dar
mai ales al explorãrilor cât se
poate de directe ale acestuia. În
mod ideal însã, acestei cãrþi nu i
se poate spune nici da, nici nu,
pentru cã ea e în primul rând o
carte despre percepþia ºi
experimentarea pe propria piele
(ºi dincolo de ea) a
hermafroditului, nu sub forma
unui construct cultural însã, ci ca
identitate asumatã ºi aleasã
drept cãlãuzã personalã. Cartea
este tripartitã ºi, pe lângã
animalele heraldice ale ospiciului
de uz personal („iepurele, calul,
taurul ºi mai presus de toate
licorna pioasã”), poartã blazoane
psiho-poetice bine definite: flori
fete ºi bãieþi melodii ºi cântãreþi,
soporia ºi entry for death; pe
lângã marcaje ale unei regresiuni
în propria interioritate, ele
mãrturisesc configurarea unor
zone poetice proprii, de
exorcizare, redempþie ºi
vindecare care de cele mai multe
ori rãmân inaccesibile cititorului
serafic, emotiv, cãutãtor de
metafore sau excesiv de
cerebral. Interesant este ºi faptul
cã la fel ca alte cãrþi ale tinerilor
poeþi actuali, ºi aceasta pare a
se apropia cu uºurinþã, lãsând la
o parte extensiile avangardelor,
cu deosebire suprealismul, mai
degrabã de începuturile foarte
vechi ale literaturii. Când scrie
despre þara Soporia, „þara tristeþii
ºi a bãtrâneþii þara euritmiei ºi a
nebuniei”, despre „cea de 28 de
ani” care „ar coborî în iad”,
Marius Conkan ar putea la fel de
bine sã spunã ca Ghilgamesh cel
cãruia Enkidu nu îi dezvãluie
legea lumii subpãmântene
pentru cã s-ar porni pe plâns „Ei
bine, fie, vreau sã mã pornesc pe
plâns”; Marius Conkan ar putea
sã spunã ºi povestea visului în
care tot Enkidu „mã apucã ºi mã
duse spre casa întunericului,
spre casa de unde nu mai iese
nimeni, spre calea fãrã
întoarcere” ºi tot el ar putea sã
ia parte oricând la o intimã
descensus ad inferos ºi, mai mult
decât atât, la straniul ritual al
haimakuriei în urma cãruia
Odiseu face spiritele din Infern
sã-i vorbeascã. Aici nu gãsim nici
vreun Odiseu, nici vreun Enkidu

explicit, dar gãsim o mitologie a
reciclãrii, a tãiºurilor, a
extremitãþilor ºi marginalitãþii,
gãsim aici metrosexualul,
plasticul, gonflabilul, pãpuºile,
prezervativul, dar ºi penele,
epilarea, fardul, pãrul; sunt aici
cuþitul ºi lama, dar ºi vânãtãile,
sângele, stomacul ºi pântecul;
lucrurile sunt tãiate, secþionate,
sfâºiate, macerate, gãsim mintea
care implorã „sã fie mâncatã de
vrãjitoare ºi zmei”, gãsim un
individ care nu trãieºte în negare,
aºteptând epopteia paradisiacã,
ci ia rãul în piept  („rãul a fost
despicat”, aflãm, dar uneori aflãm
ºi cã „i have had enough”), ºi-l
asumã încearcând sã-i gãseascã
strãlucirea; de aceea el comite un
gest teribil, nu al adulmecãrii
sângelui, cum face Tiresias în
Infern, ci acela al mâncãrii
fardurilor – masca (iniþiaticã,
desigur) devine, aºadar, una cu
personajul în cadrul unei lupte
stranii, incredibil de tensionate, de
organice, date oriunde, în interior,
oricare ar fi el: psihicul, misticul,
copilãria, strada sau bucãtãria.

Toate acestea merg însã spre
un gest major al acestei cãrþi care
pune la îndoialã toate constructele
psihanalitice majore; de la pãtuþul
cu plasã care devine ospiciu,
pânã la regãsirea inelului de

gnom, a înfrãþirii cu personaje
teribile ca fratele Caliban
Canibalul, numit ºi eunucul,
sumaºedsâi, fratele morþii,
asexuatul sau markon, Soporia e
un poem care conþine, la cei 21
de ani ai autorului, un gest magic,
acela de a-l speria pe Bau Bau,
cel care „mi-a înviat iubirea pentru
femei ºi credinþa în zei”,
opunându-i-l pe maestrul Sopor;
totul începe cu identitatea incertã,
de nu fi nici bãiat, nici fetiþã, dar
se rezolvã cu intrarea într-un
teritoriu asemãnãtor cu cel din
Labirintul lui Pan, unde se
desfãºoarã rãfuieli cu sine, dar ºi
cu poeþii care nu-i cunosc puterea
de coroziune ºi redefinire
identitarã, cãci, aflãm, „poezia
neprotejatã provoacã malformaþii
genitale”. Fie cã vorbeºte despre
animalul-pereche, despre
metrosexual, despre întâlnirea
înspãimântãtoare a celui care
scrie „alerg înãuntrul craniului
meu cu craniul meu în mânã” sau
despre emopoezie,  manechinul
care pozeazã în faþa ratãrii sau
„patria noastrã” care „se rezumã
la servilism prostituþie ºi umi-
linþã”, Marius Conkan îºi con-
struieºte o intrare rapidã, tãioasã;
iar acestea sunt ºi un fel de
facultãþi ale poeziei sale instruite
acid pentru supravieþuire.
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Un anotimp  în paharul
gradat

Monstrul si tatuca,

)

Volumul de poezii al lui Radu
Vancu, Monstrul fericit, apãrut
anul acesta la editura Cartier din
Chiºinãu, colecþia Rotonda, este
întâlnirea deloc întâmplãtoare a
unei ediþii complete Enciclopedia
Britannica cu o sticlã de vodcã,
pe masa unui birt din capitala
unui judeþ, fie el de munte sau
de mare.

Cartea de 74 de pagini este
consistentã nu atât în volumul de
text cât în puterea de
concentrare a ideilor ºi imaginilor.
Poezia, construitã pe un filon
narativ subtil, ce se relevã ca
piesele unui puzzle de-a lungul
lecturii, conþine expresii grele
însã nu greoaie, de genul
„sufletul e testosteron pur” care
lãsate în suspensie ar da
senzaþia de preþiozitate, însã
dublate aproape întotdeauna
într-un echilibru instabil, perfect
aproape, de imagini ironice,
autoironice, reflexive ºi
concentrate,  precum „Când
sufletul i-o trage pe la spate
memoriei, strângi din dinþi/ ºi
speri cã-i începutul unei prietenii
speciale” (De anima, p. 32), oferã
ochiului atent ºi sensibil la
concepte ori fineþuri veritabile,
însã avid de „efect de real”, o
lecturã aproape desãvârºitã.

Lirismul etilofil brodeazã în
jurul paharului. Câteva exemple
de remarcat: „orice ateu socialist
care bea cu nãdejde/ se
transformã, dupã o anumitã
cantitate, într-un anarhist mistic.”
(ce-ar mai mustãci Dostoievski!);
„greu, tare greu se bea/ fãrã
revelaþie”; deºi alcoolizat,
„lumea-i tot acolo, cu mutra/ ei
de Rain Man”. Inevitabil, Radu
Vancu are în poezie câteva
obsesii, resemantizate ºi
nuanþate de-a lungul apariþiilor
recurente: imaginea suicidului
patern duce la dezintegrarea
lumii, singura „epifanie second

hand” care rãmâne la îndemânã
fiind cea indusã de alcool, însã
nu ca paradis artificial, ci pur ºi
simplu ca mijloc de subzistenþã
metafizicã ori psihicã. Tot din
raþiuni de supravieþuire (acesta
fiind ºi titlul poemului din care
citez acum), memoria trebuie
cauterizatã, amintirile trebuie...
„benignizate”: „Fericit monstrul
care-ºi poate privi amintirile fãrã
dezgust & urã/ [...] Sã nu-þi urãºti
ºi sã nu-þi iubeºti amintirile”. În
aceastã lume fãrã consistenþã,
existã o altã epifanie, mult mai
puternicã, ce o exclude parþial pe
prima, iar potenþialitatea acesteia
este împlinitã prin erotism ºi
iubire, salvare în „o lume tot mai
materialist dialecticã”. Astfel,
farsa tragicã, bâlciul fãrã urmã de
traiectorie teleologicã, fãrã sens
ori afectivitate, cu afect teatralo-
penibil, oferitã de opþiunea etilicã,
este îmblânzitã de eternul
feminin, nu mai puþin ironic
introdus în scenã: „Când de-
odatã tu rãsãriºi în calea-mi/
Cami, tu dureros de
antialcoolicã,/ Misionarismul tãu
mã converti la monoteismul
hameiului”.

Volumul este împãrþit în douã
secþiuni. Prima, „Etilograffiti”,
este corpusul efectiv de poezii,
iar a doua, „Confesiunile
monstrului fericit. Un apolog”,
este o tiradã în care biografismul,
conceptele, ironia ºi referinþele
livreºti se combinã de-a lungul a
20 de pagini, oferind o delicioasã
struþo-cãmilã, dacã nu chiar o
prelungire necesarã, cel puþin
una fireascã a volumului efectiv
de poezie. Iar încheierea,
închinatã unuia din „patronii
spirituali” ai volumului, Ion
Mureºan, este „Poemul despre
elocinþã” ºi începe aºa: „Vai,
sãracele, vai, sãracele neveste
de alcoolici!” Restul poemului e
atât pe mãsura volumului, cât ºi
pe calapodul minunatei poezii
pastiºate.

Radu Vancu nu face parte din

tagma bãutorilor metafizici, nici
a celor boemi pur-sânge, poezia
lui fiind mai degrabã îmbibatã de
etil existenþial, chiar cu mici
nuanþe existenþialiste, dar care
nu sunt duse pânã la capãt. „Cine
ºtie sã bea trebuie sã ºtie sã ºi
iubeascã”, îl parafrazeazã ludic
Radu Vancu pe Sf. Augustin. Iar
dacã cel ce bea ºi iubeºte mai
ºtie sã ºi scrie bine, atunci fericit
este el, monstru fericit.

Bogdan Odãgescu

Who is Tãtuca?
Trebuie sã recunosc cã citind

cel de-al treilea volum de poezii
al lui Claudiu Komartin, Un
anotimp în Berceni, apãrut anul
acesta la editura Cartier, colecþia
Rotonda, „la pachet” cu volumele
lui Radu Vancu ºi Dan Coman,
am ajuns sã îmi revizuiesc puþin
optica de receptare a poeþilor
douãmiiºti. Am ajuns, de
asemenea, sã mã întreb la fel de
asumat cam în ce direcþie se
îndreaptã poezia celui ce a
impresionat cu Pãpuºarul ºi alte
insomnii ori Circul domestic
acum ºase, respectiv patru ani,
plasându-se destul de
spectaculos în primele rânduri
ale volatilului canon dictat de
critica de receptare.

Exceptând ciclul Poemele cu
tãtuca, destul de amplu, însã, din
pãcate, puþin superfluu atât în
interiorul propriului discurs cât ºi
în contextul generaþiei, celelalte
douã cicluri nu dau impresia de
unitate ºi coerenþã, pãrând mai
degrabã o scurtã antologie de
autor. Totuºi, lucrul acesta nu
este neapãrat un punct slab.
Citându-l pe Marin Mãlaicu
Hondrari, dintr-un interviu recent,
pot argumenta cã „poezia [...]
continuã sã fie remarcabilã
tocmai pentru cã nu are niciun
înþeles, nici un sens, te în-
nebuneºte” (Ziua, 22 sept. 2009),
iar tocmai aici începe greul
pentru cel care încearcã sã
citeascã acest volum cu gândul
de a-l aºeza undeva anume.

Pornind de la indiciul oferit de
titlu, unul din primele lucruri pe
care le observi este cã lecþia
simboliºtilor francezi este nu doar
asimilatã, ci ºi resemantizatã,
fiind aplicatã ca bazã pentru o
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construcþie de cele mai multe ori
complexã. La o privire
superficialã, îl poþi socoti pe
Komartin din acest volum un
epigon al lui Rimbaud ori
Mallarmé. Totuºi, suprapunând
stratul de autobiografism,
oarecari recurenþe tematologice
teriomorfe, precum ºi faptul cã
autorul trage cu ochiul la lirica
altor douãmiiºti chiar ºi fãrã sã
conºtientizeze (poate Ianuº din
Ursul din containãr sau
ªtrumfii..., Coman din primele
douã volume, Vlaºin, Perþa sau
Manasia pe ici pe colo), observi
un melanj eterogen, care are
totuºi o marcã distinctã, marca
unui poet deja format, lucru ce
salveazã Un anotimp în Berceni
ca punct de turnurã în lirica lui
C. K. În ce direcþie, nu pot încã
sã îmi dau seama, însã echilibrul
acestui volum, eclectismul fardat
marcheazã o rãscruce. Pariez cã
Anotimpul... a reuºit sã satisfacã
multe dorinþe critice ori de

generaþie, punctând o
transgresiune, un moment de
tranziþie al unei voci narative
destul de puternice ºi distincte
pentru a oferi, totuºi, mai mult.
Având o poeticã... multilateral
dezvoltatã, ciclurile Black
Butterfly ºi La debarcader respirã
deziluzie, dragoste ºi abjecþie
(cum frumos spune Sallinger),
respingerea alteritãþii fiind trãitã
cu o voluptate ascunsã, dar
totuºi transparentã în subsidiar:
„nu vreau sã mã gândesc la
oameni/ iubirea lor este un fluture
negru/ cu aripile întinse/ ce se
aºazã pe fruntea unui gimnast
paralizat” (p. 45). Alteritatea
mecanicizatã este formatã din
milioane de „roboþei japonezi”
care „lucreazã ºi-n somn”,
raportul cu societatea ºi propria
scriiturã fiind unul aproape
romantic ºi aproape mitoman: „În
anii ãºtia am învãþat cã pot face
multe/ pot sãri în pat, pot scrie/
sau pot sã nu miºc un deget/ cã

tot o sã mi se urce la cap pân‘ la
urmã”, ori „nimic nu îmi foloseºte/
mi-e lene ºi scârbã sã stau pe-
ntuneric/ sã lucrez [...] la ceva ce
n-o sã semene în final/ nici cu un
porsche/ nici cu-o treierãtoare”
(ambele p. 43). Multe ar mai fi
de spus despre imaginarul
patern, despre copilãrie, despre
fantasmele monstruoase ale
degradãrii din ciclul Poemele cu
tãtuca, întruchipãri ale timpului
într-o lume decãzutã, un mic
Waste Land cu ºanse de
recuperare, însã nimic extra-
ordinar în toate acestea.

Pânã la urmã, e greu sã pui o
etichetã acestui volum, mai ales
una monosilabicã sau deloc
evazivã. Dacã aº ºti rãspunsul la
câteva întrebãri, poate ar fi mai
simplu. De exemplu: unde e
Berceniul ãsta poetic, de la periferia
lui Ioan Es. Pop pe ce stradã o iau?
De ce e Tãtuca de peste Prut? De
ce urlã discursul acesta dupã criticã
psihanaliticã? Etc. etc. etc.
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„Dacã e sã mai vorbim de o revoluþie salvatoare, ea va trebui
sã fie cea dezlãnþuitã împotriva necinstei, imposturii, ignoranþei.
O revoluþie destinatã a reaºeza valorile în societate, în ierarhia

lor consacratã de istorie, de filosofie, de moralã.“

Cu academicianul
Camil Muresanu

despre trecutul si problemele lumii de azi
,

,

- Domnule academician, este
adevãrat cã, printre strãmoºii pe
care îi aveþi, se aflã ºi George
Bariþiu? Dacã rãspunsul
Dumneavoastrã va fi unul
afirmativ, ce alte precizãri aþi simþi
nevoia sã faceþi în legãturã cu
aceastã importantã figurã a culturii
româneºti, trecutã, de altfel, ºi pe
frontispiciul Institutului de Istorie,
pe care, pânã nu demult, l-aþi
condus ºi în viaþa cãruia sunteþi,
ca director onorific, ºi în acest
moment implicat?

 - George Bariþiu a fost fratele
mai mare al preotului Alexandru
Bariþiu. Acesta din urmã a fost
strãmoºul meu direct, pe linie
maternã. Pânã aproape de
încetarea sa din viaþã, George
Bariþiu a fost în relaþii cu nepoþii,
descendenþii fratelui sãu, iar
aceºtia i-au pãstrat cultul
respectuos, cuvenit unui membru
al familiei, care se afirmase atât
de strãlucit în viaþa poporului
român din Transilvania.

Eu însumi îi pãstrez o
asemenea amintire respectuoasã
ºi îl consider pe George Bariþiu o
personalitate emblematicã în
cultura ºi în viaþa noastrã politicã
din secolul al XIX-lea. Dintre
preocupãrile sale multilaterale,
jurnalistica a fost aceea care îl
consacrã pe un plan deosebit. A
fost, cred, unul dintre cei mai mari
jurnaliºti români, prin talent,
productivitate ºi – mai ales – prin
nivelul elevat al mesajului al cãrui
purtãtor a fost, vreme de peste o
jumãtate de secol.

- Dacã ar fi sã mai insistãm o
clipã pe aceastã imaginarã
reîntoarcere în timp, la ce alte
aspecte aþi fi tentat sã vã opriþi

pentru a vã regãsi, astfel, urmele
propriului Dumneavoastrã trecut?

- S-ar pãrea cã din aceastã
ascendenþã îndepãrtatã, o
disponibilitate cãtre preocupãrile
umaniste a coborât în familia
noastrã, înscriindu-mã, pe parcurs,
ºi pe mine. O tradiþie sufleteascã ar

fi aspectul pe care mi l-aº descoperi,
ca îndrumãtor al trecutului ºi al
prezentului vieþii mele.

- V-aº ruga acum, Domnule
academician, sã spuneþi câteva
cuvinte despre cel care a fost
pãrintele Dumneavoastrã: poetul
Teodor Murãºanu. M-ar interesa,
mai cu seamã, acele fapte ºi
întâmplãri care i-au marcat
biografia dupã 1944, când a ºi avut
de suferit de pe urma schimbãrii
de regim de atunci. Vã reamintesc
acest lucru deoarece atmosfera
deprimantã a acelor ani revine
adesea în paginile scrise de el,
rãmase, din pãcate, cele mai

multe, în manuscris. Iar despre ele
meritã, cred, sã mai vorbim, tocmai
pentru cã, prin creaþia sa, ºi-au
luat, într-un fel, revanºa ºi anonimii
truditori ai Câmpiei Transilvane, pe
care a oglindit-o, în perioada
interbelicã, în opera sa.

- Dintr-o biografie recent
apãrutã, pe care îmi face plãcere
sã v-o ofer, veþi afla mai multe
despre subiectul pus în discuþie,
subiect destul de cunoscut ºi
despre care am vorbit ºi scris în
mai multe ocazii. Revin, pe acurt,
ºi acum...

Dupã 1944, Teodor Murãºanu
a cãzut – aº spune – victimã unei
înscenãri judiciare, ca efect al
cãreia a fost îndepãrtat din
învãþãmânt, condamnat la un an
de închisoare ºi întemniþat la Aiud.
Dupã încheierea „stagiului” a mai
putut lucra doar ca modest
funcþionar în sectorul privat ºi
public, iar spre sfârºitul vieþii ca
pedagog la liceul din Turda.

 - Îngãduiþi-mi, Domnule
academician, sã vã întrerup o cli-
pã pentru a reaminti celor care
nu l-au cunoscut pe poet ºi, prin
urmare, nici perioada aceasta
despre care Domnia Voastrã
vorbiþi, cã este una dintre cele
mai negre etape din durata con-
temporanã a României, când,
asemeni poetului, mulþi dintre
intelectualii de vazã ai þãrii nu
doar cã au fost închiºi în cele mai
dure penitenciare, dar ºi-au ºi
pierdut drepturile pe care ºi le
câºtigaserã ca intelectuali ºi
oameni ai scrisului. Iar unei
asemenea degradãri a fost supus
ºi Teodor Murãºanu pânã în cel
din urmã an al vieþii. ªi spun asta,
nu numai pentru cã scriitorul a
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fost, ºi dupã ispãºirea acelei
pedepse, mar-ginalizat, dar ºi
pentru cã i s-a luat dreptul de a
mai fi la catedra la care fusese
pânã atunci profesor.

Sã revenim, însã, la ceea ce
mai adineauri spuneaþi...

- În toate acele împrejurãri
dureroase, tatãl meu a continuat
sã scrie – chiar ºi în închisoare.
Iar din aceastã parte a operei lui
s-a publicat câte ceva în deceniile
din urmã, rãmânând însã – aºa
cum, respectând adevãrul, aþi
remarcat – ºi destule piese în
manuscris.

- Bãnuiesc, Domnule
academician, cã volumul recent
apãrut, intitulat Luminã ºi negurã,
reþine ºi acele piese rãmase pânã
acum în manuscris. Ca unul care
a mai scris despre lirica lui Teodor
Murãºanu, voi cãuta, în tot cazul,
sã completez profilul poetului cu
gândurile pe care el le-a avut ºi în
aceastã parte mai puþin fericitã a
vieþii sale. Pentru cã, aºa cum mi-
am dat seama, dupã o scurtã
frunzãrire a cãrþii, din aceste pagini
respirã deopotrivã intelectualul ºi
omul de litere atent în aceeaºi
mãsurã la ceea ce i s-a întâmplat
în detenþie, dar ºi la climatul politic
în care a fost obligat un timp a trãi.
Sã nu uit, însã, sã vã întreb, dacã
aþi vrea sã mai adãugaþi ceva
despre poet.

 - Poate cã ar mai trebui sã
reþinem faptul cã oraºul Turda, în
care Teodor Murãºanu ºi-a
desfãºurat activitatea ca scriitor ºi
profesor, i-a fost, pânã la urmã,
recunoscãtor ºi i-a rãsplãtit
memoria printr-un bust, ºi prin
atribuirea numelui sãu unei ºcoli
precum ºi bibliotecii municipale.

- Faptul cã eraþi fiul unui
intelectual nu prea bine vãzut de
autoritãþile vremii de atunci, nu
v-a creat probleme în timpul
studenþiei ºi, mai apoi, în anii în
care eraþi tânãr cadru didactic la
Facultatea de Istorie a Univer-
sitãþii din Cluj?

- Fireºte cã am fost tratat cu
oarecari rezerve, dar, cu prudenþã,
s-a trecut peste ele, datoritã
rezultatelor mele profesionale ºi
sprijinului primit din partea unor
profesori ºi colegi.

- Ca student ºi, dupã aceea, ca

tânãr universitar, aþi avut ºansa de
a fi în preajma unor mari dascãli ºi
cercetãtori. Pe care dintre ei i-aþi
avut mai aproape de inimã? ªi în
ce mãsurã au contribuit aceºtia la
modelarea Dumneavoastrã
spiritualã?

- De la toþi profesorii mei am
avut, într-un fel sau altul, de învãþat
câte ceva. Iar pe unii dintre ei i-am
simþit alãturi de mine chiar din
studenþie, când am fost obligat sã
trec printr-un anotimp ceva mai
greu al vieþii mele. De aceea le voi
ºi purta o caldã recunoºtinþã.

- Aº comite o indiscreþie dacã
v-aº ruga sã-i numiþi pe câþiva
dintre acei profesori ºi colegi?

- Se cuvine sã spun cã am fost
apropiat de profesorul Ioan Moga,
dispãrut la numai 47 de ani. Azi,
aproape uitat. Era un om de mare
erudiþie ºi de o þinutã elegantã,
plãcutã, care te ataºa, dincolo de
aprecierile asupra valorii sale ca
om de ºtiinþã. De altfel, fusese
oarecum apropiat tatãlui meu, în
perioada apariþiei revistei Pagini
literare, la care a avut unele
colaborãri.

Am fost alãturi, pânã în ultimele
sale clipe, de profesorul ªtefan
Pascu, preþuindu-i conºtiinciozi-
tatea, dãruirea faþã de profesiune.
De David Prodan, o personalitate
aparte prin capacitatea de a
pãtrunde, prin intermediul docu-
mentelor istorice, în substratul
proceselor zugrãvite de acestea ºi,
nu rareori, prin arta cuvântului sãu,
evocatoare a unui stil personal al
scrierii istoriei.

- Ce calitãþi ar trebui sã aibã un
profesor pentru a se impune în faþa
învãþãceilor sãi ºi pentru a-i
determina pe aceºtia sã ºi-l ia ca
model, sub raport ºtiinþific ºi uman?

- Aº pune în ordine: probitatea
moralã, obiectivitatea, o dozã de
retoricã de tip academic, dar ºi cu
implicaþii literare ºi, bineînþeles, o
informaþie ºtiinþificã bogatã ºi
riguroasã.

- Cei care v-au cunoscut doar
prin intermediul operei Dum-
neavoastrã istorice, s-ar putea
simþi îndreptãþiþi sã vadã, în acest
portret generic al Maestrului în
raport cu discipolii sãi, ºi câteva din
trãsãturile spirituale ºi morale apte

a vã defini ca personalitate de prim
rang a lumii de azi?

- Nu e exclus ca ei sã mã
descifreze astfel, dar nu integral,
deoarece nu te realizezi, nici în
scris, nici oral, la nivelul intenþiilor,
al aspiraþiilor tale. Epitetul
„personalitate de prim rang” mã
jeneazã puþin: îl las pe seama
numeroºilor aspiranþi la glorie
ieftinã.

L-am asigurat ºi îl asigur ºi
acum pe Domnul academician
Camil Mureºanu cã vorbele mele
nu fãceau decât sã traducã o
admiraþie realã faþã de om ºi faþã
de opera sa, operã care s-a clãdit
în timp în lumea istoricilor români
ºi strãini, care i-au respectat, se
pare, ºi felul sãu de a fi în raport
cu semenii sãi, la marile congrese
ºtiinþifice internaþionale, în cadrul
cãrora, alãturi, desigur, de alte
nume importante ale istoriografiei
naþionale, a reprezentat, cu cinste,
România. Aºa cum a fãcut-o nu
prea demult ºi la Congresul
Mondial de Istorie de la Oslo. ªi
aºa cum a fãcut-o, cu ani în urmã,
ºi la alte manifestãri ºtiinþifice care
au avut loc fie în þarã, fie în
strãinãtate...ªi, în timp ce aºezam
pe hârtie aceste cuvinte, mi-am
adus aminte cã, întâlnindu-l, cu ani
în urmã, pe stradã, într-o superbã
zi de toamnã clujeanã, îl rugasem
pe Domnul Profesor ca, la reîn-
toarcerea de la Helsinki, unde
urma sã participe la un Congres
de istorie, sã relateze pentru
revista „Steaua” problematica de
esenþã, care avea sã-ºi punã
amprenta asupra acelui
eveniment. La reîntoarcerea în
þarã, Domnul Profesor nu doar cã
avea sã-ºi onoreze promisiunea,
prinzând în cuvinte tematica
majorã a amintitului Congres, dar,
în calitate de participant, avea sã
sesizeze ºi o anume cecitate a
unor istorici occidentali atunci când
se raportau la istoria recentã a
statelor din rãsãritul Europei, în
interiorul cãrora ºi þara noastrã se
afla. Era o atitudine pe care un om
de o ireproºabilã þinutã ºtiinþificã ºi
moralã, cum este ºi academicianul
Camil Mureºanu, n-o putea trece
nicidecum sub tãcere. Iar dacã în
clipa aceasta aº avea la îndemânã
paginile acelui numãr din revista



71

„Steaua”, în care se aflã amintita
intervenþie a Profesorului clujean,
aº fi ispitit sã dau ample extrase
din ea, chiar cu riscul de a deze-
chilibra acest interviu. Cei care ar
avea curiozitatea sã revadã acele
rânduri, ar avea, în orice caz,
prilejul de a constata cã, pentru
Domnul Profesor Camil Mureºanu,
probitatea ºi demnitatea constituie
atribute de esenþã ale profilului sãu
intelectual ºi moral.

E aici ºi semnul superioritãþii
sale ca istoric ºi om. Iar aceastã
þinutã îi ºi permite sã decline orice
laudã care îºi face loc pe adresa
sa. Cãci, mai mult decât atât, are
ºi umorul ºi ironia necesarã pentru
a ne avertiza cã asemenea
deºertãciuni trebuie lãsate pe
seama celor care vor sã fie
„recunoscuþi” ca personalitãþi
marcante ale epocii, chiar dacã
n-au, nici pe departe, însuºirile
necesare pentru ca sã poatã fi
considerate astfel. Iar aluzia pare
a-i viza, de fapt, nu pe
reprezentanþii unor profesii bine
definite, ci pe acei oameni ai
prezentului, care, mai cred cã pot
rãmâne în istorie doar pentru
simplul motiv cã vorbele lor vor fi
amintite de nu mai ºtiu care paginã
din Monitorul oficial.

Cum, însã, m-am cam întins cu
asemenea consideraþii, e cazul sã
revin la chestiune, cum ar spune
un cunoscut critic din trecut, ºi sã
reiau întrebãrile pe care aveam de
gând sã i le pun Domnului
Profesor.

- Existã, Domnule acade-
mician, o ºcoalã clujeanã de
istoriografie? ªi ce particulari-
tãþi ar putea ea avea, dacã ar fi
sã o privim într-un context mai larg
naþional?

- O asemenea ºcoalã a existat
ºi – mai puþin pregnant – existã ºi
azi. Cu mijloace mereu mai
moderne, ea a continuat tradiþia
ªcolii Ardelene. Cu alte cuvinte, a
fost o ºcoalã istorigraficã militantã,
angajatã în susþinerea drepturilor
naþionale ºi politice ale naþiunii
române.

Un sector important al ei, cu
aceeaºi adresã, l-a constituit
arheologia, studiul istoriei strãvechi
a Transilvaniei. Nu mai puþin, însã,
istoria evului mediu ºi a celui

modern, pânã la 1918.
Mai reale i-au fost aplecãrile

asupra istoriei contemporane ºi
regretabil de puþine cele asupra
problemelor teoretice, filosofice,
metodologice ale ºtiinþei istorice,
dialogul cu alte istoriografii,
exceptând pe cel polemic, purtat, cu
istoriografiile unor popoare vecine.

- De ce nu avem încã, Domnule
Profesor, acel amplu tratat
academic, în care sã se poatã
regãsi, cu rigoarea ºi probitatea
ºtiinþificã necesarã, Istoria
Transilvaniei? N-ar fi, oare, un
asemenea tratat ºi cel mai nimerit
rãspuns pe care l-am putea da
deformãrilor cu tentã politicã, pe
care le întâlnim adesea în practica
istoricilor din Ungaria?

- Istoria Românilor, pânã acum
în 10 tomuri, apãrutã recent sub
egida Academiei Române,
rãspunde, cu competenþã ºi cu
decenþã, dezideratului exprimat de
dumneavoastrã. Personal, nu sunt
în favoarea perpetuãrii unei tente
polemice, politice, ca notã
distinctivã a istoriografiei româneºti
ºi clujene.

Cred cã pe viitor va trebui pãºit
pe un teren european tot mai larg,
de afirmare în contextul miºcãrii de
idei din interiorul acestuia, ori
adiacent lui.

- Deplasând discuþia într-un alt
registru tematic, aº vrea sã vã
întreb, Domnule Profesor, de când
am putea vorbi, în timp, de o
istoriografie modernã? ªi ce
schimbãri a adus ea în logica
istoricã ºi, pânã la urmã, în filosofia
istoriei?

- De o istorigrafie modernã, se
poate vorbi, în istoriografia
românã, de la mijlocul secolului al
XIX-lea, de la Bãlcescu ºi
Kogãlniceanu. Încã mai mult,
începând cu Xenopol.

În istoriografia universalã,
consider cã „modernitatea”
disciplinei e marcatã, pe de o parte,
de constituirea metodei critice a
verificãrii documentelor, în secolul
al XVII-lea, iar în secolul urmãtor,
de abordarea proceselor istoriei
prin prisma identificãrii
semnificaþiei lor în dezvoltarea
societãþii, în fundamentarea unei
morale desprinse din desfãºurarea

istoriei etc. Renunþarea la modul
narativ ºi trecerea la cel meditativ,
al sintezelor ºi concluziilor pe
anume trepte de generalizare sunt
semnele istoriografiei moderne.
Voltaire, cu al sãu „Essai sur les
moeurs et l’esprit des nations” este
deja un modern sau foarte pe
aproape...

- Se mai poate compara azi
istoricul cu predecesorul sãu din
alt veac, care era capabil sã facã
evidentã, la orice pas, nu doar o
impresionantã erudiþie, ci ºi o
tehnicã de investigaþie bazatã pe
o extrem de riguroasã criticã a
izvoarelor? Care ar fi limitele ºi,
desigur, meritele lui?

- Istoricul de azi are la
dispoziþie mijloace de investigaþie
ºi de criticã a izvoarelor
compatibile sau chiar superioare
celor ale colegilor din trecut. Dacã
nu se mai poate compara cu ei,
vina este a opþiunii cãtre o
eseisticã prea facilã, tinzând a se
desprinde de relaþia ineluctabilã
cu documentul. Cam prea mulþi –
tineri mai ales - cred cã pot filosofa
asupra istoriei, fãrã a o cunoaºte
îndeajuns. Am auzit pe unii,
cãrora ca profesor cu greu le-aº
fi acordat la un examen o notã
peste medie, cã „documentul nu
mai conteazã”. Evident, urmarea
servilã a documentului nu mai
poate fi luatã în considerare. Dar
nici divagaþiile subiective, care
camufleazã inabil ignoranþa...

- Istoricul contemporan îºi mai
poate asuma dezideratul pe care
îl formulase altãdatã Ranke în
dorinþa de a reconstitui trecutul aºa
cum a fost cu adevãrat?

- Rãspunsul e negativ.
Începând cu generaþia de dupã
Ranke, istoricii sunt de acord cã
în „reconstituirea” (aºa-zisã) a
trecutului, intervine „construc-
tivismul” istoricului, al epocii sale,
cu acumulãrile de cunoºtinþe, care
determinã o atitudine activã,
creatoare, nu pasivã, reflectantã,
a istoricului în faþa trecutului. Se
spune cã fiecare epocã îºi
elaboreazã propria viziune despre
trecut. Poate cã e o uºoarã
exagerare...

- Este nevoie, Domnule
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academician, ca istoriografia de azi
sã-ºi regândeascã fundamentele
teoretice, pentru a avea, în felul
acesta, ºi cadrul necesar apt sã-i
asigure cu mai multã rigoare
evaluarea evenimentelor pe care
le are de analizat?

- Cred cã da. O privire asupra
producþiei istoriografice mondiale
de astãzi lasã impresia cã
pretutindeni se scrie ºi se
interpreteazã istoria de pe poziþii
teoretice fragmentare. Mai fiecare
se vrea un gânditor original. N-ar
strica o aducere la un numitor mai
apropiat – nu neapãrat comun – a
acestor reflecþii de concepþie. Nu
prea vãd, însã, la orizont, spiritul
ordonator, de tip newtonian, sau
einsteinian, capabil sã-ºi asume
pentru istorie aceastã misiune.
Poate cã o viitoare apropiere mai
strânsã a destinului ºi organizãrii
popoarelor la scarã mondialã ar
constitui o premisã pentru  o astfel
de operã unificatoare, dar fãrã ca
aceasta sã excludã opinii originale,
însã neacaparante, ale ansamb-
lului gândirii istorice.

- Dintre multele posibile definiþii
ce se pot da istoriei, aº reþine,
pentru frumuseþea sa, pe aceea
pe care i-o dãduse cândva
germano-danezul Bartold Niebur,
care vedea în ea o „mijlocitoare a
veºniciei”, cu acea „tainicã
înzestrare ce ne ajutã sã sãvârºim
miracolul descoperirii a ceea ce a
pierit demult”. Cu ce alt gând aþi fi
tentat sã interveniþi, Domnule
Profesor, în favoarea disciplinei pe
care, de o viaþã, o slujiþi?

- Aþi citat o definiþie admirabilã,
la care subscriu, dar adãugându-i
o dorinþã personalã: aceea ca
istoria sã sãvârºeascã ºi miracolul
descoperirii a cât mai mult din ceea
ce îi apropie pe oameni. A mai
rostit cineva ºi acest memento:
„Istoria ne-a învãþat prea mult cum
se moare ºi prea puþin cum se
trãieºte”.

- Se poate vorbi, Domnule
academician, în clipa de faþã, de o
nouã istoriografie româneascã?
S-a produs, în cuprinsul acesteia,
acea mutaþie de sens interior, pe
care, cu douã decenii în urmã,
chiar Domnia Voastrã o preconizaþi
ca pe o necesitate de neignorat?

Cu alte cuvinte, în locul mai vechii
dogmatici materialist-istorice, se
face simþitã o altã concepþie,
capabilã sã punã în miºcare
semnificaþiile de adâncime ale
realitãþilor pe care istoricul le are
de investigat?

- Pentru moment, rãspunsul
meu ar fi rezervat, dar nu negativ,
în perspectiva timpului ce vine.
Suntem, cred, ºi cu istoriografia,
într-o fazã de tranziþie (cuvânt
blestemat, prin definiþie
condamnat sã disparã odatã ºi
odatã...). Persistenþa unor
divergenþe politice ºi spirituale în
societatea româneascã actualã
împiedicã instaurarea concepþiei
de care aºa de nimerit vorbiþi,
„capabilã sã punã în miºcare
semnificaþiile de adâncime ale
realitãþilor”.

- Este posibil – spuneaþi
Dumneavoastrã – ca istoriografia
de azi, „zdruncinatã ºi de
imprevizibilul lumii contemporane”,
sã nu se mai hazardeze curând
pentru a-ºi aroga „calitatea de
ºtiinþã, în înþelesul restrictiv de
disciplinã riguros exactã”. Aþi mai
subscrie, Domnule academician,
acest punct de vedere? ªi cum
l-aþi motiva?

- L-aº subscrie. Din cel puþin
douã motive. Unul, în prelungirea
unei observaþii anterioare: nu doar
istoriografia românã, ci ºi cea
mondialã este prea divizatã –
subsecvent fenomenelor politice,
economice, ºi sociale – pentru
a-ºi putea aroga caracterul de
disciplinã riguros exactã. În al
doilea rând, concurenþa ºtiinþelor
exacte îi limiteazã drastic aceastã
aspiraþie, în mãsura în care o mai
are.

- Observând, mai demult, cã
«realitãþile de tip „emergent” ale
contemporaneitãþii nemijlocite au
debilitat (...) modelul determinist al
istoriei», pãreaþi, Domnule aca-
demician, ºi motivat sã credeþi cã
„Hegelianismul e invitat” astãzi „sã
cedeze locul cartezianismului”. ªi,
mai mult decât atât, chiar dispus
sã conchideþi, în chip deziderativ,
cã „Mãcar pentru un timp, pe
tãrâmul aridizat al istoriografiei, ar
fi preferabilã ºi salutarã apariþia
Cavalerului din La Mancha...”.

Treceþi, vã rog, Domnule Profesor,
din registrul atrãgãtor al simbolului
ºi metaforei în registrul mai sec al
raþionamentului logic, pentru a
îngãdui, în felul acesta, ºi celor mai
puþin specializaþi în domeniu, sã vã
împãrtãºeascã ideea în cunoºtinþã
de cauzã.

- Prin diminuarea hegelianis-
mului, pe care nu l-am agreat
niciodatã (cei care l-au admirat au
avut prudenþa de a-i ignora,
deliberat, absurditãþile...), înþeleg
cam acelaºi lucru ca ºi cel exprimat
în observaþia de mai înainte: lumea
contemporanã e prea complexã,
în gigantismul ei, pentru a se mai
acomoda unor scheme explicative
mai mult sau mai puþin uniforme.
În triade ca: tezã-antitezã-sintezã
nu mai poate crede astãzi nici o
minte serioasã.

De aceea – îmi continui gândul
– în loc de a pãºi dupã scheme ce
s-ar vrea obiective, e preferabil sã
reacreditãm excelenþa raþiunii
libere, independente, cu alte
cuvinte, a cartezianismului, care,
pânã ºi în erorile sale, oricând
posibile, nu se dezminte niciodatã
integral. Giovanni Papini, cred, a
spus despre o mare personalitate:
„chiar greºind, a ºtiut sã rãmânã
cãlãuzã”. E greu de detronat
raþiunea umanã de pe acest
piedestal.

- De la o identificare cam
nediferenþiatã a istoriei cu arta,
Benedetto Croce a revenit, cum se
ºtie, în primele douã decenii ale
veacului trecut, – o datã în Logica
sa ºi, pe urmã, în Teoria e storia
della storiografia – asupra punc-
tului sãu de vedere iniþial, sfârºind
prin a recunoaºte, în cele din urmã,
cã istoria are o anume autonomie
ºi, într-un fel, o anume prioritate
faþã de ºtiinþã, faþã de filosofie ºi
chiar faþã de artã. Aceastã nouã
poziþionare a celebrului estetician
nu închidea, însã, câtuºi de puþin
problema aflatã atunci în discuþie.
Ba, sunt înclinat sã cred cã ea se
reia, din când în când, pânã ºi în
zilele noastre, dacã e sã ne
amintim cã englezul G. M.
Trevelyan pare a fi dispus sã-i
recunoascã istoriei nu atât statutul
ºtiinþific, cât, mai cu seamã,
valoarea educativã, pe care o
concepe, ce-i drept, în chip mai
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special. Este aici ºi motivul care
mã determinã, Domnule
academician, sã vã întreb: Este
istoria ºtiinþã sau artã? Sau o ºtiinþã
fãcutã cu artã?

- Cã istoria are un bine conturat
fundament ºtiinþific, acest lucru e
în afarã de discuþie. Un fundament
parþial: nu în sensul capacitãþii de
predicþie sau de fixare a unor legi,
ci în acela al identificãrii ºi
reconstituirii unor realitãþi faptice.
Când constaþi un lucru cu
suficientã certitudine, ai fãcut o
incursiune în sfera ºtiinþei, nu te
mai afli în imaginar, în aleatoriu;
spaþiul care îi lipseºte istoriei spre
a fi ºtiinþificã în înþelesul deplin, se
completeazã prin funcþiile ei
educative, meditative, artistice.
Istoricul e avizat ºi la intuiþie. Prin
aceasta, demersul lui se
învecineazã cu arta. Expunerii de
cãtre el a investigaþiilor sale îi este
binevenitã mãcar o fãrâmã de spirit
artistic. Marilor istorici le-a fost
hãrãzit talent literar ºi adesea ei
au rãmas mai ales astfel în
amintirea posteritãþii.

Aºadar, nu e oportunã distincþia
tranºantã: ºtiinþã sau artã. Este un
gen de ºtiinþã – de constatare, nu
de previziune, de revelare a
unicitãþii fenomenelor, mai curând,
decât a pluralitãþii ºi repetabilitãþii lor.
Un gen interferent cu o anumitã
dozã de spirit artistic. O ºtiinþã
fãcutã nu doar cu rigoare, ci ºi cu
artã.

- S-a spus, Domnule
academician, cã prãbuºirea
fostului lagãr socialist s-a datorat
unei crize interne de sistem. Este
suficientã aceastã explicaþie sau ar
trebui sã ne gândim ºi la alte
cauze, la fel de profunde, de naturã
politicã sau ideologicã, de vreme
ce, pânã în 1989, ne raportam,
vrând-nevrând, la douã lumi aflate,
prin esenþa lor, într-un ireductibil
antagonism, chiar dacã încercau
sã-ºi aplaneze cu diplomaþie
adversitãþile?

- Anul 1989 rãmâne încã o
problemã doar în parte dezlegatã.
Eu n-aº crede prea mult într-o crizã
internã de sistem, ci în adâncirea
acesteia pânã la stadiul de crizã
fatalã, prin influenþa unor factori
externi, generali. Am impresia cã
decisivã a fost conºtientizarea de

cãtre unele cercuri ale fostei
conduceri sovietice a faptului cã,
din punct de vedere financiar ºi
tehnic, se îndreaptã cãtre
pierderea superioritãþii în materie
de politicã de forþã, cu consecinþe
previzibile, atât pe plan mondial,
cât ºi intern. Existã o butadã care
spune cã în jocul de ºah, în
anumite situaþii, cea mai tare
mutare este de a ceda partida...

- Când se va fi petrecut aceastã
cedare a partidei, ca sã ne pãstrãm
în termenii ºahistici pe care i-aþi
propus? Pentru cã ea pare a fi avut
loc, în opinia mea, cu câþiva ani
mai devreme, când, pe o mare
agitatã de furtunã, s-au întâlnit la
Malta doi dintre cei mai importanþi
oameni ai acelui moment:
preºedintele Statelor Unite ale
Americii, George Bush, ºi
preºedintele de atunci al Uniunii
Sovietice, Gorbaciov. Ar fi o astfel
de supoziþie lipsitã, în plan politic
ºi istoric, de orice suport? Vã pun
aceastã întrebare, Domnule
academician, întrucât chiar
Gorbaciov a încercat, în acea
vreme, sã facã uitatã concesia pe
care o fãcuse la Malta prin
inventarea acelei Comunitãþi a
Statelor Independente, care ar fi
avut, în ochii sãi, menirea de a
salva printr-o altã formulã politicã
ºi, în subsidiar, economicã,
imperiul sovietic, pe care
convenise a-l destrãma.
Evenimentele care au urmat în anii
imediat urmãtori par a dovedi cã
într-o mare competiþie, ca sã
reluãm acea imaginarã partidã de
ºah, echipa urmeazã sã-ºi
sacrifice jucãtorul care a pierdut
strategic partida iniþialã,
înlocuindu-l cu altul, capabil sã
refacã terenul pierdut. Iar intrarea
în prim plan a lui Elþin ºi, mai târziu,
a lui Vladimir Putin, nu pare a fi
fãcut decât sã repunã Rusia în joc
ca mare putere pe plan mondial.
Aºtept, Domnule academician, ºi
punctul Dumneavoastrã de vedere
în aceastã problemã.

- Supoziþia Dumneavoastrã
este verosimilã, însã, consider eu,
alãturi ºi de altele care ar putea sã
transparã din examinarea acestor
momente enigmatice ale istoriei
contemporane. „Cei mari” ºtiu
sã-ºi pãstreze secretele mai bine

decât credem noi, cei care le
examinãm de departe sentimen-
tele ºi reacþiile. Vor trebui sã treacã
încã multe decenii pânã când sã
se poatã afla cu o mai apropiatã
aproximaþie ce s-a gândit la Casa
Albã ºi la Kremlin în acei ani
hotãrâtori pentru destinul lumii
contemporane.

 - Dacã exceptãm România,
unde evenimentele din decembrie
1989 au avut, în plan uman, urmãri
tragice, va trebui sã observãm cã,
în celelalte þãri ale Europei,
schimbãrile de regim s-au produs
atunci oarecum paºnic, aproape
fãrã pierderi de vieþi omeneºti, fapt
care a ºi îngãduit comentatorilor
sã spunã cã, în acele pãrþi de lume,
au avut loc niºte „revoluþii de
catifea”. Termenul pãrea a fi o
noutate, dar, în realitate, el putea
fi regãsit, ca idee, fie în scrierile lui
Eminescu, la noi, fie într-o operã a
lui Jose Ortega Y Gasset, Revolta
maselor, dacã e sã ne raportãm la
un gânditor strãin. Ce aveþi de spus
în aceastã privinþã, Domnule
academician? Traduce aceastã
sintagmã ºi o schimbare de
conþinut, în sfera conceptului mai
vechi de revoluþie? ªi aº vrea sã
vã întreb: s-a întâmplat la noi, cu
adevãrat, o revoluþie? Sau, mai
degrabã, a fost vorba de altceva,
în care nu doar noi am fost
implicaþi?

- Încep prin a rãspunde finalului
întrebãrii. O revoluþie nu se
defineºte prin forma ei, ci prin
transformãrile pe care le produce
în corpul social. Este clar cã în þara
noastrã, la 1989 ºi în anii urmãtori
s-a schimbat foarte mult din ceea
ce formase osatura regimului
comunist: statutul proprietãþii,
structura politicã, ambianþa
spiritualã, mentalã, mersul vieþii
economice, legile ºi funcþionarea
justiþiei etc. Aceste fapte, cu
episoadele violente petrecute în
câteva zile din decembrie 1989,
reprezintã sãvârºirea unor
transformãri adânci, pe care le
putem numi „revoluþie”.

Termenul „revoluþie de catifea”
mã face sã zâmbesc puþin. El nu
are o relaþie funcþionalã cu
transformãrile de care am vorbit
mai sus, ºi care s-au petrecut ºi în
þãrile respective. Acolo, echipele



74

de la putere au fost mai înþelepte
sau mai timorate decât cea de la
noi, cu încãpãþânarea ei obtuzã.
Indiferent de forma schimbãrilor,
mai violente ori mai paºnice, se
poate accepta, mai în glumã, mai
în serios, sentinþa: „revoluþiile nu
le câºtigã doar popoarele, ci le
mai pierd ºi guvernele”.

- Cu mulþi ani în urmã, fãceaþi,
Domnule academician, o netã
distincþie între „Europa cea
puternicã, fericitã ºi prosperã” ºi
aceastã „Europã mizerã,
nefericitã, vândutã ca sclavã,
martirizatã”, din care ºi noi facem
parte. ªi tot atunci, þineaþi sã
atrageþi atenþia cã ºi aceastã parte
a continentului va trebui, pânã la
urmã, sã fie mai bine înþeleasã ºi
sprijinitã, tocmai pentru cã este ºi
„pãstrãtoarea” acelor valori
morale pe care o lume „ în stare
de îmbuibare” adeseori, le cam
uitã. În ce mãsurã se va fi produs,
dacã, evident, s-a produs,
aceastã mutaþie de ordin afectiv
ºi spiritual printre marii favoriþi ai
Europei de azi?

- Nu vãd o schimbare în bine.
Nu cã Europa de azi ne-ar vrea
rãul, dar îmi pare cã este încã
incapabilã sã înþeleagã ceea ce
am trãit noi, în Est, ºi
consecinþele acelei epoci
sumbre. Nu poate depãºi

percepþia propriei istorii ºi nu
pricepe cât de altfel a putut fi o
altã istorie decât a ei. Dacã – sã-
i fereascã Dumnezeu – ar trãi
cândva o experienþã similarã cu
a noastrã, poate cã s-ar
dezmetici, cât de cât, dându-ne
ºi nouã ocazia sã aruncãm în jur,
priviri superficial indulgente.

- „Europa viitorului – spuneaþi
Domnia Voastrã, cu aproape
douã decenii în urmã –, aºa cum
s-a spus cu adresã ºi la alte
situaþii dilematice, «va fi una, sau
nu va fi deloc»”. Rãmâne valabil
acest avertisment ºi în clipa de
faþã, când marile puteri ale
Occidentului par a fi preocupate
doar de propria lor salvare din
marea crizã economico-
financiarã a zilei de azi? Pe de
altã parte, aceastã nouã crizã pe
plan mondial a capitalismului
contemporan, nu pune cumva
sub semnul întrebãrii ºi mult
clamata invulnerabilitate a
acestui sistem?

- Cu riscul de a pãrea de un
optimism naiv, cred cã actuala
crizã economicã va fi depãºitã,
fãrã consecinþe ireversibile.
Dacã istoria e capabilã a furniza
învãþãminte, unul din ele este
cã a fost în stare sã treacã
peste catastrofe mai grave
decât niºte scurt-circuite

bancare. Invulnerabil, acest
sistem, nu este. Dar este
amendabil, în sensul de a fi
chemat a se orienta mai
îndeaproape spre realizarea
unui echil ibru social, spre
înlãturarea contrastelor prea
adânci dintre avuþi ºi lipsiþi. Nu
doar în interiorul societãþilor bine
consolidate, ci mai ales în zone
ca Africa, America Latinã º.a.
Dacã nu, atunci cândva s-ar
putea dezlãnþui niºte revoluþii ce
nu vor fi „de catifea”

- Putem crede, Domnule
academician, într-o redresare
spiritualã ºi moralã a lumii
româneºti de azi?

- Da, putem crede. Însã cu o
condiþ ie: a unei „revoluþ i i
morale” drast ice, sau „de
catifea”, numai sã fie cumva.
Preconizez împingerea (sau
retragerea) în plan secund a
celor ce dupã 1989 s-au
îmbulzit sã profite de libertãþile
instaurate, deturnându-le în
profit personal. Dacã e sã mai
vorbim de o revoluþ ie
salvatoare, ea va trebui sã fie
cea dezlãnþuitã împotr iva
necinstei, imposturii, ignoranþei.
O revoluþie destinatã a reaºeza
valorile în societate, în ierarhia
lor consacratã de istorie, de
filozofie, de moralã.

 T. Tihan
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Teza de bazã a unei recente
cãrþi, Rãmas-bun literaturii (Ed.
România Press, 2008, traducere
de Liliana Dragomir, Ana Stan,
Carmen Habãrã, Disna Coman ºi
Alexandru Gheorghe, “sub
coordonarea lui Alexandru Matei”
ºi cu o prefaþã a aceluiaºi),
datoratã unui cercetãtor francez
mai puþin cunoscut, William Marx,
este pe cît de simplã, pe atît de
speculativã ºi, ca atare, nu mai
puþin discutabilã în ambele
sensuri, ºi în cel al îndoielii
(metodice), dar ºi în acela al inci-
taþiei intelectuale: între secolele
XVIII ºi XX, literatura ar fi parcurs
traiectoria unei decãderi de la
poziþia privilegiatã ºi de la
expansiunea universalã a do-
minaþiei sale la autonomizare ºi,
în sfîrºit, pe aceastã cale, la o ine-
vitabilã devalorizare – o radicalã
metamorfozã aºadar, în amintitul
interval istoric, pe care autorul o
asimileazã, pentru a se înscrie în
contextul unor teorii en vogue, cu
dispariþia literaturii. E foarte
sugestiv în acest sens însuºi titlul
lucrãrii, care de altminteri putea fi
ºi mai fidel originalului, ºi mai bine
redat limbii române pentru
elocvenþa lui prin Adio literaturii.
Cãci ruptura i se pare lui W. Marx
una gravã ºi deplorabilã, de vreme
ce ea s-a produs pe fondul unei
treptate ºi fatale devalorizãri.
Finalul întregii demonstraþii pare
ceva mai optimist: deschiderea
socialã a literaturii ar redeveni
posibilã mulþumitã preocupãrilor
specifice ale aºanumitelor “studii
culturale”. O bibliografie
impresionantã, în care ºi-ar fi gãsit
un loc potrivit ºi cartea lui Albert
Léonard, La crise du concept de
littérature en France au XXe siècle
(Librairie José Corti, 1974),
conferã lucrãrii autorului de care

vorbim un aer de incontestabilã
competenþã ºi chiar de realã
credibilitate.

Sã refacem însã pe scurt
principalele etape ale procesului în
chestiune, conform cu viziunea pe
care ne-o propune exegetul
francez. Prin urmare, la întîlnirea
dintre secolele XVII ºi XVIII
literatura a cunoscut o influenþã
culminantã asupra societãþii,
pãstratã ºi în urmãtoarea perioadã
ºi, în cursul cãreia, scriitorul s-a
vãzut ridicat la demnitatea de
veritabil “preot al unei religii la care
adera întreaga societate, iar
expansiunea literaturii îºi atingea
apogeul” (p.24). Ulterior, începînd
cu secolul XIX, “literatura – spune
W. Marx – a cedat ispitei de a-ºi
revendica autonomia” (ibidem),
prin rãsunãtorul slogan al “artei
pentru artã”, evoluatã în timp, în
preajma lui 1900, pînã la ipostaza
extremã a estetismului sau a
imoralismului estetic, mai tîrziu
chiar “poeziei pure”, ceea ce a
separat arta de matricea ei socialã.
De aici pînã la exaltarea formei ºi
la proclamarea formalismului ca
singurã viziune corectã a oricãrei
creaþii estetice n-a mai rãmas decît
un pas. Odatã fãcut ºi acest ultim
pas, procesul devalorizãrii ºi-a
continuat parcursul prin ceea ce
autorul numeºte, împrumutînd un
loc devenit comun, “moartea scrii-
turii, a scriitorului ºi a criticii” (p.25).

Întoarcerea literaturii cãtre ea
însãºi ar diminua pînã la dispariþie
tranzitivitatea limbajului sãu,
care-i asigura o autoritate supremã
în plan social: “Capacitatea sa de
a ajunge la real, de a-l transmite
intact a fãcut din ea instrumentul
absolut al oricãrei întîlniri cu lumea”
(p.74). Or, ideea de intranzitivitate
a limbajului “se situeazã la originea
tuturor formalismelor” (p.203), ce

caracterizeazã arta modernã ºi o
condamnã la o izolare mai mult
sau mai puþin orgolioasã, pe care
se întemeiazã însãºi devalorizarea
ei. Cu aceasta din urmã, atingem
acum chiar punctul nevralgic al
interpretãrii ºi argumentaþiei lui W.
Marx.

Ce înseamnã în fond tripla
devalorizare mai sus menþionatã,
a scriiturii, a scriitorului ºi a criticii?
De la plecarea atît de prematurã
ºi de neaºteptatã a lui Rimbaud din
lumea poeziei, prin abandon
voluntar, iar nu prin accident, s-ar
fi instalat, dupã cum ne încre-
dinþeazã autorul, o veritabilã
obsesie a tãcerii, dintr-o conºtiinþã
exacerbatã a limitelor literaturii, a
crizei limbajului, a caracterului ludic
al actului artistic, a intranzitivitãþii
inefabilului ºi, nu mai puþin, a
neputinþei expresiei de a da seama
de realitate. Eºecul scriiturii s-a
însoþit desigur ºi de strania
“dispariþie” a scriitorului, care,
începînd cu acelaºi Rimbaud, dar
continuînd cu un Jacques Vaché
ºi destui alþii, refuzã pur ºi simplu
sã mai scrie, sau se sinucide îna-
inte chiar de a fi scris ceva, îm-
prejurare la care s-ar putea adãuga
ºi mult discutata temã a “morþii”
autorului, fie ºi din alte con-
siderente. Nu e fireºte cîtuºi de
puþin de mirare cã, în asemenea
condiþii, se produce ºi “sfîrºitul
criticii” (p.216), ale cãrei graniþe ºi,
implicit, misiuni se relativizeazã,
mai cu seamã prin confuzia cu
însuºi obiectul sãu. Cum opera
literarã se concentreazã asupra
realizãrii sale formale, iar limbajul
ei “îºi pierde transparenþa faþã de
real” (p.217), criticii nu i-ar mai
reveni aproape nimic de fãcut, cãci
“despre o literaturã care nu mai
vorbeºte despre nimic, nu mai
rãmîne nimic de spus. Fiindcã nu
se mai pot lãmuri relaþiile operei
cu realul, critica trebuie mãcar sã
se mãrgineascã la glosarea operei
din punct de vedere intern, astfel
încît ea se condamna fie sã
dubleze inutil opera ºi astfel sã
repete mai prost ceea ce aceasta
spunea deja; fie, în cele mai bune
cazuri, sã nu spunã nimic care nu

Literatura existã bine-mersi ºi, din fericire, nu dã semne
concludente de dispariþie.

Florin Mihãilescu

Intre social si
estetic

,
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se gãseºte deja în operã ºi pe care
un cititor destul de perspicace sã
nu-l poatã inventa singur. În afarã
de parafraza reducþionistã ºi de
amplificarea fantezistã, nu exista
nici o altã ieºire” (p.218). O atare
dramaticã dilemã se accentueazã
aºadar prin ceea ce W. Marx
diagnosticheazã a fi o “ruinã a
sensului” (p.222), de unde
bineînþeles ºi impasul demersului
hermeneutic, confruntat cu
avalanºa “de ambiguitãþi, tensiuni
ºi de contradicþii”, menite sã
bruieze orice tentativã de
interpretare cu adevãrat
creditabilã. “Viziunii idilice a unei
coerenþe interne îi urmeazã astfel
sentimentul foarte blanchotian al
unui dezastru inevitabil al
limbajului. Acest nihilism
hermeneutic n-a întîrziat sã comitã
o nedreptate faþã de criticã,
obligatã sã-ºi cedeze puterile sale
luminoase de explicare a textelor
în schimbul unei misiuni profetice
mai obscure, mai misterioase, dar
ºi mai monotone: aceea de a
aduce în text revelaþia ruinãrii
absolute a sensului. În acest
naufragiu de interpretare, critica
trebuie sã se înece la rîndul ei”
(pp.223-224).

 Toate aceste trei “morþi
anunþate” sînt însã mai curînd
produsul unei ficþiuni speculative,
uºor de invalidat prin proba
supravieþuirii însãºi, în forme
evident transfigurate, atît a scriturii
ºi a scriitorului, cît ºi a criticii,
deopotrivã cu a tuturor celorlalte
varietãþi exegetice. Întrebarea cea
mai importantã ºi mai revelatoare
prin ea însãºi priveºte totuºi, pe
deasupra celorlalte, ceea ce
calificam mai sus drept punctul
nevralgic al tabloului înfãþiºat de
cartea lui W. Marx. De ce anume
ar trebui sã vorbim de o
“devalorizare” în evoluþia artei spre
conºtiinþa autonomiei sale ºi spre
recunoaºterea esenþei ce o
defineºte ca elaborare eminamente
formalã? A socoti aceastã evoluþie
ca un proces degenerativ
înseamnã ipso facto a adopta
poziþia eteronomismului, deplîngînd
eventuala estompare istoricã a
funcþie pe care arta în sine nu a
avut-o niciodatã, sau prin care nu
s-ar fi cuvenit nici un moment
identificatã: funcþia extraesteticã a

educaþiei în plan moral, cultural,
filosofic, religios, politic º. a. m. d.
Prestigiul social ºi l-a cîºtigat
creaþia artisticã de orice fel prin
relevanþa ei exclusiv esteticã,
împrejurare care nu a implicat
niciodatã în chip obligatoriu, de-a
lungul istoriei, o pãrãsire a
inspiraþiei sociale. Confuzia trebuie
risipitã. Literatura ºi arta în genere
nu se pot lipsi de materia vieþii ºi
lumii reale, dar ele o valorificã
numai dîndu-i o formã, care
singurã o învesteºte cu statutul
existenþei estetice. Cucerirea au-
tonomiei de cãtre arta modernã,
chiar dacã a generat uneori dera-
paje prin exces de zel, pe care W.
Marx le exploateazã cu abilitate
uzând de o ademenitoare strategie
retoricã, a fost în realitate tocmai
dimpotrivã un remarcabil progres
al conºtiinþei creatoare, iar
nicidecum un fenomen de deca-
denþã. Conºtientizarea naturii ºi
limitelor literaturii este de altfel
consideratã la un moment dat
chiar de cãtre exegetul francez “o
forþã mai degrabã decît o
slãbiciune” (p.234). ªi tot el scrie
undeva cã “pare mai rezonabil sã

pariezi pe transformarea literaturii
decît pe moartea sa, cãci
experienþa aratã cã în acest
domeniu profeþii dezastrului nu au
vãzut întotdeauna clar” (p.228). Se
înþelege cã de asemenea idei ne
simþim mult mai apropiaþi.

Iar în dilema dintre socialul ca
materie ºi esteticul ca formã, nu
vedem nici o dificultate, pentru
simplul motiv cã ea este absolut
artificialã, de vreme ce nu existã
materie fãrã formã ºi nici formã
fãrã materie. Aristotel dixit! încît
pariul nostru cu autorul cãrþii
despre care discutãm este deja
jucat cîºtigat, cum spuneam, prin
însãºi realitatea inexorabilã a
faptelor: literatura existã bine-
mersi ºi, din fericire, nu dã semne
concludente de dispariþie. ªi, în
fine, chiar dacã am admite strict
convenþional, cã literatura a
sucombat, cel puþin în ipostaza în
care o cunoºteam, ar fi ca în
bineºtiutul ritual al succesiunii
monarhice: literatura a murit,
trãiascã literatura! ªi, odatã cu ea,
neapãrat ºi critica, umbra ei
indispensabilã, inestimabilã ºi...
luminoasã.

Sorana Ionãºanu

DOUÃ LUMINI

Dincolo e un negru mult prea negru
toarnã puþinã culoare,
decorul dezaxat mã invadeazã
ezit sã te privesc
de parcã aº trãda pe cineva,
extremitãþile zilei mã cautã,
mã sfâºie
într-un joc numai al lor.
Gara e demult plecatã într-o altã parte a istoriei mele
nici un tren nu mai opreºte
nici tu
nici ºoaptele de aer,
douã lumini indigo mai ard în gangul inocenþei
m-am apropiat de apus sã privesc felinarele
în timp ce luna mã transformã în acel
negru mult prea negru
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Cele zece povestiri
ale lui Angelo Mitchievici
descriu un univers
ambivalent, aflat la limita
dintre imaginar ºi real.
Scrisul lui Mitchievici
urmãreºte douã mari
filoane narative ºi are un
al treilea, insuficient
explorat, dar care meritã
mai multã atenþie ºi care
ar putea sã îl transforme
într-unul dintre cei mai
promiþãtori prozatori din

valul de autori contemporani. Prima direcþie în care
se dezvoltã povestirile lui Mitchievici este acela al
dublelor condiþionãri: real/imaginar, vulgar/idealizat,
lumea spectacolului/ lumea cotidianã. Este relevant
cã prima povestire, care poartã chiar titlul “Cinema”,
începe cu un alt simþ decât cel al vãzului. Apelul la
olfactiv (“Mirosea a parfumuri ieftine”) indicã
aceastã dublã condiþionare: vãz versus miros,
banal versus spectaculos, mundan versus idilã
cinematograficã. O poveste “cinematograficã” ce
începe cu apelul la miros pare paradoxal ratatã.
Dar fraza aceasta, reluatã mai târziu ca un leit motiv
al circularitãþii narative (vz. p. 26), când povestirea
cade în fantasmã, permite ca mecanismul pus în
miºcare de autor  sã devinã transparent.

Axatã în jurul existenþei unui bãtrân singuratic,
amator de cinema ºi mereu prin preajma sãlii de
cinema, prima povestire reproduce douã vieþi în
care existã individul, una “realã”, în care mãnâncã
salam ºi joacã table în Ciºmigiu, ºi alta ficþionalã,
unde se confundã cu James Dean ºi Rock Hudson.
Iar ambiguizarea continuã. “Filmul nu-l interesa”,
spune autorul despre personaj, dar acesta este
vrãjit de Gigantul sau Rebel fãrã cauzã. Chiar
substanþa povestirii este dublu determinatã. “Era
una din acele seri în care simþea nevoia sã bea ºi
sã povesteascã. Dar nu povestea niciodatã nimic,
nici nu prea avea cui ºi nici nu era mare lucru de
povestit”, apoi gliseazã în lumea ficþiunii, unde se
întâlneºte cu Liz Taylor, care vorbeºte ca în filme
ºi el devine un fel de Humphrey Bogart.

În proza lui Mitchievici chiar ºi câinii sunt “din
filme”, iar replici naturaliste, cum ar fi “Stau prost
cu circulaþia”, atunci când sunt mutate într-o logicã
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a filmului încep sã “sune bine”. Dar ce înseamnã
sã scrii ºi sã descrii ca în filme? Ne-o spune chiar
autorul. “Durii sunt extrem de laconici, iar femeile
fatale ºi mai tãcute”, el construindu-ºi ironic-parodic
personajele în jurul acestei scheme.

Din pãcate comparaþiile redundante din sfera
filmului nu mai sunã la fel de bine atunci când avem
descrieri de genul “o Shirley Temple a viciului”, sau
când se repetã formula “à la Brigitte Bardot” sau
„à la Greta Garbo”. Atunci când câteva fete sunt
descrise drept “Mary Poppins pedagogice”, iar un
personaj este identificat drept “un Schwarzenneger
al editorialelor ºi reportajelor bombã”, comparaþiile
voit “cinematografice” devin obositoare, prin
repetititivitate ºi stereotipizare.

În schimb Mitchievici reuºeºte sã construiascã
în mod credibil un univers dublu, unde prin preajma
vedetelor trãiesc oamenii obiºnuiþi ºi unde femeile
de serviciu sunt contrapuncte pentru Liz Taylor sau
Marylin Monroe, iar Stan Laurel devine model
pentru rememorarea unui fost coleg de clasã.
Trimiterile cinematografice se integreazã în
mecanismul literar atunci când personajul principal
revede filme fãrã sã fie atent la cuvinte, iar
personajele din cinema încep ºi ele sã se
degradeze, devin “umane” ºi se îmbolnãvesc.

A doua mare direcþie în care se dezvoltã
scrisul lui Mitchievici este aceea a descrierii vieþii
ca ficþiune, a realitãþii ca un construct
cinematografic. Autorul reuºeºte sã compunã un
univers de celuloid, o “peliculã” narativã pe care
imprimã aparenþe ºi realitãþi. ªi pentru cã celuloidul
este simultan artificialitate ºi obiectivitate, la
Mitchievici se îmbinã o artificialitate cãutatã pânã
dincolo de marginile kitsch-ului ºi realitatea cea mai
abruptã ºi durã. Aºa se întâmplã în povestirea
intitulatã “În cealaltã parte a oraºului”, care suferã
de o artificializare forþatã, generatã tocmai pentru
a provoca limitele kitschului. Un bãrbat trãieºte o
viaþã dublã, iubitele lui chemându-se una Beatrice,
iar cealalatã Laura, numai pentru a descoperi la
final cã el însuºi se dedubleazã în… Petrarca ºi
Dante. Trebuie spus cã excesul de literaturizare ºi
calofilia sunt principalele derapaje ale scrisului lui
Mitchievici, mai ales atunci când explicaþiile apar
chiar în interiorul prozei. De exemplu, într-o poveste
bazatã pe transferul visului în realitate (ºi invers)
autorul devine hermeneut în propria prozã: “îl
ascultase seri la rând în faþa unui pahar, vorbind
despre ficþiuni, despre cinematografe, despre visul
sãu de a avea douã femei complet diferite care
sã-i completeze existenþa, un vis destul de clasic,
îmbãlsãmat ºi cu puþinã literaturã”. Iar dihotomia
prea simplistã uneori este detrimentalã pentru
evoluþia personajelor – Beatricei îi plac filmele
franþuzeºti cu Jean Marais ºi Alain Delon, în timp
ce Laurei îi place Matrix ºi filmele de acþiune.

Povestirile din “Cinema” sînt stranii tocmai
pentru cã sunt fãcute din materia din care se þes
visele sau mai degrabã filmele vechi, cu acea
atmosferã nostalgicã ºi ceþoasã a anilor 40-50.
Chiar viaþa realã se deruleazã ca un film. Un

Pelicula
fragila a
poeziei
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personaj merge cu autobuzul 113 ºi “pe geam
defileazã clãdirile ca într-un film mut”, iar dupã ce
ajunge în apartamentul iubitei pelicula se dizvolvã.
În altã parte personajul îºi lipeºte obrazul de
geamul îngheþat ºi acolo, apropiindu-ºi buzele de
geam, începe sã aparã filmul. Motivul apariþiei ºi
dispariþiei în ºi de pe ecran e recurent, fie asistãm
la trecerea din “fotografie” într-o altã dimensiune,
fie suntem puºi în situaþia de a asista cum
personajele din film, cãzute în realitate, traverseazã
pânza de pe ecran numai pentru a-l privi pe unul
dintre personaje în timp ce priveºte filmul în
derulare. Ecranul de orice fel constituie un miraj
pentru personajele lui Mitchievici, unele sunt atrase
de “filmele de doi bani de la televizor”, iar altele
sunt captivate de filmele siropoase. Indiferent unde
se face transferul, dinspre film, sau dinspre ecranul
televizorului sau chiar din imaginile din afiºele de
reclame, miºcarea continuã între fictiv ºi concret
pune în miºcare un tip de naraþiune extrem de
interesantã.

În majoritatea povestirilor atmosfera este “gen
Casablanca”, autorul fiind mereu în cãutarea
farmecului unui “VA URMA”. Personajele (atât
bãrbaþii, cât ºi femeile) fumeazã tot timpul ºi trãiesc
într-un peisaj urban ficþionalizat cinematografic,
chiar ºi ploaia este scoasã parcã din filmele anilor
’50 – evident, pentru cã sunt din România,
personajele lui Mitchievici aruncã þigãrile pe
fereastrã.

Acest univers este dominat de imaginea
Marelui Regizor. În fiecare povestire existã cineva
care controleazã jocul, “un regizor care urmãrea
totul prin lentilele ochelarilor fumurii, învãluit în
fumul albãstrui de havaã… savurând întregul
spectacol… construind pentru el plasa aceea
rafinatã de lumini ºi umbre, având grijã ca
butaforiile sã funcþioneze”. Chiar personajele
contribuie la scenariu, fiecare „cu ficþiunea sa”,
sfârºind prin a fi „pe deplin în ea, o piesã a marelui
joc, creând o satisfacþie esteticã, o armonie
specialã…”. Aceastã condiþionare este aproape
totalã. “Nu avea voie sã treacã de partea cealaltã,
trebuia sã fie martorul unui film ideal, al unui film
pe care nu putea sã îl modifice dupã voie, în care
nu-i era acordatã nicio intervenþie… emoþiile erau
pregãtite în scenariu”. Personajele se miºcã de
parcã ar face parte dintr-un program pe calculator,
totul este “scenarizat”. Vorbesc în minciuni
frumoase “fãcute parcã pentru cinema. Urmeazã
sãrutul confirmativ, totul este expresia unui
scenario bine condus, o închidere fãrã cusur a
conþinutului în formã”. Totul este orchestrat ºi bine
pus la punct din perspectivã coregraficã, “a la Oleg
Danovski”.

Scrisul lui Mitchievici oscileazã între cotidianul
extrem, referinþele cinematografice devin din ce în
ce mai actuale ºi fantasticul pur – chiar domnul
Lãzãrescu al lui Cristi Puiu traverseazã printr-o
povestire cu sacoºele dupã el, apar referinþe la
Cristian Tudor Popescu ºi Emil Hurezeanu, se face
referinþa la Perlan, Omo ºi alte branduri “soft”, care

sunt acompaniate cu trimiteri la reclamele
contemporane.

Imaginile ºi realitatea se întâlnesc, se întretaie
ºi se contrazic constant în scrisul lui Mitchievici.
Aºa se întâmplã în “Maºina de amintiri”, penultima
povestire din volum, remarcabilã ºi ea prin
trimiterea la proza lui Mateiu Caragiale. Deºi
dezvoltã aceeaºi dihotomie ca ºi celelalte naraþiuni,
între lumea realã, plictisitoare, banalã ºi lumea
fantasmaticã, lumea viselor ºi a rememorãrilor,
care este vie ºi puternicã, în aceastã povestire se
produce o modificare de ritm prin aceea cã
personajul Marius, a cãrui “bunãstare elefantinã”
aduce cu aceea a unui popã de þarã, ne introduce
într-o lume mult mai clar contextualizatã. În aceastã
povestire este descrisã o maºinãrie, „maºina lui
Seferis”, care “prinde” amintiri, respectiv
captureazã din mintea indivizilor „un întreg film,
poate fi un scurtmetraj, poate fi un lung metraj, dar
în orice caz este mai mult decât o simplã imagine”.
Aici se produce declicul din naraþiunile lui
Mitchievici, la limita dintre vis ºi cinema, unde
ambele sunt descrise ca locuri ale proiecþiei
propriilor dorinþe ºi spaþii de manifestare a
fantasmelor reprimate. Chiar dacã în maºina
amintirilor “nu e tocmai ca la cinema”, atracþia fatalã
dintre individ ºi proiecþia de fantasme ne descrie
modul de funcþionare a tehnicii lui Mitchievici.
Scrisul lui funcþioneazã aidoma maºinii de amintiri
din povestea cu acelaºi titlu. În el amintirile “pot
apãrea deformate”, dar el funcþioneazã dupã un
principiu optic, mãreºte ºi micºoreazã, transformã,
emoþiile joacã un rol important

Atunci când scriitura lui Mitchievici se lasã
influenþatã de Mateiu Caragiale (iar faptul cã autorul
a scris unul dintre cele mai bune volume
monografice despre autorul Crailor…) nu face
decât sã adauge acestui filon generos, avem de a
face cu o voce credibilã. De fapt, dupã pãrerea
mea cea mai bunã povestire este a treia din serie,
intitulatã “Grãdini suspendate”. Scrisã în cheia
realismului magic marquezian, povestirea descrie
o fantasticã Grãdinã a Luciei, iar în paralel asistãm
la o poveste-cãlãtorie printre amintirile unui copil.
Aceastã prozã scurtã, care îi are în centru pe Radu,
Pãsãroiul ºi Broscoiul (bãieþi care vorbesc ºi ei în
replici cinematografice) construieºte în jurul unei
experienþe similare cu proza lui Glendon Swarthout
(Binecuvântaþi animalele ºi copiii) – sau poate pe
filiera ecranizãrii lui Stanley Kramer. Oricum ar fi,
aici Mitchievici dovedeºte o forþã narativã
remarcabilã, reuºind sã iasã din propria capcanã,
aceea a construcþiei mult prea elaborate ºi a
intenþionalitãþii auctoriale uneori exagerat de
explicitã. În aceastã povestire replicile personajelor,
care sunt scoase parcã din romanul sud-american
(“uneori vomit dupã-amiaza… am crezut cã
televizorul e de vinã”), sunt însoþite de dialoguri
laconice ºi fantaste, cu imagini suprarealiste ºi cu
dezvoltãri de intrigã bine stãpânite. Rememorarea
universului copilãriei îi reuºeºte aici lui Mitchievici
aproape fãrã greºealã.
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Din pãcate însã, el nu reuºeºte sã pãstreze
pe tot parcursul cãrþii aceastã dinamicã, derapãrile
în real fiind uneori pur ºi simplu scabros-scatologice
– “când era mic, avusese limbrici, îºi mai amintea
ºi acum cum în rahat se miºcau cocoloaºe albe
pe care le dãdea la o parte cu un bãþ, ca sã le
vadã mai bine”, iar aceastã inegalitate se pãstreazã
pe tot ansamblul volumului.

Iar în ultimele douã povestiri scurte
(“Alergãtorii” ºi “Niºte gândaci”), Mitchievici face o
nedoritã revenire la subiecte ante/post comuniste,
a cãror resurse le-a epuizat deja în „Explorãrile
din comunismul românesc”. Critic faþã de efectele
capitalismului, agresiv faþã de figurile
contemporane (cu referinþe directe ºi fãþiºe –
primarul din poveste este un “cãcãnar” a cãrui
specialitate sunt bordurile pe care “ba le punea,
ba le scotea”), atunci când cade în actualitatea
frustã, Mitchievici devine neinteresant. Ca sã nu
mai spun cã povestirea “Niºte gândaci” nu este
decât o transpunere a unei cronici literare într-un
text de ficþiune, iar ambele sunt “naraþiuni cu poantã
finalã” mult prea facilã.

Cred cã Mitchievici nu ºi-a descoperit încã
“vocea” finalã, iar aceastã carte reprezintã încã un
laborator narativ, un fel de test pentru contactul cu
publicul receptor. Cu toate acestea, se vãd deja
semnele distinctive ale unui scriitor care are
resursele pentru a intra în tradiþia romanului fantast,
urban ºi magic autohton.

Critici prozatori am
avut în literatura românã.
Ibrãileanu în Adela,
Lovinescu ºi Cãlinescu în
amplele lor desfãºurãri,
Octav ªuluþiu cu exoticul
lui Ambigen ne-au obiºnuit
cu ideea cã acela care dã
verdicte nu trebuie sã
rãmânã, obligatoriu, tot
timpul pe mal, sub
pretextul constanþei
perspectivei. Uneori,
curgerea râului creaþiei îl
atrage magnetic, ºi iatã-l
modelând cu mai multã

sau mai puþinã pricepere valurile, dându-le forme,
cot la cot cu prozatorii ceilalþi, într-o competiþie doar
cu ei înºiºi.

Din aceastã familie de critici prozatori face

parte ºi Florin Manolescu, îndelung aplaudat
odinioarã pentru cea mai bunã carte de teorie a
literaturii science fiction produsã la noi pe atunci
(Literatura SF, 1980) ºi pus la punct de Solomon
Marcus pentru îndrãzneala de a împrumuta într-
un alt volum un model teoretic furnizat de
matematicã (în Caragiale ºi Caragiale. Jocuri cu
mai multe strategii, 1983), asumând, în cele din
urmã, ºi examenul lexicografic pe un subiect
îndelung tabuizat, cu o deschidere amplã
(Enciclopedia exilului literar românesc. 1945 –
1989, 2003). Abia ultimul deceniu l-a scos însã la
ivealã pe autorul de prozã Florin Manolescu,
oferind – pânã în prezent – douã volume de
povestiri înrudite ca ºi concepþie ºi aducând la
suprafaþa perceptibilã un talent rafinat ºi exersat:
Misterul camerei închise. Nouã povestiri incredibile
(2002) ºi, recent, Mentaliºtii. Alte nouã povestiri
incredibile (Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã,
2009, 280 p.).

Genul de prozã scurtã practicat de Florin
Manolescu nu poate fi înþeles fãrã a se lua în
seamã obstinaþia cu care autorul trimite în
subtitlurile celor douã volume la conceptul de
„povestire incredibilã”. Astfel, nu este, poate, inutil
de amintit cã între 1986 – 1989, fiind pe atunci
asistent la Catedra de literaturã românã a Facultãþii
de Litere din Bucureºti, el a condus, alãturi de Ovid
S. Crohmãlniceanu, Cenaclul „Junimea” al
Facultãþii de Litere din Bucureºti în ultima fazã de
activitate a acestuia. Erau ultimii ani ai unei dictaturi
rebarbative, ºi cenaclul amintit era unul dintre
refugiile de vazã, bine cotate, ale prozei tinere,
adevãrat bastion ce prilejuise, prin eforturile
manageriale ale lui „Croh”, afirmarea falangãi de
prozatori optzeciºti în îndelung comentatul volum
colectiv Desant (1983). De altfel, mentorul însuºi
începuse sã dea la ivealã prozele sale, adunându-le
în douã volume de rãsunet printre membrii
fandomului – adicã ai miºcãrii cenacliere science
fiction –: Istorii insolite (Premiul Asociaþiei
Scriitorilor din Bucureºti, 1980) ºi Alte istorii insolite
(1986). Între „istoriile insolite” ale lui
Crohmãlniceanu ºi „povestirile incredibile” ale
colegului sãu de gestionare a prezenþelor
cenacliere se poate descoperi nu numai o înrudire
întâmplãtoare, ci ºi elemente de viziune compatibile
unele cu altele. Nu spun cã la mijloc ar fi o imitaþie,
fiindcã atunci conceptele pe care cei doi teoreticieni
ºi comentatori ai fenomenului literar le pun în joc
atunci când îmbracã rasa monahalã albã
împrumutatã de la Balzac pentru a oficia în calitate
de prozatori s-ar suprapune. Zic doar cã empatia,
un exerciþiu pânã la un punct comun sau chiar o
emulaþie unilateralã ori reciprocã s-a putut produce.
Aceleaºi contacte cu fandomul la ambii, aceeaºi
celebrare – implicitã, dar evidentã pentru
cunoscãtori – a lui Edgar Allan Poe cu al sãu
concept de „tales of the grotesque and arabesque”
– istorii/ povestiri de facturã grotescã ºi arabescã
(adicã factice, artizanale, meticulos ferite de
realismul ºi naturismul obiºnuit al convenþiei

Ovidiu Pecican
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mimesisului, a copiei dupã realitatea imediatã) -,
care ºi-a avut urmarea în formula „tales of the
unexpected” – istorii/ povestiri [cu final]
neaºteptat[e] îi pun pe cei doi critici-prozatori
bucureºteni sub semnul aceleiaºi detaºãri de
realism ºi a aceleiaºi celebrãri a celui mai nobil
spirit al ficþiunii literare. Dupã cum spunea Harry
Lee Poe, savant ºi rudã cam îndepãrtatã a artistului
american evocat mai sus, „grotesc” ar trebui
interpretat ca oroare (horror), ºi nu ca satirã sau
caricaturã, cum s-a crezut. Tot dupã el, „arabesc”
ar însemna teroare, folositã în vederea obþinerii
efectului artistic al înfricoºãrii cititorului. De
asemenea teritoriu, insolitarea ilustratã de talentul
crohmãlnicenian ºi incredibilul – adicã uimitorul,
mirabilul, dar ºi artificiosul, neverosimilul –
florinmanolescian nu se situeazã prea departe.

Pentru Cornel Robu, acest sense of wonder –
simþ al uimirii – pe care ciclurile de câte nouã
povestiri semnate de Florin Manolescu îl pun în
joc ar aparþine science fiction-ului, chiar dacã
recuzita obiºnuitã a genului (roboþi, androizi,
cãlãtorii cosmice) lipseºte din universul retro al
Misterului camerei închise ºi din Mentaliºtii. Alþi
comentatori sesizeazã ludicul, umorul livresc ºi
aluzia literarã, „opusul academismului, care pune
o etichetã de neseriozitate, de literaturã joasã,
subtitlul trimiþând la Salinger, dar ºi la tehnica naivã
a autorilor populari de captare a publicului. E o carte
care se numeºte ca un policier ºi care se propune
a fi numai bunã de citit în tren...” (Luminiþa Marcu),
un ºir de „parodii sau actualizãri ale unor maeºtri
ai anticipaþiei precum Jules Verne ºi H.G. Wells”
(Horia Gârbea). Volumul ar fi caracterizat de
convieþuirea armonicã a realului cu miraculosul pe
un fond de realism magic autohton, balcanic
(Bogdan Romaniuc), „... descriu copios, cu
admirabilã ºcoalã a pastiºei clasicizante – dupã
caz SF-iste ori postmoderne –, rup verosimilul cu
amuzant cabotinism ºi melancolizeazã când nu te-
aºtepþi” (Tania Radu), fiind „... în acelaºi timp un
roman fantastic ºi o colecþie de povestiri mondene
& poliþiste” (Cãtãlin Sturza). ªi Carmen Muºat este
de pãrere cã „... nu povestiri de sine stãtãtoare ne
oferã Florin Manolescu, ci episoade ale unui roman
latent pe care cititorul este invitat sã îl reconstituie
pe mãsurã ce pãtrunde în strania lume imaginatã
de autor. [...] Un univers ficþional ce funcþioneazã
dupã modelul cosmologic al lui Gödel, ... unul «în
care liniile temporale se întorc la ele însele, aºa
încît prezentul ºi viitorul sã coincidã»“. Prozã cu
ofertã multiplã, intervine însã autorul în Suplimentul
de culturã, nu pentru a infirma vreuna dintre
aproximãrile criticilor, ci pentru a le oferi acestora
o ancadraturã generoasã.

Mentaliºtii – denumire comunã a unei categorii
umane care aminteºte de Mendebilul Cãrtãrescului
ºi aduce, dezagreabil cu „maneliºtii”,
„malagambiºtii” ºi alte nume comune cu tentã
dispreþuitoare, ceea ce la Florin Manolescu nu este
cazul în raport cu eroii sãi – par astfel sã fie „Cei
care au capacitatea de a vedea dincolo de

aparenþe, în profunzimea lucrurilor ºi de a percepe
integralitatea lumii, perfecta interconectare a
obiectelor, fenomenelor ºi conºtiinþelor...” – dupã
aceeaºi Carmen Muºat –, respectiv „personaje
care pot realiza lucruri incredibile ºi care pot vedea
dincolo de aparenþe. [...] Mentaliºtii gãsesc mereu,
în faþa maºinãriei implacabile a istoriei, o cale de
evadare, prin perspicacitate ºi fantezie” (Cãtãlin
Sturza).

Puþin inegal, pe alocuri marcat de lungimi,
volumul restaureazã, în cele din urmã, nu doar
prestigiul inteligenþei ºi ingeniozitãþii în ebuliþie, ci
ºi o formulã ficþionalã în prozã demnã de tot
interesul.

Scriind despre
antologia O sutã de
poeme apãrutã la editura
Ramuri (2006, prefaþã
Nicolae Manolescu),
extrãgeam, cu ochii ºi pe
ilustraþiile afine ale lui
Marcel Voinea, o trãsãturã
definitorie a scrisului lui
Gabriel Chifu – situarea
obiectivului pe douã
planuri aparent
divergente, de unde
tensiunea calmã, dar nu

mai puþin vibrantã a textelor. Poetul ºi prozatorul
(de la Sãlaº în inimã, 1976, la Bastonul de orb,
2003, de la Unde se odihnesc vulturii, 1987 la
Relatare despre moartea mea, 2007) alcãtuiesc o
structurã scripturalã scindatã ºi „neþãrmuritã”, în
curs de obstinatã, dar seninã ºi cumva împãcatã
spargere a limitelor. Rãul însuºi, al înþeleptului ori
al Lumii, e fascinant ºi ocrotitor, preschimbat fiind,
sub gâlceava textului, în relansator al chestionarului
fiinþei. G.C. refuzã monocromia oricãrei „ideologii”,
conservându-ºi uimirea ºi disponibilitatea la
semnale, ºi ele neþãrmurite. Închegarea eului
integrat, cel care alege un sens ºi atinge un
consens al eurilor multiple din dotarea individului,
este amânatã. ªansa unor experienþe în registre
diverse ºi chiar opuse e exploatatã deschis ca
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remediu la oþiu ºi singurãtate. Astfel, ºi în cea mai
nouã carte a sa – Fragmente din nãstruºnica istorie
a lumii de gabriel chifu trãitã ºi tot de el povestitã,
Ramuri, Craiova, 2009, 158 pagini; ilustraþia
copertei e semnatã de acelaºi Marcel Voinea, iar
Nicolae Manolescu scrie „de mânã” textul escortã
–, avem a face cu un „inventar al existenþei”
cotidiene ºi cotinocturne în care accentul cade pe
diversitatea derutantã a secvenþelor alcãtuitoare
ºi a interpretãrilor pe care acestea le acceptã,
punând între paranteze sensul unic ºi rotund al
unei încheieri definitive. Personajul de pe copertã,
evoluând pe panta unui acoperiº abrupt ºi colorat,
în noapte, legat la ochi, pe un soi de scaun cu rotile,
e un orb breughelian cãruia încremenirea anume
a tabloului îi acordã un cec în alb ºi rãgazul unor
scenarii salvatoare. Tot astfel, gabriel chifu,
povestitorul istoriei nãstruºnice a lumii, numãrã
clipe, ore, tristeþi, uimiri, deznãdejdi ºi mai ales
aºteptãri, toate pe buza prãpastiei. Întâmplãrile
reconstituite sunt tatonante, nu duc anume undeva,
personajele rememorate sunt lãsate în stadiul de
crochiu larg promiþãtor, adevãrul lor e îndoielnic,
amintirea joacã feste, martorii s-au rãrit, spectacolul
se deruleazã pe scena semnelor memorative ºi
trebuie crezut pe cuvânt, pe cuvinte: „Am purces
sã reînsufleþesc o lume pierdutã, foarte particularã,
foarte a mea, o lume care nu mai existã niciunde
ºi nicicum decât astfel, fragmente, cioburi, în
mintea mea, în sufletul meu. Sentimente, senzaþii,
întâmplãri mici în sine, dar pentru mine de
importanþã cosmicã, spaime, obsesii, închipuiri,
persoane preþioase ºi uitate … toate creionate,
aduse în limbaj prin niºte desene în stil naiv” –
mãrturiseºte autorul într-un interviu cu Gabriela
Adameºteanu. ªi adaugã: „Cred în proza de tip
palimpsest, în care straturile succesive de
semnificaþii se însumeazã dând sensul ultim al
cãrþii, care este interogativ ºi spiritual”. Viaþa însãºi
este suprapunere de straturi/vârste a cãror
„realitate” stã întreagã în povestea legitimatoare.
Amintirea e ritual în singurãtate ºi nu acceptã
reguli strãine. Nu poþi spune „hai sã ne amintim”.
Întrebi, cel mult, „îþi aminteºti?” O faci sperând
cã întâmplarea cu pricina are mãcar câteva
puncte comune, câteva „atingeri” – cãci nu-i de
neglijat componenta corporalã, de indefinibilã
senzualitate, a rememorãrii –, în evocarea ta ºi
a celuilalt.

ªi în Fragmente, precum în cele O sutã de
poeme, trece în fundal, ºuierând a moarte ºi a viaþã,
Trenul de Calafat. Moartea („probez moartea, / ca-
ntr-un magazin când îmbraci / o hainã ºi încã una
/ cãutând-o pe cea potrivitã. / încã nu mi-am aflat
mãsura?...”) ºi lumina (cu nenumãrate succedanee,
de la soare ºi razã pânã la lumânare) îºi disputã
din nou întâietatea, asistate de umbre prelungi
întinse pe acoperiºul zilelor. Mici experimente ale
imponderabilitãþii încurcã, ºi de data asta,
primejdios, tãrâmurile de aici ºi de dincolo, cu ceva,
repet, din zborurile fantasmate de un Adrian
Popescu, de care îl apropie nu doar aspiraþia

molcomã spre celestitate, dar ºi, descopãr acum,
o coincidenþã biograficã grea: amândoi îºi pierd
mama la vârsta tremurãtoare ºi incertã a
adolescenþei: „Apoi mama a murit în accidentul
acela nefericit (o, de atunci viaþa e ca o casã cu
acoperiºul spart!...), aveam ºaptesprezece ani
atunci…” Aceastã moarte încarcã Fragmentele cu
o tânjire înfioratã ºi cu o zãdãrnicie care
submineazã fãrâmele de certitudini recuperate cu
trudã. Gabriel Chifu are 55 de ani. Consumator
hulpav de poveºti – „Mâncarea mea preferatã ºi
bãutura mea preferatã erau cuvintele, cuvintele
adunate-n poveºti” –, a ajuns la rãscrucea fireascã
a oricãrei existenþe omeneºti. Dintr-o datã, viitorul
se subþiazã, nu promite nimic altceva decât
apropierea morþii, singurul sprijin mai poate fi aflat
în trecut, în re-citirea pe cont propriu a drumului
parcurs. Nu doar fiindcã trecutul e un spaþiu – orice
timp consumat devine spaþiu al memoriei ºi poate
fi strãbãtut în voie, pe sãrite, cu adãstãri ºi accente
libere, cu remanieri – ºi, deci, nu macinã, ci ºi
fiindcã rostul încã-înaintãrii poate fi aproximat,
oricât de firav ºi de ficþional, prin cântãrire
retrospectivã: „regula acestor însemnãri tocmai
aceasta este – sã mã descurc de unul singur, [...]
sã cobor în memorie aidoma unui scufundãtor în
apa adâncã, primejdioasã a mãrii, sã cobor
bucurându-mã când descopãr cioburile preþioase,
aceste fleacuri, sã le scot la suprafaþã ºi sã încerc
sã le descifrez, sã le pun în luminã, sã recompun
de unul singur vasul, întregul”. Tanti Marioara spune
minciuna tradiþionalã a ficþionarului care îºi asigurã
dreptul la propriul adevãr: „Eu uit totul, încurc totul,
nu þin minte nimic, nici mãcar suferinþa, sunt ca
râul pe luciul cãruia nu rãmâne nicio urmã, curge
înainte senin, netulburat.”. Pe urmele copilãriei ºi
ale tinereþii – tãrâm exclusiv mental – nu te poþi
întoarce decât prin minciuna romanescã, locurile
memoriei sunt constructe, nu realitãþi, dar forþa lor
este cu atât mai uimitoare.

Vârsta de cumpãnã aduce cu sine ºi
extenuarea în urmaºi, o anume degajare de
rãspundere: „Andrei ºi Alexandru: tãcut mã mut în
ei, mã scurg în ei ca apa rece din ulcior în gura
însetatului.” În plus, gândul morþii – de la „deºi
exersez cu sârguinþã, neîncetat, nu mã pot obiºnui
cu gândul cã într-o zi n-am sã mai fiu” pânã la
„acum moartea îmi este familiarã, ea este teritoriul
meu, o încerc, mã încearcã” – este brutal secondat
de semnalele trupului ca unic garant al durãrii: „Am
simþit deodatã cât de precarã e alcãtuirea asta de
sânge, de carne. [...] Corpul meu mã þine legat de
pãmânt, de mare, de cer, de vânt, de luminã […]
Corp repede trecãtor, corp repede trecãtor, corp
repede trecãtor”. Partea întunecatã a relaþiei cu
propriul trup e tradusã în strania boalã abstractã a
„gâlmei”, care creºte „nepãsãtoare ºi de neoprit”
ºi e purtatã „ca o osândã”. Metaforã terifiantã a
morþii intravitale.

Crezând în „celestitate” ºi, mãcar din când în
când, în doza de ne-omenesc (cãci de o puritate ºi
înãlþime nimãnui la îndemânã) a scrisului „mare”,
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Gabriel Chifu judecã prefãcut micimea unor
biografii de oameni mari, ºtiind prea bine cã opera
se hrãneºte din întregul unui destin, cã viaþa
mãruntã adastã în fundal ºi pune ºi ea umãrul, în
felul ei, la clãdirea edificiului care va dãinui. O viaþã
oricât de „mare” e fãrã valoare în durata lungã a
Istoriei dacã rãmâne nepovestitã, tot aºa cum vieþi
mãrunte pot alimenta poveºti exemplare, durabile.

Dedublarea invocatã laitmotivic e una de douã
ori naivã fiindcã sincerã ºi necugetatã în ambele
ei segmente (jucate!). Vârste succesive, rãspunsuri
încropite la accidentele Istoriei, intersectãri cu
oameni ºi cuvinte sunt prinse în paginile cãrþii cu
privirea aþintitã pe ceea ce au tãcut la vremea lor
ºi cu sfãtoºenia celui ce ºtie acum mai multe decât
odinioarã. Gabriel Chifu descrie totul fãrã intenþia
de a epuiza povestea, promiþând tacit prelungiri ºi
un „va urma” tonic. Cititorul se poate identifica uºor
cu multe dintre secvenþe ºi poate rãspunde fãrã
sã stea pe gânduri invitaþiei la poveºti înþelepte,
câteodatã grave, câteodatã ºãgalnice, adesea
condimentate cu un umor de bunã calitate, un fel
de haz de necaz al omului sub vremi care nici
mãcar cu vremea sa proprie nu ºi-a încheiat
socotelile ºi nici nu sperã s-o facã degrabã.
Descoperirea timpurie cã „aici, la Calafat, noi
suntem la o margine a lumii” obligã ea însãºi la
privirea înapoi. La capãtul lumii, viitorul e
suspendat, toatã nãdejdea stã în trecut. ªi în
fantasmã, calea oniricã fiind una regalã când e
vorba de compensat carenþe destinale: „Cu timpul,
visele, închipuirile s-au rafinat ºi le-am trecut în
poezie.” Frânturi poematice împodobesc ºi
Fragmentele, asigurându-le o deschidere în plus
ºi adãugând savoare lecturii.

Am intuit, încã din clipa în care abia întindeam
mîna pentru a lua de pe biroul de la redacþie cartea,
cã nu sînt, sub nici o formã, cititorul oportun. Cã
urma sã stau în faþa ecranului de calculator, ezitant,
nereuºind încã sã diger lectura, cã aveam sã caut
o formã de a intra în digresiuni. Cãrþile, la fel ca ºi
felurile de mîncare, îºi cheamã ºi îºi selectezã

tranºant consumatorii. Iar
dupã cum unele meniuri,
oricît de lãudate sau
eleborate, vor refuza pe
vecie sã-mi bucure
papilele gustative, tot
astfel, recunosc, proza
poematicã va refuza sã-mi
fie material uzual de
lecturã.

Cartea Dianei
Adamek, Pãdurea mãtuºii
Clematis, ar trebui sã fie
un roman ºi sînt convins

cã va fi privitã ca atare de toþi cei care o vor
parcurge. Eu prefer sã o vãd ca pe un lung ºi
frumos poem. Autoarea nu e deloc la debutul unui
stil ºi nu cautã dealtfel sã se sustragã moºtenirii
lãsate de volumele semnate anterior (din Vasco
da Gama navigheazã apãrînd un fragment chiar
în Steaua), ci prelungeºte ºi rafineazã un discurs
care i se potriveºte, îi conferã unicitate ºi poate
constitui premiza unui elaborat discurs intertextual,
în care eseul, poemul ºi proza doresc sã fie turnate
într-un tipar turnant.

Pãdurea mãtuºii Clematis are o construcþie
aparentã rãsucitã în jurul unor personaje
(Alexandru ºi Max) pe care le urmãreºte alternativ,
dar e în esenþã un lung monolog în care aceeaºi
voce se joacã de-a dialogul, e un exerciþiu de
dedublare care, deºi nu recurge la paliere emotive
diferite, preferã viziunea circularã, focalizatã prin
repetiþie, iar nu prin omniscienþã. Pãdurea mãtuºii
Clematis e o confesiune indirectã, fãrã actanþi, non-
narativã, puternic încãrcatã vizual, cu dimensiune
alegoricã, iar nu simbolicã. Evenimenþialul este
aproape nul. Fãrã a i se simþi în vreun fel lipsa.
Absolut toate paginile mizeazã nu pe naraþiune, ci
pe senzorial. Practic, Diana Adamek încearcã sã
spunã o poveste fãrã a istorisi nimic, producînd
doar atmosfera, încercînd transferul senzaþiilor
cãtre cititor prin intermediul, pe de o parte a
limbajului, pe de altã parte a imagisticului articulat
în pagini. Aceastã baie prelungitã în parfumurile
tari ale descrierilor întortocheate presãrate printre
volutele dese ale unor cuvinte cãutate ºi dispuse
mereu în desene tot mai eleborate, dar deloc false
sub raport comunicaþional sau inutile, conduce
înspre o lecturã înceatã, mereu împiedicatã de
spaima de ubicuitate a unui sens pe care pentru
început îl intuieºti doar ºi nu ai dori sã se dilueze.
Autoarea gãseºte din primele pagini o cadenþã
cãreia îi va rãmîne fidelã pînã la final, producînd o
sonoritate elegiacã, drapatã de o slãbiciune
nedisimulatã pentru detaliile spectaculoase,
alimentînd un veritabil deliciu al tabloului verbal:
„s-au întors în sera transformatã în de toate, atelier
ºi sufragerie, bar ºi dormitor, mã descurc
comasînd, explicã Alexandru, fiindcã restul casei
e o paraginã, cred cã dacã ai atinge-o cu degetul,
putregaiurile din ea ar începe sã foºneascã ºi sã
migreze, doar puþinã miºcare ºi totul s-ar
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transforma în ruinã, de aceea stau aici, ca sã apãr
lucrurile stinse, e pactul meu cu mãtuºa Clematis,
ºi, în timp ce spune astea, Alexandru aratã spre
mica vitrinã care adãposteºte colecþia de lichioruri,
apoi, dupã ce mâna lui trece peste fistic ºi ananas
ºi anason ºi migdale ºi mentã ºi vanilie ºi piper pisat
în ciocolatã ºi peste toate fructele pasiunii ºi ierburile
uitãrii, de parcã de acolo ar trebui sã rãsarã, drapatã
în mãtase, mãtuºa despre care a vorbit, intrã ºi iese
de mai multe ori, purtînd la sfîrºit un platou cu ceea
ce ºi-a amintit cã prietenului sãu îi plãcea, ton
gratinat.” (p.14-15) În ciuda impresiei de ansamblu,
Diana Adamek recurge rareori la cuvinte
pretenþioase, neologisme recente sau termeni de
strictã specialitate forþaþi în cotidian. Aerul exotic
degajat de stilul verbal e dat de muzicalitatea
interioarã a frazãrii, de recurgerea la o topicã
înlãnþuitã ºi de forþa imaginilor forjate din cuvinte
simple. Textul nu e cu preþiozitãþi, ci are pretenþia
unui cititor capabil sã îi susþinã compoziþiile vizuale
induse. Din acest punct de vedere Diana Adamek
face proba unui meºteºug foarte bine stãpînit ºi de
o eficienþã dincolo de obiecþii.

Volumul porneºte ºi se construieºte de la o
experienþã singularã, cea a evacuãrii forþate
produse de holocaust, la care martor ºi narator
cãtre autoare a fost tatãl acesteia. Pãdurea mãtuºii
Clematis nu încearcã sã intre pe fãgaºul romanului
istoric, pe cel al memorialisticii sau pe cel al
recuperãrii prin ficþionalitate a evenimentului istoric.

Autoarea joacã pe cartea receptãrii golului creat
de zmulgerea din lume, a intuirii la nivel emoþional
a dezechilibrului produs. Pseudo-personajele sînt
vãzute ca artiºti, unul sculptor, celãlalt pãpuºar,
dar în fapt ambii arhitecþi încercînd sã
reconstruiascã un spaþiu pierdut de la elementele
rãmase în urmã, de la rãmãºiþele din podul mãtuºii
Clematis. Alegoric, încercarea e imposibilã, fie cã
se bazeazã pe simetrie, fie cã utilizeazã elemente
distructive. Paginã dupã paginã se contureazã tot
mai mult atmosfera apãsãtoare a unui destin
imposibil de îndeplinit, a unei aºteptãri a
deznodãmîntului unei întîmplãri imposibile.
Elegiacã, dar nu tristã, apãsãtoare fãrã a fi
obsedantã, atmosfera e un construct complex în
care se înfig mereu, paginã dupã paginã, piroanele
construcþiilor vizuale. Întrgul volum este un fel de
transmutare a tehnicilor de picturã în literaturã, iar
Diana Adamek îºi joacã atuurile ca un veritabil
peisagist.

Aº minþi dacã aº spune cã Pãdurea mãtuºii
Clematis mi-a plãcut, dupã cum aº minþi dacã aº
spune cã nu i-am înþeles ºi apreciat construcþia.
Sînt un cititor simplu care tînjeºte mereu dupã
naraþiune ºi acþiune. Pe de altã parte existã,
indiscutabil, cititori mai rafinaþi ºi mai dispuºi sã
accepte propunerea unei poezii îmbrãcate în haine
de roman. Lor le este destinat acest volum, cu totul
remarcabil, al unei voci foarte speciale în literatura
noastrã, Diana Adamek.
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Teatrul lui Camil Petrescu a
fost analizat amãnunþit din
aproape toate punctele de
vedere. Existã o sumedenie de
studii care ne prezintã un Camil
Petrescu adept al modernismului
lovinescian, care fundamenteazã
prin opera sa principiul
sincronismului. Contribuþiile lui la
sincronizarea literaturii române
cu literatura europeanã prin
introducerea în teatru a unor noi
principii estetice (autenticitate,
substanþialitate, introspecþie,
luciditate, relativism, anticalofi-
lism, memorie involuntarã etc.)
sau prin crearea personajului
intelectual lucid, analitic ºi
introspectiv, care sã se opunã
seriei mediocre a eroilor
plângãreþi, scoºi parcã pe bandã
rulantã de literatura sãmã-
nãtoristã a vremii, au fost scoase
în evidenþã de nenumãrate ori.
Orice lucrare despre Camil
Petrescu începe cu formulele
clasice, devenite parcã niºte
premise-axiome care, deºi sunt
evidente de la început, vor fi
demonstrate ºi re-demonstrate.
Se pare cã existã deja o manierã
consacratã de a-l studia pe Camil
Petrescu, metodã care utilizeazã
la nesfârºit aceleaºi unghiuri de
abordare.

Canalizându-se întreaga
atenþie într-o singurã direcþie, au
rãmas deschise o serie de portiþe
care sã permitã o nouã abordare
a creaþiei dramaturgice
camilpetresciene. Este vorba
despre niºte chei de interpretare
care aduc noutãþi în ceea ce
priveºte teatrul lui Camil
Petrescu, oferind o modalitate de

lecturã captivantã ºi completând
imaginea globalã a creaþiei sale
cu câteva amãnunte scãpate de
obicei din vedere. Una dintre
aceste chei constã în rolul
didascaliilor în conturarea
profilului fizic ºi moral al
personajelor, în desfãºurarea
acþiunii, în evoluþia conflictului
sau în prezentarea relaþiilor
temporale ºi spaþiale. Existã o
serie de amãnunte, esenþiale
pentru înþelegerea  personajului,
care scapã lecturii scenice. Ele
sunt mai mult pentru actori, dar
elucideazã multe enigme
comportamentale.

Un prim Gelu Ruscanu care
apare în piesã este, conform
indicaþiilor scenice, „un bãrbat ca
de douãzeci ºi ºapte-douãzeci ºi
opt de ani, de o frumuseþe mai
curând femininã, cu un soi de
melancolie în privire chiar când
face acte de energie. Are
nervozitatea instabilã a
animalelor de rasã. Priveºte
întotdeauna drept în ochi pe cel
cu care vorbeºte, ºi asta-i dã o
autoritate neobiºnuitã”. Portretul
sãu sugereazã o persoanã
desprinsã oarecum de realitate,
„melancolie în privire”, o fire care
se apropie de feminitatea
bovaricã.

Singurul element pe deplin
masculin pare a fi „autoritatea
neobiºnuitã” pe care i-o conferã
faptul cã-ºi poate stãpâni din ochi
interlocutorii, dovadã cã deþine
întotdeauna controlul asupra
unei comunicãri. Aceastã
autoritate este dublatã de
hotãrârea dârzã de a-l sfida pe
ministrul justiþiei, în ciuda

replicilor sarcastice ºi pline de
subînþeles pe care i le aduce
drept contraargument Penciu-
lescu. Ultima sa replicã, înainte
de apariþia Irenei, referitoare la
publicarea scrisorii este: „cu o
îngâmfare, explicabilã numai prin
faptul cã nu are simþul realitãþii
(…) oficiosul guvernului se
preface cã nu crede în existenþa
unui document compromiþãtor
pentru ministrul Justiþiei, ºi ne
sfideazã, ameninþându-ne cu
mãsuri poliþieneºti. Ca sã facem
plãcere oficiosului, precizãm cã
este vorba de un astfel de
document, încât la apariþia lui,
ministrul Justiþiei va trece
probabil de pe banca ministerialã
pe banca justiþiei pur ºi simplu,
fireºte în cazul când nu-ºi
prezintã neîntârziat demisia.
Aºteptãm deci încã o zi. (…) Ca
sã vadã acum cât suntem de
hotãrâþi.” Aceastã hotãrâre de
care vorbeºte Ruscanu este datã
de conºtiinþa realizãrii unei
dreptãþi sociale dublatã de
conºtiinþa apartenenþei la un
grup:

„Penciulescu: ªi pe urmã îþi
repet… Sineºti nu e Hariton…
Are o reputaþie de mânã de fier
bine stabilitã, din guvernarea
trecutã, când a fost secretar
general la Interne.

Gelu: Nu uita cã nici eu nu
sunt singur… Am în jurul meu
atâþia oameni…

Penciulescu (mestecã în gol
ironic, priveºte de jos în sus):
«Tovarãºii»   dumitale?

Gelu (îndârjit): Da, «tovarãºii»
mei. Sunt puþini, dar sunt cei mai
buni…”.

Existã o serie de amãnunte, esenþiale pentru înþelegerea
personajului, care scapã lecturii scenice.

Camil Petrescu „între
paranteze“: manipularea

în drama absolutului
Simona Pop
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Aceastã discuþie cu
Penciulescu ne prezintã un
personaj plin de avânt care,
impresionat de cuvântul
„tovarãº”, are elanul plin de
speranþã al începãtorului, fãrã sã
þinã seama de sfaturile nãscute
din experienþa de viaþã a lui
Penciulescu. Ruscanu este la
„vârsta de aur”, perioadã în care
toþi oamenii se cred invincibili,
avântul lor nefiind încã temperat
de experienþa eºecului. Rãs-
punsurile lui Penciulescu par a fi
niºte elemente premonitorii care
sã anticipeze dezamãgirea pe
care o va simþi Gelu Ruscanu în
momentul în care trebuie sã-ºi
compromitã „ideile absolute” în
interesul „tovarãºilor” sãi.

Primul semn de ºovãialã
apare odatã cu vizita pe care i-o
face la redacþie mãtuºa sa, Irena.
Neînfricatul Gelu Ruscanu, care
se ia de guler cu ministrul justiþiei,
ºovãie în faþa zâmbetului
mustrãtor al mãtuºii sale. Ca un
copil care se ascunde atunci
când face vreo boacãnã,
Ruscanu se ascunde de mãtuºa
sa pentru cã ºtie cã Irena nu este
de acord cu mãreþul sãu  plan.
Când intrã în redacþie Irena, Gelu
„a rãmas cu filele în mânã”
(indicaþie scenicã) iar la
întrebarea repetatã a mãtuºii „Te
ascunzi de mine?...Te ascunzi de
mãtuºa ta?”, cel care-ºi dominã
interlocutorul într-o discuþie, nu
poate decât sã  rãspundã în
frânturi de frazã: „Mamã… Este
foarte greu sã ne înþelegem…ªi
aº fi vrut sincer sã te cruþ…”.

Frica de mãtuºa sa este
evidentã prin tehnicile pe care le
foloseºte de a ocoli o discuþie cu
ea, sau cel puþin de a evita sã
rãmânã singur în aceeaºi
camerã cu Irena, de teama unei
convorbiri incomode. Mãtuºa
soseºte alarmatã la redacþie
spunându-i: „Când am vãzut cã
te ascunzi de mine la telefon ºi
acasã, am venit aici… Te aºtept
de asearã sus în redacþie ºi… Te-
aº fi aºteptat trei zile ºi trei
nopþi…” , drept rãspuns, Gelu o
expediazã grãbit, sub pretextul
cã are treabã. La insistenþele
mãtuºii de a rãmâne singuri
câteva minute, Ruscanu,
conform indicaþiilor scenice,

„ªovãie, privind lung pe cei din
birou, care ies”. Este evidentã
influenþa pe care mãtuºa sa o are
asupra lui. Interesante sunt ºi
apelativele pe care le foloseºte:
„mamã” este înlocuit cu
„doamnã”  sau „mãtuºã” atunci
când discuþia se învârte în jurul
subiectului dreptate socialã,
pentru a fi înlocuit din nou cu
„mamã” atunci când este evocatã
memoria tatãlui sãu. Tonul
discuþiei pare a fi când foarte
intim, când extrem de oficial.

 Rãmas orfan de mic copil,
Ruscanu este crescut de mãtuºa
Irena, care ia locul pãrinþilor. Ea
este singura lui rudã, singura
persoanã faþã de care se simte
legat familial ºi în care are
încredere. Autoritatea pe care o
are Irena asupra lui rezultã din
frica pe care o are Gelu de a nu
dezamãgi fiinþa cãreia îi este
profund îndatorat. Influenþa
mãtuºii este explicabilã, de
aceea ea va manifesta asupra lui
manipularea afectivã.

Prima întrebare directã pe
care i-o pune mãtuºa este „de ce
faci toate astea?”, iar rãspunsul
primit este foarte prompt: „Pentru
ca sã fie puþinã dreptate pe
lumea asta…”. Replica Irenei
este destul de sarcasticã ºi are
rolul de a-i tãia din avânt: „Te-ai
gãsit tocmai tu care sã îndrepþi
lumea?... Eºti tu mai cu moþ
decât toþi ceilalþi?...”. Riposta lui
Gelu este pe mãsurã: „Cum e cu
neputinþã ca ideea unei
nedreptãþi sã nu gãseascã un pic
de îndemn la bine nici mãcar
într-un suflet de femeie?...”, dar
avântul sãu este din nou retezat:
„Fleacuri… fraze de prin cãrþile
cu care þi-ai umplut capul…”.
Violenþa sincerã a rãspunsului
primit „un gând scris frumos ºi
curat e de dispreþuit? (…) De ce
înþelepciunea celorlalþi practicã
ºi cinicã e singura atotºtiutoare?”
o determinã pe Irena sã facã apel
la sentimente „Atunci se vede cã
în cãrþile dumitale ai învãþat sã
nu mai respecþi nici perii albi”. Ea
ºtie punctul slab al lui Gelu ºi se
va folosi de el de fiecare datã
când îi lipseºte raþionalitatea
argumentelor.

Ea crede, sau se preface a
crede, cã nepotul ei vrea doar sã

provoace un scandal. Profund
jignit de gândul cã mãtuºa sa îl
crede capabil de ºantaj, Gelu
recurge la aceeaºi strategie
sentimentalã: „M-ai crescut de
mic, mi-ai þinut loc de mamã, ºi
poþi sã crezi asta despre mine?”.

Irena este acum încredinþatã
cã Gelu se va þine tare pânã în
final. De aceea îºi va scoate asul
din mânecã, scrisoarea din care
Gelu va afla despre marea fa-
voare pe care Sineºti i-a fãcut-o
familiei lui. Din didascalii aflãm
ºi prima reacþie a personajului.
Este prima loviturã sub centurã
pe care o primeºte: „(e copleºit,
rãmâne pe gânduri, se pare cã
nici vorbã nu mai poate fi sã mai
continue campania): De ce nu
mi-ai spus asta niciodatã pânã
acum?”.

Pentru prima oarã în sufletul
sãu se naºte germenele îndoielii,
care îl va mãcina pânã la final.
Poate el lua decizia corectã în
ceea ce priveºte cazul Sineºti,
din moment ce nu cunoaºte toate
datele problemei? Poate el
dezamãgi atâtea persoane? Are
dreptul sã pângãreascã memoria
tatãlui sãu? Ajutându-se de tot
arsenalul femeiesc în materie de
exprimarea sentimentelor (pre-
gãtirea prealabilã referitoare la
gravitatea faptelor care urmeazã
a fi prezentate: „Ah, ºtiam cã n-
am sã pot… Te-am crescut
altfel… N-aº fi vrut sã ºtii tot ce
s-a întâmplat”; scrisoarea
surprizã – folositã ca argument
atunci când celelalte metode nu
mai funcþioneazã; plânsetele în
surdinã cu care acompaniazã
citirea scrisorii etc.), mãtuºa
Irena îi dã lovitura de graþie,
dãrâmând imaginea miticã a
tatãlui sãu: „ªtii ce-a mai rãmas
în mine, mãtuºã? Atât cât trebuie
dintr-un mãr pe care l-a bãtut
grindina…În lumea asta care mã
dezgustã, amintirea lui era totuºi
un punct de sprijin. Din ce-mi
spuneai, din fotografii, aveam
altã imagine despre el…(…) Nu
trebuie sã crezi în fotografii.”

Se produce ºi relaþia de
identificare necesarã manipulãrii
afective. Mesajul este prezentat
de singura persoanã în care Gelu
are deplinã încredere, tocmai
pentru a avea impactul dorit.
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Aceastã discuþie îl pregãteºte
pentru vestea pe care o va primi
mai târziu de la Sineºti, veste
care va fi astfel credibilã. Ar fi
putut crede Gelu Ruscanu cã
tatãl sãu s-a sinucis pentru o
actriþã vulgarã, dacã nu l-ar fi
pregãtit Irena pentru asta,
distrugând treptat imaginea de
erou pe care ºi-a  construit-o
despre tatãl sãu?

Cugetãrile Irenei „Nu vã mai
socotiþi judecãtori… Nu mai cere
socotealã nimãnui, cãci fiecare
are motivele lui neºtiute. Numai
Dumnezeu poate judeca, fiindcã
numai el cunoaºte urzeala
pricinilor ºi ºtie cum a fost cu de-
amãnuntul, totdeauna…Noi
oamenii dibuim… nu ºtim
nimic…” aplicabile atât pentru
Grigore Ruscanu, cât ºi pentru
Sineºti, nu sunt decât gândurile
care trec prin mintea cuprinsã de
îndoialã a lui Gelu, gânduri rostite
însã cu voce tare de propria sa
mãtuºã. Ele vor avea drept efect
o amânare temporarã a publicãrii
scrisorii: „Gelu (dupã o scurtã ºi
evidentã luptã interioarã): Sache,
fã tot posibilul ºi mai aºteaptã
scrisoarea pe care þi-o voi da”.

În momentul în care Irena
crede cã a învins, Gelu îi rezervã
o altã surprizã: „Sineºti nu va
rãmâne ministru…”. Urmeazã un
alt schimb de replici menite sã
schimbe hotãrârea luatã. Cu cât
Irena încercã sã-l convingã sã
renunþe, cu  atât pierde mai mult
din teritoriul câºtigat, deoarece
Gelu se încãpãþâneazã din ce în
ce mai tare sã realizeze ceea ce
ºi-a propus. Indicaþiile scenice
sunt foarte ilustrative pentru a
stabili evoluþia raportului de forþe:

Irena: „deprimatã”… „exas-
peratã”… „îngrozitã”… „bolnavã”…
„jignitã, crispatã, merge spre
ieºire”… „dar din prag se întoarce
brusc, ca ºi cum ceva s-ar fi frânt
în ea, desperatã”… „exasperatã
oarecum”… „copleºitã de spai-
mã”… „învinsã, ridicã spre el o pri-
vire întunecatã”… „cu faþa albã,
pieritã”;

Gelu: „cu o convingere de
neclintit”… „încurcat”… „tot mai în-
curcat”… „primeºte drept în obraz
insulta, ºovãie, ºi pe urmã ho-
tãrât”… „amar”… „frânt în el, dupã
un timp”… „surâzând îndurerat”…

„prins sub zodia umbrelor ºi a
contrazicerilor, pe gânduri”.

Lupta ne se dã numai la nivelul
actului, ci ºi la nivelul cuvântului,
replicile schimbate de cei doi fiind
foarte puternice. Punctul
culminant este atins de Irena: „Un
Ruscanu face asta? Sã ºtii cã
dacã nu se gãseºte nici un bãrbat
sã te pãlmuiascã în stradã, o voi
face eu, în cazul în care fãptuieºti
asemenea ticãloºie…”. Este
momentul în care Gelu iese de
sub tutela mãtuºii sale, datoritã
gravei insulte pe care aceasta i-a
adus-o: „Mãtuºã, facem parte azi
din douã lumi deosebite, ºi orice
lãmurire  între noi este de prisos…
Se va întâmpla… ceea ce va fi
sã se întâmple… Vei face ce vei
crede de cuviinþã… iar eu voi
rãspunde faptei dumitale cum voi
putea”.

Nici mãcar argumentul forte al
Irenei, memoria tatãlui sãu, se
pare cã nu-l mai poate întoarce
pe Gelu de pe drumul pe care a
pornit: „Lasã, mãtuºã, acolo în
groapã sã-ºi primeascã tata
pedeapsa ºi sã îndure memoria
lui dacã e nevoie, ca un pic de
adevãr sã iasã deasupra…nu e
nimic dacã suferã puþin fotografia
lui.”  Deºi ºtie cã mãtuºa sa are
dreptate, cã nu poate îndrepta
lumea, el este hotãrât sã meargã
pânã la capãt: „M-am gândit…
Nu ºtiu dacã am sã îndrept
lumea, dar dacã n-aº abate
omenirea din calea rãului, decât
atât cât abate un bob de nisip
albia unui fluviu, ºi totuºi datoria
mea e limpede… precisã…”.

Dupã aceastã încleºtare de
forþe, finalul surprinde prin calmul
lui, dar ºi prin rezolvarea sa
abruptã. Când cauza Irenei pare
a fi pierdutã, în ciuda  tuturor
argumentelor logice aduse, un
simplu apel la sentimente este
suficient pentru a-ºi condiþiona
interlocutorul astfel încât acesta
sã accepte mesajul fãrã nici o
împotrivire: „mai am o singurã
rugãminte, ºi-þi cer sã mi-o
îndeplineºti, pentru tot ceea ce
am fãcut pentru tine”…. „Da”….
„Mulþumesc”. Acolo unde
argumentele logice eºueazã, un
simplu apel la sentimente „pentru
tot ce am fãcut pentru tine…”,
este mai mult decât suficient.

Irena îi ºtie punctul slab ºi-l va
exploata la maxim, iar Gelu va fi
prea slab pentru a putea rezista.
Totul se realizeazã parcã dincolo
de cuvinte, într-un fel de
înþelegere tacitã, fiecare
acceptând influenþa pe care o are
asupra celuilalt fãrã nici o urmã
de împotrivire.

Este deosebit de interesant
cã, în întreaga piesã,
manipularea afectivã este
încredinþatã femeilor, iar cea
cognitivã bãrbaþilor. Dramaturgul
ºtie sã se foloseascã de toate
diferenþele biologice ºi
psihologice care existã între
sexe.

Bãrbatul ºi femeia sunt
fundamental diferiþi din punct de
vedere psihologic, iar aceste
diferenþe sunt înnãscute, nu
rezultatul convenþiilor sociale, al
obiceiurilor, al educaþiei sau al
opiniilor publice. Suntem diferiþi
pentru cã creierul nostru este
diferit.

Diferenþa fundamentalã dintre
cele douã sexe ar putea fi redusã
la o singurã afirmaþie: bãrbatul
este o fiinþã preponderent logicã,
raþionalã; femeia este o fiinþã
preponderent emoþionalã, iar
aceastã diferenþã de bazã este
exploatatã la maxim în  piesã.

Femeia este mult mai afectatã
decât bãrbatul de pãrerea
celorlalþi oameni  despre ea.
Femeia gândeºte raportându-se
la persoane. Fire emoþionalã,
vede totul în relaþie cu propria-i
persoanã, subliniindu-ºi tipul de
personalitate subiectiv-emo-
þional. Iatã de ce atât Irena, cât
ºi Maria sunt interesate de
scandalul public pe care decizia
dârzã a lui Gelu l-ar putea
provoca, analizând consecinþele
pe care acest scandal l-ar avea
asupra tuturor. Irenei îi este fricã
de un scandal care sã-i punã în
pericol renumele familiei, Mariei
îi este fricã de un scandal care
sã-i distrugã întreaga viaþã, nu
numai reputaþia, care îi era,
oricum pãtatã. Hotãrârea lui
Ruscanu de a publica scrisoarea
însemnã, înainte de orice,
scandal public, adicã prilej de
bârfã ºi de speculaþii.

Publicarea scrisorii este
vãzutã, raportat la cele douã
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femei, ca un act nesãbuit care
atenteazã la ceea ce au ele mai
valoros: renumele. De aceea
toate încercãrile ºi intervenþiile lor
au drept scop evitarea unui
scandal public. Scandalul este
argumentul forte pe care îl aduce
Irena în discuþia cu Ruscanu.
Scandalul care ar fi afectat-o în
mod irevocabil pe fosta sa iubitã
ºi datoria moralã pe care o are
faþã de cea care a avut curajul
sã-i destãinuie un asemenea
adevãr, sunt argumente care îl
fac pe Ruscanu sã amâne
publicarea scrisorii.

 Femeia este mai preocupatã
de recunoaºtere ºi de prestigiu
social decât bãrbatul: sexul
feminin este cel mai competitiv,
pentru cã femeia se aflã într-o
permanentã concurenþã cu alte
femei în toate domeniile vieþii
sale. Consecinþele pe care le-ar
avea fapta lui Ruscanu sunt altfel
vãzute de cele douã femei,
afectându-le mult mai intens
decât pe ceilalþi. Dacã Ruscanu
vedea în publicarea scrisorii doar
realizarea unui act  de justiþie,
femeile îl fac sã vadã mai mult,
arãtându-i ºi alte perspective.

Paradoxal, o femeie reuºeºte
sã ia o hotãrâre mult mai rapid
decât un bãrbat atunci când este
vorba despre rezolvarea unei
probleme. Logica ºi raþiunea sunt
mai puþin rapide în privinþa luãrii
deciziilor, pe când emoþiile te ajutã
sã hotãrãºti mai repede. Iatã de
ce femeile sunt cele care
analizeazã mai repede situaþia,
oferindu-i o posibilã rezolvare a ei.

Primele vizite pe care le
primeºte la redacþie sunt ale
femeilor. Avem de-a face cu o
gradaþie crescândã a actului
manipulator. Manipularea prin
afect se realizeazã la un nivel mai
mult instinctual, pe când cea
cognitivã pe un nivel intelectual,
femeile pregãtind „scena” pentru
intrarea lui Sineºti, care va da
lovitura de graþie ce va decide,
irevocabil, soarta personajului.

Bãrbatul este mai activ, mai
agresiv ºi are mai mult spirit de
aventurã. Este mai stabil
emoþional ºi mai stãpân pe sine
în privinþa lucrurilor mari, decât
este femeia. Totuºi, este mai
iritabil, mai excitabil ºi mai lipsit

de rãbdare în privinþa lucrurilor
mici. Sã mai spunem cã este
încrezut, lãudãros ºi demon-
strativ. Dar este mai optimist
decât femeia ºi are o atitudine
mai profesionistã. Este mai
obiectiv ºi mai consecvent,
pentru cã toate aceste stãri sunt
derivate din logicã. Poate sã se
concentreze cu consecvenþã
asupra unui lucru, fãrã ca
emoþiile sã-l inhibe. Insã bãrbatul
nu are un spirit de observaþie aºa
de dezvoltat ca femeia.

Dramaturgul este un fin
psiholog. El þine seama de
aceste diferenþe „de construcþie”

atunci când distribuie rolurile în
ceea ce priveºte manipularea.
Mai mult, fãcând referire la acea
indicaþie scenicã „de o frumuseþe
mai curând femininã”, autorul îºi
construieºte personajul principal
dozând bine proporþii le de
feminitate ºi de masculinitate
prezente în caracterul sãu.
Crescut de mãtuºa lui ºi puternic
influenþat de iubita sa, eroul
nostru va evolua într-un mediu
mai degrabã feminin, care îi va
influenþa comportamentul ºi
gândirea. Cât din mãreþul sãu
proiect de a salva lumea prin
realizarea unui act de justiþie
absolut este un vis bovaric, ºi cât
un elan donquijontesc? Este
destul de greu de stabilit
proporþii.

Cele douã laturi comporta-
mentale sunt prezente

aproximativ egal în construcþia
personajului. De aici nevoia de
a fi manipulat atât afectiv, cât ºi
cognitiv. Aceasta este explicaþia
distribuirii rolurilor interpretate de
manipulatori. Nu întâmplãtor,
femeile, cele la care predominã
latura afectivã, vor apela la
sentimente, iar logicii bãrbaþi la
raþiune. Nu numai cã se va realiza
o manipularã complexã, dar
aceastã manipulare îl va ajuta pe
Ruscanu sã obþinã o viziune
globalã asupra problemei, Irena ºi
Maria completând imaginea
consecinþelor actului sãu cu
aspecte pe care, ca bãrbat,
Ruscanu nu le-ar fi observat
probabil niciodatã. Actul sãu de
cunoaºtere va fi astfel complet, în
final decizia sa va fi luatã
cunoscând absolut toate datele
problemei.

Rolul pe care îl are Maria în
manipularea protagonistului nu
este lipsit de importanþã, dar nu
va fi studiat amãnunþit, din
simplul motiv cã se încercã o
punere în paralel a manipulãrii
afective realizate de Irena cu
manipularea cognitivã realizatã
de Sineºti, pentru a fi scoase în
evidenþã asemãnãrile ºi
deosebirile existente, elemente
care sã explice mai bine cele
douã concepte cu care se
opereazã.

Cele douã intervenþii ale
personajelor sunt structurate
exact pe aceleaºi idei, doar au
finalitãþi diferite: afectul ºi
intelectul. Atât Irena, cât ºi
Sineºti vor aduce în discuþie
exact aceleaºi teme: scandalul
public care va distruge reputaþia
femeii iubite odinioarã, va
pângãri memoria tatãlui ºi va
distruge vieþi fãrã sã poatã
realiza ceea ce-ºi propune, adicã
realizarea unui act de justiþie.
Amândouã personajele vor
încerca sã-l convingã pe
Ruscanu cã este un idealist ºi cã
ar fi bine sã asculte de experienþa
pe care viaþa le-a dat-o altor
persoane. Doar mijloacele prin
care fac acest lucru sunt diferite.
De aici cele douã tipuri de
manipulãri la care este supus
personajul.

ª
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În mediul literar actual fobia
electronicã riscã sã împartã
cititorii în insideri conectaþi ºi
outsideri celulotici, sã împartã
lumea în realã ºi virtualã, ºi
oamenii ei în colecþionari
papetofili ºi gobeuri infor-
maþionali. Postmodernismul,
prin iluzia dispersiei ºi a frac-
turãrii cauzalitãþii, condamnã
literaritatea mediului de reþea la
experiment ºi la eºuarea în ludic
ºi parodic. În cazul lipsei de
acreditare a culturii digitale – cu
inovaþiile sale prismatice ºi noile
categorii de cititori pe care le
deschide – nu este posibilã
depãºirea situaþiei prezente, în
care digitalul este condamnat la
un model mimetic, deºi este un
mediu care de ceva vreme ºi-a
câºtigat autonomia ºi speci-
ficitatea.

Dupã ce am descoperit
aceastã lume ºi mecanismele ei,
le-am dezbãtut ºi recompus în
mimesis ca exegezã a lumii.
Dupã ce lumea însãºi nu a mai
fost de ajuns, am creat lumile
posibile cãrora le aplicãm acelaºi
tratament cu cel al lumii deja
descoperite. Explicãm realitatea
ca ficþiune relativã în defavoarea
adevarului “tare” sau ca poveste
alternativã asumabilã parþial.
Aceastã pluralitate a lumilor nu
este deranjantã fiindcã pre-
supune uniformitate ºi anomie
între respectivele lumi ºi situeazã
lumea noastrã pe poziþia unei
ficþionale întâmplãri fericite.

Singularul mediu digital, în
schimb, ca reþea ºi virtualitate
(înþeleasã ca potenþialitate ºi nu
substitut) este fixat ca ºi
concurent al realitãþii senzoriale,
în mod imprecis. Dupã ce post-
modernismul ºi-a coagulat masa
conceptualã amorfã în jurul

Ruxandra Bularca

valorii tari, aproape metafizice, a
Autenticului, acesta a implodat
sub propria-i totalizare. În
consecinþã, o evoluþie fireascã
îndreaptã privirile cãtre un mediu
mai balsamic, singurul la
îndemânã pentru a alina ºi
ordona entropia post-modernã.
Mediul digital nu mai cere grade
de autentic; ele sunt irelevante
în faþa luciditãþii promise de
realismul fantastic al translo-
cãrilor în virtual ºi real.

Din punct de vedere istoric,
literatura este una din primele
arte care a intrat în era
reproducerii mecanice. De la
faza de maturare a tipãririi
tehnologice, unicitatea unei cãrþi
nu mai reprezintã o dificultate.
Mai mult, accentul s-a mutat pe
unicitatea expresiei (a scrie ceea
ce nu s-a scris încã, a face ceea
ce nu s-a mai fãcut pânã acum)
ºi unicitatea experienþei (lectura
mea este diferitã de oricare alt
act de citire).

Odatã cu literatura digitalã
suntem puºi în faþa unei noi
situaþii. Literatura de acest tip
beneficiazã de un mod de a
crea noi ansambluri textuale,
câte unul pentru fiecare cititor
ºi pentru fiecare citire. Deºi
simbolurile scrise rãmân
aceleaºi, nivelul de suprafaþã
al textului poate fi diferit cu
fiecare “activare” (sau iterare) a
lui. În aceastã situaþie, cititorul
poate parcurge un text cu totul
nou, ceva ce poate nimeni în
afarã de el nu va experimenta.
Bineînþeles, acest proces de
subiectivizare a actului lecturii se
petrece de când lumea (i.e.
textul). De pildã, în citirea ºi re-
citirea lui Matei Calinescu, unde
actul citirii repetate reac-
tualizeazã conþinutul operei,

acesta se referã, desigur, la
parcurgerea unei opere tipãrite
unde textul este neschimbat ºi
unidimensional, iar toate actu-
alizãrile de rigoare se petrec în
mintea cititorului. Acest cititor-
model propagã interpretãri noi
asupra textului pânã când
sensurile lui se exhaustivizeazã
într-o anumitã grilã de lecturã.
Aceasta grilã poate fi apoi înlocuitã
de o alta în mod repetat, dar pânã
la urmã sfârºeºte într-un cerc
închis.

Ce se întâmplã totuºi când
textul se reactualizeazã în mod
ºi timp real?

We Tell Stories este un soi de
joc literar digital al realitãþilor
alternative, lansat în martie 2008
de Editura Penguin Books. ªase
autori, printre care ºi Charles
Cumming, au contribuit cu
povestiri la acest proiect, câte
una pentru fiecare sãptãmânã,
povestiri care sunt reprezentate
pe site utilizând multimedia
interactivã. Ficþiunea digitalã a lui
Cumming “The 21 Steps” este un
policier în care cititorul îl
urmãreºte pe protagonistul Rick
Blackwell într-o conspiraþie care
îl duce departe de casã. Totul se
petrece pe o hartã realã oferitã
de Google Maps. Cititorul devine
actant în povestea care se
desfãºoarã, de la un marker al
hãrþii la altul, alegând (sau
sãrind) capitole, uneori chiar pe
piste false, pânã când rezolvã
misterul împreunã cu Rick.

Cum citim acest tip de text?
Inversând termenii ecuaþiei.

Coerenþa care se petrecea pânã
nu demult pe foaia tiparitã,
conform intenþiei auctoriale, se
face acum în mintea celui care
citeºte. Având el însuºi un
parcurs rizomatic, textul de acest
tip face face ca referinþele
operate de cititorul de carte
tipãritã + adicã seria de anticipãri
ºi proiecþii care formeazã cercul
hermeneutic, sã fie secundare.
Cititorul se concentreazã pe a
suprapune el însuºi textului o
coerenþã subiectivã. Instanþa
lectorialã devine întruparea unui
adevãrat detectiv care pãstreazã
ca valide pistele reale ale
parcursului, le concediazã pe
cele false ºi este recompensat la

Mic tratat de
cumpatare

digitala

)

)
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final cu deliciul de a fi rezolvat el
însuºi misterul poliþienesc, dupã
toate regulile artei. Nu mai
urmãreºti pasiv detectivul în
clasarea cazului; tu însuþi devii
detectivul.

Astfel, lectura digitalã
presupune un ludic serios care
depãºeºte statutul de scop în
sine, infirmând  acuzaþiile pe care
i le aduce postmodernismul. Mai
mult, acest ludic se transformã
într-o simplã componentã a

(re)actualizãrii textuale, unde
vicisitudinile cercului herme-
neutic gadamerian nu mai impun
vreun tip de lecturã “corectã” a
povestirii.

Cit irea se elibereazã de
linearitate ºi câºtigã implicarea
sporitã a cititorului în procesul
semiotic al derulãrii secvenþiale.
Aceastã citire în mediul digital
îºi câºtigã specificitatea prin
împuternicirea cititorului pentru
a-ºi construi propriul parcurs.

Faptul cu pricina presupune o
chestiune de alegere înþeleaptã
între un “virtual” ºi un “real”.
Cit itorul devine uti l izator.
Aceastã perspectivã nu implicã
o imagine apocalipticã a
entropiei  lecturii, ci, dimpotrivã,
o reinstaurare a unui neo-
umanism, o autonomie a
subiectivitãþii. Cititorului i se
oferã într-un final poziþ ia
privilegiatã promisã de atâtea
secole de hegemonie a tiparului.

Elio Andriuoli

HIPOGRIFUL

Se-ntoarce Hipogriful ce apare-n
apusuri aurite. Alãturi se opreºte
de noi, ne cheamã cu un gest convingãtor
sã ne suim în cârcã. Spre þãri necunoscute-o sã
                                                                 ne ducã,
spre râzãtoare zãri, spre maluri verzi,
strãlucitoare insule, zori blânde.
Destul e-un salt ºi-ncepe aventura:
aripile-ºi înalþã, ºi Pãmântul
se-ndepãrteazã, se deschide larg
albastrul. O ameþealã-i lumina orbitoare,
ºi-apropiatã, tare, e para soarelui.

Însã ceva ne leagã ºi ne þine strâns
lipiþi de-aceastã poveste a zilelor.
Nu ºtim cum sã ne rupem. Stãpânã-i
peste noi, pe inima necunoscutã ºi
apãsãtoare. Astfel se duce Hipogriful. ªi rãmâne
uºor doar vântul zborului lãsat,
ce se îndepãrteazã.

ªi e amar, de fiecare datã,
regretul care, îndelung, ne arde.

MEDUZA

Meduza zvârlitã la mal
de furtuna de noapte, încã zvâcneºte
mai înainte de a se preda în faþa morþii.
Ea, care era însãºi transparenþa, vãl marin,
ce unduia în ritmul valului
e-o urmã palidã ºi fãrã viaþã-acum
în jurul cãreia se adunã bãieþii
sã-i urmãreascã formele nesigure,
curioºi de ciudata ei prezenþã.
ªi, între timp, nenumãrate-n larg nãscute
în forþa vântului ce le albeºte,
crestele ei de spumã aprind marea
pe care mii de alte meduze rãtãcesc
asemenea acesteia pe care a ales-o soarta
sã moarã-aicea, pe nisip.

Înfãþiºarea ei ascunde devenirea
care transformã orice lucru ºi nicicând

nu oboseºte-n bucuria ºi în oboseala
veºnicei sale curgeri.

ÎNTOARCERE ÎNTR-UN ORAª

Am regãsit parfumul, ºi legenda:
strada Condotti, strada Margutta ºi Tritonul,
Piaþa Spaniei... Mi-a ieºit în cale
vântul unor pierdute vremuiri;
m-a încântat lumina de-altãdatã.
Dar viaþa care curge-n jurul meu
avea altã uimire, nou miracol;
mai risipitã ºi mai dulce îi era plãcerea.
Nouã era fervoarea, bucuria,
care creºteau în mine. Nou
sunetul paºilor pe care-l ascultam,
ce mã ducea în valul vremii.

Nouã era lumina vie a unei uitãturi
ce mã urma în dimineaþa clarã,
ca sã vrãjesc roata destinului.

CASA

Casa ce se deschide mângâierii
soarelui de varã ºi se lasã în voia furtunii
din iernile lungi, e casa în care ne petrecem
anii târzii. O înconjoarã verdele
cu îmbrãþiºarea lui gingaºã; ºi-i rãcoarea
cea care ne mângâie. Iar marea, nu-i departe.

Plãcut e sã pricepi în ea chemarea
pãsãrilor migratoare, sã asculþi
vorbele timpului ce ne atinge.
Ea e împãrãþia noastrã, locuinþa
pe care-am cãutat-o îndelung
pentru descoperirea pãcii ºi a ºterge
oboseala ºi amãrãciunea chinului
ce ne-a adus-o seceriºul de fiecare zi.
Aici se odihneºte inima, se lumineazã
mai înainte de a termina partida
cu anotimpurile ce s-au dus în zbor.

Astfel, din scurtul vis al vieþii, adunãm
fructele ultime ºi miturile de-nceput
ºi-o vrajã vagã-a fericirii-n ceasul care
tot mai uºor se face peste noi.

În româneºte de ªtefan Damian
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„Sunt convins cã secolul XXI  va  sta
sub domnia lui Dostoievski ºi
Nietzsche”.

Nicolae Breban, Riscul în culturã

Puþini scriitori au avut francheþea
brutalã, oarecum neverosimilã, un
amestec de insolenþã trufaºã ºi
orgoliu enorm, de a rosti aceastã
frazã lipsitã, la prima vedere, de
orice „eticã” scriitoriceascã (poate
doar Balzac ar fi fãcut-o pentru a-ºi
convinge editorii ºi a-i alunga pe
creditori).

Pãtrunzând însã în intimitatea
labirinticã a scriiturii brebaniene,
tindem sã considerãm aceastã
frazã nu lipsitã de acoperire, cãci
Nicolae Breban conferã verbului A
CREA, actului propriu-zis al scrierii,
dimensiunile unei lumi asemeni
celei închipuite de Balzac în a sa
comedie umanã: o verbalizare a
existenþei printr-un text ce-ºi este
suficient sieºi (asemeni unei
luxuriante pãduri tropicale) ºi care
prolifereazã din propria-i substanþã.

Fidel unui principiu cantitativ al
scriiturii (alãturi de cel calitativ, ce
conferã o valoare incontestabilã
operei, dinferenþiind-o de celelalte
creaþii), propriu scriitorului francez,
Nicolae Breban îºi construieºte
arhitectura textului pe aceastã
putere germinatoare a Cuvântului
de a simboliza înþelesuri infinite.
Modelul balzacian, al scriiturii ce se
întinde pe mii de pagini, peste care,
imperial, autorul îºi trimite
semnalele sale de binefãcãtoare
ubicuitate, este asemãnãtor, în
accepþia lui Nicolae Breban, cu cel
a unui regat din care sã nu
lipseascã nimic: „Ca ºi Balzac,
dacã-mi permiteþi, vreau un regat
din care sã nu-mi lipseascã nici un
obiect esenþial, nici o fiinþã
caracteristicã, nici o pãturã socialã,

Florin Lazãr

Nicolae Breban –
O poetica a dublei

temporalitati,

)

)

„Scriu ca un profesionist, scriu regulat“

creatoare de istorie, nici o
anormalitate expresivã” (O utopie
tangibilã, Convorbiri cu Nicolae
Breban, antologie de Ovidiu
Pecican, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã R.A. Bucureºti, 1994,
pag.92.

George Pruteanu menþio-
neazã, într-un articol din Dilema
(George Pruteanu, Dilema, nr.
228, 6 iunie, 1997) aceastã imensã
ºi nesfâºitã luptã a lui Breban cu
„imperiul cantitãþii”, având orgoliul
unui Zeus ce nu poate lãsa nimic
sa-i stea în cale atunci când
obsesia creatoare l-a acaparat cu
totul: „Nicolae Breban e o naturã
puternicã. Lucrul e vizibil de
oriunde ai porni. Omul radiazã o
amenitate cum n-are nici un alt
literat român (cu excepþia lui
Alexandru Paleologu). Breban îºi
ascultã interlocutorul cu un soi de
bunãvoinþã protectoare (ºi,
desigur, vag absentã, ca orice
artist obsedat de ale sale ºi care
face un efort sã tacã). Dar
bunãvoinþa sa e realã, ºi ea
izvorãºte din imensa idee despre
sine pe care romancierul o are.
El se comportã de parcã
universul sãu te-ar îngloba, e de
la sine înþeles, ºi pe tine, iar el,
demiurg ºi custode al acestui
univers, vegheazã cu o tandrã
condescendenþã asuprã-þi. Blân-
deþea sa curtenitoare e ca a unui
împãrat faþã de supuºii sãi.” 

Dominarea

În cãrþile sale, tema nuclealã e
dominarea. Raportul dintre cel
stãpânit ºi cel care stãpâneºte. Nu
tot ce a scris Nicolae Breban m-a
încântat. Cred cã forþa sa discursivã
e mai mare decât cea coagulant -

creatoare. În momentele de graþie
ale carierei sale literare, le-a pus în
echilibru. O bucatã masivã din
Bunavestire e un astfel de moment.
Grobei poate sta alãturi de
Moromete în panteonul de
arhetipuri ale literelor române
postbelice. Îngerul de gips este un
altul. Breban pune aici - mi se dã
voie sã reciclez un cliºeu? -
cuvintele în slujba vieþii. E o lume
care vorbeºte acolo, nu un autor.
ªi Animale bolnave e o carte care
nu e de serie. Dar, în ciuda
dostoievskianismului ei, dateazã.
Incontestabil cã în orice roman al
lui Breban se simte ghiara leului.
Numai cã, aºa cum despre Liszt s-
a spus cã scrie concerte contra
pianului, nu pentru pian, sunt printre
scrierile lui Nicolae Breban ºi opuri
care nu se lasã domesticite. Nu se
lasã date pe brazda cititorului. Opun
prea multã rezistenþã lecturii. Ca un
câine pe care l-ai cumpãrat, dar el
se-ntoarce la vechiul stãpân.

Breban nu se poate miºca decât
pe spaþii mari. El are, mãrturisit, un
cult al cantitãþii („Sã public zece mii
de pagini!” - p.287), cu sorgintea în
respectul “nemþesc” al muncii (v.
Cuvânt-ul înainte) ºi în mentalitatea
de “bivol” în sensul julesrenardian
al cuvântului. De aici ºi sarcasmele
la adresa “talentului” sau a celor
care, hm, “scriu bine”: ce sã facã
un superman, dincolo de rãu ºi de
bine, cu o floretã?!

În proza de idei, speculativã, de
facturã eseisticã, memorialisticã, în
construcþiile ideologice, Breban e
foarte adesea delectabil. E un om
cultivat, mi se pare cã e cel mai
cultivat dintre prozatorii în viaþã, cu
câteva lucruri din marea culturã
bine aºezate în el ºi asimilate cu
fervoarea autodidactului, cu prizã
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la grandios ca ºi la subþirimi. Cartea
de la Polirom adunã mai multe texte
(zic “texte” dintr-un real embarras:
eseuri nu-s, studii nu-s, articole?
horribile dictu!... cozerii ar fi mai
apropiat de esenþa lor discursivã,
conferenþialã - autorul le spune, la
p.155, “foiletoane”) de o apreciabilã
coerenþã interioarã.

Ca ºi în romane, principiul de
construcþie (poate cã, în loc de
construcþie, trebuia sã scriu
“desfãºurare”? ori “aglomerare”? ori
“aglutinare”?) e cel al pãpuºilor
Matrioºka, ascunse una în alta.
Breban e un autor de paranteze în
paranteze în paranteze... Cu
orgoliul sãu exhibat cu candoare -
ºi, sã recunoaºtem, cu aplomb, cu
ºarm, cu glamour - el îºi
converteºte meteahna (“acele
paranteze care-mi paraziteazã nu
numai editorialele, dar ºi romanele
«de ficþiune», p.173; nu e un
pleonasm! în fond, cartea de faþã e
un roman de gânduri) în izbândã:
este “gâfâitul” sãu. “Pentru mine,
stilistica este gâfâitul autorului. Sã
se audã gâfâitul celui care scrie”
(p.291); e “«gâfâitul» modului meu
de a gândi”, care genereazã
“autenticitate stilisticã” (p.173). N-
am sã-l ºicanez acum pe romancier
cu întrebarea de ce rãsuflarea
regulatã n-ar da ºi ea autenticitate,
pur ºi simplu fiindcã con-simt; nici
eu nu poci pentru ca sã trãiesc fãrã
paranteze.

ªi despre ce gâfâie Nicolae
Breban în acest roman modular de
gânduri? El gâfâie polifonic, în,
totuºi, douã mari registre: politicul
ºi literarul, ambele cu contrapunct
epic-memorialistic. Vrea o opoziþie
mai puþin bicisnicã. Vitupereazã
“diversiunea naþionalã” (id est:
naþionalistã; v.pp.81, 820). Discerne
cumpãtat între teroarea stalinistã ºi
oroarea post-stalinistã (v.p.97).
Face un portret în linii tari, goyeºti,
al lui Ceauºescu (p.198). E
împotriva fundamentalismului
ortodox, in nuce la un Nae Ionescu
(ortodoxism=românism) ºi aduce
un elogiu bisericii greco-catolice,
adânc româneºti ºi totodatã arterã
spiritualã de legãturã cu Occidentul.
Rememoreazã episodul sinistru al
“transcendentalilor” (v.p.161).
Descrie intervenþiile benefice ale
unui dalmaþian luminat: Cornel
Burticã, cel datoritã cãruia a apãrut

romanul Bunavestire (v.pp.129 ºi
urm.), cel datoritã cãruia a fost
eliberat Ion Negoiþescu (v.p.172).
Suntem deja la interferenþa
politicului cu literarul, o fâºie cât
hãul de latã. Aici intrã consideraþiile
despre compromis (Cãlinescu,
Camil, Ralea, Vianu, Sadoveanu,
v.p.102: “Sigur..., poate cã a fost
totuºi bine cã ei au continuat sã fie
prezenþi în culturã, cu oricâte
compromisuri – deºi, eu, în ce mã
priveºte, prefer exemplul unor
Voiculescu, Þuculescu, Ion Barbu
sau Blaga, ce s-au automargi-
nalizat!”). Aici intrã polemicile (cu
mult sos narativ) cu Goma: un
gentleman onctuos se scuturã cu
calm glacial de pufnetele unui
zavragiu. Aici intrã amãrãciunea
din cauza veºnic-neterminatului-
românesc sau a “canibalismului”
moral autohton (v. episodul cu
Antologia... lui N.Manolescu,
retrasã de pe piaþã nu la decizia
partidului, ci la “instigaþia unui grup
de scriitori ca Stancu, Cicerone
Theodorescu, Boureanu...”
(p.141). În emisfera literarã
propriu-zisã, Breban povesteºte
cruciada sa est-eticã; separã grâul
de neghinã în rîndul Petreºtilor,
dând Cezarului ce-i al Cezarului ºi
Camilului ce-i al Camilului (v.p.88);
apãrã, în mod paradoxal, realismul
(v.p.49), el, care este un
anamorfotic abisal; face puþinã
luminã nietzscheeanã în Caragiale
ºi o inspecþie justiþiar-analiticã lui
Blaga ºi romanului sãu; vede în
Iisus Hristos “primul erou modern”
(p.224) precum ºi multe alte idei.

O carte cerebral febrilã,
agasantã uneori, dar nicicând
plicticoasã. Marele noroc al lui
Nicolae Breban este cã mult din ce
pierde prin cantitate, recâºtigã prin
calitate’’.

Maeºtrii recunoscuþi

Un „maestru” ce se apropie
stilistic ºi tematic de scriitura
brebanianã (fãrã a uita însã ºi de
construcþia tipologicã) este, în
literatura francezã, Stendhal.
Autorul Mãnãstirii din Parma a adus
în scenã un personaj, Julien Sorel,
ce experimenteazã, la un moment
dat, o rupturã existenþialã,
imprimând epicului o dimensiune a
viului, a dinamicitãþii interioare.

Nu este preferat descripti-
vismul naturalist al lui Zola ºi
psihologismul efeminat al lui
Proust. Flaubert devine „in-
teresant” doar prin Madame
Bovary. O lume mult mai „realã”  ºi
dramaticã par sã þeasã romanele
lui James Joyce, Musil, Th. Hardy,
piesele lui Shakespeare.

Doi autori sunt reþinuþi din
literatura românã. Hortensia
Papadat-Bengescu ºi Camil
Petrescu. Prin „revoluþia” stilisticã
pe care a propus-o în romanele
sale, conferindu-le „titulatura” unor
texte ilizibile, pentru criticã, dar ºi
pentru cititori, Hortensia Papadat-
Bengescu constituie o lecturã
„iniþiaticã” pentru orice cititor.
Sondarea abisurilor fiinþei, pânã la
cele mai ascunse geometrii ale ei,
tensiunea analizei psihologice,
conferã romanelor lui Camil
Petrescu dimensiunea unui labirint,
în care gestul recuperator, al
confesiunii, este unul esenþial:
„...revoluþia ºi marea reuºitã a H.P.
Bengescu e în primul rând stilisticã:
ea a fost pedepsitã de public ºi de
o parte a criticii cã a îndrãznit sã
spargã proporþia simplã, elegantã,
statuatã deja de Negruzzi ºi
Sadoveanu [...] Camil Petrescu
foloseºte fraza scurtã, simplã,
ironicã, stendhalianã, dar inovaþia
lui remarcabilã, dupã pãrerea mea,
e mai degrabã în ordinea tehnicii
romanului, decât în cea a gândului
aluvionar”.( Nicolae Breban, Riscul
în culturã, Ed. Polirom, Iaºi, 1997,
pag. 285.)

„Revelaþia” literaturii ruse ºi a
culturii germane, în care N. Breban
a gãsit temele, motivele,
„perfecþiunea stilisticã”, sensurile
unei existenþe eliberate de orice
condiþionãri, puterea unui gând ce
poate distruge o lume, dar uneori o
poate reclãdi, a însemnat,
temperamental, o regãsire, iar
estetic, începutul unui nou drum:
Nietzche (în filozofie); Th. Mann în
roman. Dostoievski, Turgheniev,
Lermontov, Tolstoi, Gogol, Cehov,
ca „maeºtri” ai abisalitãþii sufletului
ºi ai cutremurului unei umanitãþi
rãmasã într-un  spaþiu vid, golit de
transcendenþã.

Asumarea (redescoperirea)
acestor douã modele culturale
(Nietzsche ºi Dostoievski), ale cãror
construcþii ideatice redefinesc un
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întreg algoritm estetic sau filozofic,
constituie pentru Nicolae Breban,
un risc major (avem în atenþie
strãlucitului eseu ce se construieºte
pe aceastã temã a Riscului, ca
adevãr esenþial, cãruia fiecare
operã i se va supune) ºi, mai mult,
o revoltã esteticã a insului aflat între
douã „genuni”: o literaturã românã,
ce se exersase mai mult în linia
tradiþionalã a scriiturii (cu un
puternic flux ideologic, pe urmã) ºi
golul ce se întindea în faþã (debutul
scriitorului se produce, în roman, în
1965, o datã cu majoritatea
generaþie novatoare): „La Paris,
abia în anii 60 studenþii au început
sã-l citeascã pe Dostoievski. E
primul semn. Iar tinerii scriitori au
început ºi ei cu sfialã sã se apropie
de maniera lui ºi mai ales de ceea
ce este profund revoluþionar în
Dostoievski: tipologia”. (Nicolae
Breban, Riscul în culturã, pag. 285).

Dacã fiinþa dostoievskianã îºi
vizualiza alunecarea în abisalitatea
propriului sine, începând un drum
autoiniþiatic la capãtul cãruia
„salvarea” era posibilã datoritã
actului recuperator al iubirii, al
„frumuseþii morale ce va salva
lumea”, spiritul tutelar al filozofiei
nietzscheene spulberã imaginea
divinitãþii (a oriecãrei posibile
transcendenþe), anunþând moartea
lui Dumnezeu ºi aruncând „mantia
de purpurã” pe umerii Supraomului
– Zaratusthra – înnobilându-l.

Semnele existenþei sunt
regãsibile doar în actul supravieþuirii
în imanenþã, în rãmânerea în spaþiul
mundan ca individualitate ce trebuie
sã-ºi construiascã un destin în
dimensiunea temporalã a unei
„eterne reîntoarceri” a aceluiaºi
fenomen. Reformulate în materie
epicã, aceste „adevãruri” ideatice
semnaleazã o mutaþie valoricã a
scriiturii, în sensul unei decentrãri
a discursului narativ, de facturã
tradiþionalã, propunând o esteticã
a romanului modern ce se defineºte
acum, prin multitudinea
posibilitãþilor combinatorii a
semnificanþilor textuali, prin
multiplele orizonturi naratoriale.

„Douã sunt – ne spune Breban
– probabil axele mari ale gândirii
revoluþionare nietzsche-ene: der
Ubermensch (supraomul) ºi die
ewige Wiederkehr des Gleichen
(veºnica reântoarcere a aceluiaºi

(fenomen)” ºi, adaugã eseistul, o a
treia dimensiune esenþialã a
filozofiei lui Nietzsche, ce face din
gânditorul german un spirit antic:
„pãcatul ca prejudecatã”. (Nicolae
Breban, Riscul în culturã, pag. 285.)

Dominantã, ca imagine
subtextualã ce revine obsesiv, este
„ºansa” unicã pe care omenirea o
mai are: aceea de a trãi în
imanenþã, într-un concret ce nu-ºi
proiecteazã nici un orizont al unei
ipotetice deveniri a umanitãþii,
desemnând mai exact aceea trãire-
tip ca semn al transcendentului
„mort”. „Libertatea lucidã”,
asemãnãtoare cu cea a lui
Zarathustra, ce „se creeazã pe sine,
nu prin contradicþie – ca la Hegel –
nici prin suferinþã ca la
Schopenhauer – marele model al
lui Nietzsche – ci prin dorinþa de
putere, de dominare ºi, în primul
rând, de autodominare”, este axul
esenþial al autorului ªtiinþei vesele.

Nu sunt ignoraþi nici Th. Mann
ºi Th. Hardy, aceasta din urmã
arãtând – în opinia lui Breban –
„douã calitãþi dispãrute în secolul
nostru: simþul tragic ºi simþul naturii”,
fiind considerat „singurul romancier
oarecum contemporan”. D.H.
Lawrence este, afirma Breban,
singurul scriitor care „polemizeazã
cu ideea de iubire a uriaºului secol
trecut, care separa iubirea „carnalã”
de cea „idealã” sau „platonicã”,
încercând sã le „unifice”.

Un asemenea tip de prozã –
insolitã ºi „îndrãzneaþã” – cu un iz
de teribilism ce rãsturna, anarhic,
modelele „clasice” ale scriiturii –
apãrea odatã cu „mica libe-
ralizare” din anul 1965. A fost
gestul al unei principese din
romanul secolului trecut ce
apãrea la dineul oferit în propriul
salon în îmbrãcãmintea de alcov!
Primul roman a avut „presã bunã”.
Francisca a însemnat un debut ce
a impresionat majoritatea criticii.
Nu la fel s-a întâmplat cu celelalte
romane ce au urmat.

Au existat totuºi pãrþi ale criticii
care au formulat judecãþi pripite, ce
amendau fie „psihologismul ºi
poetica abisalã” a unui roman ca
În absenþa stãpânilor, fie triviali-
tatea unui text ca Bunavestire.
Surprinzãtor sau nu, publicul
neavizat (sau empiric, cum îl
numea Eco) a fost cel care s-a lãsat

fascinat de noile modele epice pe
care romanul i le propunea, fãrã a
avea o „grilã” criticã prin care sã
„fixeze”, procustian, romanul, ci
textul ajungea la cititor, începând
sã intereseze, datoritã elementului
de noutate (tipologicã ºi esteticã),
ce se impunea de fiecare datã.

Dificultatea de a descrie, nu
miºcãri ale lumii exterioare fiinþei,
ale fenomenelor ºi obiectelor, deloc
interesat de modelul descriptiv al
ºcolii zoliste, ci „apocalipsul” interior
al gândului ce zdruncina tulburãtor
sufletul (a se vedea „poemul epic”
Drumul la zid, dar ºi celelalte
romane), fãrã a cãdea în
psihologismul frivol, este realul
semn al arhitecturii romanul
brebanian: „Nu descriu „miºcãri de
masã”, ci „miºcãri ale sufletului”. Nu
atât „lupte sociale, ci de idei ºi stãri.
Nu „picturi”, ci „tensiuni”.(O Utopie
Tangibilã, pag. 98)

 Universul cultural al antichitãþii
greceºti, ce ºi-a formulat esenþa
spiritualitãþii sale în jurul „muntelui
vrãjit”, al Olimpului, ºi care îºi
contureazã modalitatea sa de
exprimare în structura sa dualã
(apolinic ºi dionisiac), a constituit
pentru Nicolae Breban un „model”
cultural îndeajuns de solid în
construcþia narativã, propunând un
discurs epic în care se face simþitã
influenþa celor douã forme de
existenþã a artei greceºti.

Stilistic ºi temperamental, însã,
Nicolae Breban aparþine culturii
germane, unde fraza aluvionarã,
„greoaie”, e încãrcatã de tensiunea
gândului ce trebuie exprimat, fiind
o „eliberare” a fiinþei de exasperanta
geometrie labirinticã în care
supravieþuieºte. Pe de altã parte,
în ceea ce priveºte construcþia
tipologicã, scriitorul e legat mai mult
de literatura rusã, de romanul rus,
în speþã, unde drama umanã a fost
resimþitã de cele mai multe ori în
accente mistice, ºi, nu de puþine ori,
ca un tragic ºi dezumanizant
carnaval.

 „În relaþie cu personajele
mele sunt ca Dumnezeu”

Celebra formulã mallarmeanã
ce anunþã „dispariþia locutorie a
Poetului” (a se citi Autorului) s-a
conturat, în timp, ca o poeticã a
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scriiturii moderne, regãsindu-se fie
în materia epicã a unor romane ca
cele ale lui Joyce, Camus, Musil,
Kafla, J.M.G. Le Clézio, Th. Mann,
Alejo Carpentier sau în literatura
românã, George Bãlãiþã, ªtefan
Bãnulescu, Constantin Þoiu, D.R.
Popescu, fie în discursul teore-
ticienilor postmoderni Jacques
Derrida, Ihab Hassan, Steven
Connor, ce anunþau, la rândul lor,
dispariþia Autorului, imperso-
nalizarea textului, de-centrarea
operei, propunând ca modalitate a
narativitãþii Jocul infinit al semnifi-
caþiilor textuale.

Romanele lui Nicolae Breban nu
par sã ia în „serios”, decât pe
jumãtate, aceste funcþionalitãþi ale
scriiturii. Cu alte cuvinte, textul
brebanian îºi asuma doar jocul
sciiturii (care uimeºte, provoacã,
ajungând, în scurt timp, sã domine
lectorul) ce creeazã o disipare a
propriei structuri în falii subtextuale
(adevãrate „probe” iniþiatice pentru
cititor), prin rupturi ale materiei epice
ce nu mai e obedientã conven-
þionalitãþii povestirii „clasice”,
deschizând o multitudine de vari-
ante ale actului lecturii. Pesãtura
epicã (romanul) devine astfel un
„creuzeu” al funcþiilor textuale care-
l traverseazã, generând, la rândul
lui, altele, acest fapt desemnând
apartenenþa sa la Textul care se
construieºte – ca un discurs
metatextual – la infinit.

Existã, într-adevãr, o fascinaþie
a jocului textual (pentru scriitorul
postbelic) eliberat de obligativi-
tatea redactãrii într-un anumit fel,
dar ºi pentru cititorul obiºnuit cu
„regulile” unei lecturi convenþionale,
previzibile ca finalitate încã de la
prima paginã (sau chiar Prolog) .
Menþinând de secole o relaþie de
severã „deferenþã”, aproape umilã,
cu autoritatea de netãgãduit,
omniscientã, ubicuã, a Autorului,
devenind, cu o resemnare fireascã,
prizonierul gândurilor, imaginilor,
gesturilor, cuvintelor, pe care acesta
i le oferea, Cititorul se vede, acum,
pus în situaþia paradoxalã (datoritã
libertãþii nesperate ºi poate
nedorite) ºi „jenantã”, de a nu mai
ºti sã „citeascã”.

El, Cititorul, stã acum la „masã”
cu personajele cãrþii sau, ºi mai
grav, este chemat sã-ºi formuleze
o opinie despre cum ar trebui sã

acþioneze un personaj sau altul într-
o situaþie anume. Relativizarea
timpului ºi a spaþiului (lucru devenit
posibil în „timpul” estetic al
romanelor), intervenþia, în text, a
unei fraze ce aparþine de fapt unui
alt text sau unor alte personaje,
ruptura „inexplicabilã” a textului din
armonia sa confortabilã, violentând
discursul „logic” al scriiturii, toate
acestea creeazã o accentuare a
libertãþii, paradoxale, de lecturã a
cititorului, dominând lectorul ºi
purtându-l prin labirintul textual
dupã bunul plac. Situaþia existentã,
înainte, acum se inverseazã. Dacã
înainte personajul era o marionetã
ce acþiona ºi vorbea extrem de
previzibil, acum cititorul e cel care
a preluat caracteristicile „omului
de paie”, pe care personajul îl
poartã oriunde, rãtãcindu-l prin
„pãdurea narativã”. Textul nu mai e
o „repetiþie generalã” a unei piese,
în care „regizorul” e mereu prezent,
ci e chiar „premiera”, când autorul
e undeva în salã printre spectatorii
propriei piese.

„Salvarea” cititorului din aceastã
„dengringoladã” a textului ºi a
lecturii vine, însã pentru lectorul
romanelor lui Nicolae Breban,
destul de repede. Singura concesie
pe care acesta nu o face sub nici
un  chip teoreticienilor este aceea
de a-ºi submina propria autoritate
în faþa textului sãu, personajelor
sale ºi în faþa „micului sãu ucenic”,
cititorul.

Dacã textul este, aºa cum l-am
numit metaforic, o „premierã” a unei
piese ºi dacã autorul este undeva
pierdut în salã, amestecat printre
spectatorii sãi (cãci acum sunt doar
ai sãi), devenind unul dintre ei, în
cazul romanelor lui Nicolae Breban,
El, Autorul, se urcã pe scenã, nu
pentru a da indicaþii regizorale
personajelor sale, ci pentru a liniºti
publicul (cititorii) cã El exista, cã
textul are o paternitate clarã (nu e
doar o „voce impersonalã”), cã tot
ce a Creat, se miºcã, are viaþã,  i
se datoreazã Lui: „Pentru mine,
stilistica este gâfâitul autorului. Sã
se audã gâfâitul celui care scrie.
Gâfâitul meu e acolo în pagina
(subl.ns. F.L.). Uneori e unul
zgomotos, de parcã ar fi încã o
persoanã în camerã [...] Sufãr
alãturi de personajele mele [...] În
rest, în relaþie cu personajele mele,

sunt ca un Dumnezeu: sunt alãturi
de toþi, îi vãd pe fiecare în parte.”

Strategia farselor

Textul brebanian e, doar pentru
cititorul naiv (asemãnãtor
semimondenei Lelia sau visãtorului
adolescent Paul Sucuturdean) un
drum pe care cititorul nu se poate
rãtãci, cãci semnele existenþei unui
Demiurg sunt mereu prezente, El
privindu-ºi, ocrotitor, personajele.
Putem sã vorbim de o axã
orizontalã a temporalitãþii epice, ce
lasã structurile textului intacte, ce
dezvãluie o „liniºte” textualã în care
cititorul ºi personajele nu presimt
nimic din ce va urma. Dar cititorului
i se pregãteºte o farsã narativã de
proporþii, pe care nici mãcar nu a
bãnuit-o, în liniºtea confortabilã a
lecturii.

Farsa temporalitãþii epicului,
refuzã, la un moment dat, axa
orizontalã a scriiturii, a povestirii
personajului, ºi se mutã pe axa
verticalã a textului, unde termenul
de „fixare” a timpului pe ore, zile,
luni ºi ani, este imposibil de realizat.
E asemãnãtor unui timp al marilor
Revelaþii, când Omul îºi
conºtientizeazã destinul (faptul de
a avea destin) ºi îºi dã seama cã
Existã. Acest joc al temporalitãþii
axelor narative ºi sensurile pe care
personajele le poartã ºi le fructificã,
în intimitatea actului creator,
deschide, în fapt, aventura
„imprevizibilã” a Lecturii ºi a Cãrþii.

Aceastã poeticã a dublei
temporalitãþi, regãsibilã în textul
brebanian – ce fundamenteazã, în
opinia mea, discursul modern al
romanelor în cauzã – ne invitã la o
privire recuperatoare a unor
formule româneºti: avem în vedere
romanul tradiþional ºi cel
postmodern.

E ceea ce se întâmplã în cazul
romanelor lui Nicolae Breban.

Incipitul lor stã sub semnul
construcþiei, al timpului apollinic,
mecanic ºi riguros, împãrþit între
activitãþile cotidiene, pãrând
imposibil sã iasã din banalitatea
curgerii lui. Personajele se aflã sub
influenþa unei „transe hipnotice” a
temporalitãþii, ce le fragmenteazã
existenþa în invariabile gesturi,
cuvinte, activitãþi, ascultând de
vocea „moralei comunitãþii”, ce are
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o importanþã uriaºã, modelându-
le existenþa. Castor Ionescu,
Grobei, soþii Vasiliu (într-un anumit
moment Tonia Vasiliu va sfida
aceste „legi”) sunt proiecþii, în
debutul romanelor, ce amintesc de
personajele romanului tradiþional,
ce-ºi atinge apogeul, afirma
Nicolae Manolescu, în deceniul al
treilea al secolului XX. Eroii se
vãdesc a fi marionete ale unui
Demiurgos, impersonal, dar
mereu prezent, ce-ºi construieºte,
în liniºtea Genezei, fiinþele sale de
lut ce nu au încã destinul lor.
Lumea exista, par a spune
personajele, ca un conglomerat de
obiecte care trebuie sã fie aºa cum
sunt ºi de a cãror existenþã, noi,
oamenii, ne bucurãm ºi le folosim
necondiþionat.

Discursul narativ þine de
aceastã supremaþie balzacianã a
universului. Totul este fondat pe o
arhitecturã solidã, în care fiecare
detaliu este minuþios analizat,
nimic nu e lãsat la voia întâmplãrii.
Textul pare a fi, din aceastã
perspectivã, un continuum narativ
(pe axa orizontalã a temporalitãþii),
în care Instanþa Auctorialã poate
beneficia de timpul personajelor
oricât ºi oricum. „E vorba”,continuã
Nicolae Manolescu „în linii mari de
romanul din a doua parte a
secolului XVIII ºi începutul
secolului XIX [...] El zugrãvea o
lume omogenã ºi raþionalã, în care
valorile obºtei se dovedeau în
stare sã le integreze pe cele
individuale; morala tuturor triumfã
de obicei asupra moralei uneia
singure (sau, mai bine, morala
individului este una ºi aceeaºi cu
morala colectivitãþii). Lumea lui e
coerentã, vocaþia autoritarã.
Autorul îºi ia în stãpânire
personajele (ce þine strâns, ca
Mâna lui Dumnezeu, imaginatã de
Rodin, bucata de materie),  e un
demiurg capabil doar de sacrificiul
de a nu se dezvãlui nemijlocit
creaþiei, în care e prezent totuºi,
de la primul la ultimul rând, prin
cunoaºterea desãvârºitã a
destinelor, sufletelor ºi soluþiilor
intrigii. Când începe romanul, ºtie
deja cum îl va sfârºi”. (Nicolae
Manolescu, Metamorfozele
poeziei, metamorfozele romanului,
Editura Polirom 1999, pag. 120)

Construite pe acest model al

scriiturii, romanele lui Nicolae
Breban lasã impresia, celui ce le
va citi, cã se aflã în faþa unui text
scris în cea mai bunã manierã
clasicã, plãcut lecturii, cu destine
unidimensionale, cu o intrigã facilã.

Sã exemplificãm: „Era puþin
trecut de ora unu, unu ºi ºapte sau
ºi treisprezece (necesitatea
precizãrii minuþioase a fiecãrei clipe
- n.n.F.L), spaþiul acela al cadranului
încã liniºtitor, neutru (subl.ns.F.L.).
Grobei se afla ºi el printre cei care
flancau, trecând de pe un trotuar
pe altul (subl.ns.)[...] Era tocmai
preocupat cu programul pe care sã
ºi-l facã pe ziua în curs, când o zãri
stând pe o bancã, plictisitã [...]
Programul sãu decurse apoi aºa
cum se aºteptase toatã lumea, se
duse la film, la cinci ºi un sfert ºi
„lua plasa” cum se spune [...] îi pãru
rãu dupã bani, dar timpul sãu era
mai preþios. (Bunavestire)

„Ca în fiecare an, soþii Vasiliu se
gãseau la mare, în luna cea mai
aglomeratã, luna august ºi în
staþiunea cea mai scumpã:
Mamaia. De mai bine de zece ani
veneau aici ºi le fãcea plãcere de
fiecare datã. “ (Don Juan)

Iar Castor, bunul Castor
Ionescu: „Castor, bunul Castor
Ionescu, lucra harnic la biroul sãu,
puþin cam gârbovit, cu aerul cuiva
care împleteºte munca intelectualã
cu cea fizicã. Castor, de fapt, era
încântat de aproape tot ce fãcea, o
vanitate care atrãgea atenþia
tuturor, atât era strãinã vanitatea
fiinþei sale (subl.ns. F.L.) “. (Drumul
la zid)

Incipiturile celor trei romane ne
pot releva, cu uºurinþã, o primã
dimensiune a ceea ce am numit
înainte o privire recuperatoare a
unor formule romaneºti: aceea a
romanului tradiþional, clasic în care
textul este, atât pentru cititor, cât ºi
pentru personaj, o oglindã
narcisiacã, în care se privesc
admirativ ºi satisfãcuþi, lectura
nefiind „greoaie”. Însã, în structura
de adâncime a romanului, ceva se
întâmplã „ceva” inexorabil fãrã cale
de întoarcere.

Uneori, insinuându-se pe mai
multe zeci de pagini, alteori printr-o
apariþie neaºteptatã, bruscã, chiar
la începutul romanului (Don Juan)
se face simþitã o prezentã
neliniºtitoare ce tulbura epicul ºi

lectura, ca acel aer dens ºi
„îngrijorãtor” al „febrei” din Muntele
vrãjit: BOALA. Pe mãsurã ce EA
se instaleazã (desemnând o ieºire
a personajului din sfera
„normalitãþii” temporale ºi
configurându-ºi un „desen” al
propriului timp) „legile” epice de
care pânã acum personajele
ascultau sunt „abolite”.

Creatorul se supune acum ne-
putincios prânzului totemic pe care
rãzmeriþa personajelor l-a de-
clanºat, substituind Autoritatea
Paternalã: „Nu mai exista privire pri-
vilegiatã, ci numeroase perspec-
tive pe care le putem corobora, dar
nu elucida, cãci nu avem un punct
de sprijin în afara lor ºi incontestabil.
Fiecare personaj are versiunea lui
asupra celorlalte. Ele îºi anuleazã
reciproc privilegiile. În aceastã
multiplicare a perspectivelor
dispare Naratorul însuºi, aºa cum
a dispãrut mai demult Autorul prin
interiorizarea perspectivei (subl.ns)
(Nicolae Manolescu, Metamor-
fozele poeziei, metamorfozele
romanului, pag. 121).

(Iatã, pare a spune scriitorul, care
sunt lumile „necesare” unui roman
tradiþional (de a cãrui structuri ne
simþim acum atât de aproape), pe
care tu, cititorule, l-ai îndrãgit atât de
mult. Ce se va întâmpla de acum
înainte cu personajele, nu mai þine
de voinþa mea).

Asistând la rebeliunea propriilor
fii împotriva sa, urmãrind pre-
parativele actului sacrificial,
Autorului nu îi mai rãmâne de-
cât sã „sufere” pentru ei, sã-i
compãtimeascã. Cel de al doilea
roman (înþelegând o nouã
deschidere a celeilalte formule
interogatoare a poeticii româneºti),
postmodern, îºi începe domnia:
romanul Personajului. El ºi-a
cucerit, revoltându-se, libertatea de
a-ºi scrie propriul text: „Sufãr alãturi
de unele personaje ale mele. De
pildã, am suferit atunci când a,
omorât-o pe Florica în finalul
romanului Drumul la zid [...] M-am
sculat din pat, pe la trei noaptea,
am aprins lumina ºi am vrut sã tai.
N-am putut. Trebuia sã moarã.
(subl.ns). Ea, ºi nu el, ticãlosul,
nebunul, zevzecul, zãnatecul [...]
Dar sufãr pentru anumite situaþii. În
finalul de la Bunavestire m-am
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enervat enorm cã Grobei distruge
Organizaþia. Scrisesem patru, ºase
sute de pagini pentru ca sã ajungã
la Organizaþie. Pentru ca ea sã
aparã ºi pentru ca el sã se instaleze
în fruntea ei, ºase sute de pagini
pentru a prelua puterea. Iar în clipa
în care a luat-o, o distruge.”

Impersonalitatea vocii Autorului
este în acest pasaj foarte bine
resimþitã. Un El din ce în ce mai slab
perceput ca autoritate (autorul), fãrã
putere decizionalã de care se
servea alteori ºi un alt EU, ce
submineazã autoritatea Maestrului
(Personajul), ºi poate exista Liber.

La fel se întâmplã, amintea
Camus, ºi cu personajele dos-
toievskiene; Raskolnikov, Sonia
Marmeladova, Alioºa sau Sta-
vroghin. Eu sunt asemãnãtori,
în opinia noastrã, lui Castor
Ionescu, Rogulski, Grobei, Paul
Sucuturdean ori dr. Minda din
acest orizont al suprimãrii „fiinþei”
cu un pronunþat simþ al ridicolului,
al moralitãþii „comune”, devenind,
în urma unei experienþe „iniþia-
tice”, fiinþe ce au trãit revelaþia
metafizicului: „Toþi eroii lui
Dostoievski se întreabã asupra
sensului vieþii. Iatã prin ce sunt
moderni: nu se tem de ridicol.
Sensibilitatea clasicã se deo-
sebeºte de cea modernã prin faptul
cã prima se hrãneºte din probleme
morale, iar ultima din probleme
metafizice... Existenþa este
mincinoasã sau eternã” (subl.aut.)
(Albert Camus, Mitul lui Sisif,
Editura Rao, 1994, pag. 180).

Cel Ales nu mai beneficiazã de
acea „eternitate neutrã a celorlalþi,
a cãror existenþã alunecã în cea mai
perfectã banalitate, ci este un
„damnat” care se autoexclude din
societate, având propriul „desen”
temporal.

El nu mai poate coborî „la
câmpie” (asemeni personajului lui
Th. Mann, Hans Castorp), cãci a
devenit un om ce a avut revelaþia
propriului destin, fiind în cele din
urmã un CAZ: „Sã nu aveþi – ne
avertiza Emil Cioran – încredere în
omul care nu este sau nu poate
deveni un caz: sã-l bãnuiþi la fiecare
pas, la fiecare gest [...] Lumea se
teme instinctiv de cei care sunt sau
devin „cazuri”. Numai acea
existenþã are un caracter de o
infinitã seriozitate, care poate

deveni un caz [...] Totul se reduce
în lumea asta la a avea destin ºi a
avea destin înseamnã a avea fricã
de timp.” (subl.ns.) (Emil Cioran,
Antropologia filosoficã, Editura
Dionysos, Craiova, 1991, pag.17-
18)

Ruptura esenþialã ce se pro-
duce în existenþa personajelor,
pulverizând „normalitatea” vieþii
într-o mare metafizicã a cãutãrii
propriei identitãþi, fragmentarea
temporalului în multiple parti-cole
de timp, ce încearcã o re-definire
a sensurilor lor, sunt semnificaþii
ale modernitãþii romanului
brebanian. E.B., Castor Ionescu,
dr. Minda, Grobei, Marchievici,
Paul Sucuturdean, sunt marii
„bolnavi” ai prozei lui Nicolae
Breban, ce trãiesc cu sentimentul
irepetabilitãþii timpului, în

prezenþa, aproape tangibilã, a
Vidului, a supravieþuri i  la l i-
mita Timpului. Personajele lui
Nicolae Breban poartã în ele
germenele unei mereu prezente
ºi ipotetice sinucideri. Asemeni
personajului dostoievskian,
Kir i lov, eroi i  brebanieni se
sinucid” (fie în sensul apar-
tenenþei la comunitate, fie se
lasã atraºi de un „înger de gips”),
toate întâmplându-se pentru
regãsirea independenþei, a li-
bertãþii, atributul divinitãþii lor.
„Trei ani – ne supune Kirilov – am
cãutat atributul divinitãþii” mele:
independenþa”. „Moartea” are în
cazul eroilor lui Nicolae Breban
înþelesul unui adevãr esenþial:
revelaþia propriei libertãþi, a
destinului, se regãseºte nu în
timp, ci în afara lui.
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În Scriitoarea, volum apãrut la
editura Universitãþii din Oradea,
2009, Liana Cozea, Ioana
Cistelecan, Dana Sala ºi Marius
Miheþ pun împreunã grupaje de
texte critice cu o mizã nu în
modelul interpretativ ideologic
feminist, ci în variaþiile
fenomenului literar vãzut din
perspectiva scriitoarelor. Cei patru
autori urmãresc modificãrile
formale ºi tematice din operele
autoarelor înainte ºi dupã 1989
prin scoaterea la rampã a
elementelor ce au determinat
“reinventarea discursului Doam-
nelor”. Cu siguranþã 1989 este
un moment al schimbãrilor ºi în
zona opþiunilor stilistice, dar
autorii nu iau ca punct de pornire
ºi permanentã raportare în
susþinerea demonstraþiilor in-
dividuale acest prag istoric,
sociologic, politic, cultural etc., ci
evidenþiazã, mai degrabã, o
dinamicã formalã fãrã început

Textele cuprinse în volumul
coordonat de Sanda Cordoº,
Spiritul critic la Cercul literar de
la Sibiu (editura Accent, Cluj-
Napoca, 2009) au ca zonã de
interes dinamica spiritului critic ºi
concretizãrile sale din interiorul
grupãrii literare care, începând
cu mai 1943, a primit titulatura
de Cercul literar de la Sibiu.
Gruparea longevivã, cu o
dominantã deopotrivã artisticã
(ªtefan Aug. Doinaº, Radu
Stanca, Eta Boeriu, Ion D. Sârbu)
ºi eminamente criticã (Ion
Negoiþescu, Nicolae Balotã,
Ovidiu Cotruº, Radu Enescu,
Cornel Regman, Eugen Todoran),
îºi mai pãstreazã încã rever-
beraþiile în cãrþile “ultimului
mohican”, Nicolae Balotã, ºi
oferã material semnificativ pen-
tru polemici, dezbateri, studii ºi
colocvii.

Volumul nu urmãreºte o facilã
abordare descriptivã ºi istoricistã,
plimbãri lejere prin galerii cu
portrete sau muzee somptuoase
cu exponate ce încapsuleazã
istorii, ci textele care îl compun
problematizeazã, chestioneazã
ºi pun pe gânduri. Cititorul model
pe care îl reclamã este unul
inteligent ºi capabil de a executa
miºcarea dublã a calului pe tabla
de ºah: balansul între înapoi ºi
înainte, între diacronic ºi
sincronic. El are nevoie de
conºtiinþa poziþionãrii într-o zonã
de interval, între vocile criticii
actuale prezente în numele
autorilor (Sanda Cordoº, Virgil
Podoabã, Ion Pop, Daniel
Cristea-Enache, Alex Goldiº,
Andrei Terian, Mihai Iovãnel,
Angelo Mitchievici, Laura Pavel,
Andrei Bodiu º.a.) ºi obiectul
discursului lor, spiritul critic al
“cerchiºtilor” care cronologic, da,
aparþine unui timp revolut. Prin
conlucrarea lor însã se
interogheazã actul critic, rolul sãu
în cultura ºi civilizaþia
româneascã, formele lui de

Spiritul critic
la Cercul literar de
la Sibiu

manifestare, libertãþile ºi anga-
jamentele, limitele, capacitatea
de discernere ºi ierarhizare a valo-
rilor. Formulãri de rãspunsuri au
existat, evident, ºi în cadrul
grupului, încercând prin chiar
postulatele lor sã dea o direcþie
culturalã de grup, dar miza
readucerii în discuþie a orien-
tãrilor ºi principiilor Cercului, prin
urmãrirea cu atenþie a fiecãrui
critic în parte constã în ritmul cu
bãtaie lungã a partiturilor lor,
continuitãþile în prezentul nostru
al criticii l iterare, dar ºi în
unghiurile de vedere diferite.

Reinvocarea lor preþ de un
volum întreg nu este pretextul
dibuirii rãspunsurilor (inclusiv
la întrebarea dacã mai existã
spirit critic astãzi?), ci contextul
ei. Iar cititorului nu i se face
“invitaþie la eºafod”, ci, dim-
potrivã, pe întinderi textuale
semnificative i se creeazã
puternica impresia cã este chiar
maestru de ceremonie.

Patru autori în
cãutarea a treizeci
de figuri feminine

exact, dar cu forþã suficient de
mare cât sã ofere fundament unei
anumite subiectivitãþi concretizate
în mai multe genuri literare.
Memorialistica lor de detenþie, de
pildã, este diferitã stilistic de ceea
ce era deja canonizat din perioada
respectivã. ªi asta pe de-o parte
deoarece este conectatã la un alt
tip de sensibilitate artisticã, iar pe
de alta, pentru cã se folosesc alte
mijloace de expresivitate.

Autorii îºi urmãresc cu atenþie
ºi onestitate obiectul discursului.
Uneori se pãstreazã o distanþare
de judecãtor, alteori se apropie
duios-empatic de expresiile su-
biectivitãþii hãituite într-o formã
sau alta. Fãrã sã se alunece în
patetic, textele îºi pãstreazã
tonul aºezat ºi echilibrat. La nivel
de arhitecturã, cartea este însã
deficitarã. Iar între intenþiile
autorilor în proiect ºi produsul finit
este un clivaj evident.

Capitolele se organizeazã pe
douã paliere, iar operele celor
treizeci de autoare, cu excepþia
uneia dintre ele, sunt tratate ºi
încadrate în funcþie de ele. Primul
este critica literarã cu “vocile
critice contemporane” (Ioana Em.
Petrescu, Adriana Babeþi, Ioana
Cistelecan, Diana Adamek), iar al
doilea are trei deschideri, în funcþie
de trei genuri literare, romanul,
poezia ºi memorialistica. Pe lângã
toate acestea, mai este inserat un
capitol dedicat Ninei Cassian,
neîncadrabil în niciuna dintre cele
mai sus, putând fi perceput ca
fisura structuralã în corpul
volumului care ºi-a asumat rolul de
“cãlãuzã” prin “labirintica literaturã
actualã”. Fenomenul literar este
din punct de vedere axiologic un
mecanism greu de gestionat ºi de
aceea, cititorul, spun autorii, are
nevoie sa fie ghidat de o introducere
purtãtoare de un asemenea
caracter utilitar. Faptul cã volumul
nu are pretenþia exhaustivitãþii ºi se
vrea doar o Introducere nu scuzã
omisiunea menþionãrii mãcar în
treacãt dacã nu introducerea lor în
lista celor treizeci a unor nume
precum Simona Popescu, Nora
Iuga, Doina Ruºti, Adela Greceanu,
Adriana Bittel, Ana Blandiana,
Doina Cornea º.a.

În fond, aceastã “lista a lui
Schindler” nu face decât sã
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Cristina Miloº

parþializeze fenomenul ºi sã lase
cititorului falsa impresie ca s-a
prins de firul Ariadnei ºi cã e
pedrumul cel bun, când, de fapt,
nelãmuririle lui cresc de la un
capitol la altul în timp ce ceea ce
înþeleg autorii prin recuperarea
locului femeilor în canonul literar
(amendat cã, în interiorul lui, nu se
opereazã cu delimitãri valorice) ºi
reabilitarea celor treizeci prin
“amploarea fenomenului afirmãrii
lor” îi rãmâne necunoscut.

Existã relativ mulþi turdeni care
ºi-au susþinut cu brio teza de
doctorat, dezvoltând teme din varii
specialitãþi, însã numai câþiva ºi-au
tipãrit lucrarea sub formã de carte.
Chiar pentru clasicul suport material
al literelor imprimate, cât ºi, implicit,
pentru lecturã perpetuã, pentru rolul
formativ al acesteia, pledeazã în
subsidiar recentul doctor în filologie,
profesor Olga Morar de la Colegiul
Tehnic Turda, în cartea intitulatã
Literatura românã pentru copii pânã
la 1940, (Editura Argonaut, 2009).
Aceastã carte constituie de fapt o
veritabilã istorie a literaturii ºi presei
române pentru copii, de la
începuturi pânã la anul 1940.

Remarc în detaliu munca
sârguincioasã ºi spiritul analitic
demonstrate de autoare, dar ºi
capacitatea de sistematizare a
datelor extrase dintr-o bibliografie
vastã. Autoarea relevã în repetate
rânduri, direct ori implicit,
particularitãþile literaturii pentru
copii, încãrcãtura ei psihologicã,
rolul ei educativ ºi de edificare a
cititorului de cursã lungã. Fiind o
literaturã mai specialã, nu toþi
scriitorii dau randament în acest
domeniu, fiindcã includerea
sensului educativ trebuie sãvârºitã
fãrã didacticism, iar textul sã fie
adecvat vârstei cãreia i se
adreseazã.

Au scris pentru copii clasici ai
literaturii române ºi alþi scriitori
români importanþi: Ion Creangã,
Mihai Eminescu, Alexandru
Macedonski, Mihail Sadoveanu,

O necesarã
istorie literarã

George Coºbuc, Cezar Petrescu,
Victor Eftimiu, Vasile Voiculescu,
Zaharia Stancu, dar ºi Iulia Hasdeu,
Emil Gârleanu, ªt.O.Iosif, A. de
Hertz, reginele: Elisabeta (Carmen
Sylva) ºi Maria, nu în ultimul rând
Th.D.Speranþia, Em. Bucuþa, N.
Batzaria ºi mulþi alþii, cãrora li se
adaugã culegãtorii de folclor literar
Petre Ispirescu, Petre Dulfu...
Câþiva clasici români beneficiazã
de succinte prezentãri, cum de altfel
sunt prezentate scrierile acestora
adresate copiilor, cu pertinente
demostraþii de literaturã comparatã.

Într-un capitol separat sunt
prezentate traducerile din litera-
tura marilor scriitori strãini: Charles
Perrault, fraþii Grimm, Hans
Christian Andersen, Edmondo de
Amicis, Daniel Defoe, Charles
Dickens, Mark Twain, Selma
Lagerlöf etc. Autoarea evidenþiazã
astfel ideea cã actul traducerii
constituie la rându-i o creaþie, adicã
„arta de a crea din nou originalul”
(op.cit., p.231). Nu lipsesc, însã,
traducerile din literatura noastrã
pentru copii.

Conducãtorul ºtiinþific al Olgãi
Morar a fost redutabilul istoric ºi
critic literar Mircea Popa, a cãrui
pasiune pentru rigurozitatea
cercetãrii a fost însuºitã cu
perseverenþã de autoare ºi
aplicatã convingãtor în structura
lucrãrii de doctorat. Calitãþile de
cercetãtor au condus-o la o „micã
descoperire”, cum numeºte ea
însãºi depistarea câtorva poezii
pentru copii, scrise de
Al.Macedonski în tinereþe,
publicate de revista Universul
copiilor dupã moartea autorului, în
1931. Întrucât nimeni nu a cercetat
pânã acum colecþia publicaþiei,
istoricii literari le-au considerat
dispãrute. Mircea Popa, prompt, a
înlãturat aceastã lacunã printr-un
articol tipãrit în România literarã la
sfârºitul anului 2008.

Olga Morar îºi extinde aria
cercetãrii ºi menþioneazã, detaliat,
22 de reviste pentru copii. Cea mai
veche este  Mama ºi copilul,
tipãritã la 1865 de Maria Rosetti,
ultima fiind  Pentru copilul evreu  –
adresatã copiilor din România –
apãrutã în perioada aprilie 1946 -
aprilie 1948. De asemenea, edituri
ºi colecþii ale literaturii pentru copii
– unele dintre acestea cu ecou în

istoria literaturii autohtone – cât ºi
benzile desenate.

Preocuparea istoricului literar
este elocventã, menþionând întâile
cãrþi pentru copii tipãrite în Europa.
Aºa de exemplu, pânã la Renaºtere
(sec. XIV-XVI), copiii se delectau cu
fragmente din Biblie ºi din scrieri-
le clasicilor greci ºi latini, însã în
sec.XV este editatã Cartea bunelor
maniere, al cãrei scop era ca
cititorul sã devinã „un copil bun”.
Editorul cãrþii, englezul Caxton
tipãreºte mai târziu legendele
intitulate Moartea regelui Arthur, în
fine, umanistul ceh Comenius
tipãreºte la 1658 Orbis Pictus sau
Lumea vãzutã în imagini, întâia
carte cu ilustraþii.

Autoarea atrage atenþia asupra
unor scriitori români de literaturã
pentru copii din perioada interbelicã,
peste care s-a aºezat uitarea, ca
de exemplu: I.G.Bratu, Apostol
Culea, V.Costescu, Serafim
Ionescu, subliniind numele lui
Nicolae Batzaria, directorul revistei
Dimineþa copiilor  – publicaþia cu
cea mai îndelungatã apariþie (1924-
1944; 1947) – condusã de acesta
treisprezece ani; din 1936 N.
Batzaria preia conducerea revistei
Universul copiilor,  unde au apãrut
ºi poeziile scrise de Macedonski la
tinereþe. Batzaria este, totodatã,
autorul celebrei scrieri intitulate
Aventurile lui Haplea, cititã de copii
cu sufletul la gurã ºi cu mult haz,
când aflau peripeþiile familiei Haplea
din Hãpleºti. În acest context au-
toarea îndeamnã  editurile sã „re-
descopere” scriitorii de succes prin
tipãrirea textelor literare care au
constituit deliciul bunicilor, chiar al
pãrinþilor noºtri în copilãria lor, fiindcã
„literatura clasicã pentru copii nu se
va demoda, iar modernizarea îºi
poate pune amprenta ºi asupra lor”
(op.cit., p.262).

Aceastã istorie a literaturii ºi
presei autohtone pentru copii, de
la începuturi pânã la anul 1940,
constituie o remarcabilã apariþie
editorialã ºi se situeazã între cãrþile
de cãpãtâi care alcãtuiesc fondul
bibliografic naþional. Îmbogãþitã
cu o iconografie diversã, cartea se
va afla astfel la îndemâna
cercetãtorilor, bibliotecarilor ºi
cititorilor interesaþi de literatura
românã pentru copii.

 Mircea Ioan Casimcea
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Într-o lume în care eticul,
dacã nu este abjurat, este în cel
mai bun caz, suspendat, Teodor
Vidam þine sã ne aducã aminte
cã mai avem totuºi nevoie de
„circumscrierea unor certitudini
existenþiale adevãrate ºi
autentice”, pentru a ne putea
legitima, în timp, pe noi înºine
ca „trestii gânditoare” în univers.
Oricum, prin volumul sãu recent
apãrut, avem prilejul de a veni
în contact cu acele Orientãri ºi
mize ale gândirii etice con-
temporane, menite a ne valoriza
acþiunile ºi a ne pune sub
semnul unui progres real, ºi nu
mimat, cum se mai întâmplã
adesea pe la noi.

Profesorul clujean a urmãrit,
de altfel, constant, de-a lungul
anilor, nu doar ponderea, ci ºi
efectele pe care le înregistreazã
conºtiinþa umanã în cadrele
complexe ale existenþei noastre
spirituale. Cãrþile sale de pânã
acum, ca sã ne prevalãm de
chiar unele din titlurile la care
acestea au apelat, prin ani, se
constituie fie ca veritabile
Incursiuni ºi prefigurãri în filosofia
moralã, fie ca Tematizãri ale
gândirii etice, pentru a se apropia
în cele din urmã, ºi de opera unor
mari gânditori, precum Lucian
Blaga, pe care are meritul de a-l
fi circumscris la reala sa valoare
în „filosofia europeanã a
secolului XX”. Sunt, fireºte, doar
câteva dintre lucrãrile prin care
eticianul ºi filosoful culturii îºi
argumenteazã un mai amplu
demers, care se impune prin
organicitate ºi seriozitate.

Prin studiul de faþã ni se
dezvãluie câteva din reperele de
prim ordin pentru înþelegerea
eticii contemporane. Clarificând,
într-o primã etapã, conceptele de
fiinþã, limbaj ºi comunicare,
exegeza se referã ºi la
problemele privitoare la moralã,

eticã ºi metaeticã, aducând, cum
era de aºteptat, ºi precizãrile
necesare, pentru a nu cãdea
pradã confuziilor câte se mai
întâlnesc în amintitele sfere.
Întrebãrile ce se pun în cuprinsul
unor capitole urmãresc sã
elucideze Ce este moralitatea ca
ºi cunoaºtere, Cum se poate
acþiona în mod normal, dupã cum
tind sã readucã în atenþia noastrã
Care este specificul judecãþilor
morale. Este circumscrisã în felul
acesta o problematicã vastã, în
cadrul cãreia moralitatea, „ca
operã moralã ºi colectivã”,
ajunge sã caracterizeze
„experienþa trãitã”, substratul ei
afectiv originar ºi original”.
precum ºi „relaþiile interpersonale
de recunoaºtere reciprocã”.

Sfera analizei se lãrgeºte la
conceptul de moralã, identificatã
ca fiind „produs ºi proiect:
produs, datoritã înlãnþuirii ºi
intercondiþionãrii între moralitate,
amoralitate ºi imoralitate; proiect,
întrucât este imposibil sã se
sustragã înlãnþuirii sociale,
schimbãrilor care ni se impun, pe
care noi le alegem. În calitate de
produs, morala aºteaptã,
câteodatã, de propriul curs al
acþiunii, anumite clarificãri. În
calitate de proiect, vizând
anumite schimbãri de lucruri, ea
nu poate sã elimine anumite
incertitudini ºi o anumitã
opacitate”. Odatã ridicatã
nebuloasa care trona asupra
acestor noþiuni – simple la prima
vedere, dar de o complexitate
nãucitoare – exegetul trece la
conceptul de eticã, cercetare
sistematicã de ordin secund, dar
nu secundar, având ca obiect
„studiul conceptelor morale, al
experienþelor ºi criteriilor morale
de desluºire a conduitelor bune
de cele mai puþin bune”.

Lucrarea are în vedere
clarificarea eticii comunicãrii, pe

care o analizeazã apoi în toate
subspeciile sale: etica afacerilor,
etica mass-media, etica ºi
tehnosfera, precum ºi problema-
tica bioeticii, concomitent cu
circumscrierea sferelor în care se
înscriu aceste ºtiinþe.

În mod special am dori sã
atragem atenþia asupra utilitãþii
practice  a studiului despre etica
mass-media. Virusul mediatic
s-a rãspândit în fiinþa umanã cu
o rapiditate violentã. Alterând,
capacitatea noastrã de a distinge
între bine ºi rãu, între dreptate ºi
nedreptate, între valoare ºi  non-
valoare. Întrucât suntem pe cale
sã ne prãbuºim în abisul unei
realitãþi contrafãcute, imperativul
acþiunii morale a devenit prezent
incontestabil. Teodor Vidam
conºtientizeazã puterea pe care
o manipuleazã comunicarea de
masã, în epoca globalizãrii,
aceasta având un rol definitoriu
în determinarea  atitudinii
personale a individului de rând
ºi în dezvoltarea societãþii, care
implicã, în acelaºi timp, o
responsabilitate direct pro-
porþionalã. Tocmai pentru ca
responsabilitatea profesioniºtilor
mediatici sã devinã o realitate
concretã, autorul avanseazã
ideea cã este extrem de util „sã
studieze etica din punct de
vedere teoretic, înainte de a
se angaja într-o activitatea
concretã”, fiind singura mo-
dalitate prin care vor deveni
competenþi ºi credibili, vor
decanta într-o manierã corectã
informaþia ºi vor realiza imagini
adecvate despre realitate.
Jurnaliºtii trebuie sã spunã
adevãrul, sã se adreseze „tuturor
categoriilor socio-profesionale,
sã articuleze înþelegerea între
oameni, sã apere drepturile ºi
obligaþiile oamenilor, sã
promoveze democraþia”. Acest
capitol ne procurã armele cu care
ne putem apãra împotriva
asaltului copleºitor  al lumii mass-
media, oferindu-ne ºansa de a
redobândi controlul asupra
gândirii noastre ºi de a descoperi
echilibrul între cerinþele de ordin
teoretic ºi cele de ordin practic,
între cunoºtinþe, interese ºi
valori.

Diferenþierea fãcutã între

Adina Faur

Orientari si mize ale
gândirii contemporane

,

)
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comunicativitate ºi comunicabili-
tate în derularea procesului
comunicãrii – identificatã de
Francisc Jacques ºi asumatã în
întregime de autor – constituie o
altã mizã a acestui studiu.
„Comunicativitatea înseriazã
întreaga gamã a comunicãrilor,
îndeosebi cele care sunt implicate
în limbajul comun, pe când comu-
nicabilitatea este aceea care
conºtientizeazã ºi este deopotrivã
responsabilã de rostirea care se
creeazã pe ea însãºi ca valoare ºi
sens, fãrã sã se piardã în zgura
operaþiilor tehnice care sfârºesc
în discursivitate ºi convorbiri inu-
tile”. Aºa cum aratã autorul,
comunicabilitatea, ca parte com-
plementarã a comunicativitãþii,
s-a format mai târziu. Comuni-
cativitatea vizeazã sensul pasiv al
procesului comunicãrii care face sã
circule ceea ce s-a asimilat, ceea
ce s-a depozitat, ceea ce este în
mod virtual comun, pe când
comunicabilitatea pune accentul
pe sensul activ al procesului
comunicãrii, ceea ce încã nu este
comun, dar e pe cale sã se
constituie astfel. „Comunicabilitatea
circumscrie schimbarea datelor
semantice, ea vizeazã procesul
real de constituire a semnificaþiilor
ºi cãutarea sensului ºi nicidecum o
universalitate impersonalã. Ea ne
ajutã sã întrezãrim nucleul tare al
semnificãrii ºi ceea ce subzistã
dincolo de subiectul epistemic ºi
practic”.

Desc i f rarea acþ iun i i  mo-
rale continuã evidenþierea
controverselor dintre superna-
turalism ºi etica laicã. Dacã
supernaturalismul admite ordi-
nea supranaturalã întemeiatã pe
divinitate, alãturi de existenþa ºi
fiinþa realã, identificând ca sursã
a datoriilor voinþa divinã, etica
laicã reprezintã orice eticã care
nu este legitimatã de religios,
îmbrãcând douã forme, respectiv
etica legatã de prudenþã ºi
interes, iar cea de-a doua legatã
de comportamentul bun sau rãu
în sine.

Subspeciile intuiþionismului
etic se constituie ca o altã
problemã de interes. Ca atare,
relativismul cultural se bazeazã
pe faptele umane, oferind o
bazã pentru moralitatea

comunã, principiul majoritãþii
fiind considerat definitoriu în
stabilirea a ceea ce este drept
sau nedrept în societate, în timp
ce subiectivismul „considerã
judecãþile morale ca descrieri
ale sentimentelor”, moralitatea
fi ind profund afectivã ºi
personalã. Idealismul etic
uzeazã de contemplaþie,
considerând cã sentimentele ºi
cogniþiile noastre coopereazã în
toate acþiunile noastre. Tot aici,
autorul stabileºte parametrii
exacþi în care se zbate fiinþa
umanã, avertizând cã „în calitate
de subiect sau fiinþã moralã ea
este de neconceput fãrã
prezenþa ºi acþiunea filtrului
valoric. Alegerea este a noastrã.
Judecãþile de valoare desluºesc
emoþiile ºi sentimentele proprii”.

O altã cheie de acces în inima
gândirii etice este datã de distinc-
þia fãcutã între neconsecvenþia-
lism ºi consecvenþialism. Dacã
neconsecvenþialismul admite
situaþiile morale ca valoare
intrinsecã, dupã cum aratã autorul,
consecvenþialismul este o teorie în
care primeazã rezultatele ºi
consecinþele acþiunilor noastre
morale (de exemplu, utilitarismul
ºi pragmatismul). „Credo-ul comun
consecvenþialismului este acela
conform cãruia putem face orice
numai sã aibã cele mai bune
consecinþe”. Ulterior acestei
clarificãri, studiul trece prin sita
acestor concepte un principiu de
bazã, acela de a nu ucide o fiinþã
umanã inocentã reuºind sã
ancoreze teoria în realitatea
cotidianã.

Un merit al universitarului
clujean rezidã, pe de altã parte,
în chiar capacitatea sa de a

recunoaºte ºi de a evidenþia
meritele altor gânditori cu
aceleaºi preocupãri. Capitolul
consacrat Adelei Cortina este
elocvent în acest sens, izbutind
sã creioneze admirabil O
personalitate marcantã a gân-
dirii etice contemporane. Pe
aceeaºi linie se înscriu ºi
consideraþiile autorului privitoare
la particularitãþile limbajului
moral, unde are prilejul de a pune
în valoare concepþia lui R. M.
Hare, în care se pune un accent
deosebit tocmai pe cuvintele
valori, cu o semnificaþie deo-
potrivã descriptivã ºi evalua-
tivã.

Prin sublinierea Necesitãþii
procesului educaþiei morale,
profesorul Teodor Vidam se
întoarce la semenul nostru, cu
intenþia „de a-l elibera de trecutul
sãu”, dar ºi de a-i cunoaºte mai
bine acel trecut, pentru a-l ajuta
în felul acesta sã se ridice
„deasupra lui”, ºi pentru a-i da
ocazia de a se elibera de prezent,
nu pentru cã ar fi inapt a-l trãi, ci
pentru a-i permite sã judece acel
prezent ºi sã-l aprecieze la justa
lui valoare. Este, de altfel, ºi
momentul în care etica depãºeºte
filosofia ºi intrã în sfera
pragmaticului, cãutându-i mai
sistematic chiar metodologia
adecvatã unei educaþii morale.
Demers dificil, dar neîndoilenic
meritoriu, tocmai pentru cã, prin
maniera de abordare, reuºeºte sã
reconstruiascã în mod coerent
universul complex al valorilor
morale ºi sã punã astfel piatra de
temelie a unei sinteze în spaþiul
cãreia teoreticul tinde sã se
ancoreze cât mai temeinic în
cotidian.
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Nu-mi amintesc un moment
anume al primei mele întâlniri cu
Vasile Sav. Se prea poate sã-l fi
vãzut în treacãt pe la redacþia
revistei Apostrof ori pe strãzile
centrale ale urbei, în compania
altor literaþi clujeni.

Ne-am întâlnit mai des la
începutul anilor 2000, în
atmosfera paradisiac-infernalã
(oximoronul e just, aici) a boemei
de la Pescarul, restaurantul ce
adãpostea într-o perfectã
democraþie „academicoºi” ºi
rataþi, scriitori sau artiºti de rasã
ºi veleitari cu apetenþe culturale,
alãturi de boemi incurabili sau
„navetiºti” ai faimoasei cârciumi.

Vasile Sav intra furtunos acolo,
„cucerea” câte o masã de convivi,

înstãpânindu-se, cu voce amplã,
în întreg localul. Perora, uneori
impreca, ºtia însã sã ºi asculte,
deºi pãrea mereu viforos. Era
mereu mânat parcã de un demon
al neostoirii, încât noi, cei ce
zãboveam ore ºi ore la mesele
tihnit-primitoare ale Pescarului, îl
vedeam uneori, sosind ºi plecând,
de nenumãrate ori, ca ºi când ar
fi simþit câteodatã nevoia unei
pauze de oameni, revenind apoi
pentru a se integra temporar în
altã microcomunitate convivialã.

Am vãzut la un moment dat o
fotografie veche de grup, de prin
anii 70, probabil, în care silueta
înaltã ºi uscãþivã a lui Vasile Sav
se distingea, cu chipul ascuns
dupã ochelari de soare, cu

trãsãturile craniului sãu sculptural,
dar cu o expresie uºor timidã,
uºor abstras-intimizatã, uºor
rezervatã faþã de exuberanþa
nervoasã a omului de peste
douãzeci de ani. În acea
fotografie, Vasile Sav apare ca un
personaj vag misterios, din stirpea
acelor scriitori despre a cãror viaþã
personalã se ºtiu puþine, cãrora li
se construieºte avid o biografie
publicã din fãrâme de existenþã
domesticã.

În anii din urmã ai vieþii sale,
scriitorul era în schimb un
personaj deja, un personaj public.
Nu era de mirare ca, trecând prin
centrul Clujului, sã-l vezi la taclale
cu oameni dintre cei mai diverºi,
uneori chiar bizari, într-o
interacþiune superficial-socialã
ce-i devenise caracteristicã.

Vasile Sav avea acum pãlãrie
cu boruri largi, de pictor
impresionist, ºi toiag filosofic ce
devenea din când în când toiagul
sãu contondent, dar ºi obiect de
farse ori întâmplãri picante,
precum recuperarea pierdutului
instrument tocmai din Bucureºti,
printr-o investigaþie demnã de
romanele poliþiste. Aºa, cu
pãlãrie, cu toiag ºi cu bufniþa sa
de la Steaua s-a fixat Vasile Sav
în memoria mea.

Pentru cã ne-am cunoscut mai
bine chiar în ultima parte a vieþii
sale, pe când era redactor al
revistei ce împarte palierul cu
Tribuna, gazeta culturalã la care
lucrez. Profitând de liniºtea dupã-
amiezelor, ferite de forfota
matinalã a culoarului ce
mãrgineºte sediul Uniunii
Scriitorilor din Cluj ºi cele douã
publicaþii pomenite, mã refugiam
adesea în biroul meu pentru a-mi
onora stringente obligaþii
profesionale. Nu o datã mi s-a
întâmplat ca, în obscuritatea
silenþioasã a culoarului sã aud
zgomotele uºii de la Steaua, de
unde ieºea Vasile Sav. Îºi
instalase în biroul comun al
redacþiei un adevãrat colþ
personal, cu acea faimoasã
bufniþã ce-i veghea frãmântãrile
filologice, ºi muncea zorindu-se,
frisonant, luptând parcã împotriva
curgerii vremii, cu o conºtiinþã a
deºertãciunii cotidianului pe care
abia dupã moartea sa am

Adrian Popescu

D-lui Vasile Sav, un bun ºi apropiat prieten, aceastã variantã
la care el þine mai mult, poet fiind ºi deci subiectiv ºi creator.

Mãslinul

La douãzeci de ani pe þãrmul adriatic
am profanat un mãslin escaladându-i coroana.
Cãtuºe subþiri de sânge îmi încingeau mâinile
ºi murmurãtoare ºuviþe pedepseau îndrãzneala.
Nimeni nu m-a zãrit
însã coborând, urcasem vreodatã,
m-am rãtãcit cu adevãrat
cum tot visam printre crengile lui
Prietenii au plecat
sãtui sã mã tot aºtepte...
O frunzã o strãbat navigând numai prin nervurile principale
În câteva ore.
O creangã de mãslin îmi cere o zi...
La duãzeci de ani, neºtiutor fiind,
am urcat într-un mãslin.
Zeii m-au pedepsit sã locuiesc
Acest mormânt inefabil ºi verde.

Savantul cu
palarie de pictor
si toiag filosofic

Claudiu Groza

) )

,

PORTRET VASILE SAV
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încãrcat-o cu o semnificaþie apar-
te. Poate cã acel demon ce-l
fãcea hiperactiv era de fapt
îngerul petrecerii sale dintre noi...

Câteodatã, scriitorul mã invita
în birou, momindu-mã cu un
pahar de palincã – avea mereu o
provizie „de protocol”, deºi el nu
bea la acea vreme –, ºi se lansa
în savante disertaþii de filologie
clasicã, dând frâu liber pasiunii
sale ºtiinþifice. A traduce, am
înþeles atunci, nu era pentru
Vasile Sav un gest de echivalare
lingvisticã dintr-o limbã în alta, ci
un excurs hermeneutic prin care
un text strãin îºi gãsea expresia
simbolicã în limba românã.

Am fost bucuros de bucuria sa
de copil ºi de orgoliul sãu de
savant când i-a apãrut traducerea
din Sfântul Augustin, de
voluptatea ocrotitoare cu care
mângâia volumele, de fericirea
care i se citea pe faþã, de liniºtea
care, deodatã, se înstãpânise
peste el. Izbândise, chiar dacã a
plecat poate cu regretul de a nu fi
gãsit un recenzent pe mãsura
efortului sãu cultural.

L-am cunoscut pe Vasile Sav

din fãrâme, ca un om ce mi-a
trecut prin preajmã, fãrã a fi
neapãrat un prieten apropiat. Am
fost mai degrabã niºte colegi cu
þeluri comune, apropiaþi aºadar de
aceleaºi obsesii ºi proiecte,
temeri ºi aºteptãri. L-am admirat
pentru tenacitate, l-am compãtimit
pentru teribila luptã pe care pãrea
s-o poarte mereu cu un sine mai
nãrãvaº decât poate ºi-ar fi dorit,
în cãutarea unui echilibru interior

A trecut prin lume mirându-se
de toþi ºi de toate ºi, uneori, de
sine însuºi.

O permanentã înminunare
într-o lume refuzatã miracolului,
dar care-i aºeza în cale semnele
ºi întâmplãrile de care sã se
apropie cu acea uimire care
stârnea, deseori, zâmbete ironice
ori neîncrezãtoare.

Un soi de nãucealã su-
perioarã cu care cerceta
alcãtuirile înconjurãtorului,
deopotrivã cu luminile trans-
cendentului în orizontul cãruia
vieþuia chiar ºi atunci când isto-
ria îi încercuia existenþa cu
profanitatea ei absolutã.

O copilãrire cu care-ºi salva
sufletul de încercãrile ºi mizeriile
vieþii ºi de care memoria mea
refuzã sã-l despartã pe omul
Vasile Sav.

 Cum nu poate despãrþi de
“monahismul” mirãrii pe poetul ºi
pe cãrturarul cu acelaºi nume.
Cãci Vasile Sav a fost nu numai
un poet de bunã calitate, al cãrui
univers liric poate oferi oricui
nedezminþite satisfacþii de
lecturã, ci ºi un cãrturar, un
latinist remarcabil  ºi asiduu, unul
dintre ultimii  din vechea ºi solida
ºcoalã româneascã.

A pãtruns în labirintul de rigori
al latinei cu uimirea nesãþioasã
cu care ar fi intrat în Grãdina

Horia Bãdescu

deliciilor dar ºi cu umilinþa ºi
supunerea cu care o fac doar
adevãraþii cunoscãtori, oferindu-
ne  luminoasa tãlmãcire a operei
augustiniene.

Avea respect pentru actul de
culturã ºi disciplinã în împlinirea
acestuia ºi tocmai de aceea
putea fi neiertãtor cu abaterile de
la rigorile textului. Continuînd
însã sã se uimescã precum un
copil de frumuseþile descoperite
acolo ºi încercând sã ne facã
pãrtaºi la uimirile sale.

Poate cã tocmai aceastã
imposibilitate de a privi cãrþile de
care se apropia altfel decît cu
ataºament ºi mirare a întrerupt
o evoluþie criticã pe care mulþi o
vedeau promiþãtoare.

Nu ºtiu dacã a fost bine sau
rãu cã s-a întîmplat aºa. Pe el
n-avem cum sã-l mai întrebãm
pentru cã nu ne poate rãspunde.
Dar ºi dacã ar fi posibil, am
credinþa cã s-ar mulþumi sã se
uite la noi cu privirea lui uimitã ºi
sã surâdã enigmatic.

de care prea puþin a avut parte.
ªi acum, uneori, pãºind pe

umbrosul culoar al Tribunei, îmi
amintesc subit de Vasile Sav
ivindu-se din contre-jour-ul
biroului sãu, ca pentru a mã
invita la o poveste. Probabil
însã cã acum îºi  poartã
colocviile cu Sfântul Augustin,
ce-i va fi pus o vorbã bunã acolo
sus, unde cu greu ajung
scriitorii.

Monahismul
mirarii

)
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Vestea trecerii dincolo a unui
redutabil prozator, romancier –
Zilele cele scurte, 1980,
Cumpenele, 1985, Filmare la
cele douã aparate, 1988, Loc
deschis, 2004, nuvelist – Atelierul
de tatuaje, O sã ne mai vedem –
a produs imensã tristeþe în lumea
literarã româneascã. Stelian
Tãbãraº, despre el vorbim cu
durere, acum, la trei luni de la
moartea sa, a fost, cum ni-l
amintim cu toþii, o fire limpede,
deschisã, prietenoasã, dãruit cu
un umor de bunã calitate.
Sociabil ºi delicat te îndemna la
dialog ºi nu pregeta sã-þi
destãinuie virtuþile pietrelor, pe
care le cioplea la mare, dãruindu-
le prietenilor, sau sã-þi ofere, la
munte, la Sinaia, din licorile
preparate de el din fructele
pãdurii.

Avem acasã destul de mulþi
prieteni ai sãi ºi ai poetei Grete

Tartler, asemenea pietre albe
talismane, aºa cum Irina Petraº
sau Petru Poantã au ºi ei micile
pietre bombate unde încape
atâta vuiet ºi seninãtate marine,
cristaline lacrimi ale memoriei.
Stelian Tãbãraº era un serios
redactor de radio, apoi de
televiziune, în perioada 1993-
2000, dupã aceea predând
cursuri de limba românã la
Viena ºi Copenhaga, unde
împreunã cu traducãtoarea,
eseista, nu doar poeta Grete
Tartler, formau un cuplu de
intelectuali europeni de prima
mânã, de care noi, scriitorii
românii, aflaþi în vizitã, eram pe
bunã dreptate foarte mândri.
La aceastã imagine de solidi-
tate profesionalã, dar ºi de
cãldurã fraternã, de exigentã
reprezentare în faþa strãinilor,
dacã o adãugãm ºi pe dotata
Ana-Stanca, fiica lor, avem
modelul unei familii pentru care
lectura ºi scrisul sunt vocaþii
cult ivate cu statornicie ºi
sensibilitate.

Colaborator al mai multor
reviste, ca România literarã,
Luceafãrul, unde din 2001 e
redactor-asociat, respectiv la
Luceafãrul de dimineaþã, Steaua

etc. Stelian Tãbãraº era citit cu
interes, în rubrica intitulatã
Nocturne, la amintita revistã,
condusã de Dan Cristea. Stelian
Tãbãraº era apreciat pentru
rememorãrile sale exacte, unde
fineþea descifrãrilor psihologice ale
unor personaje reale, participante
la evenimente istorice, culoarea
unor evocãri, o anume atmosferã
urbanã, se colorau afectiv,
simpatetic, prin talentul proza-
torului ºi al gazetarului.

Pentru mine, poate pentru alþi
apropiaþi, Stelian e cel care cu
generozitatea lui caracteristicã
ne-a însoþit la aeroportul din
Copenhaga, prin 1998, pe Alex.
ªtefãnescu, pe Dan Cristea, pe
Adriana Bittel, pe Ioan Holban,
pe Lucia Chirilã, pe mine, a stat
cu noi, calm, cald, ore lungi, a
glumit,  ne-a surâs, la
despãrþire, apoi a plecat sau noi
am plecat, pentru îmbarcare.
Poarta numãrul 13. Gat 13.
Surâsul lui de atunci nu-l pot
uita, nu ºtiam cã va fi ultima
datã când ne vedem. La data
când vor apãrea rânduri le
acestea vor fi trecut trei luni de
la despãrþirea de cel care e un
nume, un zâmbet, pe care nu-l
poþi uita vreodatã.

Adrian Popescu

Stop-
cadru

cu
Stelian
Tabaras,

) )
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Augustin Bunea-
publicist

Ion Buzaºi

100 de ani de la moarte

Presa blãjeanã care are o
existenþã aproape bisecularã de
la Organul luminãrii, din 1848,
este de o mare diversitate, de la
publicaþii periodice social -
politice, reviste ºcolare, pânã la
revistele de specialitate. Câteva
dintre revistele de specialitate
blãjene au meritul pionieratului,
cu alte cuvinte în istoria presei
româneºti sunt primele de acest
fel: Timotei Cipariu, editeazã în
1867 la Blaj Arhiv pentru filologie
ºi istorie, care aºa cum aratã ºi
titlul este prima revistã de
filologie din lumea româneascã;
Iacob Mureºianu editeazã în
1881 Musa Românã, prima
revistã de muzicologie din cultura
noastrã; în 1927 Traian Gherman
face sã aparã la Blaj Comoara
satelor, prima publicaþie de
folcloristicã din Transilvania.

La Blaj apare prima publicaþie
tipãritã cu litere latine Organul
luminãrii, editatã de cãtre Timotei
Cipariu, care este ºi primul mare
gazetar blãjean, colaborator
îndeosebi la foile braºovene ale
lui G. Bariþ, Gazeta Transilvaniei
ºi Foaie pentru minte, inimã ºi
literaturã, a cãror apariþie în
oraºul de la poalele Tâmpei se
datoreazã  tot îndemnurilor lui
Timotei Cipariu.

Din tabloul presei blãjene nu
puteau lipsi presa religioasã ºi
presa pedagogicã, ba þinând cont
de faptul cã Blajul a fost multã
vreme reºedinþa Mitropoliei
Române Unite cu Roma (Greco-
catolicã) ºi orãºelul  ºcolilor
(dupã expresia inspiratã a lui Al.
I. Odobescu), acestea sunt
dominante: Unirea, Foaia
bisericeascã ºi scolasticã, Foaia
scolasticã, Revista politicã ºi
literarã, Cultura creºtinã, Unirea
poporului etc.

De primele trei publicaþii se
leagã ºi numele lui Augustin
Bunea (1857-1909), unul dintre

marii dascãli ai Blajului, istoric
temeinic, apreciat superlativ de
Nicolae Iorga, orator strãlucit, dar
ºi unul dintre marii gazetari
blãjeni, care continuã la sfârºitul
secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea, prin ideile
susþinute în câteva articole, pe
Andrei Mureºanu, Timotei
Cipariu ºi Simion Bãrnuþiu.

Augustin Bunea s-a nãscut în
anul 1857 la Vad (în fostul judeþ
Fãgãraº, actualmente în judeþul
Braºov). A urmat clasele primare
în satul natal ºi într-un sat vecin
la Ohaba, iar cele gimnaziale ºi
liceale le-a început la Braºov la
Liceul „Andrei ªaguna”, unde a
fost coleg de clasã cu Andrei
Bârseanu, viitorul scriitor
ardelean ºi preºedinte al Astrei.
Un moment important în
biografia sa intelectualã este anul
1877 când se transferã la liceul
din Blaj, unde erau profesori
câþiva din cei mai învãþaþi
cãrturari ardeleni: Timotei
Cipariu, Ion Micu Moldovan,
Constantin Papfalvi s.a. Re-
marcând calitãþile intelectuale
ºi sufleteºti ale tânãrului fãgãrã-
ºean, aceºtia îl trimit la studii la
Roma, Colegiul De Propaganda
Fide,  acolo unde ºi-au desã-
vârºit învãþãtura ºi marii sãi
înaintaºi, începând cu repre-
zentanþii ªcolii Ardelene. Aici
obþine doctoratul în teologie, se
hirotoneºte preot ºi din 1882
pânã în 1909, anul prematurei ºi
neaºteptatei sale morþi, începe
perioada blãjeanã a activitãþii
sale, cea mai rodnicã ºi care-l va
consacra printre marile
personalitãþi ale Blajului
cãrturãresc. Într-un interval de
timp de mai puþin de trei decenii,
urcã prin hãrnicia ºi priceperea
sa treptele demnitãþii preoþeºti,
ajungând canonic ºi apropiat
sfetnic al Mitropoliþilor Ioan
Vancea de Buteasa ºi Victor

Mihali de Apºa cu care a
conlucrat; a publicat lucrãri
importante de istorie (Mitropolitul
Dr. Ioan Vancea de Buteasa,
Blaj, 1890; Episcopul Ioan
Inocenþiu Micu-Klein 1728-1751,
Blaj, 1900; Episcopii P.P. Aron ºi
Dionisiu Novacovici) unele neîn-
trecute sub raportul probitãþii
documentare nici astãzi, a rostit
în Catedrala Blajului, la Braºov,
la Sibiu, sau Alba Iulia discursuri
memorabile, care-i contureazã
efigia de cel mai mare orator al
Micii Rome ºi unul dintre cei mai
proeminenþi din istoria elocinþei
româneºti.

În primãvara anului 1909 a
fost ales membru al Academiei
Române (rostind un memorabil
discurs de recepþie Stãpânii Þãrii
Oltului, dar la câteva luni, pe
neaºteptate trece la cele veºnice,
la sfârºitul toamnei aceluiaºi an.

Augustin Bunea a fost ºi un
remarcabil gazetar. A întemeiat
publicaþiile blãjene Foaia
bisericeascã ºi scolasticã (1887)
ºi Unirea (1891), în coloanele cã-
rora  a publicat numeroase arti-
cole. Nu ºi le-a adunat într-un
volum, dar în 1903 când ºi-a
tipãrit discursurile, celebrele sale
predici funebre ºi studiul despre
Autonomia bisericeascã, în
ultima secþiune a cãrþii, cu un titlu
incolor – Diverse – ºi-a retipãrit
ºase articole „a cãror cetire –
spune autorul – mi s-a pãrut
folositoare ºi în viitor. Mulþi articoli
asemenea acestora aº fi putut
publica, dar cheltuielile de tipar
ºi alte împrejurãri grele nu mi-au
permis aceasta.”

Cele ºase articole (O modestã
propunere, Cristos a înviat, La
sãrbãtoarea Sfintelor Rusalii, O
cestiune culturalã, Temeiul
drepturilor noastre ºi Sfânta
Unire) sunt reproduse din Unirea,
anii 1891,1892, 1900. Aceste
pagini din publicistica lui Augustin
Bunea, care meritã sã fie
retipãrite pentru actualitatea lor,
au o tematicã diversã, dominante
fiind cele în care discutã situaþia
ºcolilor ºi bisericilor româneºti,
într-o perioadã în care acestea
erau sever cenzurate ºi cu
tendinþe tot mai clare de a fi
reduse la tãcere de cãtre
guvernul din Budapesta. În
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aceastã dificilã situaþie, Augustin
Bunea vine cu O modestã
propunere (Unirea, nr.16/1891),
în care lanseazã aºa-numita
„colectã a crucerului” (monedã în
circulaþie în Imperiul Austro-
Ungar pânã la 1918) invitând ca
fiecare român cu oarecare stare
materialã sã contribuie cu un
crucer pe an „pentru salvarea
ºcoalelor noastre ºi printr-însele
a bisericii ºi a naþiunii noastre.”
O propunere asemãnãtoare fã-
cuse înainte Andrei Mureºanu, în
Foaie pentru minte, inimã ºi
literaturã. Augustin Bunea este
de pãrere cã aceastã  „colectã a
crucerului” trebuie fãcutã de
preoþi, cãci este greºitã opinia cã
„poporul nostru nu este capabil
de însufleþire pentru astfel de
scopuri mari; poporul nostru
numai acolo nu se însufleþeºte
pentru lucruri bune, unde preotul
nu voieºte sã-l lumineze ºi sã-l
deºtepte”.

Articolul Temeiul drepturilor
noastre (Unirea, nr.15/1892) ne
apare ca o continuare a ce-
lebrului discurs bãrnuþian din
Catedrala Blajului din 3/15 mai
1848, pentru cã se bazeazã pe
conceptul filozofic al dreptului
natural, susþinând cã „ fieºtecare
popor are de la naturã dreptul de
a se conserva ºi a se perfecþiona
conform individualitãþii sale
particulare.” Arãtând tendinþele
tot mai accentuate de ma-
ghiarizare a ºcolii româneºti,
Augustin Bunea proclamã în stil
aproape bãrnuþian: „Drepturile
noastre îºi au temeiul chiar în
dreptul inalienabil al naturei.” ªi
tot ca Simion Bãrnuþiu face o
paralelã convingãtoare între
individ ºi popor: „Toate fiinþele
create de Dumnezeu, care este
fiinþa cea mai înaltã ºi perfectã,
au nu numai un scop comun ci ºi
un scop particular ºi subordonat
scopului general comun.” Tot
aºa „fiecare popor este o fiinþã
moralã, înzestratã de la naturã
cu tipul sãu particular” ºi de
aceea are dreptul la „con-
servarea ºi perfecþionarea sa.”
Dacã în articolul  O cestiune
culturalã (Unirea, nr.14/1892)
reia o idee dragã lui Ciapriu,
despre necesitatea înfiinþãrii
unor ºcoli secundare de fete,

necesitatea pregãtirii învã-
þãtoarelor, ºi necesitatea unei
pregãtirii pedagogice a femeii
în general, datoritã rolului sãu
educativ în familie, în alte câte-
va articole, care ni se par antolo-
gice, prin talentul gazetãresc ºi
rigoarea argumentaþiei, Augustin
Bunea vorbeºte despre istoria
Bisericii Greco-Catolice, în
strânsã legãturã cu istoria
poporului român. În aceste
articole gazetarul ºi oratorul
coexistã, conferindu-i lui
Augustin Bunea efigia unuia
dintre cei mai buni publiciºti
ardeleni: Sãrbãtoarea Sfintelor
Rusalii (Unirea, nr.25/1891)

dincolo de semnificaþia ei
teologicã – pogorârea Sf. Spirit
asupra apostolilor, „darul lim-
bilor” ºi întemeierea Bisericii,
este un bun prilej de a urmãri
trãsãtura dominantã a ei, cato-
licitatea sau universalitatea.
Aceastã „universalitate” respectã
însã pãstrarea individualitãþii
naþionale, tocmai prin cato-licitate,
– susþine Augustin Bunea.

Cristos a înviat (Unirea ,
nr.18/1891) este ºi un imn
închinat celei mai mari sãrbãtori
a creºtinãtãþii, dar ºi o afirmare
categoricã a încrederii în
puterea de viaþã a poporului
român.
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AMERICA

America nu existã.
Existã doar Statele Unite
ale Americii.
Statele Unite nu existã.
Existã doar marile oraºe.
Marile oraºe americane
nu existã.
Existã doar cartiere.
Cartiere nu existã.
Existã doar uriaºe avenii.
Aveniile nu existã.
Existã doar destinele umane
care fâlfâie pe
uriaºul steag american, la CNN.

DUMNEZEU PRINTRE
ROMÂNI

De parcã uitaseºi de noi Doamne
de te zãrim noaptea atât de rar
Noi ce greºim necontenit de-a
                                             pururi
ºi aprindem lumânãri de (geaba)
la acelaºi roºu jar.

De parcã uitaseºi de noi Doamne
avem atâtea neajunsuri ºi dureri,
suntem sãraci de a ta privire
sau poate, privirea nu-ne-nþelege.

Lumineazã-þi turma Doamne
sã-ºi gãseascã calea plecaþii
pe drumul spre Damasc
nu trimite-n ispitã iarãºi
acest popor zdrobit, atât de laº.

De ce uitaseºi de noi Doamne
uitaþii tãi din cei uitaþi,
cã restul lumii nu ne plânge
ºi cine-i Domnul nostru adevãrat?

MONUMENTUL MEU

Am mâncat în viaþa mea
douã sute de porci cu tot cu
                                           capete
cu douã sute de inimi ºi de cozi.
Am mâncat cinci sute de
                                      kilograme
de mãrar ºi pãtrunjel tocat,
douãzeci de vagoane de mere
ºi alte fructe.
Ce animal fusesem
în timpul vieþii,
ce om a mai rãmas din mine
luând lumea în cap
pe cele ºase continente.

PORTRETE

Ulii
ºi porumbeii
agresori
ºi victime

violenþa
ºi incitarea
la violenþã
a jocurilor
pe calculator

ºi omul
din faþã
plecându-ºi
faþada
cu marmurã
spre ecran

Amin!

II

Portretul                                                                                                                                                                                                                                                                
Unui anonim
alb ºi negru
ºlefuit
de valurile
uleioase                                                                                                                                                                                                                                                                
ale mãrii,

portretul þine
cu dinþii
de propria-i
viaþã
ca de þãrm.

III

Escaladarea
luceafãrului

sau parfumul
secular
al teiului
lui Eminescu
transformându-se
în lichid

oranj.

IV

America
vãzutã
vanoramic
din avion

seamãnã
cu o cireadã
de vaci,

inflexiuni
calde
ºi nefârºite
fermoare.

VI

Fiecare poem
e o nouã
dragoste,
fiecare zi
e o nouã
viaþã,
icoanã veche
sângerândã
ce saltã
spre mine
în fiecare
dimineaþã.

VII

Atâtea
lucruri
îndrãgite
rãmân
în afara
limitei
precum
scânteile
de foc,
tablouri,
cristaluri
rare, cãrþi,
caligrafiate
de pe paginile
de gardã ale
omenirii.

Descotorosit
de sine
devii
scândura
de surf.

ROMÂNIA

Sunt fiul ei,
sânge din sângele ei
de generaþii.

Nenorociþilor vã ordon
steagul României
pe cel mai înalt catarg!

Nu exist!
Sunt doar un român.

ª

Pavel Gãtãianþu
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Vara aceasta am ajuns din
nou, dupã zece ani, în Creta: dar
nu la Iraklion ºi Knossos (ca
acum un deceniu, când am
pornit-o hãmesitã epic la
Knossos, ca sã închei partea
greceascã din Tricephalos), ci la
orãºelul din celãlalt capãt al
insulei, Chania (se scrie cu ch,
dar se pronunþã doar h). Dupã
socotelile mele ºi numerologia
aferentã, vara aceasta totul are
legãturã pentru mine cu 1, 2 ºi
10, de aici ironia amuzatã a lui
Korin care m-a poreclit Dantissa
(cu precizarea cã Dante era
obsedat de tot ce avea legãturã
cu cifra 9), K fiind pe post de,
hiha, Beatic (fãrã r). La Iraklion
am ajuns în prima searã în
centru, la fântâna veneþianã
Morosini, unde tronau cele patru
jivine care îmi sunt specifice
zodiacal ºi nu numai. Ai putea fi
poreclitã ºi Marciana, a zis
amuzat Korin, ca ºi acum nouã
ani în lagunã. Mda, ce þi-e ºi cu
mulþimea de lei strânºi la o
singurã fântânã veneþianã
exportatã în Creta! Apoi am
strãbãtut insula pe lungimea ei
pânã la Chania: peisajul mai

aspru ca de obicei, chiar ºi în
preajmã la Rethymnos, deºi
totul aici poartã amprenta
lagunei mele iubite ºi
decadente. ªi mai departe în
timp, civilizaþia specificã locului
este una de tip palatal, fãrã
fortãreþe, dar cu palate
sofisticate ºi aproape imperiale
ca la Knossos. Totuºi, la Chania,
nici vorbã de aºa ceva.

Locuim la un mic hotel izolat
de lume, pe un deal, de unde
toatã coasta e la poale, plus
centrul insulei, pe sfert, cu munþii
de peste 2000 de metri ºi casele
albe clãdite sub formã de stup.
La marginea oraºului, cocoþaþi
rustic ºi singuratici, flancaþi de
un deºert roºu care duce pânã
la mare ºi pe deasupra cãruia
zboarã ereþi care vâneazã
ºoareci de câmp. Drumul prãfos
pânã la mare, unde ne scãldãm,
e plin de smochini, cactuºi,
platani, dafini, palmieri de tot
felul ºi rodii. Ah, ºi puhoi de
bougainvillea. Eu mi-s sorã cu
doamnele capre ºi oi pe aici,
cãci alãturi de ele culeg ºi
mãnânc smochine direct din
pom; fructe de cactus e mai greu

de arvunit, dar dacã am o
foarfecã la mine ºi o pungã de
plastic e în regulã. Rodiile, spre
norocul lor ºi nenorocul meu, nu
sunt coapte încã. În curtea
hotelului nostru rustic gãinile ºi
caprele mãnâncã piersici, de
auzit nu se aud decât tzitzikia,
greierii uriaºi greceºti care
bâzâie de parcã ar fi lãutari.

Ne-am împrietenit cu o pi-sicã
neagrã foc pe care am botezat-o
domniºoara Behemotovna
(foºneºte ca dracu’ sub mâna lui
Korin), apoi cu o caprã impa-
sibilã poreclitã Ioanacreangã ºi
iedul ei, Ioncreangã. În faþa odãii
noastre, o insulã infimã, în faþa
cãreia adastã destule corãbii
improvizate, ca sã se scalde
amatorii pe o plajã izolatã, fãrã
turbulenþe. Ne salutãm cu toatã
lumea întâlnitã, cu bãtrâneii care
îºi udã minuþios ardeii iuþi, cu
pãstorii de capre ºi oi, ºi tot aºa,
cu femeile bãtrâne, îmbrãcate în
negru. Fiindcã suntem la sat, de
fapt. Cu bucãtarul nostru
lituanian, Iustinas (aratã ca un
Kafka vesel!, dar noi îi spunem
Iustinian, de la împãrat) care ne
pregãteºte seara horiatiki,
salata greceascã adicã, apoi
plãcintã cu spanac, tarhon ºi
mãrar, orez cu alge, ardei
umplut exclusiv ºi gãtit la cuptor
cu brânzeturi topite; suvlaki ºi
tzaziki; sau ciuperci împãnate;
sau cine ºtie ce altceva, pui
umplut cu ierburi ºi cu sos de
vin alb. Justinas este dislexic, nu
poate citi cãrþi, întrucât nu reþine
decât cuvinte disparate. ªtia de
Bulgakov ºi de Maestrul ºi
Margarita, dar din pricina bolii
sale nu citise cartea. Vãzuse, în
schimb, serialul din 2005. Mama
lui, paradoxal, este bibliotecarã!
Din Creta, Justinas urma sã
plece spre a bucãtãri în Africa
de Sud ºi apoi în Japonia.

La prânz scriu cât apuc la
Angelus, vreo trei ore, cât mã þin
puterile pe arºiþã, de citit ceva
nou nu am la mine, ci doar de
recitit: Versetele satanice ºi
Mesi@. Deºertul roºu spre mare
e abrupt ºi prãfos, totuºi de sus,
înainte sã coborâm, ne jucãm
uneori cum cã putem zbura:
drept care planãm întrucâtva,
fiindcã nimeni nu calcã pe-aici,

Jurnal hanian
Ruxandra Cesereanu
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suntem stãpâni de-a dreptul.
Spre amãrala mea, într-una din
zile, am gãsit tocmai pe drumul
pustiu ºi sãlbatic un CD aruncat
pe care scria ... Manele diverse!
Se vede treaba cã nu poþi scãpa
de þigãnia de acasã nici în Creta,
în pustietate.

În amurg, peisajul se
sãlbãticeºte la maximum,
pãmântul se face oranj ºi
miroase iute, a oþet parcã, iar
cerul se desface ºi el în culori
grele, amestecate. Stau ºi mã
uit la nesfârºit cu o voluptate în
ralenti. Se mai aud doar câini,
behãituri de oi ºi copii scâncind,
dar foarte departe. Este prima
datã când nu vrem sã ne
miºcãm nicãieri, ci doar sã
zãcem ºi sã scriem. Poate,
totuºi, vom merge în insula Anti-
Cythera, întrucât Cythera am
vãzut-o acum mulþi ani. La greci,
toate insulele au o variantã
stabilã ºi una anti, cum s-ar zice,
iar lucrul acesta se cuvine a fi
degustat cu prisosinþã. Aºa cã
am vrea sã mergem la Anti-
Cythera, de fi-va sã fie. E lucru
mare rãstimpul leneº ºi spiralat
de scris de aici. Mi-ar fi fost de
folos în tihnã ºi pentru alte cãrþi
care ºi-ar fi gãsit sãlaº, deºi nu
le-a ajuns norocul acesta. Ideea
centralã pentru a doua parte din
Angelus mi-a venit chiar la
plecarea din Clusium, când
aproape cã acceptasem soluþia
unui delir epic, fãrã coadã ori
ºira spinãrii. ªi de-atunci am tot
scris, am tot fãcut croitorie de
lux pe creierul ºi pe fantezia
mea. Verile greceºti sunt
întotdeauna sãnãtoase în
sensul acesta: te umpli de ceea
ce scrii ºi mai apoi ai puterea sã
dãrui ºi altora.

Plaja noastrã este retro,
marcatã de clãdiri pãrãsite ºi
decavate, scrijelite cu graffitti,
pe-aici încã mai locuiesc
homleºi ori hipioþi care ies, când
te aºtepþi mai puþin, dintre
ziduri le dezafectate. M-am
amuzat zãrind scrijelit un no war,
probabil rãmas de pe vremea
rãzboiului din Iugoslavia sau a
celui din Irak. Chiar în spatele
nostru se gãseºte o imensã
piscinã înecatã în gunoaie ºi
uscatã, cu resturi de palmieri

scorojiþi în jur ºi zeci de kilo-
grame de sticlã spartã de la
barul care tronase odinioarã aici.
Sus, pe coamã, un rest de hotel
al tuturor, de aici porecla lui de
Hotel Babel. Bãrboºi în lenjerie
de corp ºi fete dezinhibate se
ivesc când ºi când ca sã se
spele în mare. Pe unii dintre ei
i-am regãsit în vechiul port
Chania, în ipostaza de cântãreþi
ambulanþi la un soi de lighene
cu gura în jos (totuºi, sunetul
acestor instrumente improvizate
s-a dovedit a f i suav ºi
interesant) sau ca jucãtori
amatori cu popicele în aer ºi
sãritori în aer. Lângã plajã
locuieºte într-o rulotã
militãroasã, cu rogojini ºi
accesorii de camping desuet,
cupluri hirsute la vreo douãzeci
ºi ceva de ani, plasate sub
titulatura de Circus nomad. Ne
uitãm la ei discret, dar ca la niºte
ciudãþenii de peºterã. Uneori ni
se pare cã sunt olandezi, alteori
cã sunt gitani spanioli. Pânã
când ºi presupusa tavernã de
lângã mare este o terasã din
stuf, cu nailon deasupra. Parcã
am fi în America de Sud, prin
anii ’50 ai secolului trecut. Pe
stâncãria de lângã plajã se
sãlãºluieºte adesea, cu
genunchii la gurã, un bãrbat la
vreo 50 de ani, cu pãrul lung ºi
semiîncãrunþit, lãsat liber pânã
la brâu. Omul parcã pãzeºte
promontoriul. L-am poreclit
Fachirul. În ult ima parte a
stagiului nostru la Chania, am
schimbat plaja ºi am mers mai
departe, într-un loc mai
omenesc ºi aranjat, unde, totuºi,
mã lãfãiam tigreºte la soare
lângã minunaþii crini ai nisipului
(întâia datã i-am vãzut în insula
Kos, mirosul lor este ascuþit ºi
moale în acelaºi t imp, iar
delicateþea cupei lor este
hipnotizantã).

La Chania, sunt douã porturi
vechi: cel antic ºi cel veneþian.
Cochete ºi mignone amândouã.
Cu puhoi de taverne ºi tejghele,
cu plaka rãspânditã de-a lungul
strãzii principale. Am nimerit la
târgul de miere, ulei, rachiu ºi
dulciuri din zonã. Mirosuri
nãucitoare, porumb copt pe jar ºi
uns cu unt (asta-i una din poftele

mele), plus palikanii, consistenþii
bãrbaþi bruni, smezi, aspri din
zonã. Înalþi ca niºte turnuri de
pazã, toþi au aproape doi metri: îi
privesc cu coada ochiului; au
cãmãºile negre de pânzã ºi
pantaloni gri, plus cizme grele din
piele de caprã. Ne uitãm la un
magician cu un glob de sticlã, care
nu izbuteºte sã farmece decât
câþiva copii. Mâncãm gyros ºi ne
pãcãlim biniºor (ehei, pofticioºii
aºa pãþesc). Altãdatã, tot în port,
am arvunit ºaluri de mãtase ºi
cãmãºi greceºti ºi vin cretan
pentru acasã. Am rãtãcit pe
ulicioare albe, pustii sau cu bã-
trânei pe scãunele în faþa caselor
de pitici. Multe cãscioare sunt
dãrãpãnate, iar în curþile cu pri-
cina se sãlãºluiesc jivine de tot
felul.

În amurg, peisajul se
sãlbãticeºte cumplit, am spus-o
deja: vântul se înãspreºte, dar
e perfect aºa, parc-am fi la
începuturile insulei de odinioarã,
cretani prin adopþie progresivã.
Pentru cei care vor sã îºi
închipuie cã zboarã nu este
foarte greu sã ºi facã acest lucru
(într-una din zile, Korin a aplicat
pasul ºamanului pe un povârniº
la vale, am crezut cã va levita
vertical!). Ba chiar am zãrit un
domn matur cu telecomandã,
fãcând sã zboare de pe deal un
avion de jucãrie de doi metri.
Într-altã zi, vreo patru bãieþi
testau o parapantã. Casele din
jur sunt izolate pe o colinã, de
aici absenþa hoþi lor ºi a
pungaºilor. Multe din ele sunt
vile luxoase, dar cu parterul
mizer ºi necãjit, iar acest
amestec este specific, pare-se,
pentru Creta. Pe drumul pustiu
spre mare am gãsit niºte scaieþi
argintii uriaºi, fascinanþi, ca niºte
globuri de Crãciun. În rest,
timpul trece aici egal cu el
însuºi, încovrigat, iar eu gust cu
asupra de mãsurã lucrul acesta.

Bucãtarul Justinas ne îmbie
sã facem o excursie în insula
Gavdos, aflatã la puþine ore de
Chania: dar ar trebui sã
rãmânem acolo vreo douã zile,
în condiþii primitive, întrucât
insula nu are curent electric ºi
se trãieºte ca în pustiu. Ce-i
drept mã simt puþin îmbiatã,
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întrucât cretanii pretind cã este
insula lui Calypso, aºa cum ºi
maltezii pretind acelaºi lucru.
Chestiunea amuzantã este
aceea cã niciuna din cele douã
insule presupus calyptice nu
sunt cu siguranþã tocmai ele
sãlaºlurile zeiþei, întrucât, în
Odiseea, se specificã destul de
limpede cã de pe insula lui
Calypso nu se zãrea nicio altã
insulã (or, de pe Creta ºi de pe
Gavdos se zãresc destule
altele!). Abandonãm ideea
gavdeicã ºi abandonãm ºi ideea
cãlãtoriei în Anti-Cythera, e prea
complicat, iar noi nu mai suntem
în etapa hipiotã ca sã facem
cãlãtorii cu sacii de dormit etc.
Dar, în 17 august, facem totuºi
o cãlãtorie specialã. Plecãm din
golful Kisamos (la 40 de km de
Chania) în insula de piraþi,
Gramvousa, urcãm la fortãreaþa
veneþianã aflatã la 1100 de
metri, apoi plonjãm direct în
laguna Balos. Ziceam cã am
vãzut pânã acum paradisul, fie
în golfuleþul athenian din 1995,
fie în Cythera, în 1996, sau în

Santorini, tot în 1996, fie la Rio
de Janeiro în 2008. Se pare,
însã, cã m-am înºelat.
Paradisul se numeºte Balos.
Gãsim aici pâlcuri de nisip roz
(da, chiar roz!) ºi scoici albe ºi
galbene, bijuterite parcã. Culeg
ce apuc. Plus nisipul alb,
fãrâmat dintr-un soi de coral
ieºit  la suprafaþã. În rest,
culoarea turcoaz dominã tot
pânã la demenþã. Paradisul,
însã, nu s-a oprit aici. Peste
aproape o sãptãmânã o pornim
pe coasta de jos a Cretei,
înspre Elafonissi,  insula
Elanului (deºi pe aici nu existã
astfel de animale). Trecem pe
la capela Sfânta Sofia, aflatã
într-o peºterã, luãm în fugã
cahfea cât sã ne trezim de-a
binelea, mai ales cã vânzãtorul
e un grec cu ºal dantelat de
mãtase neagrã pe creºtet, ºi
ajungem la Elafonissi. Este tot
o lagunã tulburãtoare, dar
insula este mai int imã, cu
golfuleþe individuale pentru
cupluri, cu dune de nisip alb
care strãlucesc ºi puhoi de crini

ai pustiului. Cred cã mã scald
în vreo zece astfel de golfuleþe.
Arºiþa e cumplitã, apa e mai rece
ca de obicei, plajele individuale
au mai mult nisip roz decât la
Balos. Scoicile sunt mici ºi albe,
fãrã personalitate, dar nu mai
conteazã, fiindcã de-abia acesta
e paradisul sutã la sutã! Pe
drumul de întoarcere zãrim pe
povârniºuri ºi douã exemplare
rãtãcite de krikri, þapii negri cu
dungi maronii, specifici pentru
Creta. Cum s-ar spune de-abia
anul acesta am putut compensa
(prin Balos ºi Elafonissi) faptul
cã în 2007 am ratat de douã ori
râvnitul golf Navaggio din insula
Zakynthos! Pânã la urmã iatã cã
ne-am luat revanºa.

Fixaþia mea sonorã din
aceastã varã greceascã e
paradoxalã: sinucigaºul de acum
12 ani Billy MacKenzie – Pain in
Any Language (varianta integralã
are 8 minute ºi 40 de secunde ºi
se gãseºte pe youtube), melodie
ascultatã mereu pe deasupra
deºertului roºu, a mãrii ºi a
scaieþilor argintii.
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În peninsula Istria, oriunde te-
ai afla, atenþia afectivã îþi este
captatã de oraºul care, în
caligrafie decentã, se scrie pe
româneºte Pola. Pe uscat sau pe
mare, este indicat ca punct
terminus sau de referinþã pentru
traseele care îl depãºesc. Este
situat la extremitatea sudicã a
peninsulei, în faþa insulei Brioni –
acest ceauºist Neptun al lui Tito,
spre care pleacã zilnic vapoare cu
vilegiaturiºti atraºi mai mult de
spectacolul naturii decît de
amintiri pioase. Fiind insensibil la
ambele atracþii, am preferat
plimbarea prin port, pe strãzile
înguste ºi denivelate care-mi
aminteau de Sibiu.

Era o zi înnoratã, neprielnicã
abandonului în cãldura
învãluitoare a soarelui, cînd am
pornit din nordul peninsulei, din
Umag-ul unde eram cazaþi, spre
exrtremitatea ei sudicã, pentru a
ne delecta cu vestitul oraº istrian
al cãrui nume îl pronunþam direct,
neatenþi la caligrafia lui decentã
pe româneºte. Ne strecuram
printre mulþimea turiºtilor, aduºi
în oraº de aceleaºi capricii me-
teorologice. Am bãut o cafea la
marginea perimetrului portuar,
la o masã cu James Joyce,
singura la care, dintr-o sfiiciune

intelectualã, am gãsit locuri libere.
Marele scriitor stãtea ºi el acolo,
imortalizat într-o statuie fixatã pe
locul lui obiºnuit în cafeneaua
respectivã. Fereala localnicilor,
prin care îi purtau respect, se
transmitea automat ºi vizitatorilor,
ceea ce ne-a ajutat sã gãsim
locuri libere la masa celebrã, fãrã
sã comitem o impietate.
Nebravînd cu nimic, am fost trataþi
cu o politeþe indiferentã, deci
acceptaþi în postura de convivi
temporari ai autorului lui Ulise,
suprins în „loialitatea rãsfãþatã
pentru o obiºnuinþã”, cum scria
Rilke în prima elegie compusã la
Duino, o localitate adriaticã nu
prea îndepãrtatã de Umag-ul
unde mã cazasem.

Apoi, dorinþa de a ne
familiariza cu oraºul ne-a dus în
partea cealaltã a portului, do-
minatã de rezistenta construcþie
a amfiteatrului roman, biruitoare
prin timp ºi magnificã prin me.-
sajul ei nerostit. Strãjuit în spa-
te de repedea povîrnire a unui
deal, amfiteatrul a fost construit
cu o pr iv i re  mereu atentã
la peisaj: mai înalt ºi mai îngust
decît Colosseumul rãsfãþat de
împrejurimi naturale nestîn-
jenitoare, protecþia lui naturalã
i-a conservat mai bine arhitec-

tura, devenitã emblematicã
pentru oraºul istrian.

Acolo, în forfota nerãbdãtoare
de la intrare, am avut surpriza sã-
l zãresc pe  poetul W., despre care
ºtiam de la Sibiu cã se nãscuse
tocmai în acest oraº, unde tatãl
lui era cãpitan de vapor. Aºadar,
venise pentru o vizitã „acasã”, dar,
ca ºi mine, nu venea din Sibiu, ci
din Germania, din Freiburg-ul în
care se stabilise. Ne-am îm-
brãþiºat cu politeþe ºi ne-am strîns
mîinile cu bucurie. Nu-l mai
vãzusem de vreo douã decenii,
dar nu se schimbase: aceeaºi
reþinere din teama de a nu fi
ostentativ, aceeaºi privire din cînd
în cînd aþintitã binevoitoare spre
interlocutor, aceeaºi liniºte
zîmbitoare ºi îndatoritoare, ace-
eaºi egalitate a vocii care nu voia
sã se impunã cu nimic. Era o fire
forjatã la îmbinarea unei culturi
adînci ºi diversificate cu
spectacolul dizgraþios al inculturii
securiste de-acasã, a cãrui
faimoasã brutalitate punea
sufletele alese într-o continuã
defensivã. Dar zîmbetul lui nelipsit
pãstra ceva pur, de dincolo de
timp, nealterat de încercãrile prin
care trecuse, un zîmbet care era
numai al lui ºi pe care-l dãruia cu
dezinvolturã tuturor celor care îi
erau în preajmã. Era zîmbetul
unui copil fericit...

Ne-am luat adresele din
Germania ºi ne-am promis
revederea, cînd vom avea mai
multã vreme pentru aduceri-
aminte.

Dar pe mine amintirile
începuserã sã mã nãpãdeascã
încã pe drumul de întoarcere.
Înnorarea de peste zi se
transformase într-o ploaie
mãruntã ºi persistentã, ca atunci
cînd fusesem în vizitã, la Sibiu, la
dl. W. ºi aveam sã ajung
protagonistul unei întîmplãri pe cît
de inconºtiente, pe atît de
înfricoºãtoare.

...Mã întorceam de la o
petrecere înfiripatã spontan în
locuinþa unei colege de redacþie,
situatã lîngã vestitul parc al
oraºului, Dumbrava. Fusese o zi
încãrcatã de nori, melancolicã ºi
care cerea imperios soluþia unui
spaþiu protector, pe care colega
mea ni l-a oferit cu o generozitate

Pe ploaie
Titu Popescu
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interesatã. Cînd se fãcuse searã,
am plecat zgriburit spre casã,
tocmai înspre partea cealaltã a
oraºului. Începuse sã cearnã
mãrunt, neîncetat. Nu am mers
prea mult cînd, iatã, îl zãresc pe
poet, care venea dinspre centru
însoþit de încã o persoanã, care
mi-a fost prezentatã –
dramaturgul O. Poetul locuia tot
la marginea Dumbrãvii, într-un
apartament al cãrui bilet de pe uºã
m-a izbit de cum l-am vãzut: pe
el scria numele ocupantului, dar
complet, cu „von”, particulã
nobiliarã adevãratã, dar interzisã
în presã sau pe volume, din
moment ce primul nume al þãrii
nu-l folosea.

Cum o discuþie literarã nu se
încropeºte în condiþii
meteorologice nefavorabile, dl.W.
m-a invitat la el acasã, la o partidã
de coniac în trei. Zis ºi fãcut!

Nu-mi mai aduc aminte
discuþiile, cãci putusem constata
– a cîta oarã? – adevãrul din
dictonul celor versaþi, cã
„problemele de la beþie nu se
discutã la trezie”, plus cã nici nu
fac efortul sã-mi amintesc, nu
despre ele vreau sã povestesc.

Se fãcuse de-a binelea noapte,
iar ploaia se încãpãþîna sã se
distribuie mãruntã ºi persistentã
pe suprafaþa pãmîntului. Dar
venise oricum timpul sã plec
acasã, cu toatã vremea
neîndurãtoare. Ies deci în stradã,
la marginea parcului, unde mi-am
fãcut la repezealã un plan,
matematic exact, dar cît de
periculos de pus în aplicare!
Identificasem cartierul în care
locuiesc dupã luminiscenþa
proiectatã de înghesuiala de
blocuri pe ecranul cerului. Legînd
aceastã localizare de principiul cã
drumul cel mai scurt este linia
dreaptã, am luat-o de-a dreptul
spre casã, prin cîmpul de la
marginea oraºului ºi nu prin
ocolurile pe strãzi ºi prin ploaie,
care l-ar fi lungit. Socotealã în
principiu bunã, dar cît de riscantã
în practicã, atunci cînd pãºeºti pe
un teren necunoscut!

Odatã stabilit acest plan, mã
avînt încrezãtor prin ploaia care
acum nu mã mai deranja, spre
locul luminos marcat pe cerul
nopþii de cartierul în care locuiam.

La marginea oraºului nu era nici
un drum, aºa cã deplasarea mea
rapidã pe traseul unei linii drepte
era scutitã de ocoliºuri, care ar fi
deviat abordarea lui decisã. Cît se
putea... La un moment dat, în faþã
îmi apare un gard de sîrmã
ghimpatã! Cu încrederea ºi
încãpãþînarea specifice, îl pipãi în
dreapta, în stînga, dar el se
continua impasibil, nu gãsisem
nici o uºã, nici o breºã, aºa cã,
þinînd cont ºi de distanþa pe care
o parcursesem pînã acolo, m-am
decis sã-l escaladez, eram doar
pe linia dreaptã, înapoi ºtiam ce
mã aºtepta. Cu greu ºi alegînd
locurile prielnice cãþãrãrii, am
ajuns pe muchia lui, nu fãrã mici
urme pe haine, remediabile mi-am
zis. Vãzîndu-mã sus, am verificat
încã o datã adevãrul cã existã un
Dumnezeu al lor, specializat
pentru a avea grijã de o anumitã
categorie de oameni. Încãlecat pe
gard ºi bãtut generos de ploaie,
mi-au venit în minte, ca o
recompensã livrescã pentru cã
reuºisem, cuvintele lui Ernst
Jünger, care identificã, în Furtuni
de oþel, o situaþie asemãnãtoare
în timpul primului rãzboi mondial:
„A trebuit sã sar într-o groapã
înconjuratã de sîrmã ghimpatã ºi
plinã de apã. ªi stînd atîrnat de
sîrmã, am auzit gloanþele
nãpustindu-se ca un roi de albine,
în timp ce bucãþi de sîrmã ºi schije
se înfigeau în marginile gropii”.

Am sãrit ºi eu dincolo de gard
ºi am pornit-o, la fel de încrezãtor
ca cel ce biruise o piedicã, pe
direcþia liniei drepte, spre cartierul
meu. Era o pustietate împrejur,
pierdutã în negura nopþii, în care
nu se auzea decît rãpãitul
monoton al ploii, care îi sporea
nemarginile. Pornesc deci mai vioi
spre cartierul în care locuiam ºi
pe care parcã îl vedeam mai bine,
cînd, fatalitate, iarãºi dau de un
gard de sîrmã ghimpatã! Îl pipãi
ºi pe acesta în dreapta, îl pipãi în
stînga, nici o uºã, nici o breºã.
ªtiam cã, dacã m-aº fi întors,
aveam un alt gard de sãrit, plus
cã mã îndepãrtam de cãldura
izbãvitoare a apartamentului meu.
Îmi iau avîntul prevãzãtor ca mai
înainte ºi, decis, îl sar ºi pe acesta,
cu juliturile ºi gãurile în haine
inerente. Mai departe nu s-a ivit

nimic în drum, astfel cã am ajuns,
relativ întreg, acasã.

Dar a doua zi, voinicia din
timpul nopþii a început sã se
transforme în spaima luciditãþii.
Ce s-a întîmplat, ce garduri de
sîrmã ghimpatã am fost nevoit sã
escaladez? – zgîrieturile de pe
mine ºi gãurile din haine îmi
arãtau cã întîmplarea  fusese cît
se poate de realã, cã nu se
petrecuse doar în imaginaþia mea
înfierbîntatã.

M-am hotãrît deci  sã refac
drumul, la lumina zilei ºi la lumina
minþii. Am mers, a doua zi, pînã
în apropierea locuinþei d-lui W,
apoi am ieºit din parc, luînd-o pe
cîmp spre cartierul meu, acum
bine localizat. Dar vãd nu peste
mult timp un gard circular de
sîrmã ghimpatã, care înconjura
tocmai depozitul de armament al
garnizoanei oraºului. În mijlocul
lui, un post de observaþie ºi de
pazã se ridica deasupra intrãrii
subpãmîntene a depozitului. Pe la
picioarele lui chiar trecusem, fãrã
sã-l vãd ºi fãrã ca santinela sã mã
simtã. O fi adormit, sub rãpãiala
monotonã a ploii? Ãsta a fost
norocul meu, altfel aº fi fost o
victimã sigurã a vigilenþei
santinelei, care era instruitã – am
aflat dupã aceea – sã tragã fãrã
somaþie în oricine ar fi încercat o
efracþie, depozitul de muniþii fiind
un obiectiv militar extrem de
important, mai ales într-o vreme
de dictaturã, care se temea de
orice nesupunere, mai ales
înarmatã. Urmele mele erau
ºterse de revãrsarea ploii, totul
pãrea liniºtit, ca de obicei.

Altfel n-aº mai fi apucat sã
povestesc întîmplarea ºi nici sã
mã întîlnesc cu dl. W. ex-
trateritorial, dupã cãderea
dictaturii care lui îi amputase
numele ºi libertatea noastrã, a
tuturor.

Cînd am ajuns la Umag, ploaia
se oprise ºi odatã cu ea dispãruse
ºi starea de epuizare pe care
mi-o provocase amintirea
întîmplãrilor ºocante prin care
am trecut.

ª
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Cu mai bine de trei decenii în
urmã, avioanele BAC 1-11 erau
fala aviaþiei româneºti. Sã zbori
cu un BAC 1-11 avea pe-atunci,
însã, o semnificaþie ºi mai mare:
însemna cã þi se dãduse voie sã
ieºi din þarã! Se þinuse un
concurs pentru o bursã de studii
în strãinãtate, am participat fãrã
sã sper ºi am luat-o. Fãrã pilele
de rigoare, fãrã dosar... Toatã
lumea mã considerase un
privilegiat. Plecam la studii. Mi se
dãduse voie sã ies.

...Pasagerii erau demult
îmbarcaþi în avion, iar reactoarele
duduiau molcom deja de mai
bine de o jumãtate de orã. În
spate, o stewardesã încerca
zadarnic sã ridice de pe locul ei
din ultimul rând o doamnã tânãrã,
de vreo 30 de ani, zveltã, finã,
discret îmbrãcatã, cu pãrul ºaten
modest decupat ºi cu ochelari de
intelectualã. O chema Doina. Se
aºezase la fereastrã ºi insista sã-
ºi pãstreze acel loc pentru cã ºtia
cã avea rãu de avion ºi cã,
privind pe geam, îl putea evita.

„Locurile acestea sunt
rezervate pentru o delegaþie
oficialã”, pretindea stewardesa,
ridicând tonul. Individa rezista cu
încãpãþânare, spre uimirea
pasagerilor, care priveau cu
îngrijorare ºi se înfundau cu fricã
în scaune. În cele din urmã,
asistatã de încã trei colege cu
alurã sportivã, pasagera a fost,
in fine, deplasatã. Patru fotolii au
fost rabatate în aºteptarea
„delegaþiei”.

În fine, un Mercedes negru îºi
fãcu intrarea direct pe pistã
(cine-ar fi crezut sã fie posibil?!)
ºi se opri scrâºnind din frâne la
scara avionului. Din el coborârã
douã individe „frumoase ºi
grase”, mai ales una dintre ele,
Gloria, avea ºuncile revãrsându-
i-se printre pliurile ºi volanele
rochiei înfloratã în imprimeu de
„mãtase naturalã sinteticã”.

Picioarele, ca de elefant, i se
potriveau cu greu în încãlþãrile cu
care, pãrea evident, nu era
obiºnuitã. Se aºezã ostentativ,
gâfâind, pe unul dintre cele patru
fotolii rezervate:

- Vioricã, spusu-þi-am c-om
mere la Londra? - zise cu
emfazã, s-o audã toþi.

- Dreptu-i, da’ n-am crezut. Tu,
Glorie, sã ºtii cã mie mi-i cam
ruºine.

- De ce? Stai liniºtitã. Cã nu
dejaba mi-i finu’ ºofer la
Comitetu’ Central!

Pânã aici, toate bune, dar
apare cãpitanul aeronavei ºi le
cere paºapoartele. De bilete nici
nu le pomeneºte.

- La paºapoarte nu ne-am
gândit - vine rãspunsul plin de
candoare. Nu-i nimic, ne dãm jos
ºi-om veni mâine cu tot ce
trebuie!

- Bine cã finu’ tãu n-a plecat
cu maºina - completeazã cealaltã.

„Delegaþia” coboarã. Zgomo-
tul reactoarelor se înteþeºte ºi, cu
douã ore de întârziere, aeronava
se îndreaptã spre capul pistei. Pe
ultimul loc din spate, recucerit,
scuturatã parcã de friguri, Doina,
palidã, îºi înfunda obrazul în
punga de hârtie.

...Suntem într-o staþiune de pe
malul Mediteranei. Au trecut mai
mult de treizeci de ani, timp în
care în þarã totul s-a schimbat.
Mai cu seamã regimul.

În acelaºi hotel, fãrã sã ºtie
unii de alþii, se aflau în vacanþã
Viorica ºi soþul ei, Traian; Gloria,
cu bãrbatul ei, Romulus, cãruia
îi ziceau Romi; ºi Doina, singurã.

De îndatã ce Gloria ºi Viorica
se întâlnirã, între Traian ºi Romi
se legã o veselã prietenie. Erau
bãrbaþi distinºi, de-o vârstã, încã
în puteri, siguri de ei, mulþumiþi
de realizãrile lor. Cele douã femei
îºi fãceau confidenþe, când între
patru ochi, când implicându-i ºi
pe soþi.

„Zilele trecute am avut de
dezamorsat pentru Traian un
conflict social care ar fi putut lua
proporþii ºi ne-ar fi ruinat. Cu
1500 de salariaþi în subordine,
dacã nu ºtii sã te pui bine cu
sindicatele, adio, muncitorii îþi
pleacã ºi rãmâi cu curtea goalã.
Relaþiile trebuie sã fie clare. Îmi
venise ºeful sindicatului cu
discursul urmãtor:

- Din simpli inginer ºi
contabilã, aþi ajuns sã vã
înavuþiþi. Aþi uitat de unde aþi
plecat. Noi, muncitorii, cerem
salarii pe mãsura banilor ce-i luaþi
dumneavoastrã!

- Uite ce e – am zis eu. Noi
am fost mulþumiþi ºi cu regimul
dinainte ºi cu acesta de-acum.
Revoluþia voi aþi fãcut-o. Voi aþi
vrut „capitalism”. Acum îl aveþi.
În capitalism, 10% din oameni
sunt bogaþi, iar ceilalþi sãraci.
Asta-i regula. Eu cu soþul suntem
printre cei 10%. Voi nu. Care-i
problema?! – încheiasem eu, cu
o expresie învãþatã tocmai de la
Gloria. ªi prin asta am fãcut
pace!”

Într-o searã s-au nimerit sã se
afle alãturi, ei patru la una din
mese, Doina la cealaltã. Încã nu
se recunoscuserã.

- Mereu îl înþepi pe Romi cu
ceva, dar vedem noi cã nu sunt
þepuºe ascuþite - remarcã Traian,
adresându-se Gloriei.

- Dup-atâþia ani, mi s-au tocit,
de-aceea îmi ºi permit sã le
folosesc – rãspunse ea
împãciuitoare. N-are rost sã mã
mai necãjesc pentru o alegere
greºitã fãcutã în trecut, luându-l
de soþ.

- Greºeala a fost reciprocã –
adãugã, cu haz, Romi.

- Bine cã vã înþelegeþi mãcar
asupra unui lucru! – conchise
Traian.

- Vioricã dragã - interveni
Gloria schimbând subiectul
conversaþiei - permite-mi sã-þi

Trei femei se întâlnira
Horia Porumb

)) )))
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spun, am tot vrut sã þi-o spun ºi
nu mi s-a nimerit: atât noi, cât ºi
voi am evoluat în aceºti ani. Dar
cu limbajul tu eºti tot la stadiul
de atunci. În felul cum vorbeºti,
tot þãrancã ai rãmas!

- ªi care-i problema?!
Doina, care trãsese involuntar

cu urechea la discuþia lor, sãri ca
arsã. Cele doua doamne i s-au
pãrut cunoscute de la bun
început. Acum era sigurã. Se
prezentã ºi interveni ºi ea
curajoasã în conversaþie. Fu
primitã cu bunãvoinþã. Gloria ºi
Viorica îºi fãcurã mea culpa
pentru incidentul din avion.
Hotãrârã sã-ºi povesteascã
vieþile.

... Începu Gloria. Imediat dupã
„rãsturnare”, ea obþinuse un post
pe lângã una dintre firmele
internaþionale instalate în
România, de unde primea un
salariu de nivel occidental. E
uimitor cum strãinii au angajat,
din capul locului, pe oamenii
fostului regim – sau, poate, asta
sã fi fost o condiþie ce li se
impusese? ( spre a se putea
implanta în þarã?) Aflându-se în
Capitalã ºi miºcându-se printre
oamenii informaþi, soþul Gloriei,
Romi, a reuºit sã punã mâna pe
ceva hoteluri, iar acum erau
instalaþi la Braºov, în calitate de
„oameni de afaceri” în domeniul
turismului.

Prezenþa lor în staþiune era la
o iniþiativã a Gloriei:

- Dimineaþa, la sculare, sunt
þeapãn tot..., încercã sã
glumeascã Romi.

- L-am adus la cãldurã, ca sã-l
desprind ºi de treburi ºi tentaþii.

- Poate cã dacã mã lãsa pe
mine sã organizez „evadarea” -
interveni Romi - nimeream la un
hotel mai bun. Ãsta e doar de
cinci stele, ºi încã de stele
„sovietice”, pentru ruºi. Nimic
nu-i întâmplãtor, însã. Hazardul
a vrut sã ajungem aici, ca sã vã
reîntâlniþi voi, protagonistele de
altã datã ale zborului BAC 1-11.

Romi avea meteahna sportului,
pe care-l considera drept o cale
spre... spiritualitate. Ducea efortul
fizic pânã la limita suportabilului –
„ca sã simtã cã existã”, explica
acelora care voiau sã-i asculte

peroraþiile filozofice. Era un tip solid
ºi blajin – pâinea lui Dumnezeu,
ziceau despre el amicii ºi tocmai
lucrul acesta o nemulþumea pe
soþia lui. Pe linie profesionalã, era
mereu invitat la recepþii ºi dineuri
elegante, de unde Gloria nu lipsea
niciodatã, însã ea participa doar
spre a se asigura de fidelitatea
bãrbatului ei. În aceeaºi per-
spectivã de prudenþã, Gloria îºi
fãcuse obiceiul de a-i citi
corespondenþa electronicã, de-ai
cãuta în memoria telefonului
celular ºi de-ai scotoci în port-
moneu, de unde, în genere, se
servea cu bancnotele ce le gãsea
– chiar dacã Romi nu i-a îngrãdit
nici o datã cheltuielile. Accepta sã
fie cicãlit tot timpul fãrã sã
reacþioneze.

- Cu siguranþã, gândea Romi,
i-am greºit o datã cu ceva ºi
asta-i pedeapsa. E foarte
probabil ca greºeala sã nu fi fost
decât în imaginaþia ei ºi cã a
uitat-o chiar ºi ea de-atunci!

Asta n-o împiedica însã pe
Gloria sã-i gãseascã ºi adauge
noi vine. Ba, la un moment dat, îi
inventase ºi o amantã, despre
care îl pâra la toþi cunoscuþii, spre
amuzamentul acelora ºi
nedumerirea soþului. Culmea –
se lãmuri, în fine, Romi – fiecare
crizã de reproºuri coincidea cu
câte un virament însemnat din
contul lor bancar – de parcã
Gloriei îi trebuia imboldul
„rãzbunãrii” spre a se servi din
banii lor comuni!

- Nici aºa n-o sã-i poþi duce
cu tine în lumea cealaltã – era
rãspunsul ei standard, reflectând
chintesenþa gândirii sale
„existenþialiste”.

Ãºtia erau ei ºi, în ciuda unor
disonanþe de felul celor de mai
sus, îºi conduceau viaþa publicã
în mod aparent armonios,
ridicându-se, din ocazie în
ocazie, tot mai sus în cercurile
de afaceri ºi devenind din ce în
ce mai stilaþi  – ca grai ºi
comportament.

...Doina trase aer în piept ºi
se lansã la rându-i. În primii ani,
timp de luni de zile nu-ºi primise
salariul de cercetãtor ºtiinþific.
Dupã ce încercase diverse
meserii paralele, sub demnitatea

ei ºi care n-aveau nimic de-a face
cu meseria, se expatriase în
Franþa, unde îºi pusese
competenþa la dispoziþia unui
mare centru de oncologie.

La institutul unde fusese
angajatã, s-a zbãtut sã instaleze
o platformã de analizã genomicã,
care permitea monitorizarea,
dintr-o simplã probã de sânge, a
activitãþii celor circa o sutã de
gene implicate în cancer. Urma
ca, dupã constituirea unei baze
de date, sã se poatã prevedea
iminenþa cancerului la pacienþii
aparent sãnãtoºi. Era o veritabilã
premierã ºtiinþificã, demnã de a
fi inauguratã de ministru în
persoanã. Ministrul de atunci era
o femeie, inginer ca pregãtire, jos
cu pãlãria. Fãrã competenþe po-
litice, însã, urâtã ºi voluntarã –
semãna leit cu Elena Ceauºescu
– era faimoasã pentru cã fusese
prima (ºi unica) franþuzoaicã
astronaut. La inaugurare urma sã
fie prezentã întreaga ierarhie a
institutului. S-au pregãtit cu toþii
sã vorbeascã – oameni pe care
Doina nici nu-i cunoscuse pânã
atunci, doar ea, veritabila
protagonistã, urma sã fie
absentã – putea sã asiste din
salã, dacã vroia, cãci ei nu i se
atribuise nici un rol!

- „Rãzbunarea” nu se lãsã
însã aºteptatã! – exclamã.

Publicul aºtepta în sala cea
mare deja de o orã când veni
mesajul „de sus”: erau rugaþi sã
purceadã la sesiunea ºtiinþificã în
lipsa doamnei ministru, care va
trece doar ca sã taie panglica,
mai târziu. Cu inima încãrcatã de
jale – povestea Doina – s-au
perindat la microfon carieriºtii, cu
diaporame de toatã splendoarea,
cu texte învãþate pe dinafarã ºi
rodate ca sã le debiteze precum
un ceasornic. A urmat apoi
ospãþul, tot în lipsa ministrului, un
bufet cum nu s-a mai vãzut.

- Mult mai târziu, în vreme ce
doamna ministru ºi ºefii
inaugurau, în fine, laboratorul, eu
dãdeam ture prin parcul din jurul
institutului; apoi m-am dus direct
acasã. De îndatã ce-a fost
posibil, m-am pensionat.

Doina tocmai revenise în þarã,
unde socotea sã trãiascã din
pensia ei infimã. În clipa de faþã
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era în vacanþã pe coasta
mediteraneanã, în acest hotel de
cinci stele. Era prima ei vacanþã
la acest nivel ºi ultima ce ºi-o va
putea permite, la rãspântia dintre
viaþa ei de salariat ºi cea de
pensionar.

Nici Doina, nici Gloria cu Romi
al sãu, n-aveau, de bunã-seamã,
prea multe de povestit. Pe
Viorica ºi Traian, în schimb, sã-i
tot asculþi ca vorbitori!

... Începu Viorica. În primele
luni dupã pretinsa „revoluþie”, au
fost amândoi surprinºi de
vânzoleala ce cuprinsese o serie
de indivizi, deveniþi, dintr-o datã,
afaceriºti. „Da’ noi de ce stãm ºi
nu facem nimic?” – întrebã ea.
S-au dus la Viena, au revenit cu
trei maºini vechi, pe douã le-au
vândut, astfel cã a treia le-a
revenit gratis. Fusese primul lor
pas cãtre propãºire.

- Dar acþiunea cu care ne
mândrim mai mult au fost
drumurile în Polonia – luã
cuvântul Traian. Lumea
începuse sã caute haine
occidentale. Ne-am luat ºi noi
dupã ceea ce fãceau ceilalþi ºi
ne-am îmbarcat într-un autobus.
Erau numai femei. Nici nu ºtiu
cum se numeºte oraºul în care
am ajuns. Avea o halã imensã,
ticsitã cu te miri ce. Pânã la ora
13, când era prima întâlnire, noi
am vizitat doar tarabele. Când
colo, ceilalþi îngrãmãdiserã în
autobus deja munþi de lucruri.
Ne-am întors în bazar ºi am luat
ºi noi haine, cu duzina. Lui
Viorica i-am cumpãrat un palton,
o splendoare. Seara, când
fiecare etala lucrurile, am vãzut
cã celelalte cucoane au ºtiut sã
cumpere seturi de cosmeticã ºi
alte mofturi feminine pe care noi
nici nu le observaserãm. S-a
convenit ca obiectele pe care le
va alege vameºul (cãci la vama
noastrã erau obiºnuiþi sã se
serveascã cu ce le place), sã fie
„plãtite” pãgubaºului de cãtre toþi
ceilalþi.

- Vameºul a ales tocmai
paltonul meu – reluã vorba
Viorica. „Nu, ãsta nu, ãsta e
pentru mine” – am strigat eu
disperatã, provocând spaimã
celor prezenþi. Pânã la urmã

vameºul a renunþat, spre
uºurarea tuturor, fãrã sã se
„supere”. Ajunºi acasã am
descoperit cã nouã ni se
furaserã o parte din lucrurile
îndesate în sacoºe. Peste o
sãptãmânã am mers iar. Tot ce
adusesem, plasaserãm la
cunoscuþi. De data asta ºtiam ce
voiam ºi ne mai însoþea ºi o
nepoatã. La cea mai micã
miºcare în autobus, aprindea
lanterna ºi se repezea la cel
care umbla la bagaje! Ne-am
descurcat perfect. Am vândut
apoi totul la preþ dublu faþã de
preþul de achiziþie. A fost o
afacere cu randament de 100%.
Ca-n zilele acelea tulburi n-am
mai fãcut aºa profit niciodatã!

- Peste câþiva ani, am mers
în Canada la un nepot, care
emigrase acolo imediat dupã
„revoluþia lui peºte” – continuã
Traian. M-am întors bolnav de
supãrare dupã cele ce-am vãzut
acolo, bunãstare, civilizaþie. „Jur
sã mã privatizez ºi eu” – i-am
spus Vioricãi ºi am mai precizat:
„va trebui sã continuãm sã
lucrãm fiecare în meserii le
noastre, nu cum fac atâþia alþii,
cã doar astea sunt profesiunile
pe care le cunoaºtem ºi unde
putem fi performanþi”. Primul
meu birou a fost maºina adusã
atunci din Austria ºi primul meu
echipament a fost o servietã
diplomat, pe care o mai am ºi
azi, ca amintire. Contabilitatea
mi-o fãcea Viorica, în timpul ei
liber. Tocmai se înfiinþaserã
universitãþile particulare ºi ea
preda un curs de contabilitate ºi
legislaþie la facultatea deschisã
în oraºul nostru. Viorica m-a
convins sã plãtesc toate
impozitele – voise sã fim corecþi,
dupã cum era legea. Cine nu
le-a plãtit, a rãmas cu banii, iar
fraierii ca mine, care le-au plãtit,
au rãmas cu paguba!

- În sala unde predam erau
prezenþi vreo zece studenþi, iar
la examene veneau câte o sutã
– îºi aminti Viorica. M-am dus la
rector ºi i-am spus cã nu eram
de acord sã dãm diplome numai
aºa, unor oameni pe care nici
nu-i vãzusem. „Nu mai facem
învãþãmânt, ci un fel de
prostituþie intelectualã”, fu

consolarea rectorului. În
condiþiile acelea am decis sã
renunþ la activitatea didacticã,
deºi toþi mã asigurau cã în câteva
luni aº fi putut ajunge la Cluj, la
„Babeº”! Tot atunci am renunþat
ºi la postul meu de contabilã la
„Stat”: cine munceºte n-are timp
sã facã bani!! M-am hotãrât sã
fac contabilitate pe cont propriu.
Acum câºtig cât vreau, ba am
timp de odihnã, timp de mers la
bãi ºi timp de lecturã. Îmi place
sã citesc stând pe canapeaua din
bucãtãrie, în vreme ce aºtept sã
fiarbã mâncarea.

- Unde vã þineþi banii ? –
întrebã grijulie Doina.

- Asta-i secret! – i-o retezã
Traian.

- Þinem în casã câteva zeci
de mii, cã aºa-i prudent – nu putu
sã se abþinã Viorica. Am investit
în câteva case, la Zalãu, la Cluj.
Am cumpãrat la Huedin o
brutãrie, în parteneriat cu un
nepot.

- E specialist în patiserie –
completã Traian. De-atunci am
cumpãrat ºi partea lui de brutãrie
ºi am modernizat-o. El a devenit
simplu angajat, el o
administreazã. Cã nu ne aduce
nici un profit nu ne deranjeazã,
atâta timp cât reprezintã o
investiþie care poarte fi oricând
valorificatã prin vânzare. Ei, dar
Viorica nu v-a povestit cum a fost
cu doctoratul ei!

- M-am înscris la doctorat în
ºtiinþe economice la Cluj, iar
fostul decan mi-era îndrumãtor
ºtiinþific. Am scris o tezã trãsnet,
ce i-a plãcut, am dat ºi
examenele. Am depus teza ºi
primesc un telefon de la noul
decan: „Lucrarea dumnea-
voastrã nu-mi place, juriul n-o
s-o accepte, trebuie s-o re-
trageþi!” – mã previne el. Am
mers ºi-am scos-o. ªtiam cã
erau tot felul de reguli privitoare
la pusul în paginã, pe care le cam
ignorasem. Am fãcut o nouã
versiune. Un nou apel telefonic:
„Dacã era vorba doar de aspecte
de cosmeticã a textului, nu v-aº
fi deranjat din capul locului”,
mã ameninþã el.  Merg la
conducãtorul meu ºtiinþific ºi-i
spun de toate. „E o problemã.
Nu-i problema ta, ci a mea, dar
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te afecteazã pe tine.” Ce se
întâmplase? Fostul decan picase
la masterat pe fata actualului, iar
eu urma sã fiu obiectul revanºei
celui din urmã. Asta se-ntâmpla
vineri, iar susþinerea mea era
prevãzutã pentru marþi. „La ce
serveºte titlul de doctor, la
altceva decât sã-mi aparã scris
pe cruce?” – m-am întrebat eu.
„Decât sã facã circ cu mine,
marþi, mai bine nu mã duc. Îi las
baltã pe toþi.” ªi baltã i-am lãsat
pânã-n ziua de azi!

- Iar ca ºi recompensã anul
acesta, la nunta noastrã de
argint, am convins-o sã mã lase
sã-i cumpãr un jeep Audi. E o
maºinã femininã. S-o conducã
pânã mai e în stare sã ºofeze ºi
sã se bucure de ea acum. De ce
sã vezi doar piþipoance la
volanele maºinilor scumpe? –
încheie Traian.

- Viaþa trebuie trãitã zi cu zi.
Sã ne rupem de amintirea
trecutului, indiferent dacã ºi cât
o fi fost de greu. Sã-l readucem
pe tapet doar, poate, ca sã ne
amuzãm povestindu-l! – grãi
Doina.

- Sã nu transformãm clipa
prezentã într-un timp petrecut azi
doar pentru a prepara ziua de
mâine! – filozofã Gloria.

- Sã nu uitaþi, însã, cã viaþa e
scurtã ºi cã plata se face aici, la
urmã, înainte de plecare! – îi
alertã Viorica cu o ult imã
înþelepciune în chip de
încheiere.

Tot în anul acela primisem ºi
eu formularul în care eram
întrebat care era data aleasã de
mine pentru pensionare. Eram ºi
eu la o rãscruce ºi celebrasem ºi
eu, cu soþia, o vârstã rotundã în

staþiunea respectivã de pe malul
mãrii. Coincidenþa mã adusese în
preajma celor ce-mi fuseserã
martori la prima mea ieºire din
þarã. Atunci eu mã consideram în
dreptul meu, iar cele trei
protagoniste îmi pãruserã niºte
privilegiate, cu toate cã citeam din
privirile lor cã rolurile ar fi putut fi
ºi inversate.

Acum am senzaþia cã fiecare
dintre noi am închis un ciclu în
care hazardul a fãcut ca
parcursurile sã ni se întretaie din
nou.

- Nimic nu-i simplã
coincidenþã, nimic nu se-ntâmplã
fãrã vreun motiv – epilogã Romi
apologetic – nici chiar facerea
lumii nu s-a realizat prin simplã
întâmplare!

Antalya, 22 iulie ºi Cluj, 21
august 2009
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Privesc îngrijorat si con-
sternat la semenii mei, caut
sã-i înþeleg ºi nu pot. E vorba
de o parte a lor. Ei au ceva   din
energia de moment a turmei,
din haosul ºi buimãceala
acesteia. Vor sã aibã orice,
repede, fãrã efort, sã punã
mâna, sã primeascã tot ce se
dã, sã se aleagã cu ceva. Nu-i
intereseazã faptul cã se umilesc
sau sunt (umiliþi, batjocoriþi,
minþiþi, înjosiþi, cã sunt ridicoli în
nãvala lor de a apuca nimicul cu
care sunt excitaþi. Parcã asta ºi
vor, dinadins. Privesc cu durere
aceastã atitudine de gloatã
supusã, mânatã, desconsi-
deratã, manipulatã de cãtre
nevolnicii puternici ai zilei. Se
dau,într-o sfântã zi un pahar cu
vin ºi douã sarmale – nãvala
celor mulþi semeni ai mei e
primitivã, chiar dizgraþioasã; se
aduc moaºtele nu ºtiu cãrui
sfânt la o mãnãstire sau
bisericã, turma se îmbulzeºte cu
disperare, se calcã în picioare,
cei slabi sau bãtrâni cad pe jos,
ordinea devine dezordine,
pioºenia – barbarie, umanul
decade în animalitate; se aduce
lumina sfântã sau se dã apã
sfinþitã – spectacolul grotesc al
turmei te înfioarã, trebuie sã
intervinã  forþele de ordine, sã
restabileascã liniºtea, simþul
mãsurii, bunul simþ; se deschide
un mall scenele sunt aceleaºi...

Mã tem de mulþimi. ªtiu cã
omul e mare, o minune a lui
Dumnezeu ºi un geniu al
universului doar singur, în
asceza lui creatoare, în credinþa
lui de nebiruit. Dar mulþimile?
Mereu în istorie ele s-au
prosternat,  i-au iubit ºi urmat
pe toþi cei pe care i-au socotit
salvatorii ºi mântuitorii lor, fãrã
sã se întrebe, fãrã sã înþeleagã
ceva. Zeci de mii de oameni i-au
divinizat ºi urmat pe Carol I ºi

chiar pe al doilea – cel zis
playboy;  zeci de mii au ieºit în
stradã ºi au cãzut în genunchi
în fata lui Zelea Codreanu ce
conducea cortegiul morþii lui
Moþa ºi Marin; milioane i-au
urmat pe Dej ºi pe Ceauºescu;
azi alte milioane vãzându-ºi
propriul chip, uºor leneº ºi
curvar, uºor profitor ºi nesincer,
resemnat ºi buruienos la vorbã,
violent ºi degrabã adunãtor
de foloase necuvenite ºi
necâºtigate în cel al  unui

politician de vârf, ce-i minte pe
faþã ºi-i amãgeºte la fel, sunt
gata sã moarã pentru el. Fãrã
sã ºtie de ce, pentru ce. I se
spune turmei ba cã nu e crizã,
ba cã e recesiune ºi ea crede;
ba cã avem, ba cã nu avem
corupþi;  ba cã e gripã, ba cã
nu e, ba cã avem nevoie de
credinþe mari, ba cã nu avem,
ba cã avem bani de salarii când,
de fapt, nu sunt.. ªi boborul

crede ºi urmeazã neabãtut
calea deºãrtãciunii.

Dar nu numai el e vinovat.
Constatãm acum cã intelectuali
cu operã sau fãrã, nãscuþi sau
fãcuþi, au renunþat din lene ºi
mãrginire, la ascezã, la gândire
ºi creaþie ºi s-au aºezat în coada
turmei pentru o sâmbrie mai micã
ori mai acãtãrii. Aici începe
tragedia unui neam: când cei ce
ar trebui sã lumineze calea ºi
adevãrul, devin servitorii unui
nimeni!! ªi se bucurã a fi ceea
ce sunt. În ce mã priveºte, am o
explicaþie a acestui fapt. Aºa cum
oamenii vin din Cain ºi Abel, tot
aºa vin ºi popoarele. Cele venite
din Cain sunt dure, rãzboinice,
dezlãnþuite spre averi ºi mãriri ºi
stãpâniri. Din Abel, fost pãstor,
rãpus de fratele sãu – ºi asta e
toatã istoria omenirii! – vin
popoare resemnate, supuse,

rãbdãtoare, fãrã forþã ºi crez.
Primele fac istoria, celelalte o
suportã doar ºi o coafeazã.
Primele au fost forþe în istorie,
celelalte doar obiecte de decor
cu rãbufniri spectaculoase, din
când în când. De unde vine oare
cel mai cumplit diagnostic, pus
de Andrei Mureºanu ºi numit
sublim “Somnul cel de moarte”?!
de aici oare ºi instictul de
turmã!?!

IPOSTAZE

Viorel Cacoveanu

Spiritul de
turma

)
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Cercetând, în urmã cu doi
ani, Biblioteca muzicalã Tiberiu
Brediceanu din Bucureºt i
(graþie amabilitãþii distinsei
d o a m ne  a r h i t e c t  S a n d a
Brediceanu, vãduva dirijorului
Mihai Brediceanu), atenþia mi-a
fost atrasã de un exemplar din
e d i þ i a  G e o r g e  I v a º c u  a
poemelor blagiene (Lucian

Blaga, Poezii, Un cuvânt înainte
de George Ivaºcu, Editura
pentru Literaturã [Bucureºti],
1962), între filele cãruia am
identi f icat,  cu emoþie, un
manuscris al poeziei Întoarcere,
redactat pe o micã coalã de
hârtie îngãlbenitã de trecerea
timpului. Formatul colii pe care
fusese transcris poemul, mai

mic decât cel al paginilor cãrþii
(dãruite, probabil, de Cornelia
Blaga-Brediceanu fratelui sãu
Tiberiu, dupã moartea
poetului), al cãrei contur se
imprimase pe hârtia volumului,
era o dovadã certã cã, vreme
de mai bine de patru decenii,
manuscrisul rãmãsese fixat în
poziþia iniþialã.

Textul poemului Întoarcere,
care încheie ciclul La curþile
dorului (publicat pentru întâia
oarã în „Revista Fundaþiilor
Regale”, IX, 3, martie 1942, p.
483, inclus apoi în ediþ ia
definitivã din 1942, textul fiind
reluat, cu minime modificãri, în
ediþiile care s-au succedat de-a
lungul timpului), reprezintã,
probabil, o variantã definitivã
(Blaga începuse, în ultimii ani
de viaþã, sã-ºi revizuiascã
manuscrisele, în vederea
editãrii unei ediþii integrale),
moartea poetului (6 mai 1961)
zãdãrnicind însã proiectul.
Prezenþa manuscrisului între
copertele volumului editat de G.
Ivaºcu la un an de la dispariþia
lui Blaga ar putea fi interpretatã
ca un reproº retoric adresat de
Cornelia Blaga editorului, care
fie n-a avut rãgazul necesar, fie
n-a dorit  sã preia varianta
propusã, poate, tardiv.

Datoritã unor inconsecvenþe
graf ice,  nu am reuºi t  sã
identific, cu certitudine, dacã
scrisul, uºor tremurat ºi nesigur
(explicabil prin suferinþa fizicã
a poetului în ultimul sãu an de
viaþã) ,  aparþ ine autorulu i
Poemelor luminii sau, poate,
soþiei sale, care ar fi putut
t ranscr ie textul  dupã
însemnãrile autorului sau l-ar
f i  putut  consemna, dupã
dictare, la dorinþa expresã a
acestuia. Dincolo de aceste
incert i tudin i  º i  supozi þ i i ,

Lucian Blaga – o varianta
inedita a poemului Intoarcere

Constantin Tufan-Stan

)

)
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documentul ,  redactat  cu
cernealã albastrã, având titlul
ºi numele autorului subliniate
(ceea ce pare a atrage atenþia
asupra importanþei sale), ne
oferã,  între al te le,  câteva
intervenþ i i  în s istemul
ortografic ºi de punctuaþie
(puncte de suspensie în
versurile 5, 8, 12 ºi 15) ºi o
al i teraþ ie generatã de
modificarea verbelor în versul
10 („Fluier sunã, suie fumul”).

„Întoarcere*

[varianta ineditã]

Lângã sat iatã-mã iarã’,
Prins cu umbrele tovarãº,
Regãsindu-mã pe drumul
Începutului, strãbunul…
Câte-s altfel!... Omul…

Leatul…
Neschimbat e numai Satul.
Dupã-atâþi Prieri ºi toamne
Neschimbat!... Ca Tine,
Doamne!
Aur scuturã alunul,
Fluier sunã, suie fumul,
Greerii pãrinþilor
Molcom cântã, molcom mor…
Cu aroma-i ca veninul
Aminteºte-mi-se crinul.
Mult mã mustrã frunza-
ngustã…
Vântul lacrima mi-o gustã.

*
„Întoarcere

[varianta în distihuri publicatã în
vol. Lucian Blaga, Opere, 1,
Poezii antume, Ediþie criticã ºi
studiu introductiv de George
Ganã, Editura Minerva,

Bucureºti, 1982, p. 205]

Lângã sat iatã-mã iarãºi,
Prins cu umbrele tovarãº.

Regãsescu-mã pe drumul
Începutului, strãbunul.

Câte-s altfel – omul, leatul!
Neschimbat e numai satul,

Dupã-atâþi Prieri ºi toamne,
Neschimbat ca Tine, Doamne.

Aur scuturã alunul.
Fluier zice. Cade fumul.

Greierii pãrinþilor
Mulcom cântã, mulcom mor.

Cu aroma-i ca veninul
Aminteºte-mi-se-arinul.

Mult mã mustrã frunza-ngustã.
Vântul lacrima mi-o gustã.”
Am redat întocmai grafia autorului
manuscrisului.
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Constituind „o replicã”
îmbogãþitã textual ºi scenic la
Vinerea lungã, spectacol prezentat
în 2006, Visszaszületés/ Nãscut
pentru niciodatã în regia lui Gábor
Tompa reitereazã pe scena
Teatrului Maghiar de Stat din Cluj
problematica unei generaþii a
deþinuþilor, axatã pe oglindirea vechi
– nou, experienþã – evocare,
extinsã pe mai multe paliere de
receptare ºi aprofundare cu rol de
memento. Premiera absolutã a
spectacolului a avut loc în luna iulie
2009 în cadrul Festivalului din
Avignon ºi este prezentatã ca rod
al colaborãrii dintre teatrul clujean
ºi Theâtre des Halles din Avignon.

Textul lui Visky András este
conceput ca o succesiune de
evenimente izolate, desprinse din
memorie ºi folosite ca tragice acte
acuzatoare întru „trãirea nereuºitei”.
Emoþionante, dar mai puþin
dramaturgice în sine, experienþele
personale ale autorului transpuse
în scriiturã devin suport pentru
construirea eºafodajului scenic ºi
Gábor Tompa ºtie sã le dea
amplitudinea necesarã pentru a
deveni solide, viabile teatral.

Spectrul supravieþuirii pe fondul
evocãrii Holocaustului nãvãleºte
efectiv pe scenã sub forma unui joc
mai degrabã „coral”/ colectiv al
actorilor. Transpunerea scenicã a
experienþelor personale legate de
rãnile istoriei, vizavi de Holocaust
sau de lagãrele de muncã din
comunism, reuºeºte sã ridice
particularul înscris în textul lui Visky
András la nivel de simbol. Profilul
Bãrbatului fãrã nume, interpretat de
Dimény Áron, se suprapune peste
fãptura fragilã a martorului evocator
(în posturã de scriitor) retras, nu
într-un turn de fildeº, departe de
suferinþa celor mulþi, ci într-o cabinã
transparentã (poate propria-i
conºtiinþã) pentru a putea partici-
pa ºi interveni în mijlocul re-
constituirilor. Scopul demersului
este unul singur: devoalarea

adevãrului despre propria neºansã
a vieþii sale. Aceastã cabinã, care
aduce prea mult cu una telefonicã,
din pãcate, este aºezatã în centrul
scenei ca semn al unui ego
dominator/ mãrturisitor, centru al
evocãrilor obsedante ºi al judecãþii
neîngãduitoare. Scenele eºalonate
în jurul acestui punct axial pun în
evidenþã traumele dezrãdãcinãrii,
ale severitãþii din internat, ale rãnilor
provocate „dupã atâþia ani de
lagãr”. Confruntarea eului narativ
(exhibat în posturã de personaj
dramatic) cu depersonalizarea, cu
scindarea într-un „ne-eu”, strãin,
egoist ºi meschin, nãscut „dupã
regula-mentul din lagãr” ºi virtuala
fãpturã idealã crescutã în religia
creºtinã dezvoltã filonul conflictual
sau numai dialogal despre
consecinþele ratãrii la nivel de
generaþie ºi despre ºansele
reabilitãrii în condiþiile libertãþii
depline dobândite prin sacrificiu.
Omul fãrã nume se salveazã prin
religie, prin conºtientizarea
accesului permanent la valorile
umanitãþii.

Vizual, spectacolul oferã o gamã
surprinzãtoare de rezolvãri
sugestive, unele cu alunecare spre
comic, precum secvenþele cu Galló
Ernö în Titirezul sau Bogdán Zsolt

în Directorul. Precumpãnitoare
rãmân cele ce trimit spre
schingiuirile morale ºi fizice ale
istoriei delirante care ºi-au lãsat
amprenta peste „generaþia
deþinuþilor”. Intenþia regiei a fost, mi
se pare, de a marºa puternic pe
transparenþa totalã a dezvãluirilor
pe aceastã temã. De aceea e
folositã cabina transparentã ºi alte
cuburi mai mici, tot transparente,
manipulate cu diferite scopuri de
interpreþi. Când actorii îºi vârã capul
în aceste cuburi ºi înainteazã spre
public, ai imaginea carceralã,
dezolantã, cutremurãtoare, a
dormitoarelor din lagãre, cu
capetele rase ale deþinuþilor,
scheletici, vlãguiþi de puteri, întinºi
pe „paturile” de scânduri
suprapuse. Parcã vedem printre
capetele acestea faþa lui Elie
Wiesel, laureatul cu Premiul Nobel
pentru Pace din 1986, într-o
fotografie fãcutã în lagãrul de la
Buchenwald în 1945.

Din punct de vedere coregrafic
spectacolul câºtigã în expresivitate
prin dirijarea actorilor spre
dobândirea unui limbaj al corpului.
Autoarea acestui plus sincretic,
organic închegat în întreg, este
binecunoscuta Vava ªtefãnescu.
Exceleazã în aceastã direcþie Péter
Hilda în rolul Soþiei; ea valorificã cel
puþin una dintre trãsãturile stilului
Vavei: pregnanþa repetitivitãþii
miºcãrilor. Costumele Carmencitei
Brojboiu sunt de o sobrietate
extremã, pliatã fidel pe gravitatea
de ansamblu a textului. Ele îmbracã
în austeritate tragicã întregul
spectacol.

Ranile istoriei sau
Nascut pentru niciodata

Adrian Þïon

TEATRU
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Eugen Viehmann s-a nãscut
în Cluj, în 1930, a fãcut liceul la
Timiºoara ºi la Cluj ºi a urmat
studiile universitrare la Bucureºti,
abolvind Facultatea de
Arhitecturã Ion Mincu, unde îl are
ca profesor ºi pe sculptorul  Mac
Constantinescu.

Din 1973 locuieºte în
Germania, unde a desfãºurat
activitate de arhirect, la firma
Siemens.

Un interiorizat ºi un discret, îºi
închinã rãgazurile ºi unor
constante îndeletniciri literar-
artistice. Aºa se face cã, între
1976, toate în celãlalt veac,
tipãreºte 9 cãrþi cu poezii ºi
prozã, dar ºi cu ilustraþii alb-
negru, inspiraþii din naturã ºi
peisaj citadin, compoziþii
simbolice, cu unele elemente
þinând de Arhitecturã.

Dupã cum împãtimirea sa
pentru linie ºi culoare se
însoþeºte ºi de participarea,
începând din 1977, la unele
expoziþii de grup, în diferite oraºe
din Germania, dar ºi în alte þãri,
ca Italia, Franþa ºi Olanda. ªtim

Înveºmântarea Sfântului Benedict

Naºterea Domnului cu cer
à la Van Gogh

Isus la nunta din Cana Galilei

ºi de o personalã, din anul 2000,
la primãria din Gevelsberg, unde
locuieºte. (Dintr-o scrisoare: “A
fost bine primitã de public ºi
presã. Am putut expune 120 de
tablouri. Jumãtate fãcute în
ultimul an, altele mai vechi...”).

O idee despre visul sãu
plastic poate oferi ºi rãsfoirea
unui volum publicat recent, în
2006, intitulat Der Heil ige
Benedickt, ein Bilderbuch
(Sântul Valentin, o carte în
imagini), constând dintr-o
iuxtapunere, alternare  de
interpretãri picturale ºi text,
scurte proze explicative,
narative, care urmeazã „Dia-
logul” sfântului papã Gregoriu,
biograful sfântului, restrânse
doar la o parte din faptele ºi
minunile personajului înte-
meietor de Ordin, din Nursia. De
reþinut ºi aceasã precizare, dintr-
o scurtã Prefaþã: „La origine,
aceste imagini trebuiau sã fie
transpuse pe „azulejos” la scarã

mare ºi sã decoreze claustrul
unei mãnãstiri. De aceea,
conturele clare...”.

Dar temele sale religioase
sunt mai diverse, între altele un

ciclu cristic, în culori luminoase,
în tehnici mixte, de asemenea
dintr-o perspectivã de trans-
puneri în decorativ.

Din volumele publicate,

câteva titluri: Poezii ºi prozã,
1976; Poveºti, 1979; Poezii de
fiecare zi, 1981; Jocul umbrelor,
1990.

În anul 2000 are publicat ºi un
alt  volum de versuri ºi prozã,
intitulat Mosaik. Aici, un loc
special, în pofida unei note
întrucâtva de subordonare
textelor, de joc secund,
simplificãri de afiº, îi este acordat
Desenului, cu dezinvolt ºi
imaginar. Multe ilustraþii, sub
adieri, nu de împrumut, dintr-un
suprarealism – o mini expoziþie.

Cãlugãri studiind

Mai putin de un
portret

Aurel Rau

,
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Poeziile  (în traducerea sa), ca
ºi reproducerile, sunt de Eugen
Viehmann.

Aripile visului

Aripile visului atârnã
adãpate de ploaia de plumb
lângã trupul veºtejit
nemiºcate reci

Tabloul

Doamne aº vrea sã-Þi pictez
un tablou nou,
atât de nou
încât ºi Tu sã Te miri
de unde l-am luat.
Un tablou în culori
ce luminezã ºi cântã.
Un tablou cu suprafeþe
ce se-alipesc ºi-mbrãþiºeazã,
sunt transparente
ºi plutitoare,
se-ntânlesc ºi se-ncruciºeazã.
Un tablou
pe care nimeni
în lumea asta
nu l-a pictat.

Desen (fragment)

Minunea izvorului Fetele despuiate

Miunca în câmp

Desen

Desen

Minunea izvorului
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În  contextul în care Statele
Unite reprezintã centrul
cinematografiei, fie cã dezavuãm
sau nu aceastã idee, celelalte
spaþii unde rodesc filme au un
statut periferic, peliculele
plãsmuite aici fi ind deseori
marginalizate, subevaluate,
necesitând eforturi considerabile
pentru a le aduce în faþã. Sigur,
categorisirea precedentã nu
vizeazã valoarea esteticã a
filmelor non-americanizate, ci se
referã la sumele uriaºe investite
la Hollywood, la campaniile de
promovare gigante ºi la puzderia
de spectatori, cinematografia de
pe continentul european, asiatic,
african, nedispunând de posi-
bilitãþi financiare semnificative
în acest sens.

Focus : Cannes într-un an
al revenirilor

Festivalurile de la Berlin,
Cannes ºi Veneþia joacã un dublu
rol, fiecare în felul sãu: permit
alteritãþii sã vorbeascã,
producþiile cu buget scãzut,
regiunile globale devenind egale
în lupta pentru câºtigarea unui
premiu prestigios; promoveazã
gratis producþii prin autoritatea ºi
tradiþia renumelui, filme care nu
ar fi avut la dispoziþie nici bani,
nici putere, nici campanii
americãneºti menite a trezi
interesul spectatorilor.

Cannes 2009 a fost marcat,
pe de o parte, de revenirea a
ºase regizori importanþi, premiaþi
într-o formã sau alta în ediþiile
precedente, dar ºi de o suitã de
noi nume care au stârnit interesul
spectatorilor. Întrebarea care
survine este urmãtoarea: au
reuºit numele consacrate sã se
ridice la nivelul aºteptãrilor?

Ceea ce este evident e faptul cã
aceºtia au strâns majoritatea
premiilor.

The Return of the Six:

The Great Tarantino Strikes
Back cu o premierã situatã între
sobrietatea din The Schindler’s
List ºi ludicul La vitta e bella al
lui Benigni, acesta din urmã fiind,
în speþã, un film ce se legi-
timeazã pe ideea istoriei ca un
joc/teatru.

Diegeza e compusã din douã
linii principale: în timpul celui de-
al doilea rãzboi mondial Lt. Aldo
Raine conduce o gaºcã de evrei
care au ca scop cãsãpirea
naziºtilor ºi aducerea a o sutã de
scalpuri de fiecare soldat;
Shosanna Dreyfus deþine un
cinematograf în Parisul ocupat ºi
plãnuieºte sã rãzbune uciderea
familiei prin incendierea
cinematografului în timpul unei
premiere naziste. Cele douã
poveºti se intersecteazã în
momentul în care „ticãloºii” lui
Aldo Raine primesc misiunea de
a arunca cinematograful în aer,
dat fiind cã la reuniune participã
Hitler, Goring, Goebels, fapt ce
ar fi sfârºit rãzboiul.

Inglourious Bastards compor-
tã caracteristici deja întâlnite în
filmele tarantiniene: tema
rãzbunãrii, violenþa exacerbatã a
imaginilor - existã scene clare cu
scalpãri, descãrcãri de arme în
testiculele adversarului -
folosirea tehnicii flashback-ului în
introspecþiile personajelor ºi
schimbãrile imprevizibile ale
acþiunii.

Dacã am considera noul film
al lui Tarantino un text
postmodern din punct de vedere
al construcþiei interne, sau mai

degrabã un basm al postmo-
dernitãþii, dat fiind cã primul
capitol al filmului începe prin
formula Once Upon a Time in
Nazi Occupied France, scenele
din film vor fi uºor de analizat.
Lucrul acesta e explicabil prin
faptul cã Inglourious Bastards
este un film, în proporþie de 90%,
al intertextualitãþii cinemato-
grafice, al autoreferenþialitãþii, al
parodiei ºi autoironiei. Împãrþirea
acestuia în cinci capitole
urmeazã modelul Kill Bill, în timp
ce practica poreclelor – The Bear
Jew, Aldo the Apache – trimite
în mod direct la Reservoir Dogs,
primul film al lui Tarantino în care
personajele nu aveau nume, ci
doar cognome – Mr. Green,
Brown, Red etc.

Intertextualitãþile cinema-
tografice încep din capitolul unu,
scena de la masã dintre Col.
Hans Landa ºi fermierul LaPadite
fiind o trimitere directã la
western-ul spaghetti, pãstrând
iconografia celui de-al doilea
rãzboi mondial, urmând apoi
referiri la filmele cu pieile roºii, la
filmul lui Claude Chabrol The
Blood of Others,la pelicula anilor
1960 The Dirty Dozen ºi la Quel
maledetto treno blindato lui
Castelarri, fapt observabil în-
cã din titlu. Una dintre
resemantizãrile propuse de
Tarantino, referinþele sale fiind
adeseori absconse, este pantoful
Cenuºãresei – într-una d i n
s c e ne l e  v i o l e n t e  d e s f ã -
ºurate la subsolul unei taverne,
Bridget von Hammersmark
(Diane Kruger), actriþã germanã
care este de fapt spion britanic
sub acoperire, îºi pierde un
pantof, regãsit mai târziu de
machiavellicul colonel Landa.
Ulterior, acesta va folosi pantoful
ca sã-i demaºte identitatea de
spion, potrivindu-i încãlþarea în
picior exact ca în basm, doar cã
Bridget nu va deveni prinþesã, ci
va fi sugrumatã în secundele
urmãtoare (ºic).

Antagonismul Landa-Raine
(Waltz vs. Brad Pitt) este probabil
unul dintre cele mai inspirate ºi
bine construite, Pitt reuºind sã
redea perfect accentul de
Tennesse, având un rictus ºi o
mustaþã inconfundabile, în timp

Incursiune în
filmografia

unui festival

FILM

Alexandru Istudor



123

ce Waltz va strânge, probabil,
toate premiile de interpretare a
unui actor secundar din acest an,
inclusiv Oscarul.

Totuºi, în ciuda acestor
ingrediente, filmul lui Tarantino
duce lipsã de un mesaj, de o
poveste mai profundã, fiind
puþinprobabil sã aibã impactul ºi
influenþa unui Pulp Fiction sau
Reservoir Dogs. Spectatorul va
fi însã prins în fervoarea
transmisã de scene memorabile
ºi se va amuza la feminizarea lui
Hitler sau la moartea liderilor
naziºti în sala de cinema.

Amintiri din epoca de
groazã

Cristian Mungiu a revenit anul
acesta în centrul atenþiei, dupã
succesul înregistrat în 2007,
odatã cu scrierea, producerea ºi
regizarea comediei Amintiri din
Epoca de aur. Tehnic vorbind,
construcþia filmului merge pe un
pattern deja livresc în cinema-
tografie: încropirea mai multor
poveºti, scurtmetraje, care
împreunã, prin intermediul unor
caracteristici cu statut de liant,
construiesc un produs cine-
matografic final. Cele mai nostime
legende urbane din perioada
comunistã, supranumitã dema-
gogic ºi propagandistic drept
epoca de aur sunt redate pe
ecran, ºi dupã cum mãrturisea
Mungiu, intenþionalitatea vizeazã
amuzamentul ºi desfãtarea. În
mare parte misiunea este
îndeplinitã, jocul actoricesc nu
suferã foarte mult, fiind natural,
spontan, adaptat realitãþilor
existente, dialogurile ºi situaþiile
create pulsând vena umoristicã
din fiecare. În spatele activistului
venit în vizitã de lucru ºi care se
va învârti în carusel toatã noaptea
împreunã cu tovarãºii, a
fotografului de partid ce-l va
denatura pe tovarãºul Ceauºescu
punându-i douã pãlãrii în pozã, a
politrucului zelos, a ºoferului de
camion, a miliþianului insaþiabil ºi
al altor personaje, se regãseºte
absurditatea unei lumi, minciuna
ºi aberaþiile unui regim apus. De
altfel, fiecare poveste are ºi un
substrat de facturã documentar-
realistã: vizita activistului în

provincie subliniazã servilismul
politic, scena fotografului
deconstruieºte propaganda
realizatã prin imagini perfectibile
ºi modificate ale Tovarãºului, în
timp ce poliþistul rapace redã
psihoza cãrnii de porc ºi a
repercusiunilor ideologice.

Filmul, în deplinãtatea sa, are
de suferit datoritã a douã aspecte.
În primul rând este vorba de
calitatea disproporþionatã a
poveºtilor, explicabilã prin
structura internã a filmului ºi a
numãrului relativ ridicat de
regizori. Situaþia este dificil de
întâmpinat, calitatea poveºtilor din
filme precum Paris je t’aime fiind
inegalã, de asemenea, chiar dacã
la regizarea acestuia au participat
nume cu autoritate în
cinematografie sau chiar a
proiectului Coffee and Cigarettes

unde a operat un singur regizor:
Jim Jarmusch. În Amintiri din
epoca de aur acest aspect este
mult mai transparent datoritã
genului comediei, spectatorul
sesizând imediat dezechilibrul
calitãþii.

În al doilea rând, dacã v-aþi
simþit vreodatã prost cã nu
înþelegeþi toate glumele din
emisiunile americane ale lui
Jay Leno, nu este vina dumnea-
voastrã pentru cã multe dintre
acestea intrã în categoria inside
joke-urilor, fapt întâlnit ºi în
aceastã peliculã: un spectator
defamiliarizat complet cu rea-
litãþile regimului comunist, fie el
strãin, fie el mult prea tânãr, s-ar

putea simþi tracasat la anumite
poante.

Am putea afirma cã acesta
este un film realizat în special
pentru publicul autohton, un
exper iment bineveni t  în
peisajul cinematografic ro-
mânesc,  chiar  dacã tema
comunismului  a fost  dusã
aproape de saturaþie, având un
impact ridicat asupra celor
care au t rã i t  cu aceste
„legende” ºi cu efect cathartic:
modul  amuzant de a pr iv i
realitatea istoricã va ºterge din
gustul amar lãsat de aceasta.

Los abrazos rotos –
Almodovar

Experimentul cinematografic
pare sã-i reuºeascã lui
Amoldovar atunci când în filmele

sale o distribuie pe Penelope
Cruz. Prezenþa acesteia,
capacitatea de a se cameleoniza
ºi intra în pielea unei suite de
personaje – în Los abrazos rotos
rolul acesteia cuprinde, pe rând,
fiica iubitoare, dama de
companie, iubita infidelã, actriþã
ºi muzã a unui regizor –
reprezintã unul din ingredientele
de succes ale regizorului spaniol
atunci când iese la rampã cu o
nouã producþie.

Drama Los abrazos rotos este
mult mai languroasã ºi senzualã
decât filmele precedente,
Almoldovar alegând o poveste
senzorialã, lipsind, sau apãrând
doar vag, ingredientele predi-

Inglourious Bastards
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lecte, sociale (hermafro-
ditismul, schimbãrile de sex,
întâmplãri le abominabi le,
copilãriile trau-matizante) ºi
religioase (abu-zurile Bisericii
Catolice, criticile aduse dogmei
instutuþionale). În fond, în Los
abrazos rotos concentrarea
este mai degrabã pe relaþiile
inter-personale, scrutând în
special aspectele familiale –
repugnanþa fiului faþã de tatã,
evoluþia relaþiei dintre spiritul

filial, patern ºi matern, trãdarea
– sau pe cele legate de
problemele sentimentale –
infidelitatea, „sacrificarea” fa-
miliei pentru etica hedonistã –
ºi uneori legate de identitate –
regizorul Mateo, dupã ce supra-
vieþuieºte dintr-un accident în
care îºi pierde amanta ºi muza
(Penelope Cruz), îºi asumã o
moarte simbolicã, luându-ºi
numele de Henry ºi devine
scriitor, pentru ca în final sã
revinã la meseria de regizor ºi
la fostul nume, chiar dacã îºi
pierduse vederea.

Totuºi, personajele sunt
departe de a fi perfecte, fiecare
având o insuficienþã, pe care
regizorul o dezvãluie printr-o
peregrinare temporalã – trecut,
prezent – aspect moºtenit din
viziunea artisticã a spaniolului.
Dupã vizionarea poveºtii si-
nuoase, drama va lãsa un gust
plãcut spectatorului, mai ales prin
motivului filmului-în-film, tra-
sându-se astfel douã finaluri
optimiste.

Antichrist – Lars von Trier

Lãsând la o parte
nenumãratele critici negative pe
care le-a primit, Antichristul lui
Lars von Trier se înrudeºte mai
degrabã cu filme precum
Dogville, având un plus
semnificativ de mistic,
sexualitate, nuditate ºi mitologie
greu de pãtruns la o primã
vizionare.

Filmul ar putea fi divizat în

douã pãrþi de sine stãtãtoare,
chiar dacã oficial acesta este
compus din patru capitole, un
prolog ºi un epilog: prima parte
care pãstreazã o laturã raþionalã,
logicã, cuplul interpretat de cãtre
W. Dafoe ºi C. Gainsbourg
trecând prin suferinþa pierderii
unicului copil, acesta cãzând de
la fereastrã în timp ce ei doi
fãceau sex; a doua parte care
începe în momentul plecãrii celor
doi spre pãdurea Eden, cu scopul
de a urma o terapie prin
înfruntarea tenebrelor, moment
în care haosul începe sã domine
relaþia lor, aici survenind de fapt
ºi scenele cele mai abominabile
– clitorectomia, vulpi care îºi
mãnâncã propriile mãruntaie,
simbolul roþii pe care Dafoe ºi-o
poartã, asemenea lui Grace
Mulligan în Dogville, doar cã
roata imensã este substituitã de
cea a unui halter ºi este prinsã
de piciorul acesteia într-un mod
mult mai grotesc ºi violent.

Pãdurea Eden este, în mod
evident ºi intenþionat, infer-

nalizatã prin distrugerea ordi-
nii, a raþiunii ºi a lipsei unui Dum-
nezeu, von Trier asumându-ºi
agnosticismul ºi în acest film.
Gestul automutilãrii genitale pe
care femeia îl comite are o
încãrcãturã preponderent psiha-
naliticã – având în vedere cã
unicul lor fiu murise în timp ce ei
îºi dãdeau frâu liber dorinþelor
sexuale, pãcatul neglijenþei poate
fi purificat printr-o lipsã totalã a
actelor sexuale, ceea ce duce
implicit la autopedepsire ºi
eliberare prin moarte.

Filmul suferã, însã, din cauza
faptului cã toate aceste elemente
mistice, ºamanice (vulpea),
christice, sunt investite într-o
tragedie a unui cuplu
caracterizatã pe alocuri de
platitudine, chiar dacã jocul
actoricesc este excepþional,
Gainsbourg fiind rãsplãtitã cu un
Palme D’Or pentru prestaþie.
Totodatã, anumite scene au o
componentã violentã exageratã,
semãnând cu gestul spânzurãrii
copiilor de cãtre Medeea, din
filmul omonim.

The White Ribbon – Michael
Haneke

„Nu ºtiu dacã povestea pe
care urmeazã sã v-o spun este
adevãratã în toate aspectele ei”
este fraza care deschide filmul lui
Haneke. Se subliniazã inevitabil
faptul cã existã o dozã de
incertitudine în tot acest film, atât
la nivelul veridicitãþii poveºtii
(Haneke va spune ulterior, în
unele din interviurile sale cã a
parcurs sute de cãrþi pentru a se
documenta despre aceastã
perioadã ºi caracteristicile ei), cât
ºi la nivelul evenimentelor care
se petrec pe tot parcursul
dramei, neexistând la sfârºit un
rãspuns clar cu privire la
responsabilul acestora. De altfel,
în filmele lui Haneke se jongleazã
mereu cu acest motiv al in-
certitudinii, al întrebãrilor fãrã
rãspuns clar, aceasta fiind una
dintre viziunile sale cinema-
tografice. Neconcepând altfel
decât în imagini alb-negru
perioada de dinainte de primul
rãzboi mondial, filmul este redat
asemenea imaginilor de arhivã,

Antichrist
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artistic finisate, înfãþiºând
evenimentele bizare ce au loc în
jurul unei ºcoli rurale din
Germania anului 1913.

Începutul filmului tinde sã des-
crie o comunitate relativ lipsitã de
griji, un spaþiu rural model în care
ura ºi interesele meschine nu
existã, însã, evenimentele stranii
încep sã aparã, asemenea unui
ritual violent, dorindu-se aparent
ca întregul sat sã fie pedepsit:
într-o primã zi doctorul satului

este rãnit într-un accident de
cãlãrie;  ulterior o femeie moare
într-un accident de muncã,
baronul comunei fiind învinuit
pentru neglijenþã; în aceeaºi zi
fiul cel mic al baronului este gãsit
bãtut ºi torturat; Karli, un bãiat cu
disabilitãþi are parte de o soartã
asemãnãtoare, în timp ce
sinuciderile nu înceteazã sã
aparã ca urmare a consecinþelor
acestor evenimente.

Prin vocea tânãrului învãþãtor
din sat, acesta fiind cel care
rememoreazã evenimentele în
film, Haneke nu rãspunde clar
întrebãrii care survine în mintea
spectatorului: cine este respon-
sabil de aceste evenimente ºi de
ce se petrec ele? Filmul tinde mai
degrabã sã insinueze cã o parte
dintre copiii satului au o legãturã
cu aceste evenimente, în ciuda
disciplinei ºi abuzului care
caracterizeazã educaþia anilor
premergãtori rãzboiului. Insi-
nuarea nu este deloc în-
tâmplãtoare, deoarece aceºti
copii vor fi cei care vor îmbrãþiºa

ideile nazismului, maliþiozitatea ºi
cruzimea ivindu-se la orizontul
vremurilor ce vor urma, Haneke
dorind sã arate cum un sistem
educaþional represiv a fãcut
inevitabilã perioada totalitarã,
brutalitatea ºi violenþa acesteia
asemenea evenimentelor din
acest spaþiu rural.

În mod evident, The White
Ribbon este filmul cu cea mai
complexã construcþie, excelând
prin faptul cã încearcã sã ofere

o posibilã explicaþie pentru
vremurile ce vor urma,
îndreptând atenþia într-un spaþiu
care nu a fost cercetat pânã
acum, reconstruind veritabil
lumea ruralã a anilor 1913-1914.

Un prophète – Audiard

Având o distribuþie aproape în
întregime masculinã, Un prophète
de Jacques Audiard ar putea
avea acelaºi impact precum a
avut Gomora, cu diferenþa cã
filmul italian avea mult mai multe
componente inspirate din istoria
contemporanã a mafiei. Pelicula
urmãreºte destinul unui tânãr
francez, de origine arabã, care
intrã neofit în spaþiul violent al
închisorii la vârsta de 19 ani,
urmând sã ispãºeascã o
pedeapsã de ºase ani. În
principiu, filmul lui Audiard are
douã direcþii de interes: sistemul
carceral francez, descrierea
acestuia apropiindu-se de
varianta americanã redatã cel mai
bine în serialul OZ, un spaþiu al

violenþelor, drogurilor, afacerilor
ilegale conduse din spatele
grati i lor, segregaþiei dintre
arabi, francezi, corsicani; capaci-
tatea de supravieþuire a tânãrului
condamnat, aceasta fiind partea
psihologizantã a filmului, ana-
lizând dilemele cu care se con-
fruntã acesta în viaþa de zi cu zi,
dorinþele lui de integrare, de a-ºi
gãsi un grup cu care sã soli-
darizeze în faþa ameninþãrilor,
regizorul insistând uneori pe
conºtiinþa primei crime înfãptuite
în detenþie.

Filmul nu intrã într-o
dezbatere moralã, nu are un
mesaj etic, nu-þi lasã libertatea de
a judeca acþiunile personajelor,
dorind sã fie o redare cât mai
veritabilã a vieþii de condamnat
a unui om fãrã apãrare. Ceea ce
i se poa-te reproºa regizorului se
referã la durata prea lungã a
filmului, anumite scene putând fi
excluse ºi la titlul acestuia, fiind
o trimitere mult prea religioasã în
compa-raþie cu ceea ce întâlnim
în film ca fiind un profet.

Ce rãmâne dupã Cannes 2009?
Cu siguranþã filmul lui Haneke este
alegerea potrivitã pentru mare-
le premiu, având o construcþie
riguroasã, inteligentã ºi o mizã
socio-politicã. Restul filmelor nu
dezamãgesc, dimpotrivã, sunt
pelicule care meritã vizionate, dar
influenþa lor în timp va scãdea sau
poate nu va exista, acesta fiind unul
dintre criteriile care ne ajutã sã
stabilim o valoare esteticã: cât de
mult va influenþa un film domeniul
cinematografiei?

Un prophète
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Sines e o pitoreascã localitate
situatã într’un golf de pe Coasta
Vincentinã (la sud de Lisabona,
între Peninsula Setubal ºi
regiunea turisticã Algarve). În
fortãreaþa din centrul oraºului s’a
nãscut navigatorul/descoperitorul
Vasco da Gama. De altfel,
atractivul muzeu aflat în acel loc
poartã inscripþia Casa lui Vasco
da Gama. Beneficiind de
susþinerea unui primar cu
apetenþã faþã de culturã – dl.
Manuel Coelho –, impresarul de
vocaþie universalistã Carlos
Seixas coordoneazã aici, deja de
10 ani, unul dintre principalele
festivaluri de world music de pe
Glob. Sub denumirea Festival
Musicas do Mundo, manifestarea
se desfãºoarã timp de o
sãptãmânã în locuri privilegiate:
curtea interioarã a sus-amintitei
fortãreþe, scenele în aer liber de
pe falezele din Sines ºi din
încântãtoarea localitate pescã-
reascã Porto Corvo, hiper-
modernul complex cultural din
Sines (edificat ca un fel de
parafrazã a impozantului Centro
Cultural de Belem din Lisabona).
Spectatorii vin cu miile din diverse
zone ale Portugaliei ºi ale lumii.
Cum infrastructura turisticã nu
poate face faþã unui asemenea
aflux, majoritatea lor preferã
varianta de cazare tip camping.
Pentru un român, acest public
pare o mixturã între cel ce
frecventeazã festivalurile de la
Gãrâna ºi de la Vama Veche.

Nu e de mirare cã o perso-
nalitate de referinþã a jazz-ului
mondial precum tenor-saxofo-
nistul David Murray ºi-a cum-
pãrat o casã aici, asumându-ºi
statutul de fiu adoptiv al urbei.
Anul acesta, programul a curprins
– pe lângã formaþii autohtone –
grupuri venite din Cuba, Italia,
Burkina Faso, Marea Britanie,
Nigeria, Angola, Argentina, Capul

Verde, China, Spania, Franþa,
Tunisia, Guineea-Bissau,  Rep.
Dem. Congo, Brazilia, Mada-
gascar, Polonia, India, Statele
Unite, Ucraina, Republica
Centrafricanã, Finlanda, Jamaica,
Algeria. Graþie bunei opinii pe care
o are faþã de cultura noastrã,
directorul artistic Carlos Seixas a
dat curs iniþiativei de colaborare

venite din partea Institutului
Cultural Român din Lisabona.
Astfel, pe scena Centrului Artelor
din Sines a evoluat formaþia
constãnþeanã Stelu Enache &
Corneliu Stroe Aromanian Ethno
Band. Sub diverse aspecte – o
adevãratã premierã, chiar ºi
pentru melomanii familiarizaþi cu
peisajul sonor al þãrii noastre. Pe
de-o parte, e vorba despre
aducerea în prim-plan a tradiþiilor
muzicale aromâneºti, supuse
secole de-a rândul unui proces de
izolare (dacã nu cumva, pur ºi
simplu, genocidului), în zone din
Balcani locuite timp de douã
milenii de descendenþii populaþiei
romanizate. Solistul vocal Stelu
Enache cunoaºte în profunzime

tezaurul melodico-poetic al
antecesorilor sãi, perpetuat pânã
în zilele noastre, îndeosebi prin
festivitãþi de amploare, cum sunt
ceremoniile maritale (cu o duratã
de câteva zile), dar ºi prin cântece
de bucurie sau alean, iubire
(vreari) sau tristeþe a exilului etc.
Enache s’a afirmat prin
colaborãrile sale cu percuþionistul
Ovidiu Lipan ºi cu naistul
Gheorghe Zamfir. Cei trei sunt
protagoniºtii recentului album
Iskender. ªi ceilalþi membri ai
prezentului cvintet au participat la
diverse proiecte iniþiate de Ovidiu
Lipan “Þãndãricã”: Mircea Cazan
/ buzuki, Laurenþiu Horja / bass,

Adrian Stavian / keyboard. Din
câte îmi amintesc, Corneliu Stroe,
deja afirmat ca unul dintre cei mai
importanþi bateriºti din jazzul
european, a fost printre primii
muzicieni care au susþinut
reintegrarea în patrie a lui Ovidiu
Lipan, dupã reîntoarcerea
acestuia din exil, în anii 1990.
Stroe se afirmase drept
colaboratorul numãrul-unu, cu
ajutorul cãruia pianistul Harry
Tavitian ºi-a definit stilul în
perioada 1980-2002 (cei doi au
reprezentat nucleul forte al
principalului grup inovativ din jazzul
românesc al acelor ani – Creativ).

Concertul dat la Sines de cãtre
Aromanian Ethno Band s’a
caracterizat prin pasionalitatea

Ofensivã ethno-jazz la ICR Lisabona * Ofensivã ethno-jazz la ICR Lisabona * Ofensivã ethno-jazz

Escola de Artes din Sines

Cântari aromânesti lânga
casa lui Vasco da Gama

)

,

)



127

generatoare de energii a
interpretãrii. Publicul ce umpluse
pânã la refuz sala de concerte a
Centrului Artelor a reacþionat cu
empatie ºi cãldurã la muzica de
un exotism aparte propusã de
cvintetul constãnþean. Piesele din
repertoriu au structuri pre-
ponderent lineare, cu nuclee
melodice repetate pânã la
saþietate, fãrã alternanþe formale
semnificative. În aceste condiþii,
cântãreþului Stelu Enache îi revine
rolul de a împodobi melodiile cu
supradoze de melisme, ceea ce
ºi reuºeºte, într’o deplinã
adecvare la tradiþiile macedo-
române. Comparând procedeul
cu arhitectura lusitanã, ne-am
putea imagina un auster edificiu
cubist – de exemplu, amintitul
Centru Cultural din Belem –
cãruia i-ar fi aplicate încãrcate
decoraþiuni de stil manuelin (o
variantã pur portughezã de baroc
flamboaiant).

Alãturi de protagonistul vocal,
principalul element de coloraturã
„localistã” este Mircea Cazan, cu
al sãu buzuki – versiune elinã a
lãutei, etalând afinitãþi timbrale cu
mandolina italianã sau guitarra
portuguesa. Adevãrat showman,
Cazan ºi-a subestimat de data
asta propriul potenþial, lãsându-ºi
acasã acordeonul ºi clarinetul, ce
l-ar fi revelat publicului ºi ca
redutabil poliinstrumentist. Tot
excesiv de rezervat mi s’a pãrut
keyboardistul grupului – Adrian
Stavian, un sensibil armonizator,
de la care melomanii aºteptau ºi
câteva desfãºurãri solistice.

Factorul ce a justificat
integrarea unui asemenea
program într’un festival cu
profunde afinitãþi jazzistice au
fost cei doi maeºtri ai secþiei
ritmice: versatul basist Laurenþiu
Horja ºi percuþionistul Corneliu
Stroe. Primul îºi valorificã
experienþa acumulatã în
pretenþioase contexte muzical-
improvizatorice, asigurând
fundamentul – solid ºi în acelaºi
timp elastic – necesitat de
partenerii sãi. Stroe rãmâne
acelaºi baterist vulcanic, capabil
sã incendieze sala – aºa cum s’a
întâmplat în solo-urile sale
bazate pe asimilarea perfectã
a contorsionatelor ritmuri

asimetrice, de tipul „geam-
paralelor”. Prea-plinul de vitalitate
al muzicianului îi dinamizeazã pe
colegii de trupã, la fel ca ºi pe
spectatori. Maniera excesivã, de
mare volum, adoptatã de Stroe a
dat recitalului o turnurã mai
apropiatã de ethno pop decât ar fi
sperat fanii sãi contaminaþi de
rafinamentele jazzului. Oricum,
programul – urmãrit simultan ºi pe
ecranele din afara sãlii, de cãtre
cei rãmaºi fãrã bilete – a înregistrat
un frumos succes (confirmat ºi de
introducerea pe youtube a douã
piese ºi a unor scurte interviuri cu
Enache ºi Stroe). O adevãratã
performanþã, dacã þinem cont cã
printre vedetele festivalului s’au

numãrat: Jesus Chucho Valdes,
cel mai important pianist cubanez
de jazz, împreunã cu al sãu Big
Band; iconoclastul bluesman
James Blood Ulmer; vizionarul
reggae-ului jamaican Lee
„Scratch” Perry; maestrul slide
guitar-ului indian Debashish
Bhattacharya; Orquesta Tipica
Fernandez Fierro din Argentina,
grupul Hanggai din Mongolia
Interioarã º.a.m.d. Dupã cum scria
Joao Bonifacio în jurnalul
lisabonez Publico, „învingãtorul la
puncte, în unanimitate ºi knock-out
fu Cyro Baptista” percuþionistul
brazilian stabilit în USA din 1980,
cu proiectul sãu intitulat Beat the
Donkey.

Concertul  cvintetului Emy
Drãgoi Jazz Hot Club Romania a
încheiat, con brio, serata româ-
neascã organizatã de Institutul
Cultural Român din Lisabona în
cadrul Fiestei Francofoniei/2009.
Nãscut la Slãnic Prahova în
1976, Emy Drãgoi se numãrã
actualmente printre virtuozii
acordeonului din branºa numitã
generic ethno jazz. Personalitate
puternicã, muzicianul îmbinã
impecabila tehnicã instrumenta-
lã cu o sensibilitate în permanentã
alertã faþã de multiplele expresii
native ale artei sunetelor.
Repertoriul este judicios ºi abil
alcãtuit: piesele din tradiþia
româneascã se intersecteazã cu
cele de jazz manouche, dar ºi cu
arhicunoscute standards de jazz
sau din folclorul altor popoare (cum
ar fi elaborata versiune a cântecului
rusesc Oci Ciornâie, oferitã ca bis).
Configuraþiile temelor sunt precis
articulate de cãtre cvintet, dar
interesul ascultãtorului e stimulat
progresiv, pe mãsurã ce pro-
tagonistul iniþiazã incitante dialo-
guri improvizatorice cu colegii sãi:
þambalistul Constantin Lãcãtuº,
ghitariºtii Christophe Lartilleux ºi
Doudou Cuillerier, ºi tânãrul de
origine venezueleanã Juan

Sebastian Jiménez la ghitarã bas
(semi-)acusticã (aºa cum o ºtiam
de pe timpul când Los Paraguayos
efectuau turnee prin România ºi
scoteau discuri la Electrecord).

Impresia predominantã a
programului poate fi caracterizatã
drept o “happy music” surâzãtoare,
contaminantã, aptã sã cucereascã
eterogenul public ce a luat cu asalt
Auditoriul IFP din Lisabona. Printre
punctele de vârf ale programului aº
aminti: pasajele solistice hiper-
virtuoze ale lui Drãgoi; ameþitoarele
sale unisoane cu Lartilleux (discipol
asumat al lui Django Reinhardt),
precum ºi cu exuberantul Lãcãtuº
la þambal; debordanta paradã de
scat vocal a lui Cuillerier;
parafrazarea inteligentã a câtorva
teme fãrã de moarte din repertoriul
Mariei Tãnase; solidul fundal
basistic asigurat de Jiménez. Aº
zice cã marea reuºitã a lui Emy
Drãgoi constã în capacitatea de a
concilia exigenþele artistice cu
succesul quasi-comercial, fãrã a se
preta la jenante concesii. Faptul e
evident ºi pe albumul intitulat Etno-
fonia, editat de casa francezã
Frémeaux et Associés în 2007, ca
ºi în iniþiativa impresarialã a
instrumentistului, iniþiator al
festivalului bucureºtean de

Surâzatoare sonoritati
acordeonistice
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anvergurã internaþionalã Nopþi albe
de acordeon. Este adevãrat,
eforturile sale au beneficiat ºi de o
conjuncturã favorabilã acestei
familii de instrumente – “reabili-
tate” îndeosebi prin resurecþia
bandoneonisticã declanºatã de
cãtre Astor Piazzolla ºi impusã
jazzistic sub mantia protectoare a
lui Richard Galliano.

În seara precedentã acestui
reuºit concert, trupa lui Emy Drãgoi
susþinuse un recital la Onda Jazz.
Având în vedere circuitul destul de
restrâns al cluburilor jazzistice din
Portugalia, ICRL a dus o intensã

campanie de ne-
gocieri cu patronul
Thierry Riou, spre
a putea include
grupul franco-
român în progra-
mele foarte a-
glomerate ale
acestui stabili-
ment. Deºi con-
curenþa minus-
culului Hot Clube
de Portugal (cel
mai vechi club de
jazz cu funcþionare
neîntreruptã din
Europa – peste 60
de ani!) pãrea
insurmontabilã,
Onda Jazz (înfiinþat
abia în 2004) ºi-a
consolidat deja un
cert prestigiu,
verificabil ºi prin
succesul înre-
gistrat aici vara
trecutã de cãtre
duo-ul Nicolas
Simion/România –

David Patrois/Franþa. Printre atu-
urile pe care Riou reuºeºte sã le
valorifice se aflã ºi bunele sale
raporturi cu Institutul Franco-
Portughez; el acþioneazã adeseori
ca o prelungire jazzisticã a
activitãþilor acestuia, iar ICRL nu
putea rata ocazia de a amplifica
participarea româneascã în cadrul
Sãrbãtorii Francofoniei. În plus,
mediile audio-vizuale portugheze
(atât de reticente în privinþa
diseminãrii activitãþilor de club) sunt
totuºi prezente aici, cu o anume
ritmicitate. Dacã vara trecutã am
avut plãcerea ca recitalul Simion/

Patrois sã suscite douã cronici în
publicaþii de vârf (Público ºi Ipsilon),
o transmisiune live pentru þãrile
lusofone, realizatã de cãtre
departamentul internaþional al RDP
(Radiodifuziunea Portughezã),
interviuri cu muzicienii ºi, ulterior,
invitarea mea în studiourile
centrale, spre a realiza câteva
programe despre jazzul românesc,
recitalul dat de Jazz Hot Club
Romania a fost filmat de cãtre
operatorul celei mai importante
emisiuni culturale de pe postul
naþional de televiziune (RTP2) –
Câmara Clara – spre a ilustra
interviul pe care l-am acordat acolo.
Pentru ca tacâmul sã fie complet,
în aceeaºi sãptãmânã îmi apãru-
se ºi un amplu eseu de opt pa-
gini – intitulat Contra Ventos e
Tempestades – în principala
publicaþie de specialitate a lumii
lusofone, Jazz.pt nr.23 (martie-
aprilie 2009), referitor la istoria
jazzului din þara noastrã.

Complementar prestaþiilor
muzicale a existat ºi o Expoziþie
de afiºe ºi discuri de jazz
româneºti, primitã cu interes de
cãtre melomani. Inedita colecþie
a fost transportatã (pe spesele ºi
în bagajele proprii) ºi expusã în
foaierul Institului Franco-
Portughez de cãtre apreciatul
promotor al genului, Alexandru
ªipa. Mare pãcat cã entuziastele
felicitãri exprimate de participanþii
la acþiunile ICRL sunt, de regulã,
atât de spontane, încât scapã
aparatelor de înregistrare
(altminteri foarte conºtiincioase,
când e vorba sã supravegheze
cetãþenii erei post-orwelliene).

Virgil Mihaiu

Formaþia acordeonistului Emy Drãgoi pe scena ICR Lisabona


